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 مقدمه .1
گذاری و اعمال نظارت بر شبکه شرکت شاپرک به عنوان بازوی اجرایی بانک مرکزی ج.ا.ا. در سیاست

گیری ابعاد اندازهکشور، نیاز به شناخت موقعیت کنونی صنعت پرداخت الکترونیک و  1الکترونیکی پرداخت کارت
ده را نسبت به وضعیت مطلوب رصد نمو هایی را دارد که وضعیت صنعتمختلف فعالیت آن به وسیله شاخص

و در جهت تسریع حرکت در مسیر صحیح، با وضع الزامات و ضوابط اقدام نماید. لذا در این بولتن با توجه به 
 گیری و پایش مستمر ماهانهتدوین و مورد اندازه خاص هر بخشهای ابعاد مختلف نظارتی این شرکت، شاخص

های شاخص"، "جایگاه شاپرک در اقتصاد ملی"این بولتن در سه بخش های قرار خواهد گرفت. شاخص
 شود. می بندیطبقه "بازارهای شاخص"و نیز  "عملکرد ماهانه شاپرک

 

                                                 

 
 1-1-7رجوع شود به پیوست 1 
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 مقدمه .1
گذاری و اعمال نظارت بر شبکه شرکت شاپرک به عنوان بازوی اجرایی بانک مرکزی ج.ا.ا. در سیاست

گیری ابعاد اندازهکشور، نیاز به شناخت موقعیت کنونی صنعت پرداخت الکترونیک و  1الکترونیکی پرداخت کارت
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 نگاه ر یکشرکت شاپرک د عملکردیو  اقتصادیعمده های شاخص .2
ها شاخص اند. اینمختلفی جهت پایش وضعیت شرکت شاپرک معرفی و محاسبه شدههای در این بولتن شاخص

 :شوندمی بندیدر سه بخش زیر تقسیم
 جایگاه شاپرک در اقتصاد ملی 
 ماه اسفند عملکردیهای شاخص 
 بازار شبکه پرداخت الکترونیک کارتی های شاخص 

ده معرفی شهای . کلیه شاخصاندشدهگیری معرفی و محاسبه مختلفی برای اندازههای در هر بخش شاخص
 شده و توضیحات بیشتر در ادامه برای هر بخش آمده است. یک نگاه ارائه در 1-2در این بولتن در جدول 
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 یک نگاه شرکت شاپرک در دیعملکرهای اقتصادی و شاخص  1-2دول ج 
 رنگ مشکی: عدم تغییر نسبت به ماه گذشتهرنگ سبز: افزایش شاخص نسبت به ماه گذشته  *رنگ قرمز :کاهش شاخص نسبت به ماه گذشته   

   
 کیفیت انجام خدمات پرداخت الکترونیک کارتی  ادامه ...  *ملی اقتصاد در شاپرک جایگاه-1

 های معوقتراکنش  آمار منتشر شده آخرین به نسبت *
 درصد 822/8 هاهای معوق از کل تراکنشدرصد تراکنش  (3191 دی)* نقدینگی از سهم

28/3 درصد های شاپرک به نقدینگینسبت ارزش تراکنش  نفوذ جغرافیایی  

     نسبت اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص به نقدینگی
 *3/14 درصد  (3191 ی)د *ینگیسهم از نقد

 سال کشور 10فرد باالی  180888های پذیرش به ازای هر سرانه ابزار 
 5/553 کل ابزارها 

 سهم ارزش پرداخت الکترونیک شاپرکی
 (GDPبه تولید ناخالص داخلی )

 توضیح در متن( -3191)زمستان *
 *118/22 درصد

 5/558 کارتخوان فروشگاهی 
 36/2 ابزار پذیرش موبایلی 
 24/8 ابزار پذیرش اینترنتی 

 سال کشور 10هر ابزار پذیرش به ازای افراد باالی  هایسرانه تراکنش   

 33/15 کل ابزارها  1334های عملکردی شاپرک در اسفند ماه شاخص -2
 23/15 کارتخوان فروشگاهی  آمار عملکردی

 23/2 موبایلیابزار پذیرش   عدد 1,83501100522 های شاپرکتعداد تراکنش
 41/8 ابزار پذیرش اینترنتی  میلیون ریال 1010300830353 های شاپرکارزش تراکنش

 نسبت دهکی  هارشد اسمی و حقیقی ارزش تراکنش
  درصد 55/25 رشد اسمی ماهانه اسفند نسبت به بهمن

 355/36 هانسبت متوسط ارزش دهک دهم به دهک اول تراکنش
  درصد 64/24 نسبت به  بهمن رشد حقیقی ماهانه اسفند

    درصد 55/12  91نسبت به اسفند  91رشد اسمی اسفند 
  1334های بازار شبکه پرداخت الکترونیک کارتی در اسفند ماه شاخص -3  درصد 34/3 91نسبت به اسفند  91رشد حقیقی اسفند 

  هاسهم هریک از ابزارهای پذیرش از تعداد تراکنش پذیرنده(های و ستون دوم مربوط به بانک PSP)ستون اول مربوط به شرکتهای 
 های بازارشرکت دارای باالترین سهم از کل تراکنش  درصد 25/2 ابزار پذیرش اینترنتی

باالترین سهم مبلغی   درصد 51/12 ابزار پذیرش موبایلی
 ها از کل بازارتراکنش

 درصد 25/34
 به پرداخت ملت

 درصد 35/34
  درصد 82/05 کارتخوان فروشگاهی بانک ملت

باالترین سهم تعدادی   سهم مبلغی هریک از انواع خدمات شاپرک
 ها از کل بازارتراکنش

 درصد 63/24
 به پرداخت ملت

 درصد 56/34
  درصد 53/35 خرید کاال و خدمات بانک ملت

 مبلغ تراکنشها از بازار هریک از ابزارهای پذیرشباالترین سهم   درصد 41/2 پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه

  سهم تعدادی هریک از انواع خدمات شاپرک
 ابزار پذیرش اینترنتی

 درصد 65/55
 به پرداخت ملت

 درصد 55/53
  درصد 34/58 خرید کاال و خدمات بانک ملت

  درصد 83/21 پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه
 ابزار پذیرش موبایلی 

 درصد 36/46
 آسان پرداخت پرشین

 درصد 4/56
  درصد 82/0 گیریمانده بانک ملت

  کیفیت انجام خدمات پرداخت الکترونیکی کارت
 کارتخوان فروشگاهی

 درصد65/33
 به پرداخت ملت

 درصد 0/32
  درصد 85/03 هاتراکنشهای موفق به کل درصد تراکنش بانک ملت

 ها از بازار هریک از ابزارهای پذیرشباالترین سهم تعداد تراکنش  درصد 36/33 هاتراکنشبه کل موفق سوییچ شاپرک های درصد تراکنش
 

 ابزار پذیرش اینترنتی
 درصد 52/32
 پارسیانالکترونیکتجارت

 درصد 54/20
  هاسهم هریک از خطاهای رخ داده در تراکنش بانک پارسیان

  درصد 65/1 خطای پذیرندگی
 ابزار پذیرش موبایلی 

 درصد 44/45
 آسان پرداخت پرشین

 درصد 62/54
  درصد 32/8 خطای شاپرکی بانک ملت

 درصد 34/21 خطای صادرکنندگی
 کارتخوان فروشگاهی

 درصد 20
 به پرداخت ملت

 درصد 80/31
  درصد 24/56 خطای کاربری بانک ملت

 (HHI)  هیرشمن -هرفیندالشاخص   درصد 45/8 خطای کسب و کار
 10033 20423/3 ابزار پذیرش اینترنتی  دسترس پذیری خدمات

 50588 20332/2 ابزار پذیرش موبایلی   درصد 48/35 پذیری حس شده شبکهدسترس
 10334 10516/0 کارتخوان فروشگاهی  درصد 36/35 پذیری حس شده شاپرکدسترس

 های فروشگاهیکارتخوانباالترین میزان شاخص اثر بخشی    
  1/503 شرکت به پرداخت ملت   
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 نگاه ر یکشرکت شاپرک د عملکردیو  اقتصادیعمده های شاخص .2
ها شاخص اند. اینمختلفی جهت پایش وضعیت شرکت شاپرک معرفی و محاسبه شدههای در این بولتن شاخص

 :شوندمی بندیدر سه بخش زیر تقسیم
 جایگاه شاپرک در اقتصاد ملی 
 ماه اسفند عملکردیهای شاخص 
 بازار شبکه پرداخت الکترونیک کارتی های شاخص 

ده معرفی شهای . کلیه شاخصاندشدهگیری معرفی و محاسبه مختلفی برای اندازههای در هر بخش شاخص
 شده و توضیحات بیشتر در ادامه برای هر بخش آمده است. یک نگاه ارائه در 1-2در این بولتن در جدول 
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 یک نگاه شرکت شاپرک در دیعملکرهای اقتصادی و شاخص  1-2دول ج 
 رنگ مشکی: عدم تغییر نسبت به ماه گذشتهرنگ سبز: افزایش شاخص نسبت به ماه گذشته  *رنگ قرمز :کاهش شاخص نسبت به ماه گذشته   

   
 کیفیت انجام خدمات پرداخت الکترونیک کارتی  ادامه ...  *ملی اقتصاد در شاپرک جایگاه-1

 های معوقتراکنش  آمار منتشر شده آخرین به نسبت *
 درصد 822/8 هاهای معوق از کل تراکنشدرصد تراکنش  (3191 دی)* نقدینگی از سهم

28/3 درصد های شاپرک به نقدینگینسبت ارزش تراکنش  نفوذ جغرافیایی  

     نسبت اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص به نقدینگی
 *3/14 درصد  (3191 ی)د *ینگیسهم از نقد

 سال کشور 10فرد باالی  180888های پذیرش به ازای هر سرانه ابزار 
 5/553 کل ابزارها 

 سهم ارزش پرداخت الکترونیک شاپرکی
 (GDPبه تولید ناخالص داخلی )

 توضیح در متن( -3191)زمستان *
 *118/22 درصد

 5/558 کارتخوان فروشگاهی 
 36/2 ابزار پذیرش موبایلی 
 24/8 ابزار پذیرش اینترنتی 

 سال کشور 10هر ابزار پذیرش به ازای افراد باالی  هایسرانه تراکنش   

 33/15 کل ابزارها  1334های عملکردی شاپرک در اسفند ماه شاخص -2
 23/15 کارتخوان فروشگاهی  آمار عملکردی

 23/2 موبایلیابزار پذیرش   عدد 1,83501100522 های شاپرکتعداد تراکنش
 41/8 ابزار پذیرش اینترنتی  میلیون ریال 1010300830353 های شاپرکارزش تراکنش

 نسبت دهکی  هارشد اسمی و حقیقی ارزش تراکنش
  درصد 55/25 رشد اسمی ماهانه اسفند نسبت به بهمن

 355/36 هانسبت متوسط ارزش دهک دهم به دهک اول تراکنش
  درصد 64/24 نسبت به  بهمن رشد حقیقی ماهانه اسفند

    درصد 55/12  91نسبت به اسفند  91رشد اسمی اسفند 
  1334های بازار شبکه پرداخت الکترونیک کارتی در اسفند ماه شاخص -3  درصد 34/3 91نسبت به اسفند  91رشد حقیقی اسفند 

  هاسهم هریک از ابزارهای پذیرش از تعداد تراکنش پذیرنده(های و ستون دوم مربوط به بانک PSP)ستون اول مربوط به شرکتهای 
 های بازارشرکت دارای باالترین سهم از کل تراکنش  درصد 25/2 ابزار پذیرش اینترنتی

باالترین سهم مبلغی   درصد 51/12 ابزار پذیرش موبایلی
 ها از کل بازارتراکنش

 درصد 25/34
 به پرداخت ملت

 درصد 35/34
  درصد 82/05 کارتخوان فروشگاهی بانک ملت

باالترین سهم تعدادی   سهم مبلغی هریک از انواع خدمات شاپرک
 ها از کل بازارتراکنش

 درصد 63/24
 به پرداخت ملت

 درصد 56/34
  درصد 53/35 خرید کاال و خدمات بانک ملت

 مبلغ تراکنشها از بازار هریک از ابزارهای پذیرشباالترین سهم   درصد 41/2 پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه

  سهم تعدادی هریک از انواع خدمات شاپرک
 ابزار پذیرش اینترنتی

 درصد 65/55
 به پرداخت ملت

 درصد 55/53
  درصد 34/58 خرید کاال و خدمات بانک ملت

  درصد 83/21 پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه
 ابزار پذیرش موبایلی 

 درصد 36/46
 آسان پرداخت پرشین

 درصد 4/56
  درصد 82/0 گیریمانده بانک ملت

  کیفیت انجام خدمات پرداخت الکترونیکی کارت
 کارتخوان فروشگاهی

 درصد65/33
 به پرداخت ملت

 درصد 0/32
  درصد 85/03 هاتراکنشهای موفق به کل درصد تراکنش بانک ملت

 ها از بازار هریک از ابزارهای پذیرشباالترین سهم تعداد تراکنش  درصد 36/33 هاتراکنشبه کل موفق سوییچ شاپرک های درصد تراکنش
 

 ابزار پذیرش اینترنتی
 درصد 52/32
 پارسیانالکترونیکتجارت

 درصد 54/20
  هاسهم هریک از خطاهای رخ داده در تراکنش بانک پارسیان

  درصد 65/1 خطای پذیرندگی
 ابزار پذیرش موبایلی 

 درصد 44/45
 آسان پرداخت پرشین

 درصد 62/54
  درصد 32/8 خطای شاپرکی بانک ملت

 درصد 34/21 خطای صادرکنندگی
 کارتخوان فروشگاهی

 درصد 20
 به پرداخت ملت

 درصد 80/31
  درصد 24/56 خطای کاربری بانک ملت

 (HHI)  هیرشمن -هرفیندالشاخص   درصد 45/8 خطای کسب و کار
 10033 20423/3 ابزار پذیرش اینترنتی  دسترس پذیری خدمات

 50588 20332/2 ابزار پذیرش موبایلی   درصد 48/35 پذیری حس شده شبکهدسترس
 10334 10516/0 کارتخوان فروشگاهی  درصد 36/35 پذیری حس شده شاپرکدسترس

 های فروشگاهیکارتخوانباالترین میزان شاخص اثر بخشی    
  1/503 شرکت به پرداخت ملت   
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 جایگاه شاپرک در اقتصاد ملی .3
ی و مختلفی معرفهای در این بخش جایگاه شاپرک در اقتصاد ملی تبیین خواهد شد. در همین راستا شاخص

کل  هب شاپرککارتی شبکه  الکترونیکهای ها، نسبت ارزش پرداختاین شاخص از جمله .شوندمحاسبه می
GDP سبت نخواهد بود. پایش شاخص که نمایانگر جایگاه و سطح فعالیت شاپرک در اقتصاد ملی باشد می

توان می نآروند با توجه به است که  دیگرینیز شاخص  ،نقدینگیاسکناس و مسکوکات در دست اشخاص به 
 .الکترونیکی را در طول زمان مورد بررسی قرار دادنقدی و اخت تغییرات رفتاری افراد جامعه در تمایل به پرد

های این بخش متاثر از اطالعات منتشر شده در سایت بانک مرکزی ج.ا.ا. *نکته مهم: کلیه شاخص
تولید ناخالص داخلی فصلی، مجددا عدم انتشار اطالعات جدید از آمار باشد که در ماه جاری به دلیل می

 ین بولتن تکرار شده است.های شماره پیششاخص
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 های شاپرک به نقدینگی نسبت ارزش تراکنش .3.1
دهد که صنعت پرداخت الکترونیک تا چه میزان در اقتصاد ملی نقش داشته و چقدر در این شاخص نشان می

، 2های شاپرک به نقدینگیتسهیل مبادالت اقتصادی کشور موثر بوده است. برای بررسی نسبت ارزش تراکنش
 شود.گیرد، محاسبه میکه به صورت الکترونیکی از شبکه شاپرک مورد پرداخت قرار می 3از نقدینگیدرصدی 

  اطالعات مربوط به این شاخص ارائه شده است. 1-3در جدول 

 1334ل در سا ینگیشاپرک به نقد یماهانه نسبت ارزش تراکنشها یسهمقا  1-3جدول 

 ماه
 نقدینگی

 )میلیون ریال( 

اسکناس و مسکوکات 
 در دست اشخاص

 )میلیون ریال( 

نسبت اسکناس و 
مسکوکات در دست 
 اشخاص به نقدینگی 

 هایارزش تراکنشنسبت 
 به نقدینگی شاپرکی

 43,/7 34,43 373،7,3،777 7،5,2،777,,،7 فروردین

 17/213 34723 7،677,,،237 774،477،377،, اردیبهشت

 17/123 34643 237،5,1،177 77,،166،675،, خرداد

 3/673 346,3 77,،,376،43 323،773،377،, تیر

 17/163 345,3 374،777،777 777،777،,57،, مرداد

 17/5,3 34513 376،477،777 727،577،777،, شهریور

 3/6,3 34423 373،677،777 377،777،,6,،, مهر

 63,/, 34333 372،377،777 3،773،677،777 آبان

 763/, 33426 371،277،777 3،251،777،777 آذر

 3/273 34143 777،777،,23 3،433،377،777 دی

 

درصد از کل نقدینگی بوده است.  2743های شاپرک ماه ارزش تراکنشدیشود در همانطور که مالحظه می
درصد آن به صورت  2743های در حال گردش در اقتصاد ملی، حدود این بدان مفهوم است که از کل پول

                                                 

 
 1-2-7به پیوست  رجوع شود 2 
بانک مرکزی ج.ا.ا. از بخش پولی و بانکی در  آمارهای نقدینگی و اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص از سایت.  2-2-7به پیوست  رجوع شود 3 

 های گزیده آمارهای اقتصادی استخراج شده است.گزارش
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 جایگاه شاپرک در اقتصاد ملی .3
ی و مختلفی معرفهای در این بخش جایگاه شاپرک در اقتصاد ملی تبیین خواهد شد. در همین راستا شاخص

کل  هب شاپرککارتی شبکه  الکترونیکهای ها، نسبت ارزش پرداختاین شاخص از جمله .شوندمحاسبه می
GDP سبت نخواهد بود. پایش شاخص که نمایانگر جایگاه و سطح فعالیت شاپرک در اقتصاد ملی باشد می

توان می نآروند با توجه به است که  دیگرینیز شاخص  ،نقدینگیاسکناس و مسکوکات در دست اشخاص به 
 .الکترونیکی را در طول زمان مورد بررسی قرار دادنقدی و اخت تغییرات رفتاری افراد جامعه در تمایل به پرد

های این بخش متاثر از اطالعات منتشر شده در سایت بانک مرکزی ج.ا.ا. *نکته مهم: کلیه شاخص
تولید ناخالص داخلی فصلی، مجددا عدم انتشار اطالعات جدید از آمار باشد که در ماه جاری به دلیل می

 ین بولتن تکرار شده است.های شماره پیششاخص
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 های شاپرک به نقدینگی نسبت ارزش تراکنش .3.1
دهد که صنعت پرداخت الکترونیک تا چه میزان در اقتصاد ملی نقش داشته و چقدر در این شاخص نشان می

، 2های شاپرک به نقدینگیتسهیل مبادالت اقتصادی کشور موثر بوده است. برای بررسی نسبت ارزش تراکنش
 شود.گیرد، محاسبه میکه به صورت الکترونیکی از شبکه شاپرک مورد پرداخت قرار می 3از نقدینگیدرصدی 

  اطالعات مربوط به این شاخص ارائه شده است. 1-3در جدول 

 1334ل در سا ینگیشاپرک به نقد یماهانه نسبت ارزش تراکنشها یسهمقا  1-3جدول 

 ماه
 نقدینگی

 )میلیون ریال( 

اسکناس و مسکوکات 
 در دست اشخاص

 )میلیون ریال( 

نسبت اسکناس و 
مسکوکات در دست 
 اشخاص به نقدینگی 

 هایارزش تراکنشنسبت 
 به نقدینگی شاپرکی

 43,/7 34,43 373،7,3،777 7،5,2،777,,،7 فروردین

 17/213 34723 7،677,,،237 774،477،377،, اردیبهشت

 17/123 34643 237،5,1،177 77,،166،675،, خرداد

 3/673 346,3 77,،,376،43 323،773،377،, تیر

 17/163 345,3 374،777،777 777،777،,57،, مرداد

 17/5,3 34513 376،477،777 727،577،777،, شهریور

 3/6,3 34423 373،677،777 377،777،,6,،, مهر

 63,/, 34333 372،377،777 3،773،677،777 آبان

 763/, 33426 371،277،777 3،251،777،777 آذر

 3/273 34143 777،777،,23 3،433،377،777 دی

 

درصد از کل نقدینگی بوده است.  2743های شاپرک ماه ارزش تراکنشدیشود در همانطور که مالحظه می
درصد آن به صورت  2743های در حال گردش در اقتصاد ملی، حدود این بدان مفهوم است که از کل پول

                                                 

 
 1-2-7به پیوست  رجوع شود 2 
بانک مرکزی ج.ا.ا. از بخش پولی و بانکی در  آمارهای نقدینگی و اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص از سایت.  2-2-7به پیوست  رجوع شود 3 

 های گزیده آمارهای اقتصادی استخراج شده است.گزارش



, 
 

 

های شاپرک به نقدینگی بیانگر الکترونیکی و از شبکه شاپرک مبادله شده است. مقایسه نسبت ارزش تراکنش
 ( می باشد.1334ه مورد بررسی )از فروردین تا شهریور ماه روند نوسانی و در مجموع رو به رشد آن در دور

 1334تا  1332های در زیر نمودار نسبت ارزش تراکنش های شاپرک به نقدینگی به صورت ماهانه برای سال
 ترسیم شده است.

 
 1334تا  1332های به نقدینگی به صورت ماهانه در سال های شاپرکمقایسه شاخص نسبت ارزش تراکنش 1-3شکل 

های پایان های شاپرک به نقدینگی به دلیل تسویهشایان توجه است که روند افزایش نسبت ارزش تراکنش
ها و نیز افزایش تقاضا برای خریدهای نوروزی در بهمن و اسفند هر سال  و همچنین کاهش تقاضا سال شرکت

دلیل تعطیالت عید نوروز، نوسانات مشابهی در سالهای مورد نظر داشته و به طور سیکلی در فروردین ماه به 
 اما در مجموع این ضریب رو به افزایش بوده است. دهد.شود که رفتار عمومی افراد جامعه را نشان میتکرار می

میلیون ریالی در  577الزم به ذکر است که با توجه به سیاست بانک مرکزی ج.ا.ا. مبنی بر سقف مبلغی  
و نیز روند شتابان رشد نقدینگی در کنار آن، کاهش  1334فروردین  27های شاپرکی و ابالغ آن در تراکنش

نسبت به  1334ل های شاپرک به نقدینگی در شش ماه نخست سابخشی از شاخص نسبت ارزش تراکنش
 قابل توجیه است.  1333مدت مشابه سال 
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 نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی  .3.1.1
جود جامعه و باشد که به صورت اسکناس و مسکوکات در دست اشخاصمی نقدینگیاز  درصدیاین شاخص 

طالعات مربوط به این ا 2-3در جدول  .4گیردانجام می نقدیبه صورت ها از طریق آنها دارد و پرداخت
 شاخص ارائه شده است.

 34در سال  نقدینگیمقایسه ماهانه نسبت اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص به  2-3جدول 

 ماه
 نقدینگی

 )میلیون ریال( 

اسکناس و مسکوکات در دست 
 اشخاص

 )میلیون ریال(

نسبت اسکناس و مسکوکات در 
 دست اشخاص به نقدینگی 

 34,43 373،7,3،777 7،5,2،777,,،7 فروردین

 34723 7،677,,،237 774،477،377،, اردیبهشت

 34643 237،5,1،177 77,،166،675،, خرداد

 346,3 77,،,376،43 323،773،377،, تیر

 345,3 374،777،777 777،777،,57،, مرداد

 34513 376،477،777 727،577،777،, شهریور

 34423 373،677،777 377،777،,6,،, مهر

 34333 372،377،777 3،773،677،777 آبان

 33426 371،277،777 3،251،777،777 آذر
 34143 777،777،,23 3،433،377،777 دی

 2-3*ادامه جدول 

نقدینگی، متعلق به اسکناس و مسکوکات در درصد از کل  1443تنها  1334ماه  دیشود که در مالحظه می
دست اشخاص بوده است و اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص سهم رو به کاهش از میزان نقدینگی را 

 در مدت مورد بررسی داشته است.

                                                 

 
در  یو بانک یج.ا.ا. از بخش پول یبانک مرکز تیاسکناس و مسکوکات در دست اشخاص از ساهای آمار. 3-2-7به پیوست  رجوع شود 1

 .استخراج شده است های اقتصادیمارآ دهیگزهای گزارش



, 
 

 

های شاپرک به نقدینگی بیانگر الکترونیکی و از شبکه شاپرک مبادله شده است. مقایسه نسبت ارزش تراکنش
 ( می باشد.1334ه مورد بررسی )از فروردین تا شهریور ماه روند نوسانی و در مجموع رو به رشد آن در دور

 1334تا  1332های در زیر نمودار نسبت ارزش تراکنش های شاپرک به نقدینگی به صورت ماهانه برای سال
 ترسیم شده است.

 
 1334تا  1332های به نقدینگی به صورت ماهانه در سال های شاپرکمقایسه شاخص نسبت ارزش تراکنش 1-3شکل 

های پایان های شاپرک به نقدینگی به دلیل تسویهشایان توجه است که روند افزایش نسبت ارزش تراکنش
ها و نیز افزایش تقاضا برای خریدهای نوروزی در بهمن و اسفند هر سال  و همچنین کاهش تقاضا سال شرکت

دلیل تعطیالت عید نوروز، نوسانات مشابهی در سالهای مورد نظر داشته و به طور سیکلی در فروردین ماه به 
 اما در مجموع این ضریب رو به افزایش بوده است. دهد.شود که رفتار عمومی افراد جامعه را نشان میتکرار می

میلیون ریالی در  577الزم به ذکر است که با توجه به سیاست بانک مرکزی ج.ا.ا. مبنی بر سقف مبلغی  
و نیز روند شتابان رشد نقدینگی در کنار آن، کاهش  1334فروردین  27های شاپرکی و ابالغ آن در تراکنش

نسبت به  1334ل های شاپرک به نقدینگی در شش ماه نخست سابخشی از شاخص نسبت ارزش تراکنش
 قابل توجیه است.  1333مدت مشابه سال 
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 نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی  .3.1.1
جود جامعه و باشد که به صورت اسکناس و مسکوکات در دست اشخاصمی نقدینگیاز  درصدیاین شاخص 

طالعات مربوط به این ا 2-3در جدول  .4گیردانجام می نقدیبه صورت ها از طریق آنها دارد و پرداخت
 شاخص ارائه شده است.

 34در سال  نقدینگیمقایسه ماهانه نسبت اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص به  2-3جدول 

 ماه
 نقدینگی

 )میلیون ریال( 

اسکناس و مسکوکات در دست 
 اشخاص

 )میلیون ریال(

نسبت اسکناس و مسکوکات در 
 دست اشخاص به نقدینگی 

 34,43 373،7,3،777 7،5,2،777,,،7 فروردین

 34723 7،677,,،237 774،477،377،, اردیبهشت

 34643 237،5,1،177 77,،166،675،, خرداد

 346,3 77,،,376،43 323،773،377،, تیر

 345,3 374،777،777 777،777،,57،, مرداد

 34513 376،477،777 727،577،777،, شهریور

 34423 373،677،777 377،777،,6,،, مهر

 34333 372،377،777 3،773،677،777 آبان

 33426 371،277،777 3،251،777،777 آذر
 34143 777،777،,23 3،433،377،777 دی

 2-3*ادامه جدول 

نقدینگی، متعلق به اسکناس و مسکوکات در درصد از کل  1443تنها  1334ماه  دیشود که در مالحظه می
دست اشخاص بوده است و اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص سهم رو به کاهش از میزان نقدینگی را 

 در مدت مورد بررسی داشته است.

                                                 

 
در  یو بانک یج.ا.ا. از بخش پول یبانک مرکز تیاسکناس و مسکوکات در دست اشخاص از ساهای آمار. 3-2-7به پیوست  رجوع شود 1

 .استخراج شده است های اقتصادیمارآ دهیگزهای گزارش
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های شاپرکی و اسکناس و مسکوک مقایسه نسبت ارزش تراکنش .3.1.2
 در دست اشخاص به نقدینگی 

های شاپرک به نقدینگی و نسبت اسکناس و مسکوکات نسبت ارزش تراکنش در نمودار زیر روند دو شاخص
های پرداخت توان تغییرات ارزش تراکنشدر دست اشخاص به نقدینگی ترسیم شده است که با توجه به آن می

 الکترونیک و حجم اسکناس ومسکوکات را از کل نقدینگی در طول زمان قیاس نمود.

 34در سال  نقدینگیمقایسه ماهانه نسبت اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص به  3-3جدول 

 ماه
نسبت اسکناس و مسکوکات در دست 

 اشخاص به نقدینگی 
به  های شاپرکیارزش تراکنشنسبت 

 نقدینگی

 43,/7 34,43 فروردین

 17/213 34723 اردیبهشت

 17/123 34643 خرداد

 3/673 346,3 تیر

 17/163 345,3 مرداد

 17/5,3 34513 شهریور

 3/6,3 34423 مهر

 63,/, 34333 آبان

 763/, 33426 آذر

 3/273 34143 دی

 

 ترسیم شده است. نقدینگیدر نمودار زیر روند نسبت اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص به 

11 
 

 

 
 های شاپرک و نسبت اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص به نقدینگینسبت ارزش تراکنش مقایسه  2-3شکل  

 

ر طول د نقدینگیبه  در دست اشخاص اسکناس و مسکوکات شود که نسبتمالحظه می 2-3با توجه به شکل 
 1334در دی ماه  ددرص 1443به  1332در فروردین ماه  درصد 7746کاهشی داشته و از  روندیاین دو سال 

پذیرش حتی در دورترین نقاط کشور، باعث شده تقاضای های گسترش نفوذ ابزار، دیگررسیده است. به عبارت 
 به نحوی که نسبت اسکناس و مسکوک ؛کاهشی به خود بگیرد روندیاسکناس و مسکوک در دست اشخاص، 

درصد کاهش واحد  342بیشتر از  ،1332سال  ابتداینسبت به  1334ماه دی در  نقدینگیدر دست اشخاص از 
زیرا کاهش این نسبت یکی از  داشته باشد.این روند همچنان ادامه انتظار بر آن است که دهد و را نشان می

امین بوده و باعث شده برای تبازه زمانی اخیر در  نقدینگیعوامل اصلی افزایش ضریب فزاینده و سالم سازی 
بهای خت و بخشی از نیاز به پول فیزیکی برای پردا ری به اقتصاد کشور تزریق شود، پول پرقدرت کمتنقدینگی

الزم توسط شبکه پرداخت الکترونیک کارت جبران های و خدمات مورد تقاضا، با گسترش زیرساختها کاال
 شود.
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های شاپرکی و اسکناس و مسکوک مقایسه نسبت ارزش تراکنش .3.1.2
 در دست اشخاص به نقدینگی 

های شاپرک به نقدینگی و نسبت اسکناس و مسکوکات نسبت ارزش تراکنش در نمودار زیر روند دو شاخص
های پرداخت توان تغییرات ارزش تراکنشدر دست اشخاص به نقدینگی ترسیم شده است که با توجه به آن می

 الکترونیک و حجم اسکناس ومسکوکات را از کل نقدینگی در طول زمان قیاس نمود.

 34در سال  نقدینگیمقایسه ماهانه نسبت اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص به  3-3جدول 

 ماه
نسبت اسکناس و مسکوکات در دست 

 اشخاص به نقدینگی 
به  های شاپرکیارزش تراکنشنسبت 

 نقدینگی

 43,/7 34,43 فروردین

 17/213 34723 اردیبهشت
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 ترسیم شده است. نقدینگیدر نمودار زیر روند نسبت اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص به 
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 های شاپرک و نسبت اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص به نقدینگینسبت ارزش تراکنش مقایسه  2-3شکل  

 

ر طول د نقدینگیبه  در دست اشخاص اسکناس و مسکوکات شود که نسبتمالحظه می 2-3با توجه به شکل 
 1334در دی ماه  ددرص 1443به  1332در فروردین ماه  درصد 7746کاهشی داشته و از  روندیاین دو سال 

پذیرش حتی در دورترین نقاط کشور، باعث شده تقاضای های گسترش نفوذ ابزار، دیگررسیده است. به عبارت 
 به نحوی که نسبت اسکناس و مسکوک ؛کاهشی به خود بگیرد روندیاسکناس و مسکوک در دست اشخاص، 

درصد کاهش واحد  342بیشتر از  ،1332سال  ابتداینسبت به  1334ماه دی در  نقدینگیدر دست اشخاص از 
زیرا کاهش این نسبت یکی از  داشته باشد.این روند همچنان ادامه انتظار بر آن است که دهد و را نشان می

امین بوده و باعث شده برای تبازه زمانی اخیر در  نقدینگیعوامل اصلی افزایش ضریب فزاینده و سالم سازی 
بهای خت و بخشی از نیاز به پول فیزیکی برای پردا ری به اقتصاد کشور تزریق شود، پول پرقدرت کمتنقدینگی

الزم توسط شبکه پرداخت الکترونیک کارت جبران های و خدمات مورد تقاضا، با گسترش زیرساختها کاال
 شود.
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 در طول زمان  GDPهای شاپرک و قیاس ارزش تراکنش .3.2
رکود و رونق های مختلف تجاری )دورههای سیکل بررسی اثراتدر این قسمت به منظور دخیل نمودن و 

شود. های شاپرکی و تولید ناخالص داخلی در طول زمان مقایسه میدر تحلیل، روند ارزش تراکنش (اقتصادی
های جاری و ارزش تراکنشهای بر حسب قیمت و به قیمت پایه 5در نمودار زیر روند تولید ناخالص داخلی

  6به صورت فصلی نشان داده شده است. 1333سال لغایت انتهای  1332پرک از ابتدای سال شاشبکه 

 
 شاپرکهای و ارزش تراکنش GDPمقایسه روند  3-3شکل 

علیرغم کاهش تولید  .باشدمی 1333نمودار فوق حاکی از کاهش تولید ناخالص داخلی در دو فصل پایانی سال 
بوده است که  دیشاپرک در همین مدت صعوهای ، روند ارزش تراکنش1333ناخالص ملی در فصل زمستان 

د نوروزی بوده که سبب شده این رونهای و نیز تقاضا و خریدها پایان سال شرکتهای دلیل اصلی آن تسویه
ت شاپرک به نسبت تولید ناخالص داخلی، این اسهای شدت بیشتری بگیرد. علت باالتر رفتن ارزش تراکنش

که در محاسبات تولید ناخالص داخلی برای جلوگیری از محاسبه چند باره ارزش کاالی تولید شده، صرفا ارزش 

                                                 

 
 .4-2-7رجوع شود به پیوست  5
منتشره های اخذ شده است. در گزارش های اقتصادیآمار تولید ناخالص داخلی از سایت بانک مرکزی ج.ا.ا. و از گزارش سه ماهه نماگر 6

 بوده است. 1333زمستان بانک مرکزی ج.ا.ا. آخرین اطالعات موجود برای تولید ناخالص داخلی به صورت فصلی، مربوط به 
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های بشبکه پرداخت الکترونیک شاپرک های شود. اما در ارزش تراکنشنهایی و نه واسط محاسبه میهای کاال
ا ، لحاظ شده است. لذا باندگردیدهچه نهایی و چه واسط که به صورت الکترونیکی پرداخت ها التمام انواع کا

لی از ارزش تولید ناخالص داخها کاالی واسطه، امکان باالتر رفتن ارزش تراکنشبهای توجه به در نظر گرفتن 
 وجود دارد.

 

 GDP الکترونیک کارتی بههای نسبت ارزش پرداخت .3.3
ه صورت گرفتهای پرداخت ارزشمشخص و  زمانی دورهیک در حالت عمومی، رابطه مستقیمی بین تقاضا در 

، اعتباری و ... نقدیی مورد تقاضا به طرق مختلف الکترونیکی، هاکاالبهای در آن دوره وجود دارد. چرا که 
الکترونیک در طول زمان های ختبررسی روند ارزش پردادر این راستا باید توجه داشت که شود. پرداخت می

ه این بتواند نمایانگر عملکرد شرکت شاپرک و یا اعتماد افراد جامعه به صنعت پرداخت باشد، به تنهایی نمی
ی از عوامل بسیار و یسیاسو رونق در اقتصاد، اوضاع  دیوضعیت رکواز قبیل تورم، نرخ بهره،  یعوامل دلیل که

با کاهش  ،دیمصرفی آحاد جامعه اثرگذار است. به عنوان مثال در یک اقتصاد رکور عادات و رفتابر تقاضا،  دیگر
ی و چه به صورت الکترونیک نقدیچه به صورت ها و خدمات، انتظار بر آن است که پرداختها تقاضا و خرید کاال

را با توجه ا هنشدر مجموع کاهش یابد. در همین راستا برای بررسی عملکرد شبکه شاپرک نیز باید ارزش تراک
 رکود و رونق اقتصاد کشور مورد تحلیل قرار داد. های و دوره اقتصادیبه وضعیت 

را در محاسبات وارد نماید، محاسبه نسبت  اقتصادیرکود و رونق های تواند دورههایی که مییکی از شاخص
است که آمار آن  7و مقایسه روند آن در طول زمان GDPپرداخت الکترونیک شاپرک به های ارزش تراکنش

حسب  برو اطالعات مربوط به تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه  ارائه شده است. در این جدول 1-3در جدول 
 جاری مورد استفاده قرار گرفته است.های قیمت

 
                                                 

 
 1333منتشره بانک مرکزی ج.ا.ا. آخرین اطالعات موجود برای تولید ناخالص داخلی به صورت فصلی، مربوط به زمستان های در گزارش7 

 بوده است.
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 در طول زمان  GDPهای شاپرک و قیاس ارزش تراکنش .3.2
رکود و رونق های مختلف تجاری )دورههای سیکل بررسی اثراتدر این قسمت به منظور دخیل نمودن و 

شود. های شاپرکی و تولید ناخالص داخلی در طول زمان مقایسه میدر تحلیل، روند ارزش تراکنش (اقتصادی
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 شاپرکهای و ارزش تراکنش GDPمقایسه روند  3-3شکل 

علیرغم کاهش تولید  .باشدمی 1333نمودار فوق حاکی از کاهش تولید ناخالص داخلی در دو فصل پایانی سال 
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که در محاسبات تولید ناخالص داخلی برای جلوگیری از محاسبه چند باره ارزش کاالی تولید شده، صرفا ارزش 
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 1333منتشره بانک مرکزی ج.ا.ا. آخرین اطالعات موجود برای تولید ناخالص داخلی به صورت فصلی، مربوط به زمستان های در گزارش7 

 بوده است.
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 GDPالکترونیک به های داختنسبت ارزش پر 4-3جدول 

 ها ارزش تراکنش دوره
 )میلیون ریال(

GDP 
 )میلیون ریال(

به ها نسبت ارزش تراکنش
GDP 

 614733 2،176،737،777 1،2,5،427،523 1332بهار 

 614173 2،572،156،777 1،537،527،336 1332تابستان 

 664323 2،324،233،777 1،555،331،346 1332پاییز 

 14733, 777،,2،417،57 1،354،776،536 1332زمستان 

 744773 2،652،332،777 1،3,1،724،371 1333بهار 

 754733 3،777،3,6،777 717،,2،273،23 1333تابستان

 64143, 2،644،724،777 67,،2،277،434 1333پاییز 

 *1174223 2،573،775،777 33،113,،,2،75 1333زمستان 

شود و به دلیل جلوگیری از محاسبات چند باره ارزش و محصوالت نهایی لحاظ میها صرفا ارزش مبادالت کاال GDP*در محاسبات 
شود. لذا ارزش مبادالت الکترونیکی ممکن است به دلیل محاسبات ارزش مبادالت لحاظ نمیای هواسطهای کاالها، ارزش مبادالت کاال

 درصد شود. 177بیش از  GDPد و نسبت آن به شو GDPای، بیش از ارزش واسطههای کاال
 

داشته است که در  دیدر مجموع صعو روندیدهد این نسبت طی زمان همانطور که جدول فوق نشان می
 نمایش داده شده است. زیرنمودار 
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باشد. چرا دهنده عملکرد مثبت شبکه شاپرک مینشان GDPها به شاخص نسبت ارزش تراکنشروند افزایشی 
دهد در طول مدت مورد بررسی، بخش بیشتری از مبادالت اقتصاد به صورت که این نمودار نشان می

 بهدرصدی ارزش مبادالت الکترونیکی  117شایان توجه نسبت بالغ بر الکترونیکی پرداخت شده است. نکته 
GDP  ها و نیز تقاضای باالی در فصل های پایان سال ادارات و شرکتتسویه افزایش آناست که علت

 و اسفند بوده است. بهمنهای نوروزی در دو ماه زمستان به دلیل خرید
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 1334ماه  اسفند شاپرک در عملکردیهای شاخص .4
گیرد. شبکه پرداخت الکترونیک کارت از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار میدر این قسمت فعالیت و عملکرد کل 

گیری هها، شناخت وضعیت حال صنعت پرداخت الکترونیک کارت و اندازهدف از ارائه و پایش مداوم این شاخص
ابعاد مختلف آن است؛ به طوری که عملکرد وضعیت این صنعت نسبت به وضعیت مطلوب و نیز تاثیر 

پیشین بر مسیر حرکت صنعت رصد شده و در جهت بهبود مسیر پیش رو تصمیمات صحیح اتخاذ های سیاست
 شوند. 

میزان نفوذ " ، "آنالیز کیفیت ارائه خدمات"، "شاپرک عملکردیآمار "زیر بخش  چهاراین بخش خود به 
های بخش شاخص تقسیم شده که در هر زیر "هاتراکنش یمبلغ یپراکندگ یهاشاخص "و نیز  "جغرافیایی

 مختلفی ارائه شده است.

 شاپرک عملکردیآمار  .4.1
های و ارزشی و نیز رشد اسمی و حقیقی آن، نسبت تراکنش تعدادیدر این بخش، عملکرد شاپرک به لحاظ 

پذیرش و سهم هر یک از انواع خدمات پرداخت الکترونیک کارت )خرید کاال و خدمات، های هر یک از ابزار
 .شودهایی بررسی میگیری( با ارائه شاخصو خرید شارژ تلفن همراه و ماندهپرداخت قبض 

17 
 

 

 شاپرکهای تراکنش تعداد و ارزش آمار .4.1.1
 ن برافزومجموع مبالغ میلیون تراکنش الکترونیکی در شبکه شاپرک با  34342بالغ بر  1334ماه  اسفند در

در تعداد  درصدی 55425و  ,541ه گذشته رشد هزار میلیارد ریال صورت گرفته است که نسبت به ما ,1،1,34
 داشته است. ها لغ تراکنشامبمجموع و 

 شاپرکهای مقایسه آمار ماهانه تراکنش 1-4جدول 

 درصد تغییرات 4931 اسفند  4931 بهمن نوع

 1,4573 722،,1،735،11 73،577،321, هاتعداد تراکنش

    ها مجموع مبالغ تراکنش
 )میلیون ریال(

342،333،,,2 1،1,3،,73،353 254553 

 

 مقایسه شده است. 1334 اسفندو  1333 اسفند درها در جدول زیر آمار تراکنش

 1333مشابه سال شاپرک نسبت به ماه های مقایسه آمار تراکنش 2-4جدول 

 درصد تغییرات 4931 اسفند  4939 اسفند  نوع

 2,4113 722،,1،735،11 ,773،22،,7, هاتعداد تراکنش

ها مجموع مبالغ تراکنش 
 )میلیون ریال(

1،751،616،31545 1،1,3،,73،353 124573 

 

به نسبت 1334ماه سال  اسفندهای لغ تراکنشامبمجموع دهد آمار تعداد و نشان می 2-4همانطور که جدول 
مواجه بوده است. این میزان رشد مبلغی در  درصدی 57412و  ,1142ماه مشابه سال گذشته به ترتیب با رشد 
 باشد.بردارنده تورم در مدت مورد بررسی می
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1, 
 

 

 شاپرکیهای رشد حقیقی ارزش تراکنش .4.1.2
نند. به این کلغی را به صورت حقیقی بررسی میارزشی و مبهای قابل اتکا، متغیرهای در اقتصاد برای تحلیل

اشتباه و انحراف در های زدایی نموده تا اثر عامل تورم موجب برداشترا تورم ,مفهوم که متغیر ارزشی اسمی
تر برای بیان رشد ارزش گیری نشود. لذا در یک جامعه تورمی نظیر کشور ایران، شاخص مناسبتصمیم

 .باشدو تورم زدایی شده می 3ورت رشد حقیقیها، بیان آن به صتراکنش

 شبکه شاپرکهای مقایسه رشد اسمی و حقیقی ارزش ماهانه تراکنش 3-4جدول 

 هاارزش تراکنش
 )میلیون ریال( 

 درصد تغییرات 4931 اسفند  4931 بهمن

 254553 73،35,43,،1،1,3 ,14,,،342،333 هاارزش اسمی تراکنش

 244643 5،741،7,741 4،745،13744 ها ارزش حقیقی تراکنش

ها و خدمات شاخص کل بهای کاال
 23341 2344, *74733 ( CPI) مصرفی

ار باشد )مرجع آمو خدمات مصرفی در دو ماه متوالی بیانگر نرخ تورم ماهانه میها کاال بهای*نرخ تورم ماهانه: درصد تغییرات شاخص کل 
CPI.) .سایت بانک مرکزی ج.ا.ا : 

 

داشته است،  درصدی 64424نسبت به ماه گذشته افزایش ها دهد ارزش حقیقی تراکنشنشان می فوقجدول 
 ردیگرا نسبت به ماه گذشته تجربه نموده است. به عبارت  55425این در حالی است که ارزش اسمی آن رشد 

درصد به صورت اسمی  55425شاپرک در مدت مورد بررسی از های ارزش تراکنشسازی اثر تورم، با خالص
درصد به صورت حقیقی و تورم زدایی شده کاهش یافته است که این امر از تورم مثبت و اندک در  64424به 

ن است آ حاکی از ج.ا.ا. نیز این موضوع را تایید کرده وبانک مرکزی  منتشر شده در آماراین مدت حکایت دارد. 

                                                 

 
 .5-2-7 به پیوست  رجوع شود ,
به صورت  1337به قیمت سال پایه   (CPI)دمات مصرفیو خها کاالهای برای محاسبه ارزش حقیقی، شاخص کل ب. 6-2-7به پیوست  رجوع شود 3

  اخذ شده است. های اقتصادیو از بخش آمارماهانه از سایت بانک مرکزی ج.ا.ا. 
13 

 

 

 7347نرخ تورم ماهانه معادل و یافته است  افزایش گذشتهنسبت به ماه ها عمومی قیمتسطح ماه  اسفند که در
 است.  بودهدرصد 

)مقایسه نقطه به نقطه( به  1333با ماه مشابه سال  1334ماه  اسفندهای در صورت مقایسه ارزش تراکنش
ر این شود. آماحقیقی و اسمی قابل توجه می مقادیردلیل تغییرات شاخص قیمت در دوره یکساله، اختالف 

 قیاس در جدول زیر ارائه شده است.

 شبکه شاپرکهای اسمی نقطه به نقطه ارزش تراکنشمقایسه رشد حقیقی و  4-4جدول 

 هاارزش تراکنش   
 )میلیون ریال(

 درصد تغییرات 4931 اسفند  4939 اسفند 

 124573 73،35,43,،1،1,3 1،751،616،31545 ها ارزش اسمی تراکنش

 34343 5،741،7,741 57،63145,،4 هاارزش حقیقی تراکنش

خدمات ها و شاخص کل بهای کاال
 2164, 2344, *,4373 (CPIمصرفی )

.)مرجع یردگمشابه سال قبل را در نظر می ماهدر ماه مشخص نسبت به و خدمات مصرفی ها کاال بهایکل رشد شاخص * تورم نقطه به نقطه: 
 : سایت بانک مرکزی ج.ا.ا. (CPIآمار 

 

ماه  نداسف شاپرک را بینهای تراکنش( ارزش شدهفوق اختالف بین رشد اسمی و حقیقی )تورم زدایی جدول
درصد به صورت  57412سازی از اثرات تورمی، از دهد که رشد آن پس از خالصنشان می 1334و  1333

این  مابه تفاوت دیگردرصد به صورت حقیقی )تورم زدایی شده( کاهش داشته است. به عبارت  3443اسمی به 
ست. انعکاس یافته اها است که اثر آن به صورت افزایش ارزش تراکنشبوده ها دو رقم ناشی از افزایش قیمت

 افزایش داشته است. 1333نسبت به ماه مشابه سال ها لذا آمار بیانگر آن است سطح عمومی قیمت

 وها کاال بهایکل شاخص این موضوع تایید شده و حاکی از آن است که  ج.ا.ا. براساس آمار بانک مرکزی
ماه سال گذشته  اسفند واحد رسیده است. این شاخص در 4234,جاری به سالماه  اسفند رد یمصرفخدمات 

رشد شاخص در ماه مشخص نسبت به ماه  که نقطهبهتورم نقطه بنابراین ؛استواحد ثبت شده  4216,ل معاد
ماه  بهمن این نرخ در است. درصد رسیده ,34جاری به  سال ماه اسفند ، درگیردمشابه سال قبل را در نظر می



1, 
 

 

 شاپرکیهای رشد حقیقی ارزش تراکنش .4.1.2
نند. به این کلغی را به صورت حقیقی بررسی میارزشی و مبهای قابل اتکا، متغیرهای در اقتصاد برای تحلیل

اشتباه و انحراف در های زدایی نموده تا اثر عامل تورم موجب برداشترا تورم ,مفهوم که متغیر ارزشی اسمی
تر برای بیان رشد ارزش گیری نشود. لذا در یک جامعه تورمی نظیر کشور ایران، شاخص مناسبتصمیم

 .باشدو تورم زدایی شده می 3ورت رشد حقیقیها، بیان آن به صتراکنش

 شبکه شاپرکهای مقایسه رشد اسمی و حقیقی ارزش ماهانه تراکنش 3-4جدول 

 هاارزش تراکنش
 )میلیون ریال( 

 درصد تغییرات 4931 اسفند  4931 بهمن

 254553 73،35,43,،1،1,3 ,14,,،342،333 هاارزش اسمی تراکنش
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ها و خدمات شاخص کل بهای کاال
 23341 2344, *74733 ( CPI) مصرفی

ار باشد )مرجع آمو خدمات مصرفی در دو ماه متوالی بیانگر نرخ تورم ماهانه میها کاال بهای*نرخ تورم ماهانه: درصد تغییرات شاخص کل 
CPI.) .سایت بانک مرکزی ج.ا.ا : 

 

داشته است،  درصدی 64424نسبت به ماه گذشته افزایش ها دهد ارزش حقیقی تراکنشنشان می فوقجدول 
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درصد به صورت اسمی  55425شاپرک در مدت مورد بررسی از های ارزش تراکنشسازی اثر تورم، با خالص
درصد به صورت حقیقی و تورم زدایی شده کاهش یافته است که این امر از تورم مثبت و اندک در  64424به 

ن است آ حاکی از ج.ا.ا. نیز این موضوع را تایید کرده وبانک مرکزی  منتشر شده در آماراین مدت حکایت دارد. 

                                                 

 
 .5-2-7 به پیوست  رجوع شود ,
به صورت  1337به قیمت سال پایه   (CPI)دمات مصرفیو خها کاالهای برای محاسبه ارزش حقیقی، شاخص کل ب. 6-2-7به پیوست  رجوع شود 3

  اخذ شده است. های اقتصادیو از بخش آمارماهانه از سایت بانک مرکزی ج.ا.ا. 
13 

 

 

 7347نرخ تورم ماهانه معادل و یافته است  افزایش گذشتهنسبت به ماه ها عمومی قیمتسطح ماه  اسفند که در
 است.  بودهدرصد 

)مقایسه نقطه به نقطه( به  1333با ماه مشابه سال  1334ماه  اسفندهای در صورت مقایسه ارزش تراکنش
ر این شود. آماحقیقی و اسمی قابل توجه می مقادیردلیل تغییرات شاخص قیمت در دوره یکساله، اختالف 

 قیاس در جدول زیر ارائه شده است.

 شبکه شاپرکهای اسمی نقطه به نقطه ارزش تراکنشمقایسه رشد حقیقی و  4-4جدول 
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 2164, 2344, *,4373 (CPIمصرفی )

.)مرجع یردگمشابه سال قبل را در نظر می ماهدر ماه مشخص نسبت به و خدمات مصرفی ها کاال بهایکل رشد شاخص * تورم نقطه به نقطه: 
 : سایت بانک مرکزی ج.ا.ا. (CPIآمار 

 

ماه  نداسف شاپرک را بینهای تراکنش( ارزش شدهفوق اختالف بین رشد اسمی و حقیقی )تورم زدایی جدول
درصد به صورت  57412سازی از اثرات تورمی، از دهد که رشد آن پس از خالصنشان می 1334و  1333

این  مابه تفاوت دیگردرصد به صورت حقیقی )تورم زدایی شده( کاهش داشته است. به عبارت  3443اسمی به 
ست. انعکاس یافته اها است که اثر آن به صورت افزایش ارزش تراکنشبوده ها دو رقم ناشی از افزایش قیمت

 افزایش داشته است. 1333نسبت به ماه مشابه سال ها لذا آمار بیانگر آن است سطح عمومی قیمت

 وها کاال بهایکل شاخص این موضوع تایید شده و حاکی از آن است که  ج.ا.ا. براساس آمار بانک مرکزی
ماه سال گذشته  اسفند واحد رسیده است. این شاخص در 4234,جاری به سالماه  اسفند رد یمصرفخدمات 

رشد شاخص در ماه مشخص نسبت به ماه  که نقطهبهتورم نقطه بنابراین ؛استواحد ثبت شده  4216,ل معاد
ماه  بهمن این نرخ در است. درصد رسیده ,34جاری به  سال ماه اسفند ، درگیردمشابه سال قبل را در نظر می
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دولت مبنی های . لذا بر اساس سیاستبوده است درصد 443آذر ماه  و در درصد 5643درصد، در دی ماه  ,74,
 .نقطه کاسته شده استبهدرصد از نرخ تورم نقطه 5747به  نزدیک طی یک ماه،بر کاهش نرخ تورم، 

 ,1142بیانگر آن است که با رشد  1333ماه  اسفند نسبت بهماه سال جاری  اسفند درها لذا نتایج آمار تراکنش
داشته است. لذا این آمار حاکی  درصدی 3443رشد به طور حقیقی ها ها، ارزش تراکنشتعداد تراکنش درصدی

برای انجام  به طور متوسطها ، تراکنش1333سال  اسفند نسبت بهها از آن است که با وجود رشد تعداد تراکنش
قف س محدودیتتری، انجام گرفته است؛ این امر با توجه به اعمال به نسبت کم ارزشهای کاال بهایپرداخت 

 قابل توجیه است. نیز میلیون ریالی برای خدمت خرید کاال و خدمات 577مبلغی 

 عملکرد شبکه شاپرک در توزیع ابزار پذیرش .4.1.3
ن پذیرش است. ایهای دمات پرداخت الکترونیک کارت، تعداد ابزاریکی از عوامل مشخص کننده اندازه بازار خ

در حال حاضر در سه نوع ابزار پذیرش اینترنتی، ابزار پذیرش موبایلی و کارتخوان فروشگاهی در کشور ها ابزار
د شاخصی توانمی ،یر عوامل نظیر تعداد تراکنشفعال هستند که افزایش تعداد هر یک از این ابزارها، در کنار سا

برای نشان دادن بهبود دسترسی و توسعه بازار شبکه پرداخت الکترونیک کارتی باشد. در این راستا تعداد هر 
ماه  اسفند و نیز 1334ماه  بهمنماه سال جاری در قیاس با  اسفند در 17دارپذیرش تراکنشهای یک از ابزار

 ارائه شده است. صفحه بعددر جدول  1333سال 

  

                                                 

 
 پذیرشی هستند که در بازه زمانی مورد مطالعه حداقل یک تراکنش دارند.های منظور ابزار 17

21 
 

 

 پذیرش به صورت ماهانه و نقطه به نقطههای مقایسه تعداد هر یک از ابزار 5-4جدول 

 ابزار پذیرش
 مقایسه نقطه به نقطه تعداد ابزار مقایسه ماهانه تعداد ابزار

 رشد 4931 اسفند 4939 اسفند رشد 4931 اسفند 4931 بهمن

 114313 17،713 15،2,4 14473 17،713 16،767 اینترنتیابزار پذیرش 

 364123- 1،355 2،121 274233- 1،355 1،777 ابزار پذیرش موبایلی 

 134153 4،433،666 3،721،723 24463 4،433،666 4،327،115 کارتخوان فروشگاهی

 134733 4،452،734 ,42،,3،73 24453 4،452،734 4،345،5,2 مجموع ابزارها

 

و  1334نسبت به بهمن  1334پذیرش در اسفند ماه های آن است که در مقایسه تعداد ابزارگر بیان 5-4جدول 
،  صرفا تعداد ابزار پذیرش موبایلی کاهش داشته و دو ابزار دیگر با 1333نیز در مقایسه نقطه به نقطه با اسفند 

برای ایمن سازی بستر ابزار پذیرش ها محدودیتبا توجه به اعمال  اند. این موضوعافزایش در تعداد همراه بوده
 از سوی بانک مرکزی ج.ا.ا. قابل توجیه است. 1334( در مهر ماه USSD)موبایلی 

 پذیرشهای و نیز رشد نقطه به نقطه در تعداد ابزار بیشترین رشد ماهانهشود که در این ماه، مالحظه می
 وشگاهی اختصاص داشته است. به کارتخوان فر دارتراکنش

مربوط به کارتخوان فروشگاهی بوده ها همانطور که مشخص است بیشترین تعداد ابزار پذیرش در تمام دوره 
درصد  53433 حدود پذیرش شبکه شاپرکهای سهم تعداد این ابزار از کل ابزار 1334ماه  اسفند است که در

 ئه شده است.صفحه بعد ارابوده است. این آمار در جدول 
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 1334 اسفند و بهمنبازار در های پذیرش از کل ابزارهای هر یک از ابزار تعدادیمقایسه سهم  6-4جدول 

 ابزار پذیرش
 4931 اسفند  4931بهمن

 سهم از بازار تعداد ابزارها سهم از بازار تعداد ابزارها

 743,23 17،713 743,63 16،767 پذیرش اینترنتیابزار 

 747373 1،355 747333 1،777 ابزار پذیرش موبایلی 

 3345,73 4،433،666 3345753 4،327،115 کارتخوان فروشگاهی

 1773 4،452،734 1773 4،345،5,2 مجموع ابزارها

 

کارتخوان فروشگاهی نسبت به ماه گذشته  ابزار بر اساس اطالعات جدول مالحظه می شود که سهم از بازار
 درصد افزایش و سهم دو ابزار پذیرش دیگر، کاهش داشته است. 71247

 

 هاعملکرد هر ابزار پذیرش به لحاظ تعداد و مبلغ تراکنش .4.1.4
است که در نمودار زیر نشان داده شده  دیگریپذیرش نیز شاخص های هر یک از ابزارهای سهم تراکنش
، بیشترین تعداد تراکنش را در درصدی 724,5که مشخص است کارتخوان فروشگاهی با سهم  است. همانطور
های پذیرش داشته است و ابزار پذیرش موبایلی و ابزار پذیرش اینترنتی به ترتیب در جایگاههای بین سایر ابزار

 اند.قرار گرفته بعدی
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  1334اسفنددر ها پذیرش از تعداد تراکنشهای سهم هریک از ابزار 1-4شکل 

تعداد تراکنش به ازای هر ابزار نیز در جدول زیر محاسبه شده است که نتایج مبین آن است که بیشترین تعداد 
ی به علت نترنتبه ابزار پذیرش موبایلی و بعد از آن ابزار پذیرش ای زیادیتراکنش به ازای هر ابزار با اختالف 

و در نهایت به ابزار کارتخوان فروشگاهی به دلیل لزوم انجام  دیگرهای سهولت در دسترس بودن از همه مکان
 عملیات پرداخت در محل نصب کارتخوان فروشگاهی تعلق دارد.

 1334 اسفند پذیرش درهای زای هر یک از ابزارابه ها مقایسه شاخص تعداد تراکنش 7-4جدول 

تعداد تراکنش به ازای هر  هاتراکنشتعداد  تعداد ابزارها ابزار پذیرش
 ابزار

  1،3,2472 23،512،2,1 17،713 ابزار پذیرش اینترنتی

  37،766435 ,131،525،71 1،355 ابزار پذیرش موبایلی 

  13,457 7،7,7،723,, 4،433،666 کارتخوان فروشگاهی

  232457 722،,1،735،11 4،452،734 مجموع ابزارها

 

ابزار پذیرش  
اینترنتی

2.27%

ابزار 
پذیرش  
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 1334 اسفند و بهمنبازار در های پذیرش از کل ابزارهای هر یک از ابزار تعدادیمقایسه سهم  6-4جدول 
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کارتخوان فروشگاهی نسبت به ماه گذشته  ابزار بر اساس اطالعات جدول مالحظه می شود که سهم از بازار
 درصد افزایش و سهم دو ابزار پذیرش دیگر، کاهش داشته است. 71247

 

 هاعملکرد هر ابزار پذیرش به لحاظ تعداد و مبلغ تراکنش .4.1.4
است که در نمودار زیر نشان داده شده  دیگریپذیرش نیز شاخص های هر یک از ابزارهای سهم تراکنش
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 اند.قرار گرفته بعدی
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  1334اسفنددر ها پذیرش از تعداد تراکنشهای سهم هریک از ابزار 1-4شکل 
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 1334اه م اسفند زیر برای هر ابزار پذیرش، نمودارهای و مبلغی تراکنش تعدادیبرای بررسی تغییرات سهم 
 ترسیم شده است. 1334 بهمندر قیاس با ماه ماقبل آن یعنی 

  
 1334 اسفند و بهمنپذیرش در های هر یک از ابزارهای تراکنش تعدادیمقایسه نسبت مبلغی و  2-4شکل 

 

ی کارتخوان فروشگاههای صرفا سهم تعدادی و مبلغی تراکنشپذیرش های شود که در بین ابزارمالحظه می
 به طور همزمان با افزایش همراه بوده است.

و  1334ماه  اسفند به ازای هر نوع ابزار پذیرش برایها و مبلغی تراکنش تعدادیتغییرات سهم  بعدی نمودار
 دهند. را نشان می 1333ماه  اسفند مقایسه آن با ماه مشابه سال گذشته یعنی

  
 1334 اسفند و 1333 اسفند پذیرش درهای هر یک از ابزارهای تراکنش تعدادیمقایسه نسبت مبلغی و  3-4شکل 
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 خدمت نوع ازای به شاپرک عملکرد .4.1.4
خدمات شبکه پرداخت الکترونیک کارتی به سه نوع اصلی خدمت خرید کاال و خدمات، خدمت پرداخت قبض 

ی و و نمودار زیر به ترتیب نسبت مبلغشوند. در دگیری تقسیم میو خرید شارژ تلفن همراه و نیز خدمت مانده
گیری هر یک از انواع خدمات خرید کاال و خدمات، پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه و مانده تعدادی

 نشان داده شده است. 

مربوط به خدمت خرید کاال و  اسفند درصد مبلغ خدمات ارائه شده در ماه 53437دهد که نشان می 4-4شکل 
 گیری نیز به دلیل ماهیت آن سهم مبلغی صفر دارد. است و ماندهخدمات بوده 

 
  1334 اسفند درها سهم انواع خدمات از مبلغ تراکنش 4-4شکل 

 

درصد تعداد خدمات ارائه شده توسط شبکه شاپرک  34477ماه  اسفند نیز بیان کننده آن است که در  5-4شکل 
گیری داشته است. خدمت مانده درصدی 54423از نوع خرید کاال و خدمات بوده که نسبت به ماه گذشته رشد 

 درصد سهم، کمترین سهم از کل خدمات را داشته است. ,724نیز با 

پرداخت قبض
و خرید شارژ 

تلفن همراه
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37.53%
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  1334 اسفند انواع خدمات ارائه شده شاپرک در تعدادی سهم 5-4شکل 

 

اند. ترسیم شده 7-4و  6-4های و مبلغی در انواع خدمات به صورت ماهانه، نمودار تعدادیبرای بررسی تغییرات 
و مبلغی نسبت  تعدادیبه طور همزمان با رشد در سهم خدمت خرید کاال و خدمات صرفا شود که مالحظه می

  به ماه گذشته مواجه بوده است.

  

 1334 اسفند و بهمنانواع خدمات در  تعدادیمبلغی و  مقایسه نسبت  6-4شکل 

قیاس بررسی شده است.  1333ماه  اسفند این موضوع در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته یعنی زیردر نمودار 
آن ها، مبلغ که با افزایش سهم خدمت خرید کاال و خدمات در تعداد تراکنشدهد زیر نشان میهای نمودار

 کاهش داشته است. 1333نسبت به اسفند 
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 1334و  1333 اسفند انواع خدمات در تعدادیمقایسه نسبت مبلغی و   7-4شکل 
 

گیری از کل خدمات در قیاس نقطه به خدمت مانده تعدادیشود که سهم مالحظه می 7-4بر اساس شکل 
( با کاهش مواجه بوده است که این امر حسب دستور بانک مرکزی 1333 اسفند با ماه 1334 اسفند نقطه )ماه

ارت، بدون نیاز به حضور فیزیکی کپذیرش های گیری به وسیله ابزارج.ا.ا. مبنی بر ممنوعیت ارائه خدمت مانده
 رخ داده است. پذیرش اینترنتی و موبایلیهای ابزاریعنی 

 کیفیت انجام خدمات پرداخت الکترونیک کارتی .4.2
شود. شرکت ارائه دهنده آن خدمت محسوب میهای ترین اهداف شرکتهمواره کیفیت ارائه خدمات از اصلی

خود، به دنبال افزایش کیفیت انجام خدمات ارائه شده در شبکه و انجام شاپرک نیز در راستای وظایف نظارتی 
حس  پذیریمعوق و نیز در عدم دسترسهای کاهش در میزان خطاها، تراکنش باشد.میها صحیح پرداخت

شود و تالش شاپرک در راستای کاهش این خدمات، عاملی مثبت در عملکرد شاپرک محسوب می شده
 گردد.هایی برای سنجش این هدف ارائه میدر زیر شاخص باشد.می مشکالت
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 هاموفق به کل تراکنشهای درصد تراکنش .4.2.1
شبکه و افزایش نسبت های شرکت شاپرک، تالش برای کاهش وقوع خطاهای ترین برنامهیکی از اصلی

 5در ها اخطکارتی الکترونیک  ختدر حال حاضر در شبکه پرداباشد. میها موفق از کل تراکنشهای تراکنش
خطای کسب و  و 14، خطای کاربری13، خطای شاپرکی12ی پذیرندگی، خطا11ی صادرکنندگیگروه اصلی خطا

موفق و ناموفق )خطادار( کل های اطالعات مربوط به تعداد تراکنش ,-4جدول  شوند.می بندیطبقه 15کار
 درصدی 35417موفق و های تراکنش درصدی 754,3دهد که حاکی از سهم شبکه شاپرک را نشان می

 باشد.می ماه سال جاری اسفند رخ داده درهای خطا

 1334 اسفنددر ها موفق و ناموفق از کل تراکنشهای تعداد و سهم تراکنش  ,-4جدول 

 

 ها تراکنش در داده رخهای آنالیز خطا .4.2.2
ع خطا در جدول انوآمار تعداد  هر یک از اانواع مختلفی دارند که ها تراکنشهای ، خطاگردیدهمانطور که ذکر 

از نوع  ، خطاهاهمچنان عمده ترین دلیل بروز خطاآن است که ارائه شده است. اطالعات جدول حاکی از  4-3
باشد. این نوع خطا به عملکرد شبکه پرداخت الکترونیک میها از کل تراکنش درصدی ,354با سهم  کاربری

                                                 

 
 . 2-6-1-7به پیوست  رجوع شود 11
 .3-6-1-7به پیوست  رجوع شود 12
 .4-6-1-7به پیوست  رجوع شود 13
 .5-6-1-7به پیوست  رجوع شود 14
 .6-6-1-7رجوع شود به پیوست  15

 سهم تعداد  نوع تراکنش

 34753, 722،,1،735،11 موفقهای تراکنش

 174353 127،333،7,6 های ناموفق و خطادارتراکنش

 1773 ,1،162،452،57 هاتعداد کل تراکنش
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لزوم آمورش و فرهنگسازی در این زمینه  که باشدمی ارتباطی نداشته و ناشی از اطالعات نادرست دارنده کارت
 نماید.را تاکید می

 رخ داده در شبکه پرداخت الکترونیک کارتیهای آنالیز خطا  3-4جدول 

 سهم تعداد  تراکنش و  انواع خطا نوع

 34753, 722،,1،735،11 تراکنش های موفق موفق

 ناموفق

 741,3 2،177،313 خطای پذیرندگی

 4353, 335،,37،77 خطای کاربری

 24343 27،172،651 خطای صادرکنندگی

 74743 417،743 خطای شاپرکی

 74753 ,3,،571 خطای کسب و کار

 1773 ,1،162،452،57 هاتعداد کل تراکنش

 

 به تصویر کشیده شده است. ,-4در نمودار   3-4اطالعات جدول  

 
 موفق از کل های ناموفق و تراکنشهای سهم هر یک از انواع تراکنش ,-4شکل 

تراکنش های
موفق
83.05%

خطای  
پذیرندگی

0.48%

خطای کاربری
8.95%

خطای  
صادرکنندگی

2.91%
خطای  
شاپرکی

0.01%
خطای کسب و

کار
0.05%
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 دهد.را نشان می خطادارهای از کل تراکنشها نمودار زیر نیز سهم انواع خطا

 
 سهم هر یک از انواع خطا 3-4شکل 

 موفق را درهای ناموفق و نیز تراکنشهای تغییرات هر یک از انواع تراکنش 17-4 اطالعات مندرج در جدول
 دهد. را نشان می 1334 بهمنماه سال جاری نسبت به ماه  اسفند

 1334 اسفند و بهمندر ها و خطاها مقایسه تعداد انواع تراکنش  17-4جدول 

 درصد تغییرات 4931 اسفندتعداد  4931 بهمنتعداد  انواع خطانوع تراکنش و 

 ناموفق

 64513- 2،177،313 2،246،463 خطای پذیرندگی

 74753 335،,37،77 37،733،377 خطای کاربری

 614253 27،172،651 57،7,7,،16 خطای صادرکنندگی

 34243,- 417،743 2،446،543 خطای شاپرکی

 24623 ,3,،571 557،247 خطای کسب و کار

 134433 127،333،7,6 112،134،422 های ناموفقتعداد کل تراکنش

 1,4573 722،,1،735،11 73،577،321, های موفقتعداد کل تراکنش موفق

 174333 ,1،162،452،57 3,5،772،343 هاتعداد کل تراکنش

خطای  
پذیرندگی

4.65%

خطای کاربری
76.21%

خطای  
صادرکنندگی

24.91%

خطای شاپرکی
0.92%

خطای کسب و کار
0.15%
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 در ماه اسفند صرفا دو نوع خطای شاپرکی و پذیرندگیشود که مالحظه می 17-4 جدول بر اساس اطالعات
  .اندو سایر انواع خطاها افزایش را تجربه نموده اندداشته کاهش بهمن نسبت به ماه

 خدمات حس شده پذیریدسترس .4.2.3
شرکت شاپرک و از مهمترین اهداف آن، بهبود امکان دسترسی به خدمات و انجام  وجودییکی از دالیل 

حس شده پذیری تراکنش موفق در هر زمانی است. برای سنجش میزان تحقق این هدف، شاخص دسترس
ستمی موفق سیهای موفق سیستمی کل شبکه یا تراکنشهای خدمات تعریف شده است که سهم تراکنش

دمات خ حس شده پذیریکند. اطالعات مربوط شاخص دسترسمحاسبه میها از کل تراکنش سوئیچ شاپرک را
 ارائه شده است.  زیردر جدول 

 خدمات شاپرک و کل شبکه پرداخت الکترونیک کارتی حس شده پذیریدسترس 11-4جدول 

 موفقهای تراکنش

 4931 اسفند 4931 بهمن 4939 اسفند

تعداد کل 
های تراکنش

 موفق

 پذیریدسترس
 حس شده

تعداد کل 
های تراکنش

 موفق

پذیری دسترس
 حس شده

تعداد کل 
های تراکنش

 موفق

 یپذیردسترس
 حس شده

های موفق تراکنش
 16سیستمی کل شبکه

,31،262،334 374763 363،671،231 374763 1،132،137،657 374473 

های موفق تراکنش
 334363 116274246547 334753 3,3،255،734 334,53 316،314،231 سیستمی شاپرکی17

 - ,1،162،452،57 - 3,5،772،343 - 36,،257،,31 تعداد کل تراکنش

بوده  1334ماه سال  اسفند خدمات شرکت شاپرک در درصدی 36433حاکی از در دسترس بودن  11-4جدول 
  .داشته است درصدی 1147بهبود  1333 اسفندو نسبت به  درصدی 2147ماه بهبود  بهمنکه نسبت به 

                                                 

 
 .7-6-1-7پیوست رجوع شود به  16 

 .3-6-1-7رجوع شود به پیوست  17
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 .7-6-1-7پیوست رجوع شود به  16 

 .3-6-1-7رجوع شود به پیوست  17



32 
 

 

 معوق رخ داده در شبکههای آنالیز تراکنش .4.2.4
رخ داده در شبکه پرداخت الکترونیک کارتی و روند آن در طول زمان،  ,1معوقهای شاخص میزان تراکنش

 بایسترضایت از شبکه پرداخت اثرگذار است. لذا میهایی است که بر کیفیت انجام عملیات و یکی از شاخص
این شاخص  مقادیرکاهشی داشته باشد. جدول زیر  روندیها معوق به کل تراکنشهای نسبت تعداد تراکنش
 را ارائه نموده است.

1334 اسفند و بهمنمعوق رخ داده در شبکه پرداخت شاپرک در های درصد تراکنش  12-4جدول   

 تغییرات 4931 اسفند  4931 بهمن معوقهای تراکنش

 %1164 223،736 ,213،67 های معوقتراکنش تعداد

 %48150 722،,1،735،11 73،577،321, هاکل تراکنش تعداد

های معوق به تراکنش نسبت تعداد
 %01009- %01022 %01025 هاکل تراکنش

 

ماه  بهمنماه نسبت به  اسفند معوق درهای تعداد تراکنششود مالحظه می 12-4در جدول همانطور که 
به ها معوق به کل تراکنشهای شاخص نسبت تعداد تراکنش . با این وجودداشته است درصدی 6144افزایش 
 داشته است. درصدی 77347افت  ماه بهمننسبت 

                                                 

 
 .4-,-1-7 رجوع شود به پیوست  ,1 
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 جغرافیایینفوذ  .4.3
ر آن در کل کشور و دهای پذیرش و تراکنشهای شاخص نفوذ جغرافیایی بیانگر تعداد و تعداد سرانه ابزار

مقیاسی متفاوت در هر استانی است که معیاری برای سنجش فراگیر شدن خدمات پرداخت الکترونیک کارتی 
 باشد. میها در کشور و یا هر یک از استان

 جغرافیایی ابزار پذیرش ضریب نفوذ  .4.3.1
 فرد 17،777هر پذیرش شبکه شاپرک و سرانه آن به ازای های آمار تعداد کل هر یک از ابزار 13-4جدول 
 دهد. یرا ارائه م )ضریب نفوذ جغرافیایی ابزار پذیرش( کننده خدمات کارت در کل کشورمصرف 13سال ,1باالی 

ابزار به  74773 ماه اسفند پذیرش درهای ابزار یایی مجموعضریب نفوذ جغراف شودمالحظه میهمانطور که 
به ترتیب  آذر دی و ،بهمنهای . این شاخص برای ماهبوده است سال در کشور ,1فرد باالی  17،777هر ازای 
ماه  داسفن ابزار پذیرش در نفوذ جغرافیاییبوده است که مقایسه این اعداد مبین رشد  27  713و  736 ، 755

گاهی متعلق به کارتخوان فروشها این ابزار میزان نفوذ جغرافیاییبیشترین  باشد.گذشته میهای به ماهنسبت 
باشد و کمترین آن نیز به ابزار پذیرش میسال در کشور  ,1فرد باالی  17،777عدد به ازای هر  54777با تعداد 

 ار پذیرش موبایلی در کشور وجود دارد. ابز 2447نفر صرفا  17،777موبایلی اختصاص دارد که به ازای هر 

 

 

 

 

                                                 

 
از شبکه ملی آمار استخراج شده است.  1337در سال  سال از بخش نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ,1آمار جمعیت افراد باالی  13

به علت عدم دسترسی به  مد نظر قرار گرفته است. 37سال در سال  15، جمعیت افراد باالی 1334سال در سال  ,1برای جمعیت باالی 
 اطالعات دقیقتر، این آمار به صورت تقریبی در محاسبات منظور شده است.

 دی و آذر بهمن، شاپرک در ماه اقتصادیرجوع شود به بولتن  27
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 معوق رخ داده در شبکههای آنالیز تراکنش .4.2.4
رخ داده در شبکه پرداخت الکترونیک کارتی و روند آن در طول زمان،  ,1معوقهای شاخص میزان تراکنش

 بایسترضایت از شبکه پرداخت اثرگذار است. لذا میهایی است که بر کیفیت انجام عملیات و یکی از شاخص
این شاخص  مقادیرکاهشی داشته باشد. جدول زیر  روندیها معوق به کل تراکنشهای نسبت تعداد تراکنش
 را ارائه نموده است.

1334 اسفند و بهمنمعوق رخ داده در شبکه پرداخت شاپرک در های درصد تراکنش  12-4جدول   

 تغییرات 4931 اسفند  4931 بهمن معوقهای تراکنش

 %1164 223،736 ,213،67 های معوقتراکنش تعداد

 %48150 722،,1،735،11 73،577،321, هاکل تراکنش تعداد

های معوق به تراکنش نسبت تعداد
 %01009- %01022 %01025 هاکل تراکنش

 

ماه  بهمنماه نسبت به  اسفند معوق درهای تعداد تراکنششود مالحظه می 12-4در جدول همانطور که 
به ها معوق به کل تراکنشهای شاخص نسبت تعداد تراکنش . با این وجودداشته است درصدی 6144افزایش 
 داشته است. درصدی 77347افت  ماه بهمننسبت 

                                                 

 
 .4-,-1-7 رجوع شود به پیوست  ,1 
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 جغرافیایینفوذ  .4.3
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 اطالعات دقیقتر، این آمار به صورت تقریبی در محاسبات منظور شده است.
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 1334 اسفند در سال ,1باالی  فرد 17،777هر  پذیرش در کشور به ازایهای تعداد سرانه ابزار 13-4جدول 

 در کل کشور تعداد ذیرشپ ابزار
 سال در 48جمعیت باالی 

 کشور
 جغرافیایی هرضریب نفوذ 

 نفر 400000به ازای هر  ابزار

 1،355 پذیرش موبایلی ابزار

57،541،563 

2110  

 3612 17،713 ابزار پذیرش اینترنتی

 521770 4،433،666 کارتخوان فروشگاهی

 741779 4،452،734 مجموع ابزارها

 

 پذیرش در کشورهای هر یک از ابزارهای سرانه تراکنش .4.3.2
ن هر یک از ایهای پذیرش و نیز تعداد سرانه تراکنشهای هر یک از ابزارهای آمار تعداد تراکنش بعدیجدول 

 دهد. ماه سال جاری ارائه می اسفند سال مصرف کننده خدمات کارت را در ,1به ازای افراد باالی ها ابزار

 1334 اسفند کل کشور در سال ,1پذیرش به ازای جمعیت باالی های هریک از ابزارهای سرانه تعداد تراکنش  14-4جدول 

سال در  48جمعیت باالی  هاتعداد تراکنش ابزار پذیرش
 هر ابزارهای سرانه تراکنش کشور

 ,131،525،71 ابزار پذیرش موبایلی

57،541،563 

2123 

 0114 23،512،2,1 ابزار پذیرش اینترنتی

 45123 7،7,7،723,, کارتخوان فروشگاهی

 47133 722،,1،735،11 ها کل ابزار

 

 33417ماه سال جاری  اسفند سال، در ,1مشخص است به ازای هر فرد باالی  14-4همانطور که از جدول 
مرتبه تراکنش به صورت الکترونیکی صورت گرفته است و بیشترین سرانه تعداد تراکنش متعلق به کارتخوان 

 اسفند درها سال بوده است. شاخص تعداد سرانه تراکنش ,1تراکنش برای هر فرد باالی  23415فروشگاهی با 
به ازای ابزار پذیرش موبایلی و کارتخوان فروشگاهی با افزایش همراه  آذر دی و ،بهمنهای ماه ماه نسبت به
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نسبت به  این ابزارهای بوده است و علیرغم افزایش تعداد ابزار پذیرش اینترنتی، تعداد و تعداد سرانه تراکنش
 است. داشته ماه گذشته کاهش

 هر استان دار درتعداد و تعداد سرانه کارتخوان فروشگاهی تراکنش .4.3.3
در ها پذیرش، بهتر است تعداد و تعداد سرانه این ابزارهای به منظور بررسی کارایی توزیع و میزان نفوذ ابزار

یرد. شایان توجه است که برخالف کارتخوان فروشگاهی، خدمات گمختلف مورد بررسی قرار های استان
یز خاصی تعلق ندارد و از سایر نقاط کشور نلزوما به منطقه و یا استان  پذیرش اینترنتی و موبایلیهای ابزار

پذیرش های باشد، با این تفاسیر لزومی به تعریف تعداد سرانه ابزارمیسر میها امکان استفاده از خدمات این ابزار
ورد توجه م بعدیو صرفا تعداد توزیع شده این دو ابزار پذیرش در بخش بوده ن اینترنتی و موبایلی هر استان

مختلف بررسی های فروشگاهی در استانهای در این بخش صرفا تعداد و تعداد سرانه کارتخوانگیرد و قرار می
  شود. می

در  مختلف و تغییرات آنهای دار در استاناطالعات مربوط به تعداد توزیع شده کارتخوان فروشگاهی تراکنش
 است. ارائه شده 15-4در جدول  بهمنماه نسبت به  1334 اسفند ماه
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 هابه تفکیک استان 1334 اسفند و بهمندار در ماه هی تراکنشتعداد کارتخوان فروشگا 15-4جدول 

 4931 اسفند 4931 بهمن نام استان
تعداد کارتخوان 
دار فروشگاهی تراکنش

  جدید
 درصد تغییرات

 32423 43,،32 ,332،74 353،375 تهران

 12363 6،257 326،7,7 23,،313 خراسان رضوی

 22643 5،327 277،3,3 272،756 مازندران

 12573 5،1,5 ,335،47 337،233 اصفهان

 22143 ,5،13 245،733 233،361 فارس

 22253 4،476 277،277 135،734 خوزستان

 32723 4،2,2 146،224 141،342 کرمان

 12,53 3،577 136،623 133،753 آذربایجان شرقی

 12373 3،575 1,1،346 41,،177 البرز

 22463 3،337 7,6،,13 135،443 گیالن

 32673 2،342 67،356 65،714 بوشهر

 22743 2،251 112،712 117،461 هرمزگان

 32763 2،7,6 77،347 254،,6 سیستان و بلوچستان

 12423 ,2،77 ,6,،,14 146،737 آذربایجان غربی

 12,63 77,،1 33،756 37،243 گلستان

 22243 75,،1 2،477, 7،665, همدان

 22613 1،776 63،343 173،,6 قزوین
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 4931 اسفند 4931 بهمن نام استان
تعداد کارتخوان 
دار فروشگاهی تراکنش

  جدید
 درصد تغییرات

 22273 1،721 77،677 75،343 مرکزی

 52323 1،777 33،647 31،347 کهگیلویه و بویر احمد

 22763 ,1،57 174،,7 76،526 کرمانشاه

 12373 1،524 321،,7 77،337 کردستان

 22373 1،471 52،221 57،757 چهارمحال و بختیاری

 22223 1،433 66،127 64،634 لرستان

 22563 1،423 56،3,5 55،562 زنجان

 22173 1،331 65،427 64،723 قم

 22313 1،3,7 43،173 47،716 سمنان

 12433 1،264 6،127, 63,،4, یزد

 12373 ,1،17 61،7,1 53،373 اردبیل

 22373 1،757 36،613 35،556 خراسان شمالی

 22363 357 41،222 47،272 خراسان جنوبی

 12643 473 23،777 ,23،22 ایالم

 22463 176،551 4،433،666 4،327،115 کل کشور

 15-4*ادامه جدول 

 همنبدار نسبت به ماه تعداد کارتخوان فروشگاهی تراکنشها شود در تمامی استانهمانطور که مالحظه می
 توسط جدید فروشگاهیهای کند که یا کارتخوانافزایش داشته است و این امر این موضوع را تداعی می
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فروشگاهی بدون تراکنش، مجددا های در اختیار پذیرندگان قرار گرفته است و یا کارتخوان PSP21های شرکت
زیر افزایش تعداد کارتخوان فروشگاهی ، نمودار 15-4اند. بر اساس اطالعات جدولمورد استفاده قرار گرفته

 دهد.نشان میماه همان سال نسبت به بهمن 34در اسفندماه را ها دار در هر یک از استانتراکنش

 
 بهمنماه  نسبت به   1334 اسفند در دار در هر استانتغییر در تعداد کارتخوان فروشگاهی تراکنش  17-4شکل 

تیب به ، به تراسفند دار در ماهشود که بیشترین افزایش در تعداد کارتخوان فروشگاهی تراکنشمالحظه می
 تعلق دارد. مازندرانو  رضویتهران، خراسان های استان

                                                 

 
 .2-1-7رجوع شود به پیوست  -ارائه دهنده خدمات پرداخت  شرکت21   

32,843
6,257

5,327
5,185
5,138

4,406
4,282

3,570
3,505
3,337

2,342
2,251
2,086
2,078
1,807
1,805
1,776
1,721
1,700
1,578
1,524
1,471
1,433
1,423
1,391
1,387
1,264
1,178
1,057
950
479

تهران
خراسان رضوی

مازندران
اصفهان

فارس
خوزستان

کرمان
آذربایجان شرقی

البرز
گیالن
بوشهر

هرمزگان
سیستان و بلوچستان

آذربایجان غربی
گلستان
همدان
قزوین

مرکزی
کهگیلویه و بویر احمد

کرمانشاه
کردستان

چهارمحال و بختیاری
لرستان
زنجان

قم
سمنان

یزد
اردبیل

خراسان شمالی
خراسان جنوبی

ایالم
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که  آن است دهد که مبینکشور را نشان میهای دار در استاننمودار زیر تعداد کارتخوان فروشگاهی تراکنش
 تهران توزیع شده است. استانبیشترین تعداد کارتخوان فروشگاهی در 

 
 1334 اسفند در تعداد کارتخوان فروشگاهی تراکنش دار در هر استان  11-4شکل 

متقاضی استفاده از خدمات پرداخت که  22سال ,1بهتر است توزیع این ابزار پذیرش به ازای هر فرد باالی 
این  رانهس الکترونیک هستند، در هر استانی مورد بررسی قرار بگیرد. برای این منظور اطالعات مربوط به تعداد

 ارائه شده است. 16-4کشور، در جدول های سال در هر یک از استان ,1باالی  افراد ابزار پذیرش به ازای

                                                 

 
آمار استخراج شده  یدر شبکه مل 1337نفوس و مسکن در سال  یعموم یسرشمار جیاز بخش نتاها به تفکیک استانسال  ,1 یافراد باال تیآمار جمع22 

  .مد نظر قرار گرفته است 37سال در سال  15 یافراد باال تی، جمع 1334سال در سال  ,1 یباال تقریبی افراد تیجمع یاست. برا
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 1334 اسفند و بهمنسال در  ,1باالی  افراد ازای به ها دار به تفکیک استانکارتخوان فروشگاهی تراکنشسرانه تعداد   16-4جدول 

 نام استان
تعداد سرانه کارتخوان 

 بهمنفروشگاهی در 
تعداد سرانه کارتخوان 

 درصد تغییرات اسفند فروشگاهی در

 54323 7477 7477 احمد کهگیلویه و بویر

 34673 7473 ,747 بوشهر

 34423 7417 7417 تهران

 34763 7474 7474 سیستان و بلوچستان

 34723 7477 7477 کرمان

 24373 7476 7476 خراسان شمالی

 24313 7417 7417 سمنان

 24373 ,747 ,747 چهارمحال و بختیاری

 24643 ,747 ,747 مازندران

 24613 7477 7477 قزوین

 24563 7477 7477 زنجان

 24463 7477 7477 گیالن

 24363 7473 ,747 خراسان جنوبی

 24273 7477 7477 مرکزی

 24253 7476 7476 خوزستان

 24243 7476 7476 همدان

 24223 7475 7475 لرستان

 24173 ,747 7477 قم

41 
 

 

 نام استان
تعداد سرانه کارتخوان 

 بهمنفروشگاهی در 
تعداد سرانه کارتخوان 

 درصد تغییرات اسفند فروشگاهی در

 24143 7477 7477 فارس

 24763 7475 7475 کرمانشاه

 24743 7417 7417 هرمزگان

 14373 7417 7473 البرز

 14373 7477 7477 کردستان

 14373 7476 7476 اردبیل

 14363 7477 7477 خراسان رضوی

 14,63 7477 7477 گلستان

 14,53 7477 7477 آذربایجان شرقی

 14643 7477 7477 ایالم

 14573 7473 7473 اصفهان

 14433 7411 7411 یزد

 14423 7476 7476 آذربایجان غربی

 16-4*ادامه جدول 

سال متقاضی استفاده از  ,1مختلف را به ازای افراد باالی های توزیع سررانه این ابزار در استان  12-4نمودار 
دار ی کارتخوان فروشگاهی تراکنششود که بیشترین تعداد سرانهدهد. مالحظه میخدمات این ابزار نشان می

 تعلق داشته است. تهران و هرمزگانسال به ترتیب به استان یزد،  ,1به ازای افراد باالی 
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  1334 اسفند سال در ,1دار هر استان به ازای افراد باالی سرانه تعداد کارتخوان فروشگاهی تراکنش  12-4شکل 

 

 بیشترین تعداد کارتخوان فروشگاهیها از سایر استان زیادیشایان توجه است که شهر تهران که با اختالف 
را داشته و شهر یزد همچنان جایگاه اول را  دوم در آن توزیع شده بود، در این نمودار به لحاظ تعداد سرانه رتبه

 ند ماه اخیر به خود اختصاص داده است.( در چPOSدر توزیع سرانه ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی )

 پذیرش اینترنتی و موبایلیهای تعداد ابزار .4.3.4
 مختلف بررسی خواهد شد. باید توجههای در استان پذیرش اینترنتی و موبایلیهای ابزاردر این بخش تعداد 

یات برای انجام عمل یلیپذیرش اینترنتی و موباهای ابزارنمود همانطور که قبال ذکر شد، امکان استفاده از 
پرداخت الکترونیکی )بر خالف کارتخوان فروشگاهی( به دلیل اینکه نیاز به حضور فیزیکی ابزار کارت ندارد، 

های و از سایر نقاط کشور نیز امکان استفاده از خدمات این ابزار منطقه و یا استان خاصی تعلق نداشتهلزوما به 
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در ها زارتعداد این اب تنهابرای بررسی معنا ندارد و ها تعداد سرانه این ابزارباشد. لذا محاسبه پذیرش میسر می
شود. شایان ذکر است که این اطالعات بر مبنای آدرس و استان ثبت شده در بررسی میکشور های استان

 اطالعات پذیرندگان ابزار پذیرش موبایلی و ابزار پذیرش اینترنتی بوده است. 

در ها شده آن ثبتپذیرندگان  محل استقرارهای به تفکیک استان پذیرش اینترنتی و موبایلیهای ابزارتعداد 
 ترسیم شده است. 13-4 ، در نمودارسوییچ شاپرک

 
 1334 اسفند کشور درهای ی و موبایلی در استاننترنتیا پذیرشهای تعداد ابزار 13-4شکل 

عال تهران، اصفهان و خراسان رضوی فهای نمودار مبین آن است که بیشترین ابزار پذیرش اینترنتی در استان
ار قرها استان دیگردر راس  استان مرکزی و قمتهران، های هستند. در تعداد ابزار پذیرش موبایلی استان
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  1334 اسفند سال در ,1دار هر استان به ازای افراد باالی سرانه تعداد کارتخوان فروشگاهی تراکنش  12-4شکل 
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 کشورهای فروشگاهی در استانکارتخوان های تعداد سرانه تراکنش .4.3.4
بانکی  ها نیازی به حضور کارتبوسیله آن انجام عملیات پرداخت الکترونیکیپذیرشی که  هایابزاراستفاده از 

ا استان منطقه و یبر خالف کارتخوان فروشگاهی لزوما به  (پذیرش اینترنتی و موبایلی ندارد )یعنی ابزارهای
)که هر یک از پذیرندگان آن به یک استان خاص ها به وسیله این ابزار اکنشو انجام تر خاصی تعلق نداشته

تعلق دارند( از نقاط مختلف کشور امکان پذیر است. به همین دلیل نمودار زیر به منظور نمایش تعداد سرانه 
های ستانصرفا برای ابزار کارتخوان فروشگاهی )که موقعیت محلی برای آن معنی دار بوده( در اها تراکنش

 ترسیم شده است.  1334ماه  اسفند مختلف برای

 
 1334 اسفند درسال در هر استان  ,1کارتخوان فروشگاهی به ازای افراد باالی های تعداد سرانه تراکنش 14-4شکل 

 هایدر سه جایگاه نخست تعداد سرانه تراکنش البرزهرمزگان، تهران و های شود استانهمانطور که مالحظه می
آذربایجان غربی و اند و کرمانشاه، سال در هر استان، قرار گرفته ,1کارتخوان فروشگاهی به ازای افراد باالی 

 اند.داشته اسفند ماهاین ابزار را در های نیز کمترین تعداد سرانه تراکنش اردبیل
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خراسان جنوبی
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خراسان رضوی

چهارمحال و بختیاری
قزوین

خوزستان
مرکزی

ایالم
مازندران
گلستان
زنجان

سیستان و بلوچستان
خراسان شمالی

آذربایجان شرقی
همدان
گیالن

کردستان
لرستان
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آذربایجان غربی
کرمانشاه
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 هاپراکندگی مبلغی تراکنش هایشاخص .4.4
ها دو شاخص نسبت دهکی برای کل ابزارهای پذیرش و در این قسمت برای بررسی پراکندگی مبالغ تراکنش

 شود .نیز دامنه مبلغی برای کارتخوان فروشگاهی معرفی می

 هانسبت متوسط ارزش دهک دهم به دهک اول تراکنش .4.4.1
هایی نظیر درآمد، ثروت و ... محاسبه رابری در توزیع ارزشگیری ناببه منظور اندازه 23شاخص نسبت دهکی

رداخت الکترونیک های پها، بیانگر توزیع نابرابری مبلغی تراکنشمحاسبه این نسبت برای مبلغ تراکنششود. می
یار با مبالغ بسیار ریز و یا بسهای دهنده حذف تراکنشکه روند کاهشی آن در طول زمان نشانباشد کارتی می

اپرک را های شبکه شجدول زیر شاخص نسبت دهکی مبلغ تراکنششود. میو کاهش بار شبکه تعریف  زرگب
 ارائه نموده است که روند آن در نمودار بعدی نشان داده شده است.  1334سال  در طول

 1334در طول سال شاخص دهکی  17-4جدول 

 زمانیدوره 
میانگین مبالغ تراکنش دهک 

 دهم )ریال(
میانگبن مبالغ تراکنش دهک 

 اول )ریال(
نسبت متوسط قیمت دهک 

 دهم به دهک اول

 3,3476 3،3,6 3،233،5,6 فروردین

 1،137447 3،237 ,17،573،36 اردیبهشت

 1،127427 3،364 17،555،713 خرداد

 1،175441 3،321 17،373،545 تیر

 1،121474 331،, 6,6،,17،77 مرداد

 1،124413 3،777 17،126،173 شهریور

 1،76,477 3،272 3،372،7,5 مهر

 ,1،71342 3،373 3،426،577 آبان

 1،7114,7 3،264 3،373،731 آذر

 1،766424 3،263 ,76،57,،3 دی
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 زمانیدوره 
میانگین مبالغ تراکنش دهک 

 دهم )ریال(
میانگبن مبالغ تراکنش دهک 

 اول )ریال(
نسبت متوسط قیمت دهک 

 دهم به دهک اول

 1،174411 3،137 17،147،121 بهمن

 375436 41,،17 17،573،572 اسفند

 17-4 *ادامه جدول

 

 

 
 1334در طول سال دهک دهم به دهک اول قیمتی  مبالغنسبت متوسط   15-4شکل 

 

باشد. در این ماه حاکی از کاهش مجدد شاخص دهکی در ماه اسفند می 15-4و نمودار  17-4جدولاطالعات 
میانگین ده درصد باالی مبالغ ریال رسیده است و   17،777برای نخستین بار متوسط مبلغ دهک اول به باالی 

ه شاپرک لکترونیک شبکابزارهای صنعت پرداخت ا لذا میلیون تومان است و بالغ بر یک ها نیز عددیتراکنش
 د.نگیرمی های با مبالغ ریز مورد استفاده قراربه طور عمده برای پرداخت
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 کارتخوان فروشگاهیهای دامنه مبلغی تراکنش .4.4.2
 1334ه ما اسفند مربوط به کارتخوان فروشگاهی طیهای در این بخش از گزارش نمودار دامنه مبلغی تراکنش

 گیرد. می ارترسیم شده و مورد بررسی قر

 23462که این بازه  اندریال قرار گرفته 157،777تا  57،771بازه  درها بر اساس نمودار، بیشترین تعداد تراکنش
ریال انجام  577،777با مبلغ زیر ها درصد تراکنش 77حدود همچنین  .گیردرا در بر میها درصد از کل تراکنش

 .گیردرا در بر میها درصد مبالغ تراکنش ,334صرفا  این بازه اند کهگرفته

 

 1334 اسفند ابزار کارتخوان فروشگاهی )بر حسب ریال( درهای دامنه مبلغی تراکنش 16-4شکل 
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 زمانیدوره 
میانگین مبالغ تراکنش دهک 

 دهم )ریال(
میانگبن مبالغ تراکنش دهک 

 اول )ریال(
نسبت متوسط قیمت دهک 

 دهم به دهک اول

 1،174411 3،137 17،147،121 بهمن

 375436 41,،17 17،573،572 اسفند

 17-4 *ادامه جدول
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عدد تراکنش بوده که شامل  2712,7323,1ریال برابر با  572777های زیر تراکنشدر مقیاس عددی، 
 2572777ریال تا  572777های بین باشد، همچنین تعداد تراکنشگیری میعدد تراکنش مانده 327612,62,

 316277625,4ریال برابر  2572777های باالی عدد تراکنش بوده و کل تراکنش ,2322277275ریال برابر 
 باشد. عدد تراکنش می
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 1334ماه  اسفند در کارتی الکترونیک پرداخت بازار شبکههای شاخص .4
از  24های پذیرندهو نیز بانک  PSPهای سهم هر یک از شرکت بررسیاین بخش با هدف های شاخص
روند هر  شود تا با بررسیالکترونیک کارتی تعریف میپذیرش شبکه پرداخت های و هر یک از ابزارها تراکنش

یک بتوان علیرغم نظارت و رفع مشکالت حوزه، مسیر حرکت آتی بازار و صنعت پرداخت الکترونیک کارتی را 
  مناسب را اتخاذ نمود.های تشخیص داد و سیاست

 (PSPهای ارائه دهنده خدمات پرداخت )شرکت .4.1
ز ا یکهر  یهااز بازار تراکنشها، سهم های بازار شامل سهم تعدادی و مبلغی تراکنشدر این بخش شاخص

شود. سپس تمرکز های ارائه دهنده خدمات پرداخت محاسبه میبه ازای هر یک از شرکت یرشپذ یهاابزار
شاخص اثر بخشی کارتخوان های پذیرش کارت بررسی شده و در پایان بازار به تفکیک هر یک از ابزار

 شود.فروشگاهی نیز به تفکیک هر شرکت محاسبه و تحلیل می
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 1334ماه  اسفند در کارتی الکترونیک پرداخت بازار شبکههای شاخص .4
از  24های پذیرندهو نیز بانک  PSPهای سهم هر یک از شرکت بررسیاین بخش با هدف های شاخص
روند هر  شود تا با بررسیالکترونیک کارتی تعریف میپذیرش شبکه پرداخت های و هر یک از ابزارها تراکنش

یک بتوان علیرغم نظارت و رفع مشکالت حوزه، مسیر حرکت آتی بازار و صنعت پرداخت الکترونیک کارتی را 
  مناسب را اتخاذ نمود.های تشخیص داد و سیاست

 (PSPهای ارائه دهنده خدمات پرداخت )شرکت .4.1
ز ا یکهر  یهااز بازار تراکنشها، سهم های بازار شامل سهم تعدادی و مبلغی تراکنشدر این بخش شاخص

شود. سپس تمرکز های ارائه دهنده خدمات پرداخت محاسبه میبه ازای هر یک از شرکت یرشپذ یهاابزار
شاخص اثر بخشی کارتخوان های پذیرش کارت بررسی شده و در پایان بازار به تفکیک هر یک از ابزار

 شود.فروشگاهی نیز به تفکیک هر شرکت محاسبه و تحلیل می

                                                 

 
 .4-1-7رجوع شود به پیوست  24
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 ها بر حسب تعداد و مبلغ تراکنش PSPهایشرکتاز  یکبازار هر  سهم .4.1.1
دهد که ینشان م یکیرا در صنعت پرداخت الکترون PSPهای از شرکت کیهر  تیشاخص گستره فعال نیا

ها شرکت نیو ناظر بر ا ارذگاستیشاپرک جزو ملزومات است. چرا که نهاد س ینهاد نظارت یاطالع از آن برا
بر  باشد تا با نظارت تهدر صنعت اطالع داشها شرکت نیاز ا کیهر  تیاز نقش و سطح فعال یبه خوب دیبا

جود با ومهای و در صورت عملکرد نامناسب شرکت کیصنعت پرداخت الکترون تیها، بتواند در هدانآعملکرد 
های و مبلغی هر یک از شرکت تعدادیدر همین راستا سهم  .دینما فاینقش ا ،جدیدشرکت  تیصدور مجوز فعال

 ارائه دهنده خدمات پرداخت در دو نمودار زیر ترسیم شده است. 

 
 1334 اسفند درها از نظر تعداد تراکنش PSPسهم بازار هر شرکت  1-5شکل 

نآسان پرداخت پرشی
41.98%

فن آوا کارت
9.02%

کارت اعتباری ایران 
کیش
7.09%

مبنا کارت آریا
2.28%

الکترونیک کارت  
دماوند
به پرداخت ملت0.01%

21.69%
پرداخت الکترونیک  

پاسارگاد
7.69%

پرداخت الکترونیک  
سامان
41.35%

پرداخت نوین آرین
5.16%

تجارت الکترونیک  
پارسیان

42.31%

خدمات نوین داده  
ورزی سداد

6.83%

سایان کارت
0.75%
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 25434و سهم ها از تعداد تراکنش درصدی 63424پرداخت ملت با سهم همانطور که مشخص است شرکت به
ها، بیشترین سهم از بازار را به خود اختصاص داده و در جایگاه نخست قرار گرفته از مبلغ تراکنش درصدی

 است. 

 
 1334 اسفند درها از نظر مبلغ تراکنش PSPسهم بازار هر شرکت  2-5شکل 

 

هر یک از های از بازار تراکنش PSPهایسهم هر یک از شرکت .4.1.2
 پذیرش های ابزار

های در ابزار PSPهای گذاری هر یک از شرکتسرمایه یاین شاخص، سبب شناخت حوزه فعالیت و نحوه
پذیرش برای دو ماه های از بازار ابزار PSPهای هر یک از شرکتهای تراکنش تعدادیشود. سهم پذیرش می

ماه  اسفند این جدول مبین آن است که دردر جدول زیر ارائه شده است. اطالعات  1334سال  اسفند و بهمن
پرداخت ملت، درصد متعلق به شرکت به ,2کارتخوان فروشگاهی با های بیشترین سهم از تعداد تراکنش 1334

درصد متعلق به شرکت آسان پرداخت پرشین و از تعداد  44445ابزار پذیرش موبایلی با های از تعداد تراکنش
درصد متعلق به شرکت تجارت الکترونیک پارسیان بوده است.  52432ابزار پذیرش اینترنتی با های تراکنش
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40.25%

سایان کارت
4.73%
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های شود که شرکت تجارت الکترونیک پارسیان با وجود اینکه بیشترین سهم از بازار تعداد تراکنشحظه میمال
 باشد.اخیر در حال از دست دادن سهم بازاری خود میهای ابزار پذیرش اینترنتی را دارد، اما در ماه

 

  1334 اسفند و بهمنپذیرش در های یک از ابزار هرهای از تعداد تراکنش PSPمقایسه سهم هر شرکت   1-5جدول 

 PSPشرکت 

های سهم از تعداد تراکنش
 کارتخوان فروشگاهی

ابزار های سهم از تعداد تراکنش
 پذیرش اینترنتی

ابزار های سهم از تعداد تراکنش
 پذیرش موبایلی

 اختالف اسفند بهمن اختالف اسفند بهمن اختالف اسفند بهمن

 14173- %11111 454543 747333 74143 74743 74133 174273 174143 آسان پرداخت پرشین

 7477713 74773 7477713 74753- 74163 74213 74153 34553 34473 فن آوا کارت

 747753 74713 747733 74153- 14553 14773 74513 4223, 74713 کارت اعتباری ایران کیش

 74253 54133 44,73 747253 741533 741343 74773 14313 14313 مبنا کارت آریا

 747773 74773 747773 747773 747773 747773 747773 74753 74743 الکترونیک کارت دماوند

 74173- 14473 14643 44733 2743,3 234133 74613- %28100 2,4673 به پرداخت ملت

 74333- 246,3 34773 74323 34753 24,33 74233 44,3, 4253, پرداخت الکترونیک پاسارگاد

 74523 164333 3,,154 74743- 274,33 274333 74273- 144573 144773 پرداخت الکترونیک سامان

 74733 264433 254753 74553 14223 74673 74173 24433 24263 پرداخت نوین آرین

 74133 34363 34223 4323,- %92152 474,43 74523- 134,53 1443,3 الکترونیک پارسیانتجارت 

 747723- 74773 747723 241,3 114633 34453 74733 74733 74713 خدمات نوین داده ورزی سداد

 747133 747373 747113 747773 747773 747773 74753 74,73 74,33 سایان کارت
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به تفکیک نوع ابزار در جدول  PSPهای برای هر یک از شرکت تعدادیرشد یا افت در سهم بازار به لحاظ 
ش پذیرهای در هر یک از ابزارها گذاری هر یک از شرکتفوق ارائه شده است که رویکرد و استراتژی سرمایه

 در ماهها تراکنش تعدادین سهم شود که بیشترین اختالف بیدهد. در جدول فوق مالحظه میرا نشان می
، در ابزار پرداخت ملتبهدرصد کاهش به شرکت  6147، در کارتخوان فروشگاهی با بهمن نسبت به اسفند

و در ابزار پذیرش موبایلی با  تجارت الکترونیک پارسیاندرصد کاهش به شرکت  ,224پذیرش اینترنتی با 
ن سهم با بیشتریهای به عبارت دیگر شرکت تعلق داشته است. آسان پرداخت پرشینبه  کاهش درصد 1741

اند و این موید این امر است که تعدادی در هر یک از ابزارها، بیشترین کاهش در سهم تعدادی را نیز داشته
هم سپذیرش هستند. های دیگر در حال قدرت گرفتن و بهبود سهم بازاری خود در هر یک از ابزارهای شرکت
پذیرش در نمودار های هر یک از ابزارهای از تعداد تراکنشمختلف ارائه دهنده خدمات پرداخت های شرکت
 . نمایش داده شده است بعدی

 
 1334 اسفند پذیرش درهای هریک از ابزارهای از تعداد تراکنش PSPسهم هر شرکت  3-5شکل 

 

 1334ماه  اسفندو  بهمن پذیرش برایهای از بازار ابزار PSPهای هر یک از شرکتهای سهم مبلغی تراکنش 
ماه بیشترین سهم مبلغی از  اسفند شده است. اطالعات این جدول مبین آن است که درارائه  2-5در جدول 
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درصد متعلق  3453,درصد و نیز ابزار پذیرش اینترنتی با  32432دو ابزار کارتخوان فروشگاهی با های تراکنش
رکت آسان پرداخت پرشین درصد متعلق به ش 32444پرداخت ملت و در ابزار پذیرش موبایلی با به شرکت به

 بوده است.
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 1334 اسفند و بهمنپذیرش در های یک از ابزار هرهای از مبلغ تراکنش PSPمقایسه سهم هر شرکت  2-5جدول 

 PSPشرکت 

های سهم از مبلغ تراکنش
 کارتخوان فروشگاهی

ابزار های سهم از مبلغ تراکنش
 پذیرش اینترنتی

ابزار های سهم از مبلغ تراکنش
 پذیرش موبایلی

 اختالف اسفند بهمن اختالف اسفند بهمن اختالف اسفند بهمن

 14133- %11132 464113 74763 74253 74133 74113 64473 64363 آسان پرداخت پرشین

 74773 74773 74773 74733 74353 74263 74753 342,3 34233 فن آوا کارت

کارت اعتباری ایران 
 747733 74723 747123 74133- 14753 3,,14 74433 144543 144753 کیش

 74233 44743 34753 747133 74733 7471,3 74143- 24663 24,73 مبنا کارت آریا

 74773 74773 74773 74773 74773 74773 7477313 7473673 7473373 الکترونیک کارت دماوند

 74763 147,3 14723 24353 %53183 564333 74143- %92132 334773 به پرداخت ملت

پرداخت الکترونیک 
 74573- 24473 24373 14133 44223 347,3 74133 64573 643,3 پاسارگاد

پرداخت الکترونیک 
 74173 174523 174353 14133 174,63 34733 74773 1741,3 174113 سامان

 74333 234273 224213 74143 74473 74263 74733 24233 24143 پرداخت نوین آرین

تجارت الکترونیک 
 74153 647,3 54333 74473 54363 44,33 74453- 34373 34753 پارسیان

خدمات نوین داده ورزی 
 74773 74773 74773 54,63- 164,33 224763 74753 34323 34,73 سداد

 747133 74723 747733 747733- 74773 747733 74323- 14373 24223 سایان کارت

 

در ابزار  1334 اسفند و بهمندر دو ماه ها شایان ذکر است که بیشترین اختالف بین سهم مبلغی تراکنش
، در ابزار پذیرش کارت اعتباری ایران کیشمتعلق به شرکت کاهش درصد  4347کارتخوان فروشگاهی با 

 1341با موبایلی  درصد کاهش متعلق به خدمات نوین داده ورزی سداد و در ابزار پذیرش 645,با اینترنتی 
 بوده است. آسان پرداخت پرشینشرکت  به ، متعلقدرصد کاهش
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 دهد.نمایش می 1334ماه  اسفند مختلف را درهای ابزارهای از مبلغ تراکنش PSPهای نمودار زیر سهم شرکت

 
 1334 اسفند در پذیرشهای هر یک از ابزارهای از مبلغ تراکنش PSPسهم هر شرکت  4-5شکل 

هم ین سکمتراین بخش حاکی از آن است که شرکت الکترونیک کارت دماوند های نمودارمقایسه جداول و 
سهم آن از بازار تمام  و استارائه دهنده خدمات داشته های را در بین شرکتها و مبلغی تراکنش تعدادی

 تقریبا صفر بوده است. شپذیرهای ابزار

 -هرفیندالاندازه گیری تمرکز بازار با استفاده از شاخص  .4.1.3
 24هیرشمن

، اندازه گیری تمرکز بازار است. هرچه میزان شاخص در هر بازاری گیری میزان رقابت و انحصاریک روش اندازه
 خواهد بود. ترنزدیکتر و هر چه تمرکز بیشتر باشد، بازار به انحصار تمرکز کمتر باشد، بازار رقابتی

هیرشمن -فعال در بازار با استفاده از شاخص هرفیندالهای در این بخش وضعیت تمرکز و قدرت رقابتی شرکت
 مفهوم بیان برای کاربردی و مهم هایشاخص از یکی هیرشمن - هرفیندال شود. شاخصسنجیده و بررسی می
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صنعت برای اندازه گیری تمرکز و نیز قدرت رقابتی صنعت  هایبنگاه همه از اطالعات شاخص این. است تمرکز
 کند.می استفاده

وصی خصهای و تبانی بخشها کاربرد اصلی این شاخص در نظارت و مراقبت از بازار انحصارات خصوصی، ادغام
 اصالحی رفع این مشکالت برای دستیابی به بازار رقابتی است.های در بازار و نیز انجام روند

 فروش، تولید، هایاندازه سهم در بازار صنایع مختلف، مربع مجموع شاخص از این آوردن دست به برای 

 بنگاه هر به شاخص این واقع در شود.می بازار استفاده یا صنعت درها بنگاه آن برای همه مانند و کار نیروی

  شود.می تعریف زیر صورت به (HHI)هیرشمن  -دهد. شاخص هرفیندالمی وزن بازار در آن سهم اندازه به

HHI= ∑ 𝑆𝑆𝑖𝑖
2𝑁𝑁

𝑖𝑖=1 

𝑆𝑆𝑖𝑖که 
 موجود در صنعت یا بازار است.های تعداد بنگاه Nو  i  مربع سهم بازار بنگاه )شرکت(  2

توان در خصوص تمرکز بازار قضاوت نمود که دامنه هیرشمن، می-مختلف شاخص هرفیندال مقادیربر اساس 
 ارائه شده است.  3-5شاخص و وضعیت تمرکز بازار در جدول  مقادیر

 هیرشمن-شاخص هرفیندالمقادیر وضعیت تمرکز بازار با توجه به  3-5جدول 

 HHIاندازه  وضعیت تمرکز

 1777کمتر از  رقابتی

 1,77تا  1777بین  تمرکز مالیم
 1,77باالی  باال تمرکز

 

 

ازاری نیاز به دانستن سهم بهیرشمن در صنعت پرداخت الکترونیک کشور،  -برای محاسبه شاخص هرفیندال
را ها از تعداد تراکنشها توان سهم هر یک از شرکتباشد. به این منظور میمی PSPهای هر یک از شرکت

 مختلف به کار گرفت.های به ازای ابزار
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باشد به ازای می PSPشرکت  12این شاخص برای صنعت پرداخت الکترونیک که متشکل از  4-5در جدول 
ذیرش بازار هر ابزار پهای منظور ابتدا درصد سهم از تعداد تراکنش بدینه ابزار پذیرش محاسبه شده است. هر س

ها، ، مجذور هر سهم محاسبه شده است. مجموع مجذور سهم تمام شرکتبعدیمحاسبه شده و در ستون 
 ست.آخر جدول مشخص شده ا ردیفهیرشمن را به دست داده است که در  -شاخص هرفیندال

 PSPهای در بازار شرکت هیرشمن-محاسبه شاخص هرفیندال 4-5جدول 

و شاخص  PSPشرکت 
H-H 

 ابزار پذیرش موبایلی  ابزار پذیرش اینترنتی کارتخوان فروشگاهی

iS  𝑺𝑺𝒊𝒊
𝟐𝟐  iS 𝑺𝑺𝒊𝒊

𝟐𝟐   iS  𝑺𝑺𝒊𝒊
𝟐𝟐  

 1،3744,3 44444 7472 7414 175452 17427 آسان پرداخت پرشین

 7477 7477 7473 7416 12461 3455 فن آوا کارت

 7477 7471 2441 1455 67453 422, کارت اعتباری ایران کیش

 26437 5413 7473 7416 3466 1431 مبنا کارت آریا

 7477 7477 7477 7477 7477 7475 الکترونیک کارت دماوند

 2417 1447 7,2431 ,2743 7,3432 2,477 به پرداخت ملت

پرداخت الکترونیک بانک 
 7413 ,246 14476 3475 714,3 ,44, پاسارگاد

 ,26,47 16433 436431 274,3 212447 14457 پرداخت الکترونیک سامان

 771465 26443 1443 1422 5431 2443 پرداخت نوین آرین

 ,1142 3436 1،757437 32452 131432 134,5 تجارت الکترونیک پارسیان

 7477 7477 135431 11463 67471 7473 خدمات نوین داده ورزی سداد

 7477 7473 7477 7477 7476 74,7 سایان کارت

 -شاخص هرفیندال
 20332143 - 20123186 - 40546189 - هیرشمن
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از بازار  1334ماه  اسفند هیرشمن در صنعت پرداخت الکترونیک در -شود که شاخص هرفیندالمالحظه می
دست آمده است )باالتر به 2،332و  2،437ابزار پذیرش اینترنتی و ابزار پذیرش موبایلی به ترتیب اعداد حدود 

دهنده تمرکز بسیار باال در بازار این ابزارهاست؛ به این معنا که ، نشان3-5( که با توجه به جدول 77,،1از 
سهم قابل توجهی از بازار را در اختیار دارند. برای این شاخص در بازار کارتخوان ها تعداد بسیار کمی از شرکت

، 3-5جدول اطالعات ( که بر اساس 77,،1تا  1،777به دست آمده است )بین  1,517فروشگاهی عدد حدود 
داخت در بازار ارائه دهنده خدمات پرهای باشد. لذا سایر شرکتمبین وجود تمرکز مالیم در بازار این ابزار می

اخص اختالف میزان ش تری از بازار را دارند.، سهم قابل توجهدیگرکارتخوان فروشگاهی نسبت به بازار دو ابزار 
 ارائه شده است. 5-5در جدول  بهمنماه نسبت به ماه  اسفند هیرشمن در-هرفیندال

 1334 اسفند و بهمنهیرشمن در -شاخص هرفیندالاختالف مقایسه  5-5جدول 

 HHI 

 ابزار پذیرش موبایلی ابزار پذیرش اینترنتی کارتخوان فروشگاهی

 اختالف اسفند بهمن اختالف اسفند بهمن اختالف اسفند بهمن

 H-H 1،553433 1،5164,3 -97140 2،744451 2،4234,6 -941165 3،7354,2 2،332413 -19169شاخص 

 

نسبت به ماه  اسفند ماه در هیرشمن-که شاخص هرفیندال شودمالحظه می 5-5بر اساس اطالعات جدول 
 اخصاین ش یزان کاهشکاهش داشته است، در این بین مجددا بیشترین م ابزار پذیرشهر سه در بازار  بهمن

-5با توجه به جدول  علت آن، که واحد بوده است 315ازار ابزار پذیرش اینترنتی و به میزان حدوددر بمجددا 
ترنتی بازار ابزار پذیرش اینهای کاهش قابل توجه سهم شرکت تجارت الکترونیک پارسیان از تعداد تراکنش 1

ماه بوده است. با این اصاف میزان کاهش به میزانی  اسفنددرصد در  52432ماه به  بهمندرصد در  4447,از 
 -تغییر دهد. کاهش شاخص هرفیندالتمرکز باال به تمرکز مالیم  نبوده است که ساختار تمرکز بازار را از

ارائه دهنده خدمات پرداخت با سهم باال در هر های بیانگر رو به کاهش بودن تمرکز بازار بین شرکت هیرشمن
 باشد.میها شرکت دیگرسه بازار و افزایش قدرت بازاری 
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 7477 7477 7473 7416 12461 3455 فن آوا کارت
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 اثربخشی کارتخوان فروشگاهیشاخص  .4.1.4
ضور حنیازمند به  ابزارِارائه دهنده خدمات پرداخت در پرداخت الکترونیک با های رد شرکتجهت سنجش عملک

کارتخوان فروشگاهی و یا تعداد های ، صرف تعداد تراکنشکارتخوان فروشگاهیابزار پذیرش یعنی  کارت
ننده مشخص ک دیگرباشد، بلکه این دو شاخص در کنار یکفروشگاهی شاخص مناسبی نمیهای کارتخوان

 هاست. عملکرد شرکت و توزیع مناسب این ابزار توسط شرکت

سبت ن استفاده نمود. این شاخص بیانگر« فروشگاهی خوانتاثربخشی کار»توان از شاخص میبرای این منظور 
د عداشبکه، به نسبت تهای کارتخوانهای یک شرکت از کل تراکنشفروشگاهی های کارتخوانهای تراکنش

 عدد حاصل .26استها فعال سیستمی شرکتهای خوانکل کارتیک شرکت بهفعال سیستمی های خوانکارت
یانگر بو مقدار آن  دهدیک شرکت در شبکه پرداخت الکترونیکی را نشان میهای خوانمیزان اثربخشی کارت

  باشد. میشبکه شاپرک فروشگاهی های کارتخوانهای توانایی یک شرکت در جذب تراکنشمیزان 

 محاسبه شده است. PSPهای شرکتهر یک از این شاخص برای  6-5در جدول 

 

 1334 اسفندهر شرکت در  فعال سیستمی فروشگاهیهای خواناثربخشی کارت شاخص 6-5جدول 

 شرکت
اثر بخشی کارتخوان  فعال سیستمی کارتخوان فروشگاهی

 فروشگاهی
 سهم از کل تعداد ابزار  هاسهم از کل تراکنش

 41589 74177 742,7 به پرداخت ملت

 14317 74111 74146 پرداخت الکترونیک سامان

 14213 747,5 74173 آسان پرداخت پرشین

 3,,74 74747 74736 فن آوا کارت

                                                 

 
 .3-1-7رجوع شود به پیوست 26
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 شرکت
اثر بخشی کارتخوان  فعال سیستمی کارتخوان فروشگاهی

 فروشگاهی
 سهم از کل تعداد ابزار  هاسهم از کل تراکنش

 74,23 74167 74133 تجارت الکترونیک پارسیان

 74,22 74173 747,5 پرداخت الکترونیک پاسارگاد

 74731 74731 74724 پرداخت نوین آرین

 ,7477 74177 ,7477 خدمات نوین داده ورزی سداد

 74637 74737 74713 مبنا کارت آریا

 74611 74135 747,2 کارت اعتباری ایران کیش

 ,7443 74727 74773 سایان کارت

 742,7 74772 7477746 الکترونیک کارت دماوند

 - 1 1 مجموع

 

اخص شبه پرداخت ملت، پرداخت الکترونیک سامان و آسان پرداخت پرشین شرکت  سه تنها اسفندماه در 
یشتر از بها بر روی کارتخوان هااین شرکتهای به این معنا که جذب تراکنشاثربخشی باالتر از یک داشتند. 

های نحوه توزیع کارتخوان دیگربه عبارت کشور بوده است. های هایشان از کل کارتخوانتعداد کارتخوانسهم 
تر عمل وفقمها به نسبت سایر شرکتها بیشتر تراکنشجذب در که بوده  ایگونهبه ها این شرکت فروشگاهی

 . اندنموده

ختلف مهای شرکتهای کارایی توزیع کارتخوانلذا مشخص است که شاخص اثربخشی کارتخوان فروشگاهی 
ذب برای جها به سبب کاراتر بودن توزیع، باید با جایابی مناسب کارتخوانها کند و شرکترا بررسی می

 بیشتر، شاخص اثر بخشی این ابزار پذیرش را بهبود دهند.های تراکنش
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 های پذیرندهبانک .4.2
ها به لحاظ تعدادی و های پذیرنده تراکنشبررسی سهم بازاری بانک ، بههای بازاردر بخش دوم از شاخص

ز بازار تمرک سپس شود.پرداخته می یرشپذ یهااز ابزار یکهر  یهاتراکنشها از این بانک سهممبلغی و نیز 
 .دگردمحاسبه و تحلیل میهای پذیرنده برای بازار بانکهای پذیرش کارت به تفکیک هر یک از ابزار

بر حسب تعداد و مبلغ های پذیرنده سهم بازار هر یک از بانک .4.2.1
 ها تراکنش

 .دهدینشان م های شبکه شاپرکپذیرش مبالغ تراکنشرا در  هاز بانکا کیهر  تیشاخص گستره فعال نیا
 انداشتهدهای پرداخت الکترونیک قرار ده تراکنشبانک در لیست بانک های پذیرن 34تعداد  1334در اسفند ماه 

 در دو نمودار زیر ترسیم شده است. به ترتیب  های پذیرندهاین بانکسهم تعدادی و مبلغی هر یک از که 

 

 
 1334ها در اسفند سهم بازار هر بانک پذیرنده از نظر تعداد تراکنش 5-5شکل 

بانک ملت
96.56%

بانک پارسیان
بانک ملی7.87%

7.42%

بانک  
صادرات

بانک پاسارگاد6.57%
5.87%

بانک سامان
5.58%

بانک رفاه
1.66%

بانک کشاورزی
1.56%

بانک تجارت
9.98%

بانک سپه
2.32%

بانک اقتصاد نوین
2.42%

بانک قرض الحسنه 
رسالت

4.37%

بانک انصار
4.32%

بانک آینده
4.97% بانک شهر

4.24%

سایر بانک های  
پذیرنده

6.94%
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 35434ها و سهم درصدی از تعداد تراکنش 56436بانک ملت با سهم  شود کهمی مالحظه 6-5و  5-5دو نمودار در  
های بانک در بین تمام ها، بیشترین سهم از بازار را به خود اختصاص داده و در جایگاه نخستدرصدی از مبلغ تراکنش

 27قرار گرفته است. پذیرنده 

 
 1334ها در اسفند از نظر مبلغ تراکنشبانک پذیرنده سهم بازار هر  6-5شکل 

 

                                                 

 
 سایت بانک مرکزی اقتباس شده است. ها، از فهرست موسسات مالی و اعتباری مجاز منتشره در وبفهرست بانک 27

http://www.cbi.ir/simplelist/1541.aspx 

بانک ملت
91.95%

بانک صادرات
بانک ملی42.28%

بانک رفاه40.93%
1.11%

بانک پاسارگاد
1.25%

بانک کشاورزی
1.48%

بانک پارسیان
9.86%

بانک سامان
9.86%

بانک تجارت
9.85%

بانک سپه
9.53%

بانک اقتصاد نوین
4.89%

بانک انصار
4.80%

بانک قوامین
4.77%

ه بانک قرض الحسن
رسالت

4.64%
بانک مسکن

4.05%

سایر بانک های  
پذیرنده

6.30%
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 های پذیرندهبانک .4.2
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 1334ها در اسفند سهم بازار هر بانک پذیرنده از نظر تعداد تراکنش 5-5شکل 
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 35434ها و سهم درصدی از تعداد تراکنش 56436بانک ملت با سهم  شود کهمی مالحظه 6-5و  5-5دو نمودار در  
های بانک در بین تمام ها، بیشترین سهم از بازار را به خود اختصاص داده و در جایگاه نخستدرصدی از مبلغ تراکنش

 27قرار گرفته است. پذیرنده 

 
 1334ها در اسفند از نظر مبلغ تراکنشبانک پذیرنده سهم بازار هر  6-5شکل 

 

                                                 

 
 سایت بانک مرکزی اقتباس شده است. ها، از فهرست موسسات مالی و اعتباری مجاز منتشره در وبفهرست بانک 27

http://www.cbi.ir/simplelist/1541.aspx 

بانک ملت
91.95%

بانک صادرات
بانک ملی42.28%

بانک رفاه40.93%
1.11%

بانک پاسارگاد
1.25%

بانک کشاورزی
1.48%

بانک پارسیان
9.86%

بانک سامان
9.86%

بانک تجارت
9.85%

بانک سپه
9.53%

بانک اقتصاد نوین
4.89%

بانک انصار
4.80%

بانک قوامین
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های هر یک از از بازار تراکنش های پذیرندهسهم هر یک از بانک .4.2.2
 های پذیرش ابزار

ربوط وجوه مپذیرش  به منظور هابازاریابی هر یک از بانک یاین شاخص، سبب شناخت حوزه فعالیت و نحوه
 شود.های پذیرش میابزاردر هر یک از ی بانک یهاکارت یبه داد و ستدها

در  1334های پذیرش برای اسفند سال های پذیرنده از بازار ابزارهای هر یک از بانکسهم تعدادی تراکنش
بیشترین سهم از تعداد  1334ارائه شده است. اطالعات این جدول مبین آن است که در اسفند ماه  7-5جدول 

متعلق به  درصد 62474با  موبایلیو ابزار پذیرش  درصد 7,431کارتخوان فروشگاهی با  دو ابزار هایتراکنش
پارسیان  بانکدرصد متعلق به  ,5442های ابزار پذیرش اینترنتی با از تعداد تراکنش بیشترین سهم ملت، و بانک

 بوده است. 

  1334های پذیرش در اسفند یک از ابزار های هراز تعداد تراکنش مقایسه سهم هر بانک پذیرنده  7-5جدول 

 ابزار پذیرش موبایلی ابزار پذیرش اینترنتی کارتخوان فروشگاهی نام بانک ردیف

 %71162 274773 %94108 بانک ملت 1

 74773 114343 4753, بانک ملی 2

 34753 %28151 74333 بانک پارسیان 3

 74743 24453 74663 بانک صادرات 4

 24633 44643 643,3 بانک پاسارگاد 5

 146,3 174373 64723 بانک سامان 6

 74763 44173 54373 بانک رفاه 7

 74123 74743 54353 بانک کشاورزی ,

 74743 14633 34333 بانک تجارت 3
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 74773 74173 34433 بانک سپه 17

 74743 74713 24323 الحسنه رسالتبانک قرض  11

 74773 14743 24233 بانک انصار 12

 34773 14,13 14333 بانک اقتصاد نوین 13

 74773 744,3 14773 بانک سینا 14

 747,3 74213 74323 بانک مسکن 15

 74733 74773 74,33 بانک قوامین 16

 74773 747,3 74623 بانک ایران زمین 17

 54223 74323 74623 بانک شهر ,1

 74713 74713 745,3 بانک قرض الحسنه مهر ایران 13

 74773 74753 74543 بانک توسعه ی تعاون 27

 74773 74773 74513 بانک گردشگری 21

 74773 74723 74433 شرکت دولتی پست بانک 22

 74733 14673 74433 بانک دی 23

 74773 74773 74413 موسسه اعتباری عسکریه 24

 74773 74773 74333 بانک حکمت ایرانیان 25

 4453, 74463 74333 بانک آینده 26

 74773 74723 74273 بانک سرمایه 27

 74773 74773 74123 موسسه مالی و اعتباری کوثر ,2

 74773 74733 74733 بانک کارآفرین 23
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های هر یک از از بازار تراکنش های پذیرندهسهم هر یک از بانک .4.2.2
 های پذیرش ابزار

ربوط وجوه مپذیرش  به منظور هابازاریابی هر یک از بانک یاین شاخص، سبب شناخت حوزه فعالیت و نحوه
 شود.های پذیرش میابزاردر هر یک از ی بانک یهاکارت یبه داد و ستدها

در  1334های پذیرش برای اسفند سال های پذیرنده از بازار ابزارهای هر یک از بانکسهم تعدادی تراکنش
بیشترین سهم از تعداد  1334ارائه شده است. اطالعات این جدول مبین آن است که در اسفند ماه  7-5جدول 

متعلق به  درصد 62474با  موبایلیو ابزار پذیرش  درصد 7,431کارتخوان فروشگاهی با  دو ابزار هایتراکنش
پارسیان  بانکدرصد متعلق به  ,5442های ابزار پذیرش اینترنتی با از تعداد تراکنش بیشترین سهم ملت، و بانک

 بوده است. 

  1334های پذیرش در اسفند یک از ابزار های هراز تعداد تراکنش مقایسه سهم هر بانک پذیرنده  7-5جدول 

 ابزار پذیرش موبایلی ابزار پذیرش اینترنتی کارتخوان فروشگاهی نام بانک ردیف

 %71162 274773 %94108 بانک ملت 1

 74773 114343 4753, بانک ملی 2

 34753 %28151 74333 بانک پارسیان 3

 74743 24453 74663 بانک صادرات 4

 24633 44643 643,3 بانک پاسارگاد 5

 146,3 174373 64723 بانک سامان 6

 74763 44173 54373 بانک رفاه 7

 74123 74743 54353 بانک کشاورزی ,

 74743 14633 34333 بانک تجارت 3
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 74773 74173 34433 بانک سپه 17

 74743 74713 24323 الحسنه رسالتبانک قرض  11

 74773 14743 24233 بانک انصار 12

 34773 14,13 14333 بانک اقتصاد نوین 13

 74773 744,3 14773 بانک سینا 14

 747,3 74213 74323 بانک مسکن 15

 74733 74773 74,33 بانک قوامین 16

 74773 747,3 74623 بانک ایران زمین 17

 54223 74323 74623 بانک شهر ,1

 74713 74713 745,3 بانک قرض الحسنه مهر ایران 13

 74773 74753 74543 بانک توسعه ی تعاون 27

 74773 74773 74513 بانک گردشگری 21

 74773 74723 74433 شرکت دولتی پست بانک 22

 74733 14673 74433 بانک دی 23

 74773 74773 74413 موسسه اعتباری عسکریه 24

 74773 74773 74333 بانک حکمت ایرانیان 25

 4453, 74463 74333 بانک آینده 26

 74773 74723 74273 بانک سرمایه 27

 74773 74773 74123 موسسه مالی و اعتباری کوثر ,2

 74773 74733 74733 بانک کارآفرین 23
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 74773 74773 74763 موسسه مالی و اعتباری توسعه  37

 74773 74533 74733 خاورمیانهبانک  31

 74773 74773 74713 بانک صنعت و معدن 32

 74773 74773 74773 بانک توسعه ی صادرات 33

 74773 74773 74773 بانک مرکزی ایران 34

 1773 1773 1773 مجموع

 7-5*ادامه جدول 

نمایش داده شده  7-5های پذیرش در نمودار های هر یک از ابزاراز تعداد تراکنش های پذیرندهبانکسهم 
 است. 
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 1334های پذیرش در اسفند های هریک از ابزاراز تعداد تراکنشبانک پذیرنده سهم هر  7-5شکل 

 

 ,-5در جدول نیز  1334اسفند ماه های پذیرش در از بازار ابزارها بانکهای هر یک از سهم مبلغی تراکنش 
باالترین سهم مبلغی در هر یک از ابزارهای ارائه شده است. اطالعات این جدول مبین آن است که در اسفند ماه 

 432,های کارتخوان فروشگاهی پذیرش به بانک پذیرنده ملت اختصاص داشت که سهم آن از مبلغ تراکنش
های ابزار پذیرش اینترنتی درصد و از مبلغ تراکنش 4456های ابزار پذیرش موبایلی از مبلغ تراکنشدرصد، 

 درصد بوده است. 57453
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بانک قرض الحسنه رسالت
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بانک اقتصاد نوین

بانک سینا
بانک مسکن
بانک قوامین

بانک ایران زمین
بانک شهر

بانک قرض الحسنه مهر ایران
بانک توسعه ی تعاون

بانک گردشگری
شرکت دولتی پست بانک

بانک دی
موسسه اعتباری عسکریه

بانک حکمت ایرانیان
بانک آینده

بانک سرمایه
رموسسه مالی و اعتباری کوث

بانک کارآفرین
عه  موسسه مالی و اعتباری توس

بانک خاورمیانه
بانک صنعت و معدن

بانک توسعه ی صادرات
بانک مرکزی ایران

ابزار پذیرش اینترنتی ابزار پذیرش موبایلی کارتخوان فروشگاهی
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 74773 74773 74763 موسسه مالی و اعتباری توسعه  37

 74773 74533 74733 خاورمیانهبانک  31

 74773 74773 74713 بانک صنعت و معدن 32

 74773 74773 74773 بانک توسعه ی صادرات 33

 74773 74773 74773 بانک مرکزی ایران 34

 1773 1773 1773 مجموع

 7-5*ادامه جدول 

نمایش داده شده  7-5های پذیرش در نمودار های هر یک از ابزاراز تعداد تراکنش های پذیرندهبانکسهم 
 است. 
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 1334های پذیرش در اسفند های هریک از ابزاراز تعداد تراکنشبانک پذیرنده سهم هر  7-5شکل 

 

 ,-5در جدول نیز  1334اسفند ماه های پذیرش در از بازار ابزارها بانکهای هر یک از سهم مبلغی تراکنش 
باالترین سهم مبلغی در هر یک از ابزارهای ارائه شده است. اطالعات این جدول مبین آن است که در اسفند ماه 

 432,های کارتخوان فروشگاهی پذیرش به بانک پذیرنده ملت اختصاص داشت که سهم آن از مبلغ تراکنش
های ابزار پذیرش اینترنتی درصد و از مبلغ تراکنش 4456های ابزار پذیرش موبایلی از مبلغ تراکنشدرصد، 

 درصد بوده است. 57453
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رموسسه مالی و اعتباری کوث

بانک کارآفرین
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ابزار پذیرش اینترنتی ابزار پذیرش موبایلی کارتخوان فروشگاهی
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 1334های پذیرش در اسفند یک از ابزار های هراز مبلغ تراکنش بانک پذیرندهمقایسه سهم هر  ,-5جدول 

 ابزار پذیرش موبایلی ابزار پذیرش اینترنتی کارتخوان فروشگاهی نام بانک ردیف

 %56110 %53157 %92180 بانک ملت 1

 74133 142,3 124373 بانک صادرات 2

 74113 174443 174733 بانک ملی 3

 74373 24553 44563 بانک رفاه 4

 74533 74213 44423 بانک کشاورزی 6

 24473 44113 44273 بانک پاسارگاد 5

 74263 147,3 34333 بانک تجارت 3

 54723 44473 34,23 بانک پارسیان 7

 74773 742,3 34733 بانک سپه 17

 54353 54253 34773 بانک سامان ,

 74773 74313 14,33 بانک انصار 12

 74723 74773 3,,14 بانک قوامین 13

 174153 74433 14,43 بانک اقتصاد نوین 11

 74763 74773 14713 بانک قرض الحسنه رسالت 14

 74743 74733 14113 بانک مسکن 15

 64743 74243 14773 بانک آینده 16

 44613 14263 74,33 بانک شهر 17

 74773 74323 74,63 بانک سینا ,1

 74773 74773 74633 بانک توسعه ی تعاون 13

 74713 74713 74613 بانک ایران زمین 27

 74773 74713 74523 بانک گردشگری 21

63 
 

 

 ابزار پذیرش موبایلی ابزار پذیرش اینترنتی کارتخوان فروشگاهی نام بانک ردیف

 74713 74773 74453 بانک قرض الحسنه مهر ایران 23

 74263 741,3 74443 بانک دی 22

 74773 74773 74333 موسسه اعتباری عسکریه 24

 74773 74773 74353 بانک سرمایه 25

 74773 74763 74233 شرکت دولتی پست بانک 26

 74773 74773 74253 بانک حکمت ایرانیان 27

 74773 74773 74233 بانک کارآفرین ,2

 74773 74773 747,3 موسسه مالی و اعتباری کوثر 37

 74773 74743 747,3 بانک خاورمیانه 23

 74773 74773 74743 موسسه مالی و اعتباری توسعه  31

 74773 74713 74723 بانک صنعت و معدن 32

 74773 74773 74723 بانک توسعه ی صادرات 33

 74773 74773 74773 بانک مرکزی ایران 34

 1773 1773 1773 مجموع

 ,-5*ادامه جدول 
 

 دهد.نمایش می 1334های مختلف را در اسفند ماه های ابزاراز مبلغ تراکنش هر بانک پذیرندهنمودار زیر سهم 



6, 
 

 

 1334های پذیرش در اسفند یک از ابزار های هراز مبلغ تراکنش بانک پذیرندهمقایسه سهم هر  ,-5جدول 

 ابزار پذیرش موبایلی ابزار پذیرش اینترنتی کارتخوان فروشگاهی نام بانک ردیف

 %56110 %53157 %92180 بانک ملت 1

 74133 142,3 124373 بانک صادرات 2

 74113 174443 174733 بانک ملی 3

 74373 24553 44563 بانک رفاه 4

 74533 74213 44423 بانک کشاورزی 6

 24473 44113 44273 بانک پاسارگاد 5

 74263 147,3 34333 بانک تجارت 3

 54723 44473 34,23 بانک پارسیان 7

 74773 742,3 34733 بانک سپه 17

 54353 54253 34773 بانک سامان ,

 74773 74313 14,33 بانک انصار 12

 74723 74773 3,,14 بانک قوامین 13

 174153 74433 14,43 بانک اقتصاد نوین 11

 74763 74773 14713 بانک قرض الحسنه رسالت 14

 74743 74733 14113 بانک مسکن 15

 64743 74243 14773 بانک آینده 16

 44613 14263 74,33 بانک شهر 17

 74773 74323 74,63 بانک سینا ,1

 74773 74773 74633 بانک توسعه ی تعاون 13

 74713 74713 74613 بانک ایران زمین 27

 74773 74713 74523 بانک گردشگری 21
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 ابزار پذیرش موبایلی ابزار پذیرش اینترنتی کارتخوان فروشگاهی نام بانک ردیف

 74713 74773 74453 بانک قرض الحسنه مهر ایران 23

 74263 741,3 74443 بانک دی 22

 74773 74773 74333 موسسه اعتباری عسکریه 24

 74773 74773 74353 بانک سرمایه 25

 74773 74763 74233 شرکت دولتی پست بانک 26

 74773 74773 74253 بانک حکمت ایرانیان 27

 74773 74773 74233 بانک کارآفرین ,2

 74773 74773 747,3 موسسه مالی و اعتباری کوثر 37

 74773 74743 747,3 بانک خاورمیانه 23

 74773 74773 74743 موسسه مالی و اعتباری توسعه  31

 74773 74713 74723 بانک صنعت و معدن 32

 74773 74773 74723 بانک توسعه ی صادرات 33

 74773 74773 74773 بانک مرکزی ایران 34

 1773 1773 1773 مجموع

 ,-5*ادامه جدول 
 

 دهد.نمایش می 1334های مختلف را در اسفند ماه های ابزاراز مبلغ تراکنش هر بانک پذیرندهنمودار زیر سهم 
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 1334در اسفند  های پذیرشهای هر یک از ابزاراز مبلغ تراکنش بانک پذیرندهسهم هر  ,-5شکل 
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بانک حکمت ایرانیان
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بانک خاورمیانه
عه  موسسه مالی و اعتباری توس

بانک صنعت و معدن
بانک توسعه ی صادرات

بانک مرکزی ایران

ابزار پذیرش اینترنتی ابزار پذیرش موبایلی کارتخوان فروشگاهی
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 هاهای پذیرنده تراکنشبازار بانکدر گیری تمرکز اندازه .4.2.3
ها، های پذیرنده تراکنشگیری میزان تمرکز در بازار بانکمعرفی شد، با اندازه 5-1-3همانند آنچه در بخش 

تر . هرچه میزان شاخص تمرکز کمتر باشد، بازار رقابتیآن بازار را بررسی نمودمیزان رقابت و انحصار در  توانمی
درت وضعیت تمرکز و ق نیز قسمتدر این  تر خواهد بود.و هر چه تمرکز بیشتر باشد، بازار به انحصار نزدیک

ی هیرشمن سنجیده و بررس-رفیندالبا استفاده از شاخص ه هاها در نقش پذیرندگی تراکنشبانکرقابتی 
 شود. می

بانک پذیرنده بوده  34متشکل از در اسفند ماه این شاخص برای صنعت پرداخت الکترونیک که  3-5در جدول 
 به ازای هر سه ابزار پذیرش محاسبه شده است. است،

 های پذیرندهبانکدر بازار  هیرشمن-محاسبه شاخص هرفیندال 3-5جدول 

نام بانک و شاخص 
H-H 

 ابزار پذیرش موبایلی  ابزار پذیرش اینترنتی کارتخوان فروشگاهی

iS 𝑺𝑺𝒊𝒊
𝟐𝟐   iS 𝑺𝑺𝒊𝒊

𝟐𝟐   iS 𝑺𝑺𝒊𝒊
𝟐𝟐   

 5،567476 74462 767411 27477 ,36642 ,3147 بانک ملت

 7477 7477 142453 11434 64474 475, بانک ملی

 14474 3475 14433, 2,454 62433 7433 بانک پارسیان

 7477 7474 ,543 2445 5,466 7466 بانک صادرات

 7421 2463 21456 4464 47473 ,643 بانک پاسارگاد

 24,1 ,146 11,477 17437 36425 6472 بانک سامان

 7477 7476 16473 4417 2,4,4 5437 بانک رفاه

 7472 7412 7477 7474 2,467 5435 بانک کشاورزی
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 1334در اسفند  های پذیرشهای هر یک از ابزاراز مبلغ تراکنش بانک پذیرندهسهم هر  ,-5شکل 
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بانک انصار

بانک قوامین
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iS 𝑺𝑺𝒊𝒊
𝟐𝟐   iS 𝑺𝑺𝒊𝒊
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نام بانک و شاخص 
H-H 

 ابزار پذیرش موبایلی  ابزار پذیرش اینترنتی کارتخوان فروشگاهی

iS 𝑺𝑺𝒊𝒊
𝟐𝟐   iS 𝑺𝑺𝒊𝒊

𝟐𝟐   iS 𝑺𝑺𝒊𝒊
𝟐𝟐   

 7477 7474 2464 1463 15447 3433 بانک تجارت

 7477 7477 7471 7417 11476 3443 بانک سپه

بانک قرض الحسنه 
 رسالت

2432 5436 7471 7477 7474 7477 

 7477 7477 ,147 1474 ,443 2423 بانک انصار

 3441 3477 3426 14,1 3437 1433 بانک اقتصاد نوین

 7477 7477 7423 ,744 1414 1477 سینابانک 

 7471 ,747 7475 7421 74,5 7432 بانک مسکن

 7477 7473 7477 7477 ,746 74,3 بانک قوامین

 7477 7477 7471 ,747 7433 7462 بانک ایران زمین

 27425 5422 74,5 7432 7433 7462 بانک شهر

بانک قرض الحسنه مهر 
 ایران

745, 7434 7471 7477 7471 7477 

 7477 7477 7477 7475 7437 7454 بانک توسعه ی تعاون

 7477 7477 7477 7477 7426 7451 بانک گردشگری

 7477 7477 7452 7472 7424 7443 شرکت دولتی پست بانک

 7477 7473 2456 1467 7413 7443 بانک دی

 7477 7477 7477 7477 7417 7441 موسسه اعتباری عسکریه
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نام بانک و شاخص 
H-H 

 ابزار پذیرش موبایلی  ابزار پذیرش اینترنتی کارتخوان فروشگاهی

iS 𝑺𝑺𝒊𝒊
𝟐𝟐   iS 𝑺𝑺𝒊𝒊

𝟐𝟐   iS 𝑺𝑺𝒊𝒊
𝟐𝟐   

 7477 7477 7477 7477 7415 7433 ایرانیان بانک حکمت

 71447 445, 7422 7446 7411 7433 بانک آینده

 7477 7477 7477 7472 7474 7427 بانک سرمایه

موسسه مالی و اعتباری 
 کوثر

7412 7471 7477 7477 7477 7477 

 7477 7477 7477 7473 7471 7473 بانک کارآفرین

موسسه مالی و اعتباری 
 توسعه 

7476 7477 7477 7477 7477 7477 

 7477 7477 7423 7453 7477 7473 بانک خاورمیانه

 7477 7477 7477 7477 7477 7471 بانک صنعت و معدن

 7477 7477 7477 7477 7477 7477 بانک توسعه ی صادرات

 7477 7477 7477 7477 7477 7477 بانک مرکزی ایران

 -شاخص هرفیندال
 هیرشمن

- 40999189 - 40838178 - 50633138 

 3-5ادامه جدول *

 هاهای پذیرنده تراکنشبازار بانکهیرشمن در  -شاخص هرفیندال، 1334در اسفند ماه  شود کهمالحظه می
دست آمده است )باالتر از به 5،777و  33,،1ابزار پذیرش اینترنتی و موبایلی به ترتیب اعداد حدود  برای دو
و به ویژه در بازار ابزار پذیرش  دهنده تمرکز باال در بازار این ابزارها، نشان3-5توجه به جدول ( که با 77,،1

هم قابل س هابانکتعداد بسیار کمی از به ویژه در بازار ابزار پذیرش موبایلی ؛ به این معنا که موبایلی است
خص در بازار کارتخوان فروشگاهی عدد بازار را در اختیار دارند. برای این شاهای پذیرش تراکنشتوجهی از 
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، مبین وجود تمرکز 3-5( که بر اساس اطالعات جدول 77,،1تا  1،777به دست آمده است )بین  1,334حدود 
روشگاهی در بازار کارتخوان ف های پذیرندهبانکباشد. لذا سایر می های پذیرندهبین بانک مالیم در بازار این ابزار
 .تری از بازار را دارندر دیگر، سهم قابل توجهنسبت به بازار دو ابزا
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 بندیجمع .6
ختلف گیری ابعاد مدر راستای ایفای وظایف نظارتی شرکت شاپرک، شناخت موقعیت کنونی صنعت و اندازه

ولتن بر بمرتبط، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. به همین منظور این های آن به وسیله شاخصفعالیت 
 ،"جایگاه شاپرک در اقتصاد ملی"هایی در سه بخش اساس آخرین اطالعات در دسترس، به ارائه شاخص

 در همین ماه پرداخته است. "بازارهای شاخص"و نیز "ماه  اسفند عملکرد شبکه شاپرک درهای شاخص"

 GDPوند با رها ند ارزش تراکنش: در این بخش به منظور تبیین جایگاه شاپرک در اقتصاد ملی، روبخش اول
های و کاهش تولید و تقاضا در برخی برهه دیمقایسه شد که نتایج مبین آن بوده که با وجود وضعیت رکو

ت افزایشی بودن نسب دیگرشاپرکی همچنان به رشد خود ادامه داده است. به عبارت های زمانی، ارزش تراکنش
بخش بیشتری از  بهایدهنده آن است که در دوره مورد بررسی، شانن GDPبه  ی شاپرکیهاارزش تراکنش

ل عدم در این شماره به دلیشایان توجه است که  به صورت الکترونیکی پرداخت شده است. یمبادالت اقتصاد
ی پیشین بولتن مجددا شماره اقتصادیهای تر در سایت بانک مرکزی ج.ا.ا.، شاخصجدیدانتشار اطالعات 

  استفاده قرار گرفته است.مورد 

د آن در و رون محاسبه شددر این بخش همچنین نسبت اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص به نقدینگی 
انگر بوده و بی دوره مورد بررسیطی زمان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از کاهش این نسبت در طول 
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د آن در و رون محاسبه شددر این بخش همچنین نسبت اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص به نقدینگی 
انگر بوده و بی دوره مورد بررسیطی زمان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از کاهش این نسبت در طول 
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زایش اف توسطست اشخاص به نقدینگی نسبت اسکناس و مسکوکات در دکاهش آن است که بخشی از 
یکی از عوامل اصلی افزایش ضریب فزاینده و سالم . این امر جبران شده است های الکترونیکی کارتیپرداخت

شد ر سازی نقدینگی بوده و باعث شده برای تامین نقدینگی، پول پرقدرت کمتری به اقتصاد کشور تزریق شود.
افزایش دسترسی به خدمات پرداخت الکترونیک ناشی از  یلی از جملههای الکترونیک کارتی به دالپرداخت

دیگر  و با در نظر گیری های غیر نقدیمزایای امنیتی پرداخت سازی،فرهنگ ،های پذیرشنفوذ جغرافیایی ابزار
  مزایای این روش صورت گرفته است.

ررسی ارتی از ابعاد مختلف مورد ب: در این بخش فعالیت و عملکرد کل شبکه پرداخت الکترونیک کبخش دوم
شاپرک، کیفیت ارائه خدمات،  عملکردیاین بخش در چهار بخش آمار های قرار گرفته شده است. شاخص

 سفندا اند. نتایج حاکی از آن بوده که درشده بندیطبقهها اکندگی مبلغی تراکنشپرمیزان نفوذ جغرافیایی و 
افزایش  1333ماه  اسفند و نیز 1334ماه  بهمننسبت به ها تعداد و مجموع مبالغ اسمی تراکنش 1334ماه سال 

ارزش  درصدی 64424)تورم زدایی شده( نیز حاکی از رشد ها داشته است. محاسبه رشد حقیقی ارزش تراکنش
 ماه اسفند نسبت به آن درصدی 3443نیز رشد  و 1334ماه  بهمنماه نسبت به  اسفندهای حقیقی تراکنش

ها به طور ، ارزش تراکنشدر اسفندماه هادرصدی تعداد تراکنش ,1142رشد  با وجودلذا بوده است.  1333
به ها ، تراکنش1333آن است که نسبت به اسفند سال  مبیندرصدی داشته است. این آمار  3443حقیقی رشد 
در همین دوره . تری، انجام گرفته استنسبت کم ارزشهای به برای انجام پرداخت بهای کاال طور متوسط

گیری و پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه از کل خدمات کاهش یافته و سهم خدمت مانده تعدادیسهم 
 مورد خرید کاال در دوره خدمت در بازار ابعاد دیگرخدمت خرید کاال و خدمات بیشتر شده است. به عبارت 

 موفق عمل نموده گیریمانده خدمت کاهش سهم راستای در شاپرکهای سیاست و تاس یافته افزایش گزارش

 است. 

کاربری های خطا خطاها، همچنان از نوع بروز دلیل ترینعمده که دهدمی نشانها تراکنشهای خطا تحلیل
خطای  تنهانماید. همچنین در مقایسه ماهانه می تاکید سازی در این زمینه رافرهنگ و آموزش لزوم که است

طای خ افتند. در این میان اههمراه بود افزایشو سایر انواع خطا با  است داشته شاپرکی و پذیرندگی کاهش
ری پذیمیزان دسترس درصد بوده است که همین امر بهبود قابل توجه در 3,شاپرکی بسیار قابل توجه و  بالغ بر 

ل کحس شده دسترس پذیری را به دنبال داشته است. اما به دلیل رشد سایر انواع خطاها،  شاپرکحس شده 
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ها نیز در های معوق به کل تراکنش. شاخص نسبت تعداد تراکنشداشته است افتماه  بهمن شبکه نسبت به
 اسفند ماه کاهش داشته است.

ین بخش در دو بعد کشوری و استانی مورد است که در ا دیگریپذیرش نیز شاخص های نفوذ جغرافیایی ابزار
به ها و نیز تعداد سرانه تراکنش هر یک از ابزارها محاسبه قرار گرفت. این شاخص به صورت تعداد سرانه ابزار

د نتایج در بع سال که متقاضی خدمات پرداخت الکترونیک هستند، معرفی شده است. ,1افراد باالی ازای 
ابزار پذیرش وجود دارد که  74773نفر،  17،777ه در کل کشور به ازای هر کشوری بیان کننده آن است ک

همچنین نفر تعلق دارد.  17،777عدد به ازای هر  54777باالترین سرانه ابزار پذیرش به کارتخوان فروشگاهی با 
انجام گرفته است  34 ماه اسفند سال در طول ,1عدد تراکنش به ازای هر فرد باالی  ,1حدود در بعد کشوری 

عدد تراکنش به ازای هر فرد  23415نیز مجددا به کارتخوان فروشگاهی با ها بیشترین سرانه تراکنش ابزارو 
سال در کشور تعلق داشته است. لذا باالترین نفوذ جغرافیایی در بعد کشوری به این ابزار پذیرش  ,1باالی 

 تعلق داشته است.

کشور محاسبه شد. نتایج حاکی از بیشترین های فوق به تفکیک تمام استانهای در بعد استانی نیز شاخص
 بوده است.هرمزگان تهران و یزد،  هاینفوذ کارتخوان فروشگاهی )سرانه تعداد ابزار( به ترتیب در استان

 همچنین بیشترین تعداد سرانه تراکنش کارتخوان فروشگاهی به استان هرمزگان اختصاص داشته است؛
تند تهران، اصفهان و خراسان رضوی فعال هسهای در استاننیز بیشترین تعداد پذیرنده ابزار پذیرش اینترنتی 

رار قها استان دیگردر راس های تهران، استان مرکزی و قم استانو در تعداد پذیرنده ابزار پذیرش موبایلی 
 اند.گرفته

ارتخوان کهای دامنه مبلغی تراکنش .ماه کاهش داشته استمجددا در اسفند شاخص نسبت دهکی مبالغ نیز  
اند قرار گرفته یالر 157،777تا  57،771ها در بازه تعداد تراکنش یشترینب که نیز حاکی از آن بودهفروشگاهی 

 577،777 یرها با مبلغ زدرصد تراکنش 77. حدود گیردیها را در بر مدرصد از کل تراکنش 23462بازه  ینکه ا
 .گیردبر میرا درها درصد مبالغ تراکنش ,334صرفا  که این بازهاند انجام گرفته یالر

77 
 

 

ها نیز در های معوق به کل تراکنش. شاخص نسبت تعداد تراکنشداشته است افتماه  بهمن شبکه نسبت به
 اسفند ماه کاهش داشته است.

ین بخش در دو بعد کشوری و استانی مورد است که در ا دیگریپذیرش نیز شاخص های نفوذ جغرافیایی ابزار
به ها و نیز تعداد سرانه تراکنش هر یک از ابزارها محاسبه قرار گرفت. این شاخص به صورت تعداد سرانه ابزار

د نتایج در بع سال که متقاضی خدمات پرداخت الکترونیک هستند، معرفی شده است. ,1افراد باالی ازای 
ابزار پذیرش وجود دارد که  74773نفر،  17،777ه در کل کشور به ازای هر کشوری بیان کننده آن است ک

همچنین نفر تعلق دارد.  17،777عدد به ازای هر  54777باالترین سرانه ابزار پذیرش به کارتخوان فروشگاهی با 
انجام گرفته است  34 ماه اسفند سال در طول ,1عدد تراکنش به ازای هر فرد باالی  ,1حدود در بعد کشوری 

عدد تراکنش به ازای هر فرد  23415نیز مجددا به کارتخوان فروشگاهی با ها بیشترین سرانه تراکنش ابزارو 
سال در کشور تعلق داشته است. لذا باالترین نفوذ جغرافیایی در بعد کشوری به این ابزار پذیرش  ,1باالی 

 تعلق داشته است.

کشور محاسبه شد. نتایج حاکی از بیشترین های فوق به تفکیک تمام استانهای در بعد استانی نیز شاخص
 بوده است.هرمزگان تهران و یزد،  هاینفوذ کارتخوان فروشگاهی )سرانه تعداد ابزار( به ترتیب در استان

 همچنین بیشترین تعداد سرانه تراکنش کارتخوان فروشگاهی به استان هرمزگان اختصاص داشته است؛
تند تهران، اصفهان و خراسان رضوی فعال هسهای در استاننیز بیشترین تعداد پذیرنده ابزار پذیرش اینترنتی 

رار قها استان دیگردر راس های تهران، استان مرکزی و قم استانو در تعداد پذیرنده ابزار پذیرش موبایلی 
 اند.گرفته

ارتخوان کهای دامنه مبلغی تراکنش .ماه کاهش داشته استمجددا در اسفند شاخص نسبت دهکی مبالغ نیز  
اند قرار گرفته یالر 157،777تا  57،771ها در بازه تعداد تراکنش یشترینب که نیز حاکی از آن بودهفروشگاهی 

 577،777 یرها با مبلغ زدرصد تراکنش 77. حدود گیردیها را در بر مدرصد از کل تراکنش 23462بازه  ینکه ا
 .گیردبر میرا درها درصد مبالغ تراکنش ,334صرفا  که این بازهاند انجام گرفته یالر



76 
 

 

زایش اف توسطست اشخاص به نقدینگی نسبت اسکناس و مسکوکات در دکاهش آن است که بخشی از 
یکی از عوامل اصلی افزایش ضریب فزاینده و سالم . این امر جبران شده است های الکترونیکی کارتیپرداخت

شد ر سازی نقدینگی بوده و باعث شده برای تامین نقدینگی، پول پرقدرت کمتری به اقتصاد کشور تزریق شود.
افزایش دسترسی به خدمات پرداخت الکترونیک ناشی از  یلی از جملههای الکترونیک کارتی به دالپرداخت

دیگر  و با در نظر گیری های غیر نقدیمزایای امنیتی پرداخت سازی،فرهنگ ،های پذیرشنفوذ جغرافیایی ابزار
  مزایای این روش صورت گرفته است.

ررسی ارتی از ابعاد مختلف مورد ب: در این بخش فعالیت و عملکرد کل شبکه پرداخت الکترونیک کبخش دوم
شاپرک، کیفیت ارائه خدمات،  عملکردیاین بخش در چهار بخش آمار های قرار گرفته شده است. شاخص

 سفندا اند. نتایج حاکی از آن بوده که درشده بندیطبقهها اکندگی مبلغی تراکنشپرمیزان نفوذ جغرافیایی و 
افزایش  1333ماه  اسفند و نیز 1334ماه  بهمننسبت به ها تعداد و مجموع مبالغ اسمی تراکنش 1334ماه سال 

ارزش  درصدی 64424)تورم زدایی شده( نیز حاکی از رشد ها داشته است. محاسبه رشد حقیقی ارزش تراکنش
 ماه اسفند نسبت به آن درصدی 3443نیز رشد  و 1334ماه  بهمنماه نسبت به  اسفندهای حقیقی تراکنش

ها به طور ، ارزش تراکنشدر اسفندماه هادرصدی تعداد تراکنش ,1142رشد  با وجودلذا بوده است.  1333
به ها ، تراکنش1333آن است که نسبت به اسفند سال  مبیندرصدی داشته است. این آمار  3443حقیقی رشد 
در همین دوره . تری، انجام گرفته استنسبت کم ارزشهای به برای انجام پرداخت بهای کاال طور متوسط

گیری و پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه از کل خدمات کاهش یافته و سهم خدمت مانده تعدادیسهم 
 مورد خرید کاال در دوره خدمت در بازار ابعاد دیگرخدمت خرید کاال و خدمات بیشتر شده است. به عبارت 

 موفق عمل نموده گیریمانده خدمت کاهش سهم راستای در شاپرکهای سیاست و تاس یافته افزایش گزارش

 است. 

کاربری های خطا خطاها، همچنان از نوع بروز دلیل ترینعمده که دهدمی نشانها تراکنشهای خطا تحلیل
خطای  تنهانماید. همچنین در مقایسه ماهانه می تاکید سازی در این زمینه رافرهنگ و آموزش لزوم که است

طای خ افتند. در این میان اههمراه بود افزایشو سایر انواع خطا با  است داشته شاپرکی و پذیرندگی کاهش
ری پذیمیزان دسترس درصد بوده است که همین امر بهبود قابل توجه در 3,شاپرکی بسیار قابل توجه و  بالغ بر 

ل کحس شده دسترس پذیری را به دنبال داشته است. اما به دلیل رشد سایر انواع خطاها،  شاپرکحس شده 
77 

 

 

ها نیز در های معوق به کل تراکنش. شاخص نسبت تعداد تراکنشداشته است افتماه  بهمن شبکه نسبت به
 اسفند ماه کاهش داشته است.

ین بخش در دو بعد کشوری و استانی مورد است که در ا دیگریپذیرش نیز شاخص های نفوذ جغرافیایی ابزار
به ها و نیز تعداد سرانه تراکنش هر یک از ابزارها محاسبه قرار گرفت. این شاخص به صورت تعداد سرانه ابزار

د نتایج در بع سال که متقاضی خدمات پرداخت الکترونیک هستند، معرفی شده است. ,1افراد باالی ازای 
ابزار پذیرش وجود دارد که  74773نفر،  17،777ه در کل کشور به ازای هر کشوری بیان کننده آن است ک

همچنین نفر تعلق دارد.  17،777عدد به ازای هر  54777باالترین سرانه ابزار پذیرش به کارتخوان فروشگاهی با 
انجام گرفته است  34 ماه اسفند سال در طول ,1عدد تراکنش به ازای هر فرد باالی  ,1حدود در بعد کشوری 

عدد تراکنش به ازای هر فرد  23415نیز مجددا به کارتخوان فروشگاهی با ها بیشترین سرانه تراکنش ابزارو 
سال در کشور تعلق داشته است. لذا باالترین نفوذ جغرافیایی در بعد کشوری به این ابزار پذیرش  ,1باالی 

 تعلق داشته است.

کشور محاسبه شد. نتایج حاکی از بیشترین های فوق به تفکیک تمام استانهای در بعد استانی نیز شاخص
 بوده است.هرمزگان تهران و یزد،  هاینفوذ کارتخوان فروشگاهی )سرانه تعداد ابزار( به ترتیب در استان

 همچنین بیشترین تعداد سرانه تراکنش کارتخوان فروشگاهی به استان هرمزگان اختصاص داشته است؛
تند تهران، اصفهان و خراسان رضوی فعال هسهای در استاننیز بیشترین تعداد پذیرنده ابزار پذیرش اینترنتی 

رار قها استان دیگردر راس های تهران، استان مرکزی و قم استانو در تعداد پذیرنده ابزار پذیرش موبایلی 
 اند.گرفته

ارتخوان کهای دامنه مبلغی تراکنش .ماه کاهش داشته استمجددا در اسفند شاخص نسبت دهکی مبالغ نیز  
اند قرار گرفته یالر 157،777تا  57،771ها در بازه تعداد تراکنش یشترینب که نیز حاکی از آن بودهفروشگاهی 

 577،777 یرها با مبلغ زدرصد تراکنش 77. حدود گیردیها را در بر مدرصد از کل تراکنش 23462بازه  ینکه ا
 .گیردبر میرا درها درصد مبالغ تراکنش ,334صرفا  که این بازهاند انجام گرفته یالر

77 
 

 

ها نیز در های معوق به کل تراکنش. شاخص نسبت تعداد تراکنشداشته است افتماه  بهمن شبکه نسبت به
 اسفند ماه کاهش داشته است.

ین بخش در دو بعد کشوری و استانی مورد است که در ا دیگریپذیرش نیز شاخص های نفوذ جغرافیایی ابزار
به ها و نیز تعداد سرانه تراکنش هر یک از ابزارها محاسبه قرار گرفت. این شاخص به صورت تعداد سرانه ابزار

د نتایج در بع سال که متقاضی خدمات پرداخت الکترونیک هستند، معرفی شده است. ,1افراد باالی ازای 
ابزار پذیرش وجود دارد که  74773نفر،  17،777ه در کل کشور به ازای هر کشوری بیان کننده آن است ک

همچنین نفر تعلق دارد.  17،777عدد به ازای هر  54777باالترین سرانه ابزار پذیرش به کارتخوان فروشگاهی با 
انجام گرفته است  34 ماه اسفند سال در طول ,1عدد تراکنش به ازای هر فرد باالی  ,1حدود در بعد کشوری 

عدد تراکنش به ازای هر فرد  23415نیز مجددا به کارتخوان فروشگاهی با ها بیشترین سرانه تراکنش ابزارو 
سال در کشور تعلق داشته است. لذا باالترین نفوذ جغرافیایی در بعد کشوری به این ابزار پذیرش  ,1باالی 

 تعلق داشته است.

کشور محاسبه شد. نتایج حاکی از بیشترین های فوق به تفکیک تمام استانهای در بعد استانی نیز شاخص
 بوده است.هرمزگان تهران و یزد،  هاینفوذ کارتخوان فروشگاهی )سرانه تعداد ابزار( به ترتیب در استان

 همچنین بیشترین تعداد سرانه تراکنش کارتخوان فروشگاهی به استان هرمزگان اختصاص داشته است؛
تند تهران، اصفهان و خراسان رضوی فعال هسهای در استاننیز بیشترین تعداد پذیرنده ابزار پذیرش اینترنتی 

رار قها استان دیگردر راس های تهران، استان مرکزی و قم استانو در تعداد پذیرنده ابزار پذیرش موبایلی 
 اند.گرفته

ارتخوان کهای دامنه مبلغی تراکنش .ماه کاهش داشته استمجددا در اسفند شاخص نسبت دهکی مبالغ نیز  
اند قرار گرفته یالر 157،777تا  57،771ها در بازه تعداد تراکنش یشترینب که نیز حاکی از آن بودهفروشگاهی 

 577،777 یرها با مبلغ زدرصد تراکنش 77. حدود گیردیها را در بر مدرصد از کل تراکنش 23462بازه  ینکه ا
 .گیردبر میرا درها درصد مبالغ تراکنش ,334صرفا  که این بازهاند انجام گرفته یالر



7, 
 

 

هر  بازاری بازار شبکه پرداخت الکترونیک عالوه بر بررسی سهمهای شاخصدر این شماره، : بخش سوم
حاسبه و متعریف نیز های پرداخت الکترونیک های پذیرنده تراکنشبانک، در خصوص  PSPهای از شرکتیک 
 اند.شده

با سهم حدود  "به پرداخت ملت"حاکی از آن بوده که شرکت  PSPشرکت های نتایج شاخص سهم از بازار 
ها، بیشترین سهم از بازار را به خود اختصاص از تعداد تراکنش درصدی 6424و ها از مبلغ تراکنش درصدی 3434

رکت ابزار پذیرش موبایلی به شهای باالترین سهم از مبلغ تراکنشداده و در جایگاه نخست قرار گرفته است. 
اختصاص داشته و در ابزار پذیرش اینترنتی و کارتخوان  درصدی 36446با سهم  "آسان پرداخت پرشین"

تعلق داشته است. به  درصدی 67433و  65457با سهم به ترتیب  "پرداخت ملتبه"فروشگاهی به شرکت 
، در ابزار پذیرش درصدی 44445با سهم   "آسان پرداخت پرشین"نیز در ابزار پذیرش موبایلی،  تعدادیلحاظ 

به پرداخت "و در کارتخوان فروشگاهی  درصدی 52432با سهم  "تجارت الکترونیک پارسیان"اینترنتی شرکت 
 اند. بیشترین سهم از بازار را داشته درصدی ,2با سهم  "ملت

هیرشمن حاکی از وجود تمرکز باال در بازار ابزار پذیرش  -کز بازار با شاخص هرفیندالنتایج اندازه گیری تمر
سهم قابل توجهی از بازار را به خود ها موبایلی و اینترنتی بوده است. به این معنا که تعداد کمی از شرکت

هی حکایت دارد. اند. این شاخص همچنین از وجود تمرکز مالیم در بازار کارتخوان فروشگااختصاص داده
بایلی و ابزار پذیرش مو هر سه ابزار پذیرش یعنی ابزار پذیرش اینترنتی،در بازار  هیرشمن -شاخص هرفیندال

 دیواح 37 و 44، 315 حدودکاهش به ترتیب  34ماه  بهمننسبت به  34 ماه اسفنددر کارتخوان فروشگاهی 
 ر سهه در بازارها شرکت دیگرداشته است که بیانگر رو به کاهش بودن تمرکز بازار و افزایش قدرت بازاری 

علت این میزان کاهش در شاخص هرفیندال باشد. می ه در بازار ابزار پذیرش اینترنتیژبه وی ابزار پذیرش
 "یانتجارت الکترونیک پارس"شرکت  ، کاهش قابل توجه سهم بازاریدر بازار ابزار پذیرش اینترنتی هیرشمن

های راکنشاز تعداد تها و بهبود سهم سایر شرکتاینترنتی های تراکنش تعدادیبه عنوان باالترین دارنده سهم 
وده است به میزانی نبدر بازار ابزار پذیرش اینترنتی بوده است. اما میزان کاهش این شاخص این ابزار پذیرش 
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 تنها مبین آن است که 34 ماه اسفنددر نتایج محاسبه شاخص اثر بخشی کارتخوان فروشگاهی فعال سیستمی 
 شاخص اثربخشی "آسان پرداخت پرشین"و  "پرداخت الکترونیک سامان"، "به پرداخت ملت"شرکت  سه

ی بوده در ابه گونهها فروشگاهی این شرکتهای حوه توزیع کارتخوانن دیگربه عبارت باالتر از یک داشتند. 
  .تر عمل نموده استموفقها به نسبت سایر شرکتها جذب بیشتر تراکنش

 56436با سهم  "بانک ملت"در مجموع نیز مبین آن بوده که  های پذیرندهبازار در بخش بانک تایج شاخصن
ها، بیشترین سهم از بازار را به خود درصدی از مبلغ تراکنش 35434ها و سهم درصدی از تعداد تراکنش

 نتایج سهم بازاری بههای پذیرنده قرار گرفته است. اختصاص داده و در جایگاه نخست در بین تمام بانک
عداد از ت "بانک ملت" سهم بیشتر بودن نیز حاکی ازهای پذیرنده تفکیک ابزارهای پذیرش برای بانک

 بوده است. 62474با  موبایلیدرصد و ابزار پذیرش  7,431های دو ابزار کارتخوان فروشگاهی با تراکنش
تعلق داشته  "بانک پارسیان"درصد به  ,5442های ابزار پذیرش اینترنتی با از تعداد تراکنش بیشترین سهم

اختصاص داشت که  "بانک ملت"به نیز مجددا باالترین سهم مبلغی در هر یک از ابزارهای پذیرش  است.
های ابزار پذیرش موبایلی درصد، از مبلغ تراکنش 432,های کارتخوان فروشگاهی سهم آن از مبلغ تراکنش

 درصد بوده است. 57453های ابزار پذیرش اینترنتی درصد و از مبلغ تراکنش 4456

ی به ابزار پذیرش اینترنتی و موبایل ای دوبر هاهای پذیرنده تراکنشبازار بانکهیرشمن در  -شاخص هرفیندال
دهنده تمرکز باال در بازار این نشان( که 77,،1دست آمده است )باالتر از به 5،777و  33,،1ترتیب اعداد حدود 

برای این شاخص در بازار کارتخوان فروشگاهی عدد حدود  و به ویژه در بازار ابزار پذیرش موبایلی است. ابزارها
های بین بانک ( که وجود تمرکز مالیم در بازار این ابزار77,،1تا  1،777ت آمده است )بین به دس 1,334
دیگر، ذیرش پدر بازار کارتخوان فروشگاهی نسبت به بازار دو ابزار  های پذیرندهبانکباشد. لذا سایر می پذیرنده

 .تری از بازار را دارندسهم قابل توجه
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 واژه نامه .7
بخش انواع واژگان به کار برده شده در متن بولتن در دو بخش واژگان تخصصی شبکه الکترونیک  در این

های و اصطالحات و شاخص "مستند تعاریف پایه شبکه الکترونیک پرداخت کارت"پرداخت کارتی بر اساس 
 . شودمیبیان ها این شاخصهای نحوه محاسبه تخصصی اقتصادی و فرمول

 الکترونیک پرداخت کارتی واژگان تخصصی شبکه .7.1
 شبکه الکترونیکی پرداخت کارت شاپرک -7-1-1

های حاصل ای است که به منظور ساماندهی نظام پرداخت الکترونیک کشور ایجاد شده و کلیه تراکنششبکه
شود و به طور کلی نظارت بر عملکرد فنی و اجرایی توسط این شبکه نظارت و کنترل می« ابزار پذیرش» از 
 انجام عملیات تسویه را بر عهده دارد.و 

 شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت    -7-1-2

و بر اساس  یدهبه ثبت رس یدر قالب شرکت سهام یرانا یاسالم یاست که در جمهور یحقوق یتشخص
نده ارائه ده یهاو بر طبق مقررات ناظر بر شرکت نمایدیم یافتج.ا.ا. و شاپرک در یکه از بانک مرکز یمجوز
 .نمایندیم یتشاپرک فعال یابالغ یهات پرداخت، و الزامات و دستورالعملخدما

,1 
 

 

 بانک صادرکننده    -7-1-3

 . ایدنمیخود صادر م یانمشتر یبرا یرا طبق مقررات و ضوابط بانک مرکز یاست که کارت بانک بانکی

   یرندهبانک پذ  -7-1-4

فتوح نزد آن م ی،بانک یهاکارت یوجوه مربوط به داد و ستدها یزبه منظور وار یرنده،است که حساب پذ بانکی
 است.

  ,2انواع خدمات -7-1-5

 هایتراکنشخرید کاال و خدمات، های تراکنشخدمات موجود در شبکه الکترونیکی پرداخت کارت شامل 
 گیری است.ماندههای نهایتا تراکنشو و خرید شارژ پرداخت قبض 

 23خرید کاال و خدمات -7-1-5-1

دارنده کارت هزینه کاال و خدمات دریافتی را از طریق ابزارهای پذیرش موجود در شبکه خدمتی است که 
 پردازد. الکترونیکی پرداخت، می

 37پرداخت قبض -7-1-5-2

های شناسه دار )شامل شناسه پرداخت و شناسه خدمتی است که با استفاده از آن دارنده کارت هزینه پرداخت
 پردازد. ود در شبکه الکترونیکی پرداخت، میقبض( خود را از طریق ابزارهای پذیرش موج

 

 

                                                 

 
2,Service Type 
23 Purchasing Good/Services 
37 Bill Payment 
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 31خرید شارژ تلفن همراه -7-1-5-3

نماید. خدمتی است که دارنده کارت با استفاده از آن اقدام به خرید شارژ تلفن همراه از طریق شبکه پرداخت می
خرید و  و 32زمانبه دو صورت خرید و شارژ هم تواندباشد و میدار میاین خدمت در زمره خریدهای شناسه

 انجام شود.زمان شارژ غیر هم
 33مانده گیری -7-1-5-4

خدمتی است که دارنده کارت جهت کسب اطالع از میزان موجودی حساب متصل به ابزار پرداخت خود، از 
 نماید.طریق ابزارهای پذیرش موجود در شبکه الکترونیکی پرداخت دریافت می

 

 

  34هاوضعیت تراکنش -7-1-6
 تراکنش موفق کاربری  -7-1-6-1

 ها با کد پاسخ صفر در سامانه مشخصاست که از دید کاربر نهایی موفق بوده است )این تراکنشتراکنشی 
 شوند(.می

 خطای صادرکنندگی و شتاب تراکنش -7-1-6-2

ی الکترونیکی پرداخت کارت )شاپرک( ناموفق است و علت بروز خطا، بانک تراکنشی است که از دید شبکه
 اشد. بی شتاب میی کارت یا سامانهصادرکننده

 خطای پذیرندگی تراکنش -7-1-6-3
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ی الکترونیکی پرداخت کارت )شاپرک( ناموفق است و علت بروز خطا، سوئیچ تراکنشی است که از دید شبکه
 باشد.ی خدمات پرداخت میدهنده شرکت ارائه

 خطای شاپرکی تراکنش -7-1-6-4

ا شرکت علت بروز خطی الکترونیکی پرداخت کارت )شاپرک( ناموفق است و تراکنشی است که از دید شبکه
 باشد.شاپرک می

 خطای کاربری تراکنش -7-1-6-5

ست. ی الکترونیکی پرداخت کارت )شاپرک( موفق اتراکنشی است که از دید کاربر نهایی ناموفق و از دید شبکه
 باشد.علت بروز این خطاها، اشتباهات کاربر )دارنده کارت( می

 تراکنش خطای کسب و کار -7-1-6-6

بری سیستم و بدون دخالت ذینفعان مختلف شبکه پرداخت الکترونیک کارت پدید تراکنشی است که بر اثر راه
های صادرکننده و پذیرنده در وقوع آن نقش ندارند. ، شاپرک، بانکPSPهای آید و عمال هیچ یک از شرکتمی

ذا به طور و ل باشدطبیعتا لحاظ این نوع خطا به حساب هر یک از ذینفعان مزبور به لحاظ فنی قابل پذیرش نمی
ش ، تراکن ینا یهاصالح یاتعمل"شود؛ خطاهایی از جمله کار معرفی میجداگانه، تحت عنوان خطای کسب و 

  و ... . "است یرفتهصورت پذ یتقبال با موفق
 تراکنش موفق سیستمی -7-1-6-7

ل ا شامهی الکترونیکی پرداخت کارت )شاپرک( موفق بوده است. این تراکنشتراکنشی است که از دید شبکه
های موفق کاربری هستند. خطاهای کاربری، تراکنش موفق سیستمی محسوب خطاهای کاربری و تراکنش

 یی نقصی در شبکه نیستند و به علت اشتباه کاربران یا انجام عملیات روزانهچرا که نمایش دهنده ؛شوندمی
 اند.سیستم رخ داده

 تراکنش ناموفق سیستمی -,-7-1-6

ا شامل هالکترونیکی پرداخت کارت )شاپرک( ناموفق بوده است. این تراکنشی تراکنشی است که از دید شبکه
 باشند.خطاهای صادرکنندگی و شتاب، خطاهای شاپرکی و خطاهای پذیرندگی می
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 تراکنش موفق سیستمی شاپرکی -7-1-6-3

ه جز های شبکه پرداخت الکترونیک کارت بتراکنشی است که از دید سوئیچ شاپرک موفق است و کل تراکنش
 شود.های خطای شاپرکی را شامل میتراکنش

 انواع ابزارهای پذیرش  -7-1-7

های کارتخوان فروشگاهی، ابزار ی الکترونیکی پرداخت کارت شامل دستگاهانواع ابزارهای موجود در شبکه
 پذیرش اینترنتی، ابزار پذیرش موبایلی، و کیوسک پرداخت است.

 35کارتخوان فروشگاهی -7-1-7-1

صورت  وجه به تاتواند امکانی را فراهم کند که با پذیرش کارت بانکی می سیار ابزاری است سیار و یا غیر
 .منتقل شود پذیرندهالکترونیکی از حساب دارنده کارت به حساب 

 توان در نظر گرفت:های زیر را میهای فروشگاهی ویژگیبرای کارتخوان

o  67یا بیش از  67ماهه کارتخوان پر تراکنش: کارتخوانی است که در یک بازه زمانی یک 
میلیون ریال  27های آن در یک ماه حداقل تراکنش داشته باشد و یا مجموع مبالغ تراکنش

 باشد.

o  1کارتخوان کم تراکنش: کارتخوانی است که در یک بازه زمانی یک ماهه، یک یا بیش از 
 27تر از های آن در یک ماه کمتراکنش داشته باشد و مجموع مبالغ تراکنش 67و کمتر از 

 میلیون ریال باشد.
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o ی زمانی یک ماه حداقل یک تراکنش کارتخوان دارای تراکنش: کارتخوانی است که در بازه
 داشته باشد. 

o  کارتخوان فاقد تراکنش: کارتخوانی است که در طول یک ماه، هیچ گونه تراکنشی از آن به
 سوئیچ شاپرک ارسال نشده است.

 ابزار پذیرش اینترنتی -7-1-7-2

ست که امکان انجام هرگونه عملیات پرداخت را بدون حضور کارت از طریق اینترنت و درگاه پرداخت ابزاری ا
 نماید.، فراهم می36اینترنتی

 ابزار پذیرش موبایلی -7-1-7-3

ابزاری است که امکان انجام هرگونه عملیات پرداخت را بدون حضور کارت از طریق تلفن همراه و درگاه 
 د.آور، فراهم می37پرداخت موبایلی

 

 انواع تراکنش -,-7-1

 ی کارتدارنده تراکنش  -1-,-7-1

ی وارد شبکه 2177و  2277ی شود که با شناسهی کارت گفته میهای ارسالی از طرف دارندهبه تراکنش
در سوییچ  7647441333در تاریخ  3737ی شوند )الزم به ذکر است با عملیاتی شدن بستهپرداخت )شاپرک( می

تبدیل شدند. این  2177به  177ی های با شناسهو تراکنش 2277به  277ی های با شناسهشاپرک، تراکنش
عملیات  2277ی ها با شناسهباشد(. در این تراکنشمی 2773ی نسخه ISO ,5,3تغییرات مطابق با استاندارد 
ارائه گیری عملیات مالی انجام نشده و تنها خدمت مانده 2177ی شود ولی با شناسهبرداشت از کارت انجام می

 شود.می
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 تأییدیه انجام تراکنش تراکنش -2-,-7-1

شود. هدف از این ی خدمات پرداخت ارسال میشود که توسط شرکت ارائه دهندههایی گفته میبه تراکنش
ست. مطابق ا تاییدیه انجام تراکنش و درخواست برای واریز مبلغ برداشتی از کارت به حساب پذیرندهها تراکنش

این  یگیرد. شناسههای زمانی مشخص انجام میعملیات واریز به حساب پذیرنده در سیکلها این درخواست
های (. شرکت3737ی قبل از اجرایی شدن بسته 227ی های با شناسهاست )معادل تراکنش 2227ها تراکنش

وز مالی( این یا تغییر ر cut-offساعت فرصت دارند )معادل یک  ,4ی خدمات پرداخت تا حداکثر ارائه دهنده
 ی کارت ارسال کنند.تراکنش را به ازای هر تراکنش دارنده

 اصالحیه تراکنش -3-,-7-1

ی کارت دچار خطا شود ولی برداشت از کارت انجام شده باشد، یک تراکنش اصالحیه در دارنده اگر تراکنش
 2427ها نشی این تراکهی کارت بازگردد. شناسشود تا متعاقب آن، مبلغ برداشت شده به دارندهشبکه تولید می

 (.3737ی قبل از اجرایی شدن بسته 427و  477ی های با شناسهاست )معادل تراکنش
 معوق راکنشت -4-,-7-1

ساعت به  ,4تراکنش درخواست واریز تا  ی کارت که موفق کاربری بوده است و به ازای آندارنده تراکنش
 2277 ی)معادل تراکنش موفق کاربری با شناسه گویندسوییچ شاپرک ارسال نشده است را تراکنش معوق می

 آن در مدت مجاز ارسال نشده است(. 2227که تراکنش 
 تراکنش مالی -5-,-7-1

ز ها پول اباشد. در این تراکنشتراکنشی است که نوع خدمت آن خرید کاال و خدمات یا پرداخت قبض می
 پذیرد.شود و عملیات مالی انجام میی کارت کسر میدارنده

 فروشگاهی خوانتکار اثربخشی -7-1-3

، به لهر شرکت از ک فعال سیستمی فروشگاهیهای کارتخوانهای تراکنشسهم نسبت  برابر بااین شاخص 
 به عبارت دیگر: .است از کل شرکت  هرفعال سیستمی های خوانتتعداد کار سهم
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هایتراکنش کارتخوان فروشگاهی فعال سیستمی هر شرکت تعداد 
تعداد تراکنشهای کل کارتخوانهای فروشگاهی فعال سیستمی
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و مقدار  ددهیرا نشان م یکیشرکت در شبکه پرداخت الکترون یکهای وانخکارت یاثربخش یزانعدد حاصل م
ت. مثال شبکه شاپرک اس یفروشگاههای کارتخوانهای شرکت در جذب تراکنش یک ییتوانا یزانم یانگرآن ب
که شبهای رتخوانکاهای سهم آن شرکت از کل تراکنش یعنی، باشد یک یشرکت یشاخص برا یناگر ا

 شاخص ینکشور است. چنانچه اهای خوانآن شرکت از کل کارتهای خواناندازه سهم تعداد کارتشاپرک به
م تعداد از سه یشب یشهاخوانکارت یآن بانک روهای جذب تراکنش یعنیباشد  یکباالتر از  یشرکت یبرا

 کشور است.های خوانآن شرکت از کل کارتهای خوانکارت

 تخصصی اقتصادی هایشاخصاصطالحات و  .7.2
 گینسبت ارزش تراکنش های شاپرک به نقدین -7-2-1

 

های شاپرک به نقدینگی= نسبت ارزش تراکنش  ارزش کل تراکنش های شاپرکی
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 شود. اطالق می ,3 در اقتصاد، نقدینگی به مجموع حجم پول و شبه پول

o های دیداری ی مانده سپردهحجم پول، اسکناس و مسکوکات در درست اشخاص به اضافه
های قابل چک های دیداری، سپردهشود. سپردهتعریف می 33هانزد بانک بخش خصوصی

 های تجاری است. ی بخش خصوصی در بانککشیدن بدون بهره
o انداز و الحسنه پسهای قرضهای غیر دیداری، انواع سپردهپول یا سپردهمنظور از شبه

 دار هستند که به نسبت پول سرعت نقدشوندگی کمتری دارند. های مدتسپرده

 سهم اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص از نقدینگی -7-2-3

 

= سهم اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص از نقدینگی   اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص
*177 نقدینگی   

 
 تولید ناخالص داخلی -7-2-4

تولیدشده توسط واحدهای اقتصادی مقیم  نهایی محصوالت کل ارزش ریالیج.ا.ا.،  بنا به تعریف بانک مرکزی
شایان توجه است که  نامندمی GDPیا کشور در دوره زمانی معین ) ساالنه یا فصلی ( را تولید ناخالص داخلی 

 شوند.لحاظ می GDPصرفا مبادالت کاالهای نهایی در محاسبات 
 هاارزش اسمی تراکنش -7-2-5

هاست که هیچ عملیات خاصی بر مان مبالغ معمول گزارش شده تراکنشها، همنظور از ارزش اسمی تراکنش
 روی آن صورت نگرفته است.

 هاارزش حقیقی تراکنش -7-2-6
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 شود و اثرات تورم از آن حذف شود، گیریهای سال پایه اندازهبر حسب قیمت هاارزش تراکنشای، اگر در دوره
 .گویندها تراکنش ارزش حقیقی به آن

 محاسبه ارزش حقیقی تراکنش به این صورت است: نحوه             

=
𝑖𝑖 مبلغ اسمی تراکنش ها در ماه

 𝑖𝑖 ها در ماهارزش حقیقی تراکنش   شاخص کل بهای کاالها و خدمات مصرفی در ماه i 

 هاشاخص دهکی توزیع مبالغ تراکنش -7-2-7

قسمت برابر به لحاظ  17ها را به ترتیب ارزش مبالغ دسته بندی کرده و به ها، تراکنشبرای تعیین دهک
های های با پایین ترین مبالغ، دهک اول و یک دهم تراکنشنماییم که یک دهم از تراکنشمی تعدادی، تقسیم

 شود.می با باالترین مبالغ دهک دهم نامیده

متوسط ارزش دهک دهم تراکنش ها= شاخص توزیع مبلغی دهکی 
متوسط ارزش دهک اول تراکنش ها  
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