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  گزارش كاربرد هاي كارت هوشمند در كشور نيوزلند

  

  كارت هوشمند 

  . كارت هوشمند در سايز كارت اعتباري است كه مي توان پول را در آن پيش پرداخت كرد*

  .دالر مي باشد 10دالر و كمترين مقدار پيش پرداخت در آن نيز  10هزينه دريافت كارت *

  .گيرد هزينه پرداخت قابل استرداد خواهد بوداگر كارت در شرايط بازگشت فروش قرار *

بارسيد بليط، كارت صادر مي شود و هرزمان كه از كارت استفاده شود مبلغ باقي مانده در كارت هوشمند *

  .مشخص مي گردد

  . مي توانموجودي كارت را توسط رانندگان يا در دفتر خدماتي افزايش داد*

  . تر خدماتي و يا بصورت آنالين خريداري كرد مي توان كارت هوشمند را از راننده ،دفا*

  چرا از كارت هوشمند استفاده مي كنيم ؟

  )نمي باشد 1شامل اتوبوس هاي شبانه و تاپو(هزينه نسبت به كرايه نقدي كمتر مي باشد*

  .از حمل كردن پول نقد راحت تر است*

  .كنند تمام اعضاي خانواده مي توانند در صورت تمايل از يك كارت استفاده *

  .لند اتوبوس وجود داردزبراي تمام نقاط مانا و نيو*

  .استفاده از كارت هوشمند سريع و آسان است*

  .رسيد الزم است) نوع(براي تمام سفرها يك *

براي مسدود كردن .(اگر كارت گم شود مي توان آن را مسدود كرد تا كسي ديگر از كارت استفاده نكند *

  )طريق آنالين نيز مي توان كارت را در ليست ثبت نمودكارت بايد فرم پر كرد و از 
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الزم نيست كه براي استفاده از كارت آنرا از كيف پول بيرون آورد زيرا دستگاه اسكن هوشمند كارت را 

  . براي خريداري كارت در سايت بايد روي عكس كارت مورد نظر كليك كرد 

مجوز سالح گرم،كارت ،نيوزيلندشامل گذرنامه،پاسپورت 

گواهينامه ، شناسنامه يا سوپرگلد، كارت 

  

صادر مي خدماتحمل و نقل عموميبراي

 در حالواستفاده مي شودبليطيكپارچه 

و مي توان وجوه بليط  استرنگ آبي تيره و در سايز كارت هاي اعتباري 

زمان استفاده از اين كارت نامحدود استو 

الكترونيكي روي با برچسب . سفرهاي نامحدود مي توان از آن استفاده كرد 

نيز  در ايستگاههاي الكترونيكي ند هزينه سفر را پرداخت نمايند و

 يبادستگاههاي شارژ كارت نيزخريد اعتبار

طراحي اين . وه نقدي و هم با كارت بانكي قابل پرداخت است 

٢ 

الزم نيست كه براي استفاده از كارت آنرا از كيف پول بيرون آورد زيرا دستگاه اسكن هوشمند كارت را 

  . داخل كيف پول نيز شناسايي مي كند 

براي خريداري كارت در سايت بايد روي عكس كارت مورد نظر كليك كرد 

  

نيوزيلندشامل گذرنامه،پاسپورت  دربراياثباتهويتقابل قبول 

، كارت كارت بانكي،اعتبار داراي ، گواهينامه رانندگي 

  .  گردد مي باشد وبا توجه به اهداف ، كارت شناسائي ارائه مي 

  كاربردهاي كارت هوشمند درحمل و نقل نيوزيلند

Hop card(برايكهدر دو نسخهاست يك كارتبليط الكترونيكي

بليطيكپارچه كرايه وسيستم  در. براي اولين بار صادر شد 

رنگ آبي تيره و در سايز كارت هاي اعتباري  هب است، سراسر منطقه

زمان استفاده از اين كارت نامحدود استو . را بصورت پيش پرداخت در آن ذخيره كرد 

سفرهاي نامحدود مي توان از آن استفاده كرد طي درايستگاههاي تعيين شده و 

ند هزينه سفر را پرداخت نمايند وكارت مسافران قبل از شروع سفر مي توان

بادستگاههاي شارژ كارت نيزخريد اعتبار. اين كارت را مي توان براي عبور و مرور يك ماهه شارژ كرد 

وه نقدي و هم با كارت بانكي قابل پرداخت است پول شارژ كارت هم به شي

الزم نيست كه براي استفاده از كارت آنرا از كيف پول بيرون آورد زيرا دستگاه اسكن هوشمند كارت را *

داخل كيف پول نيز شناسايي مي كند 

براي خريداري كارت در سايت بايد روي عكس كارت مورد نظر كليك كرد 

  

هوشمندانواع كارت 

قابل قبول شناسايي كارتانواع

، گواهينامه رانندگي )كشورهاي ديگر(ملي

مي باشد وبا توجه به اهداف ، كارت شناسائي ارائه مي  شهروندي

كاربردهاي كارت هوشمند درحمل و نقل نيوزيلند

  

  

  

  هاپ كارت 

  

(Hop cardكارتهاپ 

  2011در سال .شود 

سراسر منطقهگسترش در

را بصورت پيش پرداخت در آن ذخيره كرد  قطاراتوبوس و 

درايستگاههاي تعيين شده و 

كارت مسافران قبل از شروع سفر مي توان

  .كارائي دارد

اين كارت را مي توان براي عبور و مرور يك ماهه شارژ كرد 

پول شارژ كارت هم به شي. صورت مي گيرد 
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نرخ . كارت به منظور كاهش بليط كاغذي وكاهش تعداد خريد تك بليط در دفاتر فروش صورت گرفته است 

  .سفر با هاپ كارت ارزان تر از بليط كاغذي است 

دومين هاپ كارت با . است و همچنين خريد بليط يك ماهه و چند سفره فقط با هاپ كارت امكان پذير  

  . صادر شد كه در اتوبوس و قطار و كشتي قابل استفاده مي باشد  2012رنگ بنفش و در سال 

توسعهيك سيستم بليطيكپارچهبراي خدماتحمل و نقل عموميدر مسئولين حمل و نقل  2008در سال 

  .رادر دستور كار خود قرار دادند (AIFS)اي فيس،به نام سيستماوكلند منطقه

مبلغ  2014در جوالي سال . آغاز به كار كرد  2010ابتدا نيوزيلند با همكاري شركت تالس فرانسه در سال 

  .سنت مربوط به كارت لغو شد 25

  

  

  

  كارت مترو

  

فكر كرد و  با داشتن اين كارت الزم نيست به پول خرد.  كارت مترو براي اتوبوس ارزان تر و راحت تر است

  :بنابراين مزيتهاي اين كارت شامل .ارزان تر مي باشد %  25نسبت به پرداخت نقدي

  صرفه جوئي در سفربا اتوبوس % 25حداقل *

  كارت هوشمند امن و مطمئن *

  بدون نياز به حمل پول نقد  *

. فراهم شده است در داخل اتوبوس نمي توان كارت خريداري كرد اما در چندين ايستگاه امكان خريد كارت 

انواع كارت .در هنگام خريد كارت مترو ، بايد كارت شناسائي كه نام و تاريخ تولد داشته باشد ، ارائه كرد

آدرس مكان هاي فروش . گواهينامه رانندگي ،شناسنامه ،گذرنامه ،كارت تحصيلي مي باشد : هويتي از جمله 

  . كارت در سايت موجود مي باشد 



مي . ين داشته باشد مي تواند از طريق اين حساب ، موجودي كارت مترو راشارژ كند 

از ميزان موجودي كارت )در سايت مترو كارت 

. ه است مسائل امنيتي براي استفاده از كارت اعتباري و رمز عبوردر اين سايت در نظر گرفته  شد

وقتي كارت مترو را شارژ مي كنيد رسيد آن را نيز دريافت كنيد تا مطمئن شويد پرداخت شما به موجودي 

در ابتداي هرسال . كارت كندو همان مترو كارت است كه براي دانش آموزان دبيرستاني صادر مي شود 

و .قيمت و تخفيف كارت كندو همانند كارت مترو مي باشد 

صورت گم كردن در .سال كمتر مي باشد 

در صورت صدور كارت الزم است هزينه 

با اين كارمي توان از مترو و اتوبوس و كشتي 

سال  65افرادباالي .كافي است كه هنگام سوار شدن كارت خود را ارائه نمايند

٤ 

ين داشته باشد مي تواند از طريق اين حساب ، موجودي كارت مترو راشارژ كند اگر شخص حساب آنال

در سايت مترو كارت (توان با وارد كردن شماره كارت مترو در ويجت سمت راست 

مسائل امنيتي براي استفاده از كارت اعتباري و رمز عبوردر اين سايت در نظر گرفته  شد

وقتي كارت مترو را شارژ مي كنيد رسيد آن را نيز دريافت كنيد تا مطمئن شويد پرداخت شما به موجودي 

  . كارت اضافه شده است 

كارت كندو همان مترو كارت است كه براي دانش آموزان دبيرستاني صادر مي شود 

قيمت و تخفيف كارت كندو همانند كارت مترو مي باشد . كارت كندو توسط دبيرستان صادر مي شود 

سال كمتر مي باشد  18قيمت براي افراد زير . ارزان تر از پرداخت نقدي است 

در صورت صدور كارت الزم است هزينه . كارت مترو بايد با ايستگاه مترو تماس گرفت تا كارت مسدود گردد 

  .صدور مجدد كارت پرداخت گردد 

با اين كارمي توان از مترو و اتوبوس و كشتي .سوپرگلد كارت براي سالمندان و جانبازان صادر مي شود 

كافي است كه هنگام سوار شدن كارت خود را ارائه نمايند. رايگان استفاده كرد 

  . و بازنشسته مي توانند كارت هوشمند سوپرگلد دريافت نمايند 

اگر شخص حساب آنال

توان با وارد كردن شماره كارت مترو در ويجت سمت راست 

مسائل امنيتي براي استفاده از كارت اعتباري و رمز عبوردر اين سايت در نظر گرفته  شد.مطلع شد 

وقتي كارت مترو را شارژ مي كنيد رسيد آن را نيز دريافت كنيد تا مطمئن شويد پرداخت شما به موجودي 

كارت اضافه شده است 

  

  

  

  كارت كندو

  

  

كارت كندو همان مترو كارت است كه براي دانش آموزان دبيرستاني صادر مي شود 

كارت كندو توسط دبيرستان صادر مي شود 

ارزان تر از پرداخت نقدي است 25%

كارت مترو بايد با ايستگاه مترو تماس گرفت تا كارت مسدود گردد 

صدور مجدد كارت پرداخت گردد 

  

  سوپرگلدكارت  

  

سوپرگلد كارت براي سالمندان و جانبازان صادر مي شود 

رايگان استفاده كرد ،بصورت 

و بازنشسته مي توانند كارت هوشمند سوپرگلد دريافت نمايند 

  



٥ 

  

  كارت ترمپس

يك كارت پالستيكي كه نام دانش آموز و نام مدرسه روي آن نوشته شده است و فقط براي دانش آموزان 

بعد از ظهر و روزهاي مدرسه مي توان از اين كارت استفاده نمود  6مدرسه قابل استفاده مي باشد و تا ساعت 

را طي مي كند تا به مدرسه هزينه ترمپس بستگي به منطقه زندگي دانش آموز دارد و اينكه چه مسافتي . 

كارت هر ترم رنگ . براي ترم جديد بايد كارت جديد تهيه كرد . اين كارت براي يك ترم اعتبار دارد .برسد

توجه كنيد در صورتي كه بزرگسالي در اتوبوس ايستاده باشد ، دانش آموز نمي تواند .خاص همان ترم را دارد 

هفته  10بستگي به منطقه زندگي در طول .در هزينه است اين كارت صرفه جويي. روي صندلي بنشيند 

  .    در هزينه صرفه جويي مي شود % 35)يك ترم (

  مفقودشدن و دزديده شدن كارت 

در صورت پيدا . در صورت مفقود شدن كارت بايد سريعا با دفتر مركزي تماس گرفت تا كارت مسدود گردد 

ت تا كارت پيدا شده از ليست كارت هاي مفقودي خارج شدن كارت بايد مجددا با دفترمركزي تماس گرف

  .همچنين مي توان براي مسدود كردن كارت فرم موجود در سايت را تكميل كرد .  گردد 

كساني كه كارت خود را در سيستم ثبت نكرده اند بايد فرم مربوط به ثبت كارت را در سيستم تكميل نمايند 

نام و نام خانوادگي ، شماره كارت وآدرس و ايميل و شماره : دشامل اطالعاتي كه در فرم بايد تكميل گرد. 

  . تماس شخص و شماره محل كارمي باشد 

  

  

  

  

  گكارت

  

در شرايط و هوشمند استفاده از اين كارت  شرايط و ضوابط 

هرگونه تغييري در شرايط و مقررات استفاده از كارت توسط شوراي منطقه .زمانهاي مختلف تغيير مي كند
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اين . هرگونه تغيير در روزنامه ديلي و درسايت اعالم مي گردد . هفته اي اعالم مي گردد  2اوتاگو با مهلت 

كارت براي سفرهاي مجازشوراي منطقه است و پول اعتباري آن قابل برداشت و بازگشت نيست و اين كارت 

  )كارت شخصي نيست (جزو دارايي شوراي منطقه محسوب مي گردد 

شماره . روز كاري كارت جايگزين صادر خواهد شد  3رت و شكستگي كارت در طول در صورت خسا

در صورت مفقود و .صدوركارت در زمان صدور، روي آن نوشته مي شود و نشان اصالت كارت مي باشد 

دو روز پس از اعالم مفقودي دسترسي به .دزديده شدن كارت ، بايد سريعا به شوراي منطقه اعالم گردد 

صدور مجدد كارت در موارد . روز كاري كارت جايگزين صادر مي شود  3طي . ود خواهد شد كارت مسد

  .    گوناگون با تصميم نهائي شورا صورت مي گيرد 

  

  اسنپركارت 

اين كارت در ولينگتون و در . كارت بليط الكترونيكي براي اتوبوس و تاكسي و قهوه و غذا در نيوزيلند است 

نمونه . در اوكلند معرفي شد  2011نسخه ديگري از هاپ كارت است كه در سال معرفي شد و  2008سال 

اين كارت . هاي مشابه اين كارت دربرخي شهرهاي بزرگ دنيا مانند لندن و هنگ كنگ استفاده مي شود 

وداراي سيستم رمز نگاري سه گانه . مي باشد ) نيمه هادي (هوشمند غير تماسي و داراي مجموعه تراشه 

اين كارت در واقع اقتباس از . در نيوزيلند بعنوان يك كارت امن براي ارتباط با شبكه بكار مي رود .است 

در اين سيستم مشتريان مي توانند با استفاده از تلفن . پول مورد استفاده در كره جنوبي است T-سيستم

 . عمليات پرداخت را انجام دهند   NFCهاي هوشمند 

  منابع 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_smart_cards 

http://www.metroinfo.co.nz/metrocard/Pages/default.aspx 

http://www.manacoach.co.nz/fares/discovery/index.html 
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