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 ل چگونه مسترکارت بگیریم؟ انواع مستر کارت با توضیح کام

مستر    امروزه روش های مختلفی برای تبادل پول بین دو کشور وجود دارد. یکی از این آن ها استفاده از
ین بسیاری از افراد است که با آن می توان با شرکت های بین المللی تبادل ارزی انجام داد. همچن  کارت
 .به دالر، به این کارت نیاز دارند  کسب درآمد اینترنتی  برای

سؤال پاسخ  و  باشید  داشته  اطالعاتی  ویزاکارت  یا  کارت  نوع  این  مورد  در  دارید  تمایل  چگونه    اگر 
 .خود را بگیرید، تا انتهای مطلب همراه ما باشید  مسترکارت بگیریم 

 مستر کارت چیست؟ 

 مستر کارت یکی از معتبرترین کارت های اعتباری جهان است و به علت داشتن سه میلیون دستگاه پایانه 
ROS  ،ATM   شعبه نمایندگی در کشورهای مختلف رتبه اول مبادالت مالی به شمار می آید. یک    ۱۴۰و

آمریکایی صادرکننده این کارت است که دفتر آن در نیویورک قرار دارد و بانک ملی    شرکت خدمات مالی
 .کروک و کالیفرنیا اولین بانک هایی بودند که این نوع کارت را پشتیبانی کردند 

هزار مؤسسه مالی بود اما بعد از آن   ۲۵یک شرکت تعاونی و متعلق به   ۲۰۰۶این شبکه پرداخت تا سال  
 .ی عام چندملیتی تغییر پیدا کرد به یک شرکت سهام 

با گذشت بیش از شصت سال هنوز بیشترین سهم بازار مالی به این شرکت تعلق دارد. کسانی که در فکر  
پیدا می کنند.    ویزاکارت   مهاجرت یا ادامه تحصیل در خارج از کشور هستند، نیاز شدیدی به این کارت یا 

تهیه ویزا و پرداخت هزینه های جانبی از آن اقدام کرده یا  زیرا با داشتن آن می توانند به راحتی برای  
 .خود در خارج را راحت نقد کنند  کسب و کار کوچک پرسود درآمد 

 تاریخچه مستر کارت 

 کار ها  سال ها 

۱۹۶۶ 
یا کارت بین بانکی را شکل دادند. سپس با پیوستن بانک   ICA انجمن  ۱۹۶۶ال  چهار بانک در س

 .مارین لند به این انجمن نام آن به مستر شارژ تغییر پیدا کرد 

۱۹۶۸ ICA  در این سال فعالیت های بین المللی خود را با شبکه اروپایی یوروکارت شروع کرد. 

 .سیتی بانک به این انجمن ملحق شد و شبکه کارت های خود را با شبکه مستر شارژ ترکیب کرد  ۱۹۶۹

 .شبکه دیگری در بریتانیا به نام اکسس، به این شبکه ملحق شد  ۱۹۷۲

۱۹۷۳ 
ICA   متمرکزی را توسعه داد که برای اتصال الکترونیکی به مؤسسات مالی آن  شبکه کامپیوتری

 .را طراحی کرده بودند 
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۱۹۷۴ 
استاندارد بین المللی را روی کارت ها برای جلوگیری از سرقت، تقلب و   ICA، ۱۹۷۴در سال 

 .ارائه مجوز سریع تر تنظیم کرد 

۱۹۷۵ 
رونیکی از معامالت را در بین اعضای خود  را معرفی کردند تا تبادل الکت INET سیستمی به نام

 .ارائه دهد. در نتیجه، باعث شد دیگر در کل فرآیند معامله نیازی به ارسال صورت حساب نباشد 

 .نام آن از مستر شارژ به مستر کارت تغییر پیدا کرد   ۱۹۷۹در سال   ۱۹۷۹

 .مستر کارت شبکه اکسس کارت را خرید  ۱۹۹۰

 .میانه توسعه داد شبکه خود را تا خاور ۲۰۱۲

 کاربرد مستر کارت 

 .به شرکت ها اجازه می دهد در محیط آنالین و با مالیات کم معامالت اینترنتی خود را انجام دهند  •
ایمنی این کارت باال است. به نحوی که اگر گم شود، موجودی آن را نمی توان با استفاده از پین   •

 .کد اختصاصی سرقت کرد 
 .کارمزد آن ناچیز است  •
 .می توان به شکل روزانه و رایگان صورت حساب گرفت  •
 امکان خرید از تمام فروشگاه های اینترنتی  •
 بدون مشکل  کسب درآمد دالری  امکان انتقال وجه از صرافی ها و همچنین •
 پرداخت هزینه ثبت نام آزمون آیلتس و تافل  •
 هتل از وب سایت هایی مانند بوکینگ دات کام   امکان رزرو •
قابلیت خرید بلیت پرواز از شرکت های هواپیمایی بوتا ایرویز، بریتیش ایرویز و پگاسوس و سایر   •

 شرکت های بزرگ هواپیمایی
 اجاره خودرو در کشورهای خارجی  •
 ebay خرید از وب سایت های خارجی مانند آمازون و  •
 .یلنسر خارجی و ایرانی پرداخت با مستر کارت را قبول می کنند بسیاری از سایت های معتبر فر •

 انواع مستر کارت 

؟ ابتدا باید اطالعات کافی از انواع آن داشته  چگونه مسترکارت بگیریم  با توجه به مزایای باال شاید بپرسید 
نواع مستر کارت  باشید تا بتوانید بهترین گزینه را با توجه به هدف خود انتخاب کنید. در حال حاضر، از ا

 .که بیشترین طرفدار را دارند می توان به کارت های استاندارد، گلد و پالتینیوم اشاره کرد 

 مستر کارت استاندارد 

بیشتر افرادی که عاشق خرید از سایت های فروشگاهی هستند از این کارت استفاده می کنند. از ویژگی  
، مدت اعتبار دو ساله، شارژ نامحدود، دارای امنیت و  های آن می توان به مادام العمر بودن حساب بانکی

 .توانایی اتصال به کیف پول های الکترونیکی اشاره کرد 
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 گلد

با انتخاب این کارت در سفرهای خارجی می توانید از تخفیف ها در رزرو هتل یا اجاره ماشین و پیشنهادات  
ارت با محدودیت هایی مواجه است. به عنوان  هیجان انگیز دیگر استفاده کنید. در نظر داشته باشید این ک

مثال روزانه بیشتر از بیست تراکنش نمی توانید انجام دهید و سقف ماهیانه استفاده از این کارت شصت  
 .هزار دالر است 

 :با این کارت از خدمات زیر می توانید استفاده کنید 

 دالر آمریکا از دستگاه خودپرداز  ۵۰۰۰دریافت روزانه   •
 اره خودرو قابلیت اج •
 قابلیت اتصال به پی پال و پرفکت مانی  •
 داشتن حساب بانکی همیشگی •
 .به فاصله یک تا دو روز قابل شارژ است  •

 پالتینیوم 

از دیگر انواع مستر کارت می توان به پالتینیوم اشاره کرد. این کارت هیچ محدودیتی ندارد. فقط هزینه  
 :یژگی های زیر را دارد آن در مقایسه با کارت های دیگر باالتر است و و

 قابلیت استفاده در فرودگاه  •
 امکان استفاده از آن برای تخفیف های فروشگاه ها  •
 استفاده از آن در سفارت و کنسول گری ها  •

 چگونه مستر کارت تهیه کنیم
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شوید متأسفانه به علت تحریم و شرایط  اگر پادکست های کسب و کار مالی را گوش کرده باشید متوجه می 
برای ایرانیان با مشکالتی همراه است. به همین علت، باید از    اکارت ویز  موجود، گرفتن مستر کارت و

 .خدمات یک شرکت واسطه برای صدور و شارژ این کارت ها استفاده کنید 

 .افرادی که درخواست این کارت را می دهند، باید واجد شرایط الزم باشند و مدارک زیر را آماده کنند 

 ترجمه رسمی شناسنامه  •
 حه اول و صفحه اعتبار عکس پاسپورت از صف •
 عکس کارت ملی  •
 یک قطعه عکس  •

 نحوه صدور مسترکارت 

 .هایی ثبت نام کنید که این خدمات را ارائه می دهند در وب سایت مؤسسه  •
 .درخواستتان را برای دریافت کارت در همان سایت ثبت کنید  •
 .یک فرم بانکی در سایت برای شما باز می شود که باید آن را تکمیل کنید  •
 .اسکن شده از گذرنامه و کارت ملی را در صفحه مربوطه بارگذاری کنید  فایل •
 .مبلغ عنوان شده به عنوان پیش پرداخت را بپردازید  •
 .حداقل ده روز منتظر بمانید تا مستر کارت شما صادر شود  •

 :همچنین به نکات زیر دقت کنید 

از مسدود شدن حساب بانکی  واقعی به عنوان فردی ایرانی، برای جلوگیری    اطمینان از ثبت ملیت  •
 خارجی شما به علت ارائه اطالعات اشتباه 

مسئولیت واریز اشتباه بر عهده کاربر است. به همین علت، قبل از هر واریز شماره کارت دریافت   •
 .کنید و برای رعایت مسائل ایمنی به هیچ وجه شماره کارت را ذخیره نکنید 

 دریافت ویزا کارت یا مسترکارت

https://www.instagram.com/dayanaffiliate_com/


 وبالگ دایان افیلیت  

@dayanaffiliate_com  

www.dayanaffiliate.com 

 

 

ید و درآمد خود را با کمک یکی از این دو  داشته باش درآمد اینترنتی بدون سرمایه   اگر می خواهید یک 
کارت نقد کنید، بین آن ها تفاوت چندانی نیست. با این حال، دستگاه هایی که ویزاکارت را می پذیرند از  

 .مستر کارت بیشتر هستند. در ادامه با تفاوت آن ها بیشتر آشنا می شویم 

های کنار جاده ای اضطراری  ویزاکارت خسارت خودروی اجاره ای، هزینه تعویض کارت، کمک   •
 .مسافرتی، بیمه حوادث مسافرتی و هزینه گم شدن چمدان را پوشش می دهد 

مستر کارت از سرقت کارت جلوگیری می کند. از دیگر خدمات آن می توان به پرداخت بیمه تلفن   •
 .همراه، رزرو بلیط و تخفیف از فروشندگان اشاره کرد 

 نکاتی در مورد ویزا و مستر کارت 

این دو کارت در واقع کارت اعتباری را منتشر نمی کنند، آن ها شبکه های پرداخت هستند و   •
 .بین بانک ها و تجار برای خرید کارت های اعتباری انجام می دهند پرداخت را 

در کشور های اروپایی، قاره آمریکا و اکثر کشور های جهان هر دوی این کارت ها اعتبار باالیی   •
دارند. در هر کشوری که یکی از این دو کارت قابل پذیرش باشند، بدون تردید دیگری هم مورد  

 .تأیید است 

مکن است برای شما سؤال پیش آید که »ویزاکارت« یا مستر کارت، کدام بهتر است؟ نمی  با وجود این م
توان به این سؤال پاسخ راست یا غلطی داد، زیرا هر کدام ویژگی های خاصی دارند. زمان ثبت درخواست  

 .فقط باید به نرخ سود، پاداش و مزایای هر کدام دقت کنید 

 ر کارت فیزیکیبهترین روش دریافت ویزا کارت و مست
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بهترین راهکار مراجعه به شرکتی معتبر است که در این زمینه فعالیت دارد. با این حال، این نکته را در  
 .باشید که نسبت به روش مجازی زمان بیشتری را برای گرفتن آن منتظر خواهید بود نظر داشته  

 وبسایت های ایرانی صدور مستر کارت 

کاربران ایرانی در پاسخ به سؤال »چگونه مسترکارت بگیریم« می توانند از وب سایت هایی استفاده کنند  
دارند.   محاسبه درامد ماینر   ی نیز برایکه خدماتی برای صدور آن دارند. بعضی از این سایت ها خدمات

 .از معروف ترین سایت های صدور کارت های اعتباری خارجی می توان به دو نام زیر اشاره کرد 

 ایرانیکارت  •
 ارزی پی  •

 وبسایت ایرانیکارت 

است. این شرکت کار خود را از سال    ایرانیکارت   ت های صدور مستر کارت وبسایت یکی از وب سای
دا مبنای فعالیت آن صدور این کارت بود اما به مرور زمان فعالیت های بین  آغاز کرد و در ابت  ۱۳۸۹

 .المللی مالی را نیز به خدمات خود اضافه کرد 

هزار نفر از آن در ایران استفاده می کنند. از ویژگی های مستر کارت این    ۱۲۰در حال حاضر حدود  
برای گرفتن   SWIFT و  IBAN کد گروه می توان اتصال به حساب های پی پال و اسکریل و دارای  

 .حواله های بین المللی اشاره کرد 

 وب سایت ارزی پی 
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مستر کارت شما را با نام، بی نام، فیزیکی و مجازی صدور و شارژ می کند. اگر   ارزی پی   وب سایت 
 .مراحل زیر را انجام دهید  تمایل دارید از این وب سایت استفاده کنید باید 

 ثبت نام  •
 انتخاب گزینه صدور مستر کارت  •
 مطالعه شرایط  •
 تأیید قوانین  •
 نهایی سازی فرآیند خرید  •

 سخن نهایی 

روش های مختلفی برای پرداخت ارز و معامالت پولی به خارج از کشور وجود دارند که یکی از آن ها  
استفاده از »مستر کارت« است. با داشتن آن می توانید برای آزمون ها، خرید به شکل آنالین و رزرو بلیط  

 .هواپیما استفاده کنید 

غیر از آی پی ایران   IP از وب سایت های خارجی از با وجود این با توجه به تحریم ایران در هنگام خرید  
استفاده کنید. این کارت با توجه به اعتبار باالیی که دارد در سرتاسر جهان پذیرفته شده است و در مطلب  

 .باال نحوه صدور مسترکارت را توضیح دادیم 
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