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مسترکارت در ایران عملیاتی شد

خبر داد و گفت :این کارتها همزمان با هفته دولت در شعب مالی شرکت پست توزیع میشود.
محمود واعظی در مراسم رونمایی از پروژههای زیرساختی شرکت پست با اعالم این خبر اظهار داشت:
همزمان با برداشته شدن تحریم ها و در پی توسعه تجارت بینالمللی ایران ،فضا برای سازمانهایی از
جمله پست ،مخابرات ،فناوری اطالعات و شرکت زیرساخت برای همکاریهای بینالمللی فراهم شده
است و هم اکنون موفق شدهایم نیازمندیهای مردم را با عملیاتی کردن کارت اعتباری بینالمللی
برطرف کنیم.
وی افزود :در این رابطه ،پروژه ویژن کارت ایرانیان به عنوان نماینده شرکت مسترکارت در ایران با

فرصتی مناسب برای شروعی دوباره و مطمئن

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات از عملیاتیشدن کارتهای اعتباری بینالمللی (مسترکارت) در ایران
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شرکت پست قرارداد منعقد کرده است تا نیازمندی های مردم برای سفرهای خارجی ،خرید مقاالت
خارجی و حضور در همایشهای بینالمللی از طریق کارت های اعتباری ممکن شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ادامه داد :در این زمینه ،مقرر شده که این کارت های اعتباری در
شعبات مالی شرکت پست توزیع شود.
واعظی با بیان اینکه امروز در فاز نخست دو شعبه شرکت ملی پست اقدام به توزیع این مسترکارتها
کرده اند ،گفت :این کارتها با اعتبار  ۱۰هزار دالر شارژ می شود و امکان عملیات بانکی را طبق قوانین

وی خاطرنشان کرد :همزمان با هفته دولت این پروژه در  ۱۵۵شعبه پستی کشور اجرا می شود و از
طریق این کارت های اعتباری امکان استفاده در هر کشور وجود خواهد داشت.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با اشاره به اینکه تراکنش مالی با این کارت ها تا سقف  ۱۰هزار دالر
برای شهروندان امکان پذیر است ،اضافه کرد :این کارت های اعتباری به صورت ریالی در شعب پست به
فروش می رسند و در بیش از  ۲۱۰کشوری که مسترکارت در آنها معتبر است ،معتبر خواهد بود.

یاس یک نرم افزار جامع در حوزه مالی ،صندوق ،فروش ،انبار ،دستمزد ،بودجه و بهای تمام شده است
(انتشار این مقاله به شکل موجود بالمانع است)
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بانک مرکزی خواهد داشت.

مسترکارت در ایران عملیاتی شد

آمادگی همکاری با سایر شرکتهایی که در این زمینه تحت مجوز بانک مرکزی فعالیت می کنند را
دارند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات همچنین در مورد ملی شدن شرکت پست و مصوبه مجلس شورای
اسالمی برای فعالیت اپراتورهای پستی بخش خصوصی گفت :پروانه فعالیت دو اپراتور پستی بعد از هفته
دولت اعطا خواهد شد.
وی ادامه داد :هماکنون قوانین و مقررات فعالیت اپرتورهای پست خصوصی از سوی سازمان تنظیم

فرصتی مناسب برای شروعی دوباره و مطمئن

به گفته واعظی ،این اقدام طبق مجوز بانک مرکزی انجام شده است و وزارت ارتباطات و شرکت پست
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مقررات و ارتباطات رادیویی ت دوین شده است تا فضای جدیدی برای رقابت در عرصه پست باز شود .در
این راستا ،نظام مندی فعالیت پست در کشور و نظارت بر عملکرد آن را در برنامه داریم.

واعظی خاطرنشان کرد :قرار است رگوالتوری معاونت امور پستی در ذیل سازمان تنظیم مقررات و
ارتباطات راه اندازی شود.

 بسیاری از زیان های مالیاتی و حقوقی و  ...در اثر عدم اطالع از آخرین قوانین و مقررات است.
 بسیاری از فرصت ه ا در اثر عدم آگاهی از اطالعیه ها و بخشنامه های جدید از دست می رود.
 بسیاری از مشکالت کسب و کار در اثر تغییرات سریع محیط اطراف و عدم اطالع ما از آخرین دستاوردهای دنیاست.
مشکالت بی شماری در اثر عدم استفاده از ابزار مناسب ،در زمان مناسب ایجاد می شوند.
فرصت را از دست ندهید . . .

در خبرنامه یاس عضو شوید

یاس یک نرم افزار جامع در حوزه مالی ،صندوق ،فروش ،انبار ،دستمزد ،بودجه و بهای تمام شده است
(انتشار این مقاله به شکل موجود بالمانع است)
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آیا می دانید عمده مشکالت و اثر از دست دادن فرصت های مناسب به وجود می آید؟

