
نام كارت به رديف
شركت توليد ويژگيانگليسي

توضيحاتتاريخ توليدموارد كاربردكننده

1edy

قابليت شارژ مجدد، 
بدون تماس ، قابليت 

استفاده با موبايل

rokutenنام كارت از اول كلمه يورو، دالر و ين مشتق شده است ولي 18آوريل2006كيف پول الكترونيكي
فقط با ين شارژ مي شود .در سال 2012 نام كارت به 

pokuten edy تغيير يافت. هزينه توليد: 5ميليارد ين معادل 
45 ميليون دالر

2nanaco

قابليت شارژ مجدد و 
نقدي ، كارت 

الكترونيكي نقدي 
پالستيكي ، قابل نصب 

در موبايل جاسازي 
شده با چيپ

خدمات 
 IYكارت

شركت7-11

در سوپر ماركتها و 
رستورانها

NANA به معني هفت در زبان ژاپنيتابستان2007

3taspo

داراي مداري كه شامل 
اطالعات سني فرد 
دارنده كارت است

موسسه 
 TOBACCO

ژاپن

خريد سيگار از 
دستگاههاي فروش و 

مراكز مربوط به آن

قبال به عنوان كارت توتون و تنباكو شناخته مي شده، هدف از 2008
توليد كارت كاهش مصرف سيگار توسط افراد كم سن و سال و 

زير بيست سال، مصرف كنندگان با داشتن مدرك شناسائي 
عكس دار معتبر مي توانند از فروشگاهها اين كارت را دريافت 

كنند. هزينه اي براي اخذ اين كارت دريافت نمي شود

انواع كاربرد كارت هوشمند در ژاپن



4waon

كارت قابل شارژ بدون 
تماس

AEON رويه كارت عكس سگ سفيد است كه در تراكنشهاي موفق آوريل 2007پرداختهاي با موبايلشركت
صداي پارس سگ مي دهد. بدون هيچ گونه ثبتي مي توان اين 

كارت را خريداري كرد.

5Hayakaken

قابليت شارژ 
مجددبدون تماس نماد 

روي كارت يك سگ 
دشتي است

توسط دو شركت 
راه آهن 

 ,Kyushu

nishitetsu

تمامي متروهاي شهر 
 fukuoka

دستگاههاي جمع 
آوري كرايه 

الكترونيكي و راه آهن 
شهري توكيو و استان 

fukuoka

سال 2009   در 
سال 2013 اين 
كارت با شش 

كارت مشابه ديگر 
كه از تكنولوژي 
كارت هوشمند 

استفاده مي كنند 
سازگار شد.

نام اين كارت از نامهاي ژاپني (كارت راحت و سازگار و سريع) 
تشكيل شده است .اين كارت همانند ديگر كارتها از سيستم 

تكنولوژي تشخيص هويت فركانس راديويي استفاده مي كنند.

6nimoca 

قابليت شارژ مجدد 
بدون تماس به عنوان 
نماد كارت عكس يك 

موش خرما بر روي آن 
حك شده است

شركت راه آهن 
-nish

nippon

قابليت استفاده در 
حمل و نقل عمومي 

– ارائه بليط اتوبوس ، 
قطار ، مراكز خريد ، 

در تمام محدوده 
توكيو

نام اين كارت به معني كارت پول زيبا2008



7sugoca

 قابليت شارژ مجدد 
بدون تماس، طرح 

روي كارت قورباغه و 
ساعت است كه يك 

طراح آمريكائي آن را 
طراحي كرده است

شركت راه آهن 
Kyushu

محدوده راه آهن و 
مترو استان 

fukuoka و حومه

نام كارت به معني كارت هوشمند رفت و آمد شهري. قابل 2009
استفاده در 124 ايستگاه ، كه در آينده به 144 ايستگاه خواهد 

رسيد.

8nicepass

قابليت شارژ مجدد 
بدون تماس كارت 

مغناطيسي

خدمات ارائه بليط در 
محدوده 

hamamatsu

نام كارت مخففي از كلمات كارت اطالعات شخصي و سيستم 2004
هاي هوشمند است. اولين كارتي كه هم براي خطوط راه آهن 

و هم اتوبوس استفاده مي شود

9paspy

قابليت شارژ مجدد 
بدون تماس ظرفيت 

8كيلو بايت در صورتي 
كه استاندارد ظرفيت 

4كيلو بايت است

felica son( )
y

خدمات ارائه بليط 
الكترونيكي در استان 

هيروشيما

كارت paspy در رنگهاي مختلف وجود دارد كه هر كدام از 2008
رنگها در بخشي خاص از شهر و براي خطوط راه آهن يا 

اتوبوس مورد استفاده قرار مي گيرد.

قطار هوايي 10
midorizaka

اين خط هوايي بين 
دو شهر كار مي كند 

و حمل و نقل مسافت 
كوتاه نيز ناميده مي 

شود

اول كارت هوشمند براي اين خط هوايي معرفي شده است1998



11Rapica

قابليت شارژ 
مجددبدون تماس

دفتر حمل و 
نقل شهري 
كاگوشيما

ارائه خدمات بليط 
الكترونيكي در استان 

كاگوشيما قابل 
استفاده در تمامي 

خطوط تراموا در شهر 
كاگوشيما

نام كارت از دو كلمه ژاپني سرعت و پرداخت تشكيل شده است2005

12Desuca

Desuca ارائه خدمات بليط شركت
الكترونيكي در استان 

كوچي ، خطوط 
تراموا، اتوبوس، اين 
كارت به عنوان پول 

الكترونيكي نيز 
مصرف مي شود

نام كارت از كلمات (ترام-تراموا، اتوبوس، و كارت) تشكيل شده 2009
است . بدليل كاهش انتشار كربن و كمك به محيط زيست 

بيشتر به استفاده از اين كارت تشويق مي كنند.

كارت 13
ic الكترونيكي

قابليت شارژ مجدد ، 
بدون تماس

iyo ارائه خدمات بليط راه آهن
الكترونيكي در 

mastuyama راه 
آهن ، اتوبوس

اولين سيستم كارت هوشمند براي حمل و نقل ژاپن2005

14nagasaki

تراموي الكترونيكي بدون تماس
ناگاساكي و شش نوع 

مسير اتوبوس

تا سال 2005 حدود 320 هزار كارت صادر شد . در ابتدا فقط 2002
براي خطوط اتوبوس و از سال 2008 براي تراموا استفاده شد



15TOICA
قابليت شارژ مجدد 

بدون تماس
خطوط راه آهن 

منطقه چوكوآ
تا سال 2007 حدود 350 هزار كارت صادر شد2006

16Harea

قابليت شارژ مجدد 
بدون تماس

ترامواي الكتروني 
اكاياما و 55خط 

اتوبوس

نام كارت از دو كلمه كارت و آفتابي كه به معناي شهر آفتابي 2006
ناميده شده است.

17Icoca

قابليت شارژ مجدد 
بدون تماس، نماد 

كارت پرنده اي آبي 
رنگ منقار دار است. 

اين كارت در تمام 
ماشينهاي فروش در 

ايستگاههاي قطار 
موجود است . قيمت 
كارت 2000 ين(هر 

ين مساوي 2500 
تومان است) كه 500 
ين آن در صورت پس 

دادن كارت به فرد 
برگردانده مي شود.

شبكه ريلي غرب 
ژاپن در شبكه شهري

سيستم اين كارت به گونه اي است كه بدون تماس با كارت 2003
خوان و حتي از داخل كيف پول نيز قابل خوانده شدن است. 

ميزان اعتبار كارت در هنگام عبور نمايش داده مي شود و 
همچنين مي توان با دستگاه اعتبار كارت را بررسي كرد. از 

سال 2014 مي توان با اين كارت از تمام سيستم هاي كارت 
هوشمند محلي استفاده كرد.



18pitapa

كارت بليط الكترونيكي 
بدون تماس

به رهبري 
شركت خصوصي 
sarutto به نام

مورد استفاده در 
منطقه كانزاي ، در 

تراموا، خطوط قطار، 
مترو و اتوبوس

افراد باالي 20 سال مي توانند اين كارت را داشته باشند .اين 2006
كارت برخالف ديگر كارتها بايد از قبل در حساب بانكي پولي 
تعيين شود و با بررسي اعتبار مورد نياز مي توان كارت تهيه 
كرد . از اين كارت مي توان در پرداخت كرايه حمل و نقل و 

بعضي فروشگاهها ي محدود استفاده كرد.

19Kitaca

قابليت شارژ مجدد 
بدون تماس، نماد 

كارت نوعي سنجاب 
پرنده است كه در 
هوكايدو وجود دارد

شركت راه آهن 
هوكايدو

ارائه خدمات بليط 
الكترونيكي در حمل 
و نقل عمومي ساپورو 

در 55 ايستگاه

نام كارت به معني "كارت شمالي" مي باشد اين كارت از طرف 2008
بانك اقيانوس آرام شمالي به عنوان كارت اعتباري پرداخت نيز 

معرفي شده است

20Sapica

قابليت شارژ مجدد 
بدون تماس

شركت شبكه 
اطالعات ساپورو

خدمات بليط 
الكترونيكي در حمل 
و نقل عمومي شهر 

ساپورو

2009

21Iruca

قابليت شارژ مجدد 
بدون تماس، نماد 
كارت دلفين است

خدمات حمل و نقل 
بليط الكترونيكي در 

خطوط ريلي تاكاماسو 
به عنوان پول 

الكترونيكي استفاده 
مي شود

تا سال 2006 ، 77 هزار كارت صادر شد و در تمامي خطوط 2005
ريلي از جمله اتوبوس مورد استفاده قرار مي گيرد



22Pasmo

قابليت شارژ مجدد 
بدون تماس

سيستم بليط 
الكنرونيكي حمل و 
نقل عمومي توكيو

شركتها و سازمانهاي زيادي Pasmo را پذيرفته اند . از جمله: 2007
مونوريل شهري، راه آهن ، اتوبوسراني، در اكثر خطوط توكيو

23Suica

در ايستگاههاي ريلي 
شرقي در منطقه 
كانتو و كم كم به 

صورت پول 
الكترونيكي محسوب 

شد. برخي از 
فروشگاهها و مغازه ها 
و در فرودگاه ناريتا و 
تاكسي ها به عنوان 
پول الكترونيكي اين 

كارت را قبول مي 
كنند.

در 57 ايستگاه به صورت آزمايشي آغاز به كار كرد . اعتبار اين 2001
كارت 10 سال است. تا سال 2009 نزديك 30 ميليون كارت 

مورد استفاده قرار گرفت. كارت به گونه اي است كه در صورت 
گم شدن يا از بين رفتن و در هنگام تهيه مجدد كارت اعتبار 

داخل كارت از بين نمي رود و به كارت جديد وارد مي شود. از 
سال mobile suica 2006 به بازار آمد كه كيف پول 

موبايلي است.

24passca

قابليت شارژ مجدد 
بدون تماس

توسط شركت 
خدمات ريلي 

toyama

خدمات بليط 
الكترونيكي حمل و 

نقل عمومي در تويوما

2006
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