
 

 

 

 

ارز مسافرتی توسط بانک مرکزی برای مسافرانی که قصد خروج از کشور را دارند در نظر گرفته شده است و توسط بعضی از شعب 

گردد. بانک ملت نیز یکی از بانک هایی است که در آن امکان دریافت  های سفر پرداخت می بانک ها برای تامین قسمتی از هزینه

را در این مقاله بررسی می کنیم و طریقه خرید  ثبت نام اینترنتی ارز مسافرتی بانک ملت رو نحوه ارز مسافرتی وجود دارد. از این

  .دالر بانک ملت و همچنین خرید یورو از این بانک را نیز بیان می نماییم

  

 �� اطالعیه ��

به آن که مراحل دریافت ارز مسافرتی و ثبت نام اینترنتی آن، مراحلی طوالنی و کمی پیچیده می باشد توصیه می کنیم با توجه 

فرآیند ثبت نام اینترنتی ارز مسافرتی خود را به کارشناسان مشورت بسپارید تا از طریق برقراری تماس تلفنی به راحتی و بدون 

 .دهیچ مشکلی ثبت نام خود را انجام دهی

 همچنین در صورت مواجه شدن با مشکل در هریک از مراحل ثبت نام اینترنتی ارز مسافرتی می توانید از تلفن ثابت با شماره

 .تماس بگیرید 9099075307

 ارز مسافرتی چیست؟

دنیاست که به هر تر ارزهای خارجی در سفر به کشورهای مختلف سراسر  ساالنه برای تهیه ارزان ارز مسافرتی به نوعی یک سهمیه

 .فرد تنها یک بار در هر سال تعلق می گیرد

های  های مجاز دولتی، سامانه آنالین بانک مرکزی و یا صرافی ها، صرافی برای تهیه ارز مسافرتی می بایست از طریق بانک

 .افرتی از بانک ملت بپردازیمخصوصی با مجوز بانک مرکزی استفاده کرد که در این مقاله ما قصد داریم به نحوه دریافت ارز مس

را مورد بررسی قرار خواهیم داد و نحوه خرید دالر بانک  راهنما ثبت نام اینترنتی ارز مسافرتی بانک ملت از این رو در ادامه مطلب،

 .ملت و یورو را از این بانک بیان می کنیم

 .کلیک کنید ثبت چک در سامانه صیاد برای دریافت اطالعات بیشتر در مورد
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 ثبت نام اینترنتی ارز مسافرتی بانک ملت

بانک ملت در راستای ارائه خدمات نوین بانکی اقدام اعطای ارز مسافرتی می نماید لذا افراد متقاضی دریافت این ارز می توانند به 

مات خود قرار داده خرید دالر بانک ملت بپردازند. همچنین امکان خرید یورو بانک ملت نیز امکان دیگری است که این بانک در خد

 .است

، می بایست از سامانه متشکل ارزی ایران استفاده کرد و این بانک هیچ سامانه ارز ثبت نام اینترنتی ارز مسافرتی بانک ملت برای

 .مسافرتی ندارد

 

 

 



 

 

 

 

 my.ice.ir تدر حقیقت الزم است بگوییم فرد متقاضی دریافت ارز مسافرتی بانک ملت الزم است ابتدا درخواست خود را در سای

ثبت کند و پس از انجام مراحل ثبت نام به یکی از نزدیک ترین شعب بانک ملت مراجعه کرده و با ارائه مدارک الزم اقدام به خرید 

 .ارز از این بانک نماید

انک ها و بنابراین در خصوص مطلب فوق الزم است مجددا ذکر کنیم سامانه در نظر گرفته شده جهت ارائه ارز مسافرتی تمامی ب

 .صرافی های کشور یکسان است و هیچ سایتی به عنوان سامانه فروش ارز مسافرتی بانک ملت به صورت جداگانه وجود ندارد

  

 �� اطالعیه ��

نام کرده و نوبت  ثبت my.ice.ir توانید از قبل در سایت سامانه متشکل ارزی ایران به نشانی برای دریافت ارز از بانک ملت می

 .بگیرید

 راهنما ثبت نام اینترنتی ارز مسافرتی بانک ملت

برای دریافت و خرید دالر بانک ملت و یا هر ارز مسافرتی ازاین بانک و یا هر بانک دیگر ابتدا باید به سامانه متشکل ارزی ایران وارد 

 .را در مرورگر خود جستجو نمایید my.ice.ir شد. برای این کار الزم است ابتدا

به سامانه برخط ارز مسافرتی در گوشه سمت چپ و پایین این سایت می توان نسخه اندروید یا وب اپلیکیشن این پس از ورود 

 .سامانه را انتخاب کرد

یادآوری می کنیم با انتخاب گزینه نسخه اندروید می توان نرم افزار این سامانه را روی تلفن همراه هوشمند خود نصب نمایید و از 

 از ارز دریافت نحوه و است یکسان شده یاد گزینه دو هر از  اما به طور کلی تمامی مراحل ثبت نام و دریافت ارزآن استفاده کنید 

 .ندارد یکدیگر با تفاوتی هیچ گزینه دو این



 

 

 

پس از آنکه یکی از دو روش فوق را انتخاب کردید، می بایست کد ملی و شماره تلفن همراه خود را وارد نموده و پس از درج کد 

 .کنید کلیک "ورود" گزینه روی بر امنیتی



 

 

 

پس از انجام مراحل فوق، یک کد تایید به شماره شما ارسال خواهد شد که پس از درج آن به سامانه خرید ارز مسافرتی وارد می 

 .گردید و می توانید اقدام به دریافت نوبت آنالین ارز مسافرتی نمایید

طالعات مربوط به سفر خود را وارد کنید. این اطالعات شامل تاریخ شایان ذکر است برای دریافت نوبت آنالین ارز مسافرتی باید ا

 .سفر و دریافت بلیط، کشور مقصد، شماره گذرنامه سایر موارد مربوط به سفر شماست

در آخرین مرحله هم می توانید یکی از شعب بانک ملت را برای دریافت ارز خود انتخاب نمایید. پس از تایید درخواست شما توسط 

بانک نیز پیامکی برای شما ارسال خواهد شد که تاریخ و زمان دقیق مراجعه برای خرید دالر بانک ملت و یا سایر ارزها در آن 

 .مشخص شده است

 

 

 



 

 

 

 

 ای دریافت ارز مسافرتی از بانک ملتمدارک الزم بر

همانطور که پیش از این نیز گفتیم پس از آن که تمام مراحل ثبت نام اینترنتی ارز مسافرتی را طبق راهنمای ذکر شده انجام 

ت مراجعه دادید؛ الزم است برای خرید یورو بانک ملت، دالر و یا هر ارز دیگری که مورد نیاز شماست به یکی از شعبه های بانک مل

 .کنید

یادآوری می کنیم برای خرید دالر بانک ملت و یا هر ارز دیگر از این بانک الزم است مدارکی را ارائه دهید که این مدارک شامل 

 :موارد زیر می باشند

کارت ملی هوشمند و کپی آن ) در صورت درخواست تعویض کارت ملی هوشمند و عدم دریافت آن می بایست کارت قدیمی  ��

 همراه برگه ثبت احوال یا شناسنامه و کپی آن ها به بانک ملت ارائه دهید.( را به

 .گذرنامه و کپی آن که بیش از شش ماه از اعتبار آن گذشته باشد ��

 .باشد ارز خریدار نام به ارائه شماره سیم کارت برای فرایند خرید دالر بانک ملت و سایر ارزها از این بانک که باید حتما ��

 همراه کپی آن ارائه بلیط هواپیمای خارجی ممهور به مهر آژانس به ��

 کارت بانکی به نام شخص خریدار ��

 اسناد پرداخت عوارض خروج از کشور و کپی آن ��

 همراه کپی آن ویزا به ��

 �� اطالعیه ��

 .ارز مسافرتی تنها به کارت ملی نیاز داریدهزار یورو( به جای سهمیه ۲)معادل  در صورت استفاده از سهیمه ارز دولتی ساالنه

 

 

 

 



 

 

 

 

  شرایط دریافت ارز مسافرتی

 :به منظور خرید دالر بانک ملت و یا سایر ارزها از این بانک نیازمند داشتن شرایط زیر هستید

 سال سن 12داشتن بیشتر از  ��

 عدم داشتن گذرنامه سیاسی و خدمات ��

 قیم کشور بودنداشتن تابعیت جمهوری اسالمی ایران و م ��

 داشتن مدارک الزم برای خرید ارز مسافرتی ��

 گذشتن بیش از شش ماه از اعتبار گذرنامه ��



 

 

 

 .کلیک کنید ثبت نام اینترنتی یورو دولتی دریافت اطالعات بیشتر در مورد برای

  آخرین اخبار ثبت نام اینترنتی ارز مسافرتی

 1401سقف ارز مسافرتی سال  ✅

خبر دادند و گفتند برای سفرهای هوایی  1401سقف ارز مسافرتی سال  زاده رئیس کانون صرافان از تعیین آقای کامران سلطانی

 .یورو است ۵۰۰ مسافرتی ارز به کشورهای نیازمند دریافت ویزا سقف

یورو می باشد و این میزان برای  ۳۰۰همچنین میزان ارز مسافرتی در سفرهای هوایی به کشورهای بدون نیاز به دریافت ویزا 

 .یورو یا معادل آن به سایر ارزها است 300ر زمینی، ریلی و دریایی، کشورهای بدون ویزا و سف

 

 

https://mashwerat.com/ثبت-نام-اینترنتی-یورو-دولتی/
https://mashwerat.com/ثبت-نام-اینترنتی-یورو-دولتی/


 

 

 

 

 

 .کلیک کنید راهنمای ثبت نام در سامانه بانک صادرات برای دریافت اطالعات بیشتر در مورد

 �� خالصه مطلب

تنها سامانه  my.ice.ir را مورد بررسی قرار دادیم و یادآور شدیم سامانه ثبت نام اینترنتی ارز مسافرتی بانک ملت در این مطلب

 .ممکن برای ثبت نام اینترنی ارز مسافرتی می باشد و بانک ملت به صورت مجزا سامانه ای برای ارز مسافرتی ندارد

ه راحتی بتوانید برای خرید دالر بانک ب تا کردیم بیان نیز را پس از آن راهنمای خرید ارز مسافرتی از سامانه متشکل ارزی ایران

 .ملت و یا سایر ارزهای مسافرتی از این بانک اقدام نمایید

عالوه بر این به بررسی شرایط و مدارک الزم برای خرید ارز مسافرتی هم پرداختیم که امیدواریم مطالعه این مطالب برای شما 

 .همراهان گرامی مفید بوده باشد

 ورت داشتن هر گونه سوال و یا نیاز به دریافت راهنمایی های بیشتر می توانید از تلفن ثابت با شمارهشما عزیزان همراه در ص
 .تماس بگیرید و از مشاوران مجموعه مشورت مشاوره دریافت نمایید 9099075307

  

 .برای دریافت فایل پی دی اف مقاله ثبت نام اینترنتی ارز مسافرتی بانک ملت کلیک کنید
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