
سامانه برخط بازار متشکل ارز ایران، برای افرادی که قصد دریافت ارز نقدی دارند فراهم شده 

گاهی افراد حقیقی و مسافر می خواهد برای سفر خود ارز نقدی تهیه نماید، برای این امر با . است
ما در ادامه به . نماید ثبت نام سامانه متشکل ارزیمی تواند اقدام به  my.ice.irمراجعه به سامانه 

همچنین در انتهای مقاله لینک دانلود . معرفی این سامانه و مراحل ثبت نام گام به گام آن می پردازیم

این اپلیکشن در اختیار شما عزیزان قرار دادیم تا در صورت نیاز بتوانید به راحتی از طریق 

همچنین اگر نیاز به ثبت نام داریم و به هر دلیلی امکان آن را . گوشی در سامانه ثبت نام نمایید

ایم امر را به کارشناسان مشورت  9099075307از تلفن ثابت با شماره  ندارید میتوانید با تماس 

.بسپارید

 

سامانه برخط بازار متشکل ارز ایران  آشنایی با

افراد زیادی در فرصت های مناسب به سفرهای خارجی می روند و این افراد برای سفر خود باید 

سامانه برخط بازار متشکل ارز ایران با همین هدف راه . ارز کشور مقصد را خریداری نمایند

اندازی شده است تا افراد که قصد سفر دارند بتواند با سرعت بیشتر و با امنیت خاطر بهتر ارز 

.مورد نیاز خود را تهیه نمایند
🔘 ساعته فعالیت می نماید و افرادی که قصد  24سامانه متشکل ارزی برای متقاضیان به صورت 

.دارند درخواست ارز نقدی نمایند می توانند هر زمان از شبانه روز این امر را انجام دهند
🔘 در حال حاضر تنها برای افراد  my.ice.irسامانه برخط بازار متشکل ارز ایران به نشانی 

حقیقی و مسافر امکان خرید را فراهم نموده است اما یکی از اهداف این سامانه خرید ارز برای 

تمامی مصارف ارزی بوده که در فاز های بعدی با همکاری بانک مرکزی و نهاد های مربوط به 

.این امر راه اندازی خواهد شد
🔘 ثبت نام سامانه متشکل ارزی کار سخت و پیچیده ای نمی باشد و تمامی افراد می توانند در این 

در ادامه مراحل ثبت نام سامانه متشکل ارزی . سامانه ثبت نام کرده و درخواست خود را ثبت نمایند

.را شرح خواهیم داد
🔘 برای اطالع از ثبت نام سهام عدالت در سجام بر روی لینک کلیک نمایید

مراحل ثبت نام سامانه برخط بازار متشکل ارز ایران

افرادی که قصد سفر دارند و می خواهند ارز نقدی برای سفر خود تهیه نمایند باید به سامانه برخط 
مراجعه کرده و ثبت نام نمایند، مراحل ثبت نام سامانه  my.ice.irبازار متشکل ارز ایران به نشانی 

:متشکل ارزی به شرح زیر می باشد
🔘 .شوید my.ice.irابتدا وارد سامانه متشکل ارزی به نشانی اینترنتی 

🔘 .پس از ورود به سامانه بر روی گزینه ورود به سامانه در پایین صفحه کلیک نمایید

https://mashwerat.com/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%b3%d9%87%d8%a7%d9%85-%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%ac%d8%a7%d9%85/


.پس از ورود به سامانه بر روی گزینه ورود به سامانه در پایین صفحه کلیک نمایید��

پس از باز شدن پنجره جدید باید در قسمت های مشخص شده کد ملی و شماره همراه خود را ��

.وارد کرده و سپس کد امنیتی را وارد نمایید، در انتها گزینه ورود را کلیک نمایید

در مرحله بعد برای شما یک کد بر روی تلفن همراه شما ارسال می شود که فرصت دارید آن ��

.را وارد کرده و سپس به سامانه وارد شوید

پس از ورود به سامانه کادری مبنی بر قوانین برای شما شرح داده می شود که پس از مطالعه ��

.آن باید تیک توافق را زده و وارد شوید

در نهایت شما باید تمامی اطالعات خواسته شده را وارد نمایید و در انتها مقدار مبلغ ارزی خود ��

.را ثبت نمایید

my.ice.irمراحل ثبت درخواست ارز در سامانه متشکل ارزی 
را شرح دادیم و بیانم کردیم افرادی که  ثبت نام سامانه متشکل ارزیما این قسمت تمامی مراحل 

قصد سفر به کشور های دیگر را دارند می توانند برای تهیه ارز به این سامانه مراجعه نمایند و 

مراحل ثبت درخواست ارزی به این صورت می باشد که   .درخواست ارزی خود را ثبت نمایند

فرد پس از ثبت نام کامل و درخواست رز نقدی در صورت درست بودن اطالعات لیستی از 

صرافی ها برای او ارسال می شود که فرد یکی از آن ها را انتخاب کرده و سپس در زمان که 

.مشخص می شود به آن صرافی مراجعه می نماید

:مراحل ثبت درخواست ارز در سامانه متشکل ارزی به شرح زیر است
🔘 به نشانی   پس از ورود به سامانه ثبت نام سامانه متشکل ارزی my.ice.ir  و ثبت نام در آن فرد

:باید درخواست ارز به صورت یکی از موارد زیر ثبت نماید

درخواست ارز به صورت هوایی به همراه ویزا ️☑

 

درخواست ارز به صورت هوایی بدون ویزا️☑

...درخواست ارز به صورت غیر هوایی مانند ریلی، دریایی و️☑

 



را در سامانه سنا استعالم  my.ice.irپس از ثبت درخواست به یکی از این سه مورد باید سمانه 

.بگیرد
سپس فرد متقاضی باید عکس های مانند ویزا، گذرنامه و بلیط خود را در سامانه بارگزاری ��

.نماید
در صورت تایید و هماهنگ بودن اطالعات فرد تمامی صرافی های که نزدیک به محل زندگی ��

.فرد می باشد، نمایش داده می شود که فرد باید یکی از آن ها را انتخاب نماید
در مرحله بعدی صرافی در ابتدا مدارک و اطالعات فرد متقاضی را چک کرده و در صورت ��

.درست بودن اطالعات زمانی برای مراجعه برای فرد متقاضی در نظر می گیرد
در آخر زمان مراجعه از طریق صرافی به فرد از طریق پیامک ارسال خواهد شد و در ��

my.ice.irاپلیکیشن سامانه متشکل ارزی 
یکی از خدمات سامانه برخط بازار متشکل ارز ایران ایجاد اپلیکشن برای گوشی اندروید می باشد، 

زیرا افراد زیادی تمامی فعالیت های خود را با گوشی انجام می دهند و همین امر کمک به سهولت 

برای دریافت این اپلیکشن می توانید بر . ثبت نام سامانه متشکل ارزی و درخواست ارز نموده است

.روی لینک زیر کلیک کرده و آن را دریافت نمایید

 
my.ice.irاپلیکیشن سامانه متشکل ارزی  

دانلود نسخه اندروید متشکل ارزی��

 
.کلیک نمایید راهنما ویرایش سهام عدالت مستقیم یا غیر مستقیمبرای اطالع از ��

شرایط دریافت ارز در سامانه برخط بازار متشکل ارز ایران

برای دریافت ارز در سامانه متشکل ارزی باید شرایطی را دارا باشید تا بتوانید مراحل را طی 

.کرده و ثبت درخواست نمایید

:از مهمترین شرایط می توان به موارد زیر اشاره نمود
هر فرد فقط یک بار در طول سال می ��.سال باشد 12فرد متقاضی باید دارای حداقل سن ��

برای دریافت ارز دولتی باید حتما قصد سفر به یکی از ��.تواند ارز در سامانه دریافت نماید

 .کشورهای خارجی را داشته و مسافر باشید

مزایای خرید دالر در سامانه برخط بازار متشکل ارز ایران
به کمک کارت ملی my.ice.irزمانی که افراد دالر مورد نیاز خود را از سامانه متشکل ارزی 

:خود خریداری نمایند دارای مزایای می باشد که مهم ترین آن ها به صورت زیر است
خرید دالر مورد نیاز با قیمت کمتر از بازار آزاد و دسترسی سریع تر و راحت تر��

ارزیبورو برای هر فرد به کمک سامانه برخط متشکل  5000اماکن خرید تا ��

https://ice.ir/File/ice_v1.apk
https://ice.ir/File/ice_v1.apk
https://ice.ir/File/ice_v1.apk
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اخبار سامانه برخط بازار متشکل ارز ایران
🔘 یورو ارز سهمیه ای ۵۰۰۰شرایط خرید 

یورو یا معادل آن از صرافی ها ارز به نرخ بازار  ۵۰۰۰از چهارم بهمن مردم می توانند تا سقف 

دالری  ۲۰۰۰این سهمیه که ساالنه یکبار است، به متقاضیانی که از سهمیه . متشکل ارزی بخرند

.امسال خود استفاده کرده اند، تعلق نمی گیرد
🔘 عرضه ارز توافقی در صرافی ها منوط به ثبت نام در سامانه بازار متشکل

(  ناخدا)سامانه نظام مدیریت خدمات ارز ایران  بانک مرکزی به دنبال ایجاد سامانه جدید با عنوان 

است تا بتواند مبادالت خود را از این طریق انجام دهند؛ طبق گفته سخنگوی بانک مرکزی از 

.امروز این سامانه در دسترس قرار گرفته است
🔘 متقاضیان ارز در سامانه بازار متشکل ارزی نام نویسی کنند

باتوجه  به بخشنامه بانک مرکزی به منظور : کانون صرافان ایرانیان طی اطالعیه ای اعالم کرد 

تسهیل فروش ارز به مردم، متقاضیان خرید ارز می توانند از طریق ثبت نام در سامانه برخط بازار 

.متشکل ارزی نسبت به خرید ارز اقدام کنند
🔘 .برای دانلود و مطالعه پی دی اف مقاله ثبت نام سامانه متشکل ارزی کلیک نمایید 🔘

خالصه مطلب
برای خرید دالر دولتی برای مسافرت  my.ice.irسامانه برخط بازار متشکل ارزی ایران به نشانی 

را به صورت کامل  ثبت نام سامانه متشکل ارزیما در این مقاله مراحل . راه اندازی شده است

همچنین به کمک این مقاله می توانید . شرح دادیم و در ادامه به نحوه ثبت ارز نقدی پرداخیتم

.  اپلیکشن اندروید سامانه متشکل ارزی را نیز دانلود و بر روی تلفن همراه خود نصب نمایید

همچنین در صورت هر گونه سوال در نحوه ثبت نام سامانه متشکل ارزی می توانید با مشاورین 

.در ارتباط بوده و یا در زیر همین مقاله کامانت بگذارید9099075307مشورت با شماره 


