
 {با کارت ملی + راهنما جامع }قیمت فروش سهمیه دالر

، یکی اص سّػ ُایی اعت کَ ؽوا تَ ّعیلَ آى هی تْاًیذ دالس دّلتی فروش سهمیه دالر با کارت ملی 

خشیذاسی کٌیذ. دس ّالغ ُش کغی کَ کاست هلی داؽتَ تاؽذ هی تْاًذ دالس دّلتی سا تا ًشخ کوتشی اص دالس 

آصاد خشیذاسی کٌذ. ؽوا هی تْاًیذ دالس دّلتی سا اص فشافی ُا ّ تاًک ُا خشیذاسی کٌیذ. ؽوا عِویَ دالس 

ا کاست هلی سا هی تْاًیذ تشای ّاسدات هایحتاج ػوْهی خشیذاسی کٌیذ؛ اها دس دالس آصاد ؽوا آى سا تشای ت

 .هقاف ؽخقی تِیَ هی کٌیذ. تَ ُویي دلیل لیوت آى تیؾتش اعت

دس حال حامش فشّػ عِویَ دالس دّلتی دس تاصاس سًّك صیادی داسد؛ اها آیا ؽوا تَ غیش اص دالس دّلتی 

سصُای دیگشی هاًٌذ یْسّ سا تا کاست هلی تَ لیوت کوتشی ًغثت تِای تاصاس آصاد خشیذاسی هی تْاًیذ ا

 کٌیذ؟ جِت کغة اهالػات تیؾتش دس ایي هْسد هی تْاًیذ تا کاسؽٌاعاى هؾْست تا ؽواسٍ تلفي

 .تواط حافل ًواییذ 9099075307

 خرید و فروش سهمیه دالر با کارت ملی

شّسی ػوْهی هاًٌذ تحقیالت داًؾجْیاى دس خاسج اص کؾْس، هؼالجَ دالس دّلتی سا تشای هایحتاج م

تیواساى، هاهْسیت ُای هختلف تَ خاسج اص کؾْس، کاالُای ّاسداتی دس تخؼ دّلتی ّ غیشٍ ػشمَ هی 

 کٌٌذ کَ ؽوا هی تْاًیذ آى ُا سا اص فشافی ُا، تاًک هشکضی ّ هشاجغ سعوی دّلتی تِیَ کٌیذ. خشیذ ّ

اًجام هی ؽْد. لزا اسائَ کاست هلی تَ ٌُگام خشیذ آى تغیاس مشّسی  ا کارت ملیفروش سهمیه دالر ب

اعت. دالس دّلتی سا تا فشّػ ًفت خام، گاص ّ هحقْالت پتشّؽیوی هتؼلك تَ حْصٍ اًشژی تاهیي هی 

 .کٌٌذ

تاًک هشکضی ُش عالَ لْاًیي هشتْه تَ خشیذ ّ فشّػ دالس ّ عایش اسصُای دّلتی سا تشای فشافی ُا 

تیاى هی کٌذ ّ آى ُا ًیض هجثْس ُغتٌذ اص ایي لْاًیي پیشّی کٌٌذ. لزا خشیذ دالس دّلتی اص فشافی ُایی کَ 

تحت ًظش تاًک هشکضی ُغتٌذ هی تْاًٌذ اهٌیت تاالیی داؽتَ تاؽٌذ. دس ّالغ فشّػ عِویَ دالس دّلتی سا 

 .تا اهٌیت تاالیی ػشمَ هی کٌٌذ

 

 

 

 

 

 

 



 

ام تَ گام آى کلیک ّ ساٌُوا گ عاهاًَ خشیذ دالس دّلتی تا کاست هلی جِت کغة اهالػات تیؾتش دس هْسد

 .کٌیذ

 

دعتَ  ۰۲دس حال حامش هثك لْاًیي تاًک هشکضی جوِْسی اعالهی ایشاى ػشمَ اسص دّلتی سا تَ 

 :هختلف تمغین کشدٍ اًذ کَ دس اداهَ تَ آى ُا اؽاسٍ هی کٌین
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 خشیذ اسص دّلتی تشای سفتي تَ هغافشت

 تاهیي اسص دّلتی تشای تحقیل دس خاسج اص کؾْس

 خشیذ اسص دّلتی تشای دسهاى

 دسیافت اسص دّلتی تشای هاهْسیت

 تِیَ اسص دّلتی تشای ثثت ًام دس عاصهاى ُا ّ هجاهغ تیي الوللی ّ چاپ هماالت ػلوی دس عطح کؾْس

 خشیذ اسص دّلتی تشای ؽشکت دس اًْاع ًوایؾگاٍ ُای خاسجی

 تشای تشگضاسی ًوایؾگاٍ ُای تیي الوللی تِیَ اسص دّلتی

 عفاسػ اسص دّلتی تشای پشداخت حك ّکالت دس دػْاُای خاسجی

 خشیذ اسص دّلتی تشای دسیافت کاسهضدُای اػتثاسات اعٌادی، حْالَ ُا ّ مواًت ًاهَ ُای اسصی

 دسیافت اسص دّلتی تشای ُضیٌَ ُای دفاتش ّ ؽشکت ُا دس خاسج اص کؾْس

 تشای پشداخت ُضیٌَ اجاسٍ ّ اؽتشاک ؽثکَ ُای اهالػاتیخشیذ اسص دّلتی 

عفاسػ اسص دّلتی تشای پشداخت ُضیٌَ اًجام کلیَ آصهایؾات ػلوی ّ فٌی، اًتؾاس آگِی ُای هختلف دس 

 خاسج اص کؾْس ّ دسیافت گْاُی تیي الوللی

 یتاهیي اسص دّلتی تشای پشداخت ُضیٌَ اهتیاص پخؼ فیلن ّ خشیذ هاُْاسٍ ُای استثاه

 عفاسػ اسص دّلتی تشای پشداخت ُضیٌَ ؽشکت ُای تیوَ ایشاًی

 

 

 

 

 

 



 

 دسیافت اسص دّلتی تشای پشداخت ُضیٌَ ثثت ًام دس تواهی اهتحاًات ػلوی ّ تخققی خاسجی

تاهیي اسص دّلتی تشای تاصپشداخت تواهی تغِیالت اػطایی اص هحل رخیشٍ اسصی هاًٌذ تاًک جِاًی، تاًک 

 غیش خْدگشداى ّ تاًک تْعؼَ اعالهی تْعؼَ ّ تجاست اکْ، فایٌاًظ

 خشیذ اسص دّلتی تشای ؽشکت دس آصهْى ُای تیي الوللی عاصهاى عٌجؼ آهْصػ کؾْس

دسیافت اسص دّلتی تشای پشداخت ُضیٌَ عْخت، ًاّتشی ّ حمْق تواهی خذهَ خاسجی ؽشکت ُای ایش 

 الیي

 لی عفاستخاًَ ُای خاسجیخشیذ اسص دّلتی تشای پشداخت ُضیٌَ اًتمالی اسص تاتت دسآهذ کٌغْ

 خشیذ اسص دّلتی تشای پشداخت ُضیٌَ ُای تثذیل هْجْدی سیالی حغاب ایشاًیاى همین خاسج اص کؾْس

 1041شرایط خرید سهمیه دالر با کارت ملی 

کلیَ کغاًی کَ لقذ داسًذ دالس دّلتی خشیذاسی کٌٌذ تایذ ؽشایطی داؽتَ تاؽٌذ کَ دس اداهَ تَ آى ُا اؽاسٍ 

 .هی کٌین

 تایذ تَ ػٌْاى ؽخـ خشیذاس دالس دّلتی دس فشافی حنْس داؽتَ تاؽیذ. 

  دس فشّػ عِویَ دالس تایذ کاست هلی سا تَ ُوشاٍ داؽتَ تاؽیذ. دس فْستی کَ ٌُْص کاست هلی

ُْؽوٌذ خْد سا دسیافت ًکشدٍ تاؽیذ هی تْاًیذ تَ جای آى ؽٌاعٌاهَ ّ تشگَ تؼْیل کاست هلی سا 

 .تَ ُوشاٍ تثشیذ

 پشداخت ّجَ تایذ ؽخـ خشیذاس دّ ػذد کاست تاًکی تَ ُوشاٍ داؽتَ تاؽذ؛ صیشا عمف  تشای

هیلیْى تْهاى اعت. تَ ُویي دلیل ؽوا تَ ػٌْاى ؽخـ  ۰۲تشاکٌؼ سّصاًَ ُش کاست تاًکی 

 .خشیذاس دالس دّلتی تایذ دّ ػذد یا تیؾتش کاست تاًکی تَ ًام خْد داؽتَ تاؽیذ

 .کلیک ًواییذ ایٌتشًتی اسص هغافشتی تاًک هلی ساٌُوا ثثت ًام ْسدتشای کغة اهالػات تیؾتش دس ه
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 اص یک عین کاست تلفي تَ ًام خْدتاى اعتفادٍ کٌیذ. 

  تا تْجَ تَ ًْع عِویَ ای کَ هی خْاُیذ تشای آى دالس دّلتی خشیذاسی کٌیذ، هثلغ هتفاّتی تشای

ؽوا دس ًظش هی گیشًذ. حاال اگش دّعت داسیذ دس هْسد تؼذاد عِویَ ُش کذام اص دعتَ تٌذی ُای 

 .تواط حافل ًواییذ 9099075307 اسص دّلتی اهالػاتی سا کغة کٌیذ هی تْاًیذ تا ؽواسٍ تلفي

 

 

 

 

 

 

 



 

 مدارک الزم برای خرید دالر دولتی

لیوت دالس دّلتی تغیاس اسصاى تش اص دالس آصاد اعت ّ تشای ُویي دالالى هؾکالت صیادی هاًٌذ ساًت اسص 

اًذ. تَ ُویي دلیل فشافی ُای اسص دّلتی لْاًیي عختی سا سا دس خشیذ ایي اسص دّلتی تَ ّجْد آّسدٍ 

تشای فشّػ عِویَ دالس تا کاست هلی دس ًظش گشفتَ اًذ. ؽوا تایذ تشای خشیذ دالس دّلتی هذاسکی سا تَ 

ُوشاٍ داؽتَ تاؽیذ کَ دس فْست ػذم اسائَ ُش کذام اص آى ُا ًوی تْاًیذ دالس دّلتی سا خشیذاسی کٌیذ. دس 

 .ذاسک سا تشای ؽوا اػالم هی کٌیناداهَ ایي ه

 کاست هلی ُْؽوٌذ

 دّ کاست تاًکی تَ ًام ؽخـ خشیذاس

 یک عین کاست ثثت ؽذٍ تَ ًام خشیذاس

 افل ّ کپی تلیو هغافشتی تا هِش ّ ؽواسٍ آژاًظ آى

 افل ّ کپی ّیضا

 افل ّ کپی پاعپْست

 ػْاسك خشّج اص کؾْس افل ّ کپی فیؼ پشداخت

یْسّ یا هؼادل آى سا تشای عِویَ خشیذ  ۰۲۲۲تشای ُش کاست هلی عمف  دس حال حامش تاًک هشکضی

اسص دّلتی اختقاؿ گشفتَ اعت. لزا ؽوا تا کوک کاست هلی خْد تٌِا هی تْاًیذ تا عمف خافی اص اسص 

دّلتی سا خشیذاسی کٌیذ. الثتَ دلت کٌیذ کَ ؽوا تٌِا یک تاس هی تْاًیذ تا کاست هلی دس عاهاًَ عٌا دالس 

خشیذاسی کٌیذ. اگش دس خشیذ اّل خْد کوتش اص عمف دس ًظش گشفتَ ؽذٍ، خشیذاسی کٌیذ ًوی تْاًیذ  دّلتی

 .تشای تاس دّم جِت خشیذ دالس دّلتی الذام کٌیذ، صیشا ُش کذ هلی تٌِا یک تاس دس عاهاًَ ثثت هی ؽْد

 

 

 

 

 

 



 

 .کلیک کٌیذ ثثت ًام ایٌتشًتی یْسّ دّلتی جِت کغة اهالػات تیؾتش دس هْسد

 مراحل خرید سهمیه دالر با کارت ملی 

است هلی اعت کَ ؽوا دس آى تایذ هشاحلی سا هثك ؽشّه یکی اص سّػ ُای خشیذ دالس دّلتی اعتفادٍ اص ک

ّ لْاػذ تؼییي ؽذٍ هی کٌیذ تا تتْاًیذ اص فشافی ُا دالس دّلتی خشیذاسی کٌیذ. دس ّالغ ؽوا تا حنْس دس 

فشافی ُای دّلتی ّ تا اسائَ هذاسک الصم هی تْاًیذ فشم ُای هذًظش خْد سا دس هماتل هتقذی تاًک 

 .کٌیذ ّ تَ لیوت سّص دالس تِیَ ًواییذهشکضی یا فشافی تکویل 

تاًک هشکضی دس حال حامش خشیذ ّ فشّػ عِویَ دالس دّلتی سا خاسج اص فشافی ُای آى لاچاق اسص 

ُضاس  ۰۲تَ حغاب هی آّسد. ُوچٌیي ُش کذام اص هتمامیاى خشیذ اسص دّلتی هجاص تَ ًگِذاسی تا عمف 

 .یْسّ ُغتٌذ کَ تیؼ اص ایي آى جشم حغاب هی ؽْد
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 1041قیمت خرید سهمیه دالر دولتی 

تاًک هشکضی تشای فشّػ عِویَ دالس تا کاست هلی عثذی سا تشای اسصُای هؼاهلَ ؽذٍ دس فشافی ُا 

اسص دّلتی سا سا تش هثٌای لیوت اّلیَ هؼاهالت هحاعثَ هی کٌذ. دس تؼییي ایجاد کشدٍ اعت کَ دس آى لیوت 

ًِایی لیوت دالس دّلتی کاسهضد ّ دّ دسفذ اص آى کن هی کٌذ تا لیوت ًِایی اسص دّلتی تش آّسدٍ ؽْد. دس 

ّالغ سلن خافی تشای لیوت فشّػ عِویَ دالس دّلتی ّجْد ًذاسد؛ اها ؽوا تشای تِیَ لیغت لیوت آى هی 

 .تواط حافل ًواییذ 9099075307 تْاًیذ تا کاسؽٌاعاى هؾْست تَ ؽواسٍ تلفي

 .کلیک کٌیذ ساٌُوا ثثت ًام ایٌتشًتی اسص هغافشتی تاًک هلت جِت اهالع اص 

 خالفَ هطلة

افشادی کَ لقذ داسًذ تا خشیذ ّ فشّػ عِویَ دالس تا کاست هلی، اسص دّلتی خشیذاسی کٌٌذ تایذ هذاسکی 

یک ػذد عین کاست فؼال تَ ًام خْد ّ غیشٍ داؽتَ تاؽٌذ. اسائَ هاًٌذ کاست هلی، دّ ػذد کاست تاًکی، 

دالس دّلتی تشای ایي افشاد تَ فْست حنْسی ّ دس تاًک هشکضی ّ فشافی ُای دّلتی اًجام هی ؽْد. 

یْسّ یا اسص هؼادل آى اص عِویَ فشّػ اسص دّلتی خْد دالس  ۰۲۲۲عاالًَ ُش کاست هلی هی تْاًذ عمف 

هثلغ تیؾتش اص آى تشای تاًک هشکضی همذّس ًیغت. لزا تایذ هاتمی آى سا تَ فْست  خشیذاسی کٌذ ّ اسائَ

 .آصاد خشیذاسی کٌذ

سا تشای ؽوا تیاى کشدین. تَ هْسی کَ ؽوا ُن اکٌْى  فروش سهمیه دالر با کارت ملی دس تاال کلیَ هشاحل

هشاجؼَ کٌیذ ّ اسص دّلتی تا دس دعت داؽتي هذاسک خْد هی تْاًیذ تَ تاًک هشکضی ّ فشافی ُای دّلتی 

خْد سا دسیافت کٌیذ؛ اها آیا دسیافت ّ خشیذ عِویَ دالس دّلتی هالیات داسد ّ ؽوا تایذ هثلغی سا تَ ػٌْاى 

هالیات پشداخت کٌیذ؟ جِت کغة اهالػات تیؾتش دس ایي خقْؿ هی تْاًیذ تا هؾاّساى هؾْست تا 

 .فحثت کٌیذ 9099075307 ؽواسٍ تلفي
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