
ثبت نام اینترنتی یورو دولتی مشخص شده است. به تازگی خبری از سمت بانک مرکزی   نحوه
یورو دریافت نمایند. برای دریافت این  5000اعالم شده است که در آن افراد عالقه مند می توانند 

 یورو الزم است افراد به سامانه خرید یورو دولتی وارد شده و خرید یورو با کارت ملی را 5000
فعالیت خود را آغاز کرده است. طبق بخشنامه  1401آبان ماه  14انجام دهند. این سامانه از 

اعالم شده از سوی بانک مرکزی افراد می توانند ثبت نام و خرید خود را با کارت ملی انجام   های
ر های عضو باز متشکل ارزی موظف به عرضه ارز از طریق سامانه برخط بازادهند. تمامی صرافی

انجام  my.ice.ir متشکل ارز ایران )سامانه برخط ارز( می باشند. تمامی عملیات ثبت نام در سامانه
یورویی را  ۵۰۰۰می شود. در ادامه همراه ما باشید تا اطالعات تکمیلی در رابطه با دریافت سهمیه 

 .در اختیار شما قرار دهیم

  

  

 معرفی سامانه خرید یورو دولتی

واقع شده است و افراد می توانند برای دریافت ارز  my.ice.ir و دولتی در آدرسسامانه خرید یور
 .به آن مراجعه نمایند

هدف از راه اندازی سامانه خرید یورو دولتی، ایجاد و تاسیس بستری آنالین است که در آن افراد 
با صرف انرژی و بتوانند به راحتی برای خرید و دریافت ارز دولتی اقدام نمایند. در این سامانه 

 .هزینه کمتر جهت دریافت ارز، امکان بهره مندی از انواع خدمات وجود دارد

با ثبت نام در سامانه دریافت ارز مسافرتی می توانید در مدت زمان کوتاه تر و با صرف انرژی کمتر 
 .برای دریافت آن اقدام نمایید

 .برای تمامی افراد فراهم می باشد my.ice.ir امکان ثبت نام دالر با کارت ملی در سامانه ارز

روزهای شنبه تا چهارشنبه و  16:30تا  8سایت برخط بازار متشکل ارز ایران در بازه زمانی 
 .ی خدمات می باشدی ارائهروز پنج شنبه آماده 16تا  8های ساعت

 .ه می کنداکنون، این سامانه به مسافران حقیقی، خدمات خرید ارز را نیز عرضگفتنی است که هم

پس از ورود به سامانه ثبت نام ارز مسافرتی الزم یک سری اطالعات را وارد کرده و سپس 
 .درخواست خود را ثبت کنید

  

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

https://mashwerat.com/bsi-ir/
https://mashwerat.com/bsi-ir/


  

 مراحل خرید یورو با کارت ملی

برای خرید یورو با کارت ملی نیاز است یک سری مراحل طی شود که در ادامه این موارد را بررسی 
 .خواهیم کرد

در مرورگر، وارد آن شوید. پس از وارد شدن به سایت با  my.ice.ir در ابتدا با تایپ آدرس سامانه
 .صفحه زیر رو به رو خواهید شد

 .دی باید گزینه ورود به سامانه را بزنیددرمرحله بع

پس از وارد شدن به سامانه از شما کدملی و شماره همراه خواسته می شود که باید آن را وارد کرده 
 .و سپس عبارت امنیتی را نیز تایپ کنید

اگر اطالعات گفته شده در بخش قبل را به طور صحیح وارد کرده باشید، به مرحله ورود اطالعات 
 .رسیدو مدارک هویتی می شخصی

 my.ice.ir بعد از وارد شدن به پنل کاربری الزم است کارت واکسن دیجیتالی خود را وارد سایت
 .المللی را دریافت نماییدکنید تا کارت واکسن بین

ی نحوه ثبت نام دالر دولتی در سامانه برخط بازار متشکل تر و سادهدر بخش زیر، راهنمای دقیق 
 .بررسی خواهد شد ارز ایران

  

  

 : اطالعیه

های عضو باز متشکل ارزی موظف به عرضه ارز از طریق سامانه برخط بازار متشکل تمامی صرافی
 .ارز ایران )سامانه برخط ارز( شدند

  

  



 

  

 سقف خرید یورو با کارت ملی

بسیاری از داوطلبان دریافت یورو از این مورد سوال می پرسند که سقف دریافت یورو با کارت ملی 
چقدر است. در این خصوص الزم است بدانید که عالوه بر دالر برای یورو نیز سقف تعیین شده 

 .است

 .یورو تعیین شده است ۵۰۰و با ویزا و هوایی  یورو ۲۰۰۰سقف فروش ارز مسافرتی با نرخ توافقی 

یورو یا  500( مبلغ 51به عالوه سقف فروش ارز مسافرتی برای کشورهای با ویزا )هوایی ـ کد 
یورو یا معادل آن به سایر  300معادل آن به سایر ارزها تعیین شده و برای کشورها بدون ویزا نیز 

 .ارزها است

 .یورو می باشد 300سفرهای زمینی و ریلی به کشورهای خارجی همچنین مقدار ارز دولتی برای 

  



  

 یورویی ۵۰۰۰شرایط دریافت سهمیه 

یورویی یک سری شرایط تعیین شده است که در ادامه آن ها را بررسی  5000برای دریافت سهمیه 
 .خواهیم کرد

 .سال باشد 12سن متقاضی باالتر از 

 .برای این موضوع تنها یک بار در سال امکان درخواست وجود دارد

توان ارز مسافرتی یا ارز توافقی را دریافت کرد. پس اگر در سال جاری، یکبار تنها یکبار در سال می
ارز یا دالر توافقی دریافت کرده باشید، این امکان برای شما فراهم نیست که مجددا درخواست 

 .بدهید

  

 

  



 آخرین اخبار

 تغییرات ارزی در معامالت صرافی ها

توانند نسبت به خرید ارز به صورت اسکناس از اشخاص حقیقی و حقوقی )به صرافی ها می
هزار  ۱۰ات ابالغی تا سقف ها( پس از احراز هویت مشتری حسب مقررها و صرافیاستثنای بانک

 .یورو یا معادل آن به سایر ارزها را با ثبت در سامانه نظارت ارز )سنا( اقدام کنند

 یورو 5000فروش ارز تا سقف 

های دارای یورو یا معادل آن به سایر ارزها برای صرافی ۵۰۰۰امکان فروش ارز به مردم تا سقف 
 .خریداری شده مجاز شدمجوز معتبر از بانک مرکزی، از محل منابع 

  

 .مطلب کلیک کنید pdf برای دانلود

  

 خالصه مطلب

ما در این مطلب سعی کردیم به بررسی نحوه خرید یورو با کارت ملی بپردازیم و به شما کمک کنیم 
تا بتوانید با ورود به سامانه خرید یورو دولتی تمامی اقدامات مورد نیاز را انجام دهید. برای وارد 

سامانه خرید یورو دولتی نیاز است که یک سری اطالعات تکمیل شده و سپس برای  شدن به
مابقی مراحل اقدام کنید. این اطالعات، موارد هویتی و یک سری موارد دیگر می باشد که ما 

تمامی موارد را بررسی نمودیم. در صورتی که پس از مطالعه این مطلب نیاز به اطالعات بیشتری 
یورویی و یا دیگر موارد داشتید می توانید با ما تماس بگیرید تا  ۵۰۰۰افت سهمیه در رابطه با دری

 .اطالعات را در اختیار شما قرار دهیم

  

 


