
ترین اقدامات دولت برای ایستایی بازار ارز و خدمت به عزیزانی است که برای  سامانه ناخدا بانک مرکزی یکی از جدید 

مصارف غیر بازرگانی نیاز به ارز دارند. این طرح به جلوگیری از باال رفتن بدون علت قیمت دالر، ثبات بیشتر قیمت ها و  

علت باال بودن قیمت دالر تحت فشار هستند کمک میکندهمچنین برطرف کردن نیاز کسانی که به  . 

الزم به ذکر است افرادی که در این سامانه ثبت نام کنند و جزو واجدین شرایط دریافت اسکناس ارزی ناخدا باشند، ارز  

 .مورد نظر خود را با قیمتی کمتر و منطقی تر از قیمت بازار آزاد و در محیطی امن تر دریافت میکنند

" مورد اشاره میکند که این افراد میتوانند با مراجعه به این   38مدیریت خدمات ارزی ایران" یا به اختصار ناخدا، به  نظام

سامانه از خدمات آن بهره ببرند و نیاز خود را رفع کنند. در ادامه به بررسی این موارد، چگونگی دریافت ارز از این  

ا بانک مرکزی میپردازیمسامانه و سایر مسائل مربوط به سامانه ناخد . 

 9099075307چنانچه میخواهید در ارتباط با سامانه ناخدا بانک مرکزی اطالعات بیشتری داشته باشید میتوان با ما 

 .مشورت کنید

 سامانه ناخدا بانک مرکزی چیست؟ 

مردم صحبت کرد.  در برنامه ویژه خبری رئیس بانک مرکزی برای اولین بار از ایده این طرح با  1401بهمن ماه  3

محمدرضا فرزین ضمن تاکید بر رفع همه نیاز های واقعی مردم در موارد غیر تجاری به اسکناس خارجی، اظهار داشت 

این سامانه به تثبیت قیمت دالر و مانع شدن از رشد بی وقفه قیمت ارز کمک بزرگی میکند. همچنین وجود چنین سامانه ای 

ا از معامالت حذف میکند و مانع از زیان مردم در هنگام این معامالت نامعتبر میشوددست سودجویان و دالل های ارزی ر . 



 

نکته ی مهم دیگر اینکه خرید و فروش ارز در بازار هایی که مورد تائید دولت نیست ممکن است شما را درگیر مسائلی 

ن زیاد دارد و عمال باعث ضرر شما میشود.  همچون دزدی، کالهبرداری، اسکناس تقلبی و... کند که پیگیری آن نیاز به زما

 .حال به بررسی این موضوع میپردازیم که این سامانه چگونه قرار است به این وعده جامه عمل بپوشاند

 سامانه ناخدا بانک مرکزی چگونه کار میکند؟ 

ه این سامانه و ارائه مدارکی  قضیه از این قرار است که طبق اطالعیه های اولیه افرادی که شرایط خاصی دارند با مراجعه ب

دال بر احراز هویت و شرایط خاصشان، مشمول دریافت اسکناس ارزی میشوند. این افراد عالوه بر داشتن شرایط اولیه 

 .هویتی و ثبت نام در سامانه ناخدا بانک مرکزی باید شرایط ویژه ای نیز داشته باشند

کند که استحقاق دریافت اسکناس با قیمت ویژه سامانه ناخدا را دارید. پس با احراز این شرایط درواقع شما به دولت ثابت می

بدیهیست دریافت اسکناس از سامانه ناخدا بانک مرکزی قط در صورت وجود یک نیاز منطقی میسر میشود و از دریافت  

مانعت میشوداسکناس توسط افراد سودجو، دالالن ارزی، کسانی که مصارف تجاری دارند و منفعت شخصی میبرند م . 



 

الزم به ذکر منبع تامین این اسکناس ها طبق گزارشاتی مستند میشوند و میتوان گفت مبدا اسکناس های این سامانه خزانه  

 .ارزی بانک مرکزی است

 ورود به سایت سامانه ناخدا بانک مرکزی 

ه کار این سامانه در اواخر سال  قبل از هرچیز باید بدانید طبق گفته های محمدرضا فرزین رئیس بانک مرکزی شروع ب

خواهد بود و عزیزانی که قصد دریافت ارز از این سامانه را دارند نیاز است شکیبایی  1402و یا در ماه های ابتدایی   1401

 .کنند تا این سایت شروع به کار کرده و درخواست های خود را ارسال کنند

ای سهولت دریافت ارز و مبارزه با رشد قیمت دالر نیز تعبیه کرده و  از آنجایی که بانک مرکزی سامانه های دیگری نیز بر

ساز و کار اصلی همگی این سامانه ها از لحاظ ثبت نام و ارسال درخواست و... بسیار مشابه هم هستند، خواندن این بخش 

ناخدا بانک مرکزی  از متن خالی از لطف نیست و در آمادگی شما برای دریافت هرچه سریعتر اسکناس ارزی از سامانه

را میتوانید در  ice یا همان است که روش ثبت نام سامانه متشکل ارزی ice.ir تاثیر خواهد گذاشت. یکی از این سامانه ها

ینک مطالعه کنیدل . 

در صورتی که وبسایت سامانه ناخدا بانک مرکزی شروع به فعالیت کرد و آدرس دامنه آن مشخص شد از طریق همین  ��

 .صفحه به شما همراهان اطالع رسانی میشود
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 ثبت نام در سایت سامانه ناخدا بانک مرکزی 

سایت ثبت نام این سامانه وارد شوید و مدارک هویتی خود برای ثبت نام در سامانه ناخدا نیاز است شما همراهان عزیز در  

 .را اعم از نام و نام خانوادگی، نام پدر، شماره ملی، شماره و سریال شناسنامه و... را در فرم ثبت نام آن وارد کنید

ماال در بخشی که  پس از آن پیامکی جهت اثبات قانونی بودن ورود شما برایتان ارسال میشود و شما وارد سامانه شده و احت

 .مربوط به درخواست های شماست اقدام به پیگیری و یا ثبت درخواست جدید میکنید

 

در زمانی که با درخواست شما موافقت شده باشد شما به یکی از صرافی ها یا بانک های زیر مجموعه بانک مرکزی یا  

مدارک کامل هویتی اسکناس ارزی خود را دریافت کنیدمورد تایید آن ارجاع داده میشوید و با مراجعه به محل مذکور با   . 

نیز اقدام به ثبت درخواست کرده و مراحل را از طریق سامانه  همچنین میتوانید در سامانه خرید دالر دولتی با کارت ملی

 .مربوطه طی نمایید

 شرایط دریافت ارز از سامانه ناخدا بانک مرکزی

د و شخصی که همانطور که پیشتر اشاره شد افرادی که توانایی دریافت ارز از سامانه ناخدا را دارند باید شرایطی داشته باشن

نیاز منطقی به دریافت اسکناس ارزی، دالر، یورو و... را ندارد، عمال از استفاده از خدمات این سامانه منع شده. بانک  
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مورد را بعنوان شرایطی که فرد در آن مشمول دریافت ارز از سامانه ناخدا است را منتشر کرده که در ادامه به   38مرکزی 

 .بررسی آنها میپردازیم

 استفاده از ارز برای نیاز های درمانی و خدمات پزشکی )ارز درمانی( ✅

ارز ماموریتی. شامل افرادی میشوند که در ادارجات دولتی و خصوصی نیاز به سفر ماموریتی به خارج از کشور   ✅

 .میشوند

زینه های درمانی اعضای هیئت های علمی و دانشجویانی که در پروژه های خاص در حال تحقیق و پژوهش هستند و ه ✅

 آنها

اشخاص حقیقی و حقوقی که قصد دارند در جشنواره / نمایشگاه های خارج از کشور شرکت کنند + هزینه ورودی آنها   ✅

 .به این جشنواره ها و نمایشگاه ها

ور  نیاز به پرداخت حق الوکاله در پرونده هایی که در خارج از کشور در جریان است و یک طرف دعوا خارج از کش ✅

 .است

 .پرداخت حق عضویت در مجمع های جهانی، محافل علمی و سازمان ها ✅

 .(ISI) هزینه چاپ مقاالت علمی و پژوهشی در خارج از کشور ✅

 .هزینه فدراسیون ها و کمیته های ورزشی ✅

 .افراد حقیقی و حقوقی که در خارج از کشور دفاتر اداری، تجاری دارند ✅

شبکه ها و سایت های خبری و اطالعاتیهزینه خرید اشتراک در  ✅ . 

 .هزینه های برگزاری همایش ها و نمایشگاه های بین المللی ✅

 .نیاز منطقی به ارز هنگام انجام آزمایش های علمی ✅

 .نیاز به اخذ استاندارد های بین المللی و انتشار آگهی در خارج از کشور ✅

صوالت دریافتی ماهواره ای )مانند حق پخش برنامه های زنده هزینه خرید امتیاز پخش محصوالت رسانه ای و مح ✅

 فوتبال( 

 .هزینه های مرتبط با شرکت های بیمه ✅

 .حجاج در حال اعزام به حج عمره و زائرین کربال، کاظمین، نجف و سایر شهر های زیارتی خارج از کشور ✅

آر ای و...( ثبت نام در آزمون های بین المللی. )تافل، آیلتس، ام اف پی، جی  ✅  

 .ارز مسافرتی ✅



 .تبدیل لایر به ارز مخصوص تابعین خارج از کشور و توریست ها ✅

 .حمل و نقل و ارسال محموله یا مرسوله های ترانزیتی و پستی بین المللی ✅

 .هزینه های شرکت های هواپیمایی، مسافرتی و گردشگری در صورت نیاز ✅

سفارتخانه ها و نمایندگی های دیپلماتیک داخل ایرانخدمات کنسولگری ها،  ✅ . 

 .دفاتر نمایندگی داخل ایران ✅

 .تبدیل موجودی حساب های ریالی افراد غیر مقیم کشور ✅

 .تامین تنخواه جهت بازرسی و پرداخت مبالغ مورد نیاز جهت قرارداد های چندجانبه ✅

 .مطالبات راه آهن کشور های خارجی ✅

واگن ها حق استفاده از ✅ . 

 .حمل جنازه ✅

 .هزینه ثبت نام جهت شرکت در امتحانات علمی، المپیاد ها، آزمون های تخصصی بین المللی  ✅

 .هزینه های شرکت در کورس های آموزشی و پژوهشی بین المللی ✅

 .درآمد های ریالی شرکت های هواپیمایی خارجی ✅

 .حق بیمه هواپیما و کشتی ✅

هواپیمایی ایرانی دولتی و غیر دولتیهزینه های شرکت های  ✅ . 



 

الزم به ذکر است این شرایط ممکن است تغییر کنند و موارد جدیدی نیز به آن اضافه شود. در صورت هرگونه تغییر در 

 .زمینه این شرایط در همین مقاله به روز رسانی آن منتشر میشود

را دارند نیز میتوانند با کلیک روی لینک به مطالعه مطالب مربوطه اقدام   عزیزانی که قصد ثبت نام اینترنتی یورو دولتی

 .کنند

چنانچه قصد دارید از مشمولیت صد در صدی خود برای دریافت ارز سامانه ناخدا بانک مرکزی اطمینان حاصل کنید،  

در میان بگزارید 9099075307شرایط خود را با مشاورین مشورت  . 

 شرایط دریافت ارز دانشجویی از سامانه ناخدا بانک ملی 

باال نیز به آن اشاره شد در طرح سامانه ناخدا بانک ملی به دانشجویان و اساتید توجه ویژه ای شده  همانطور که در مطالب  

است. آینده درخشان کشور در گرو همین دانشجویان است و دولت با کشف نیاز های آنان و تالش برای رفع این نیاز ها در 

 .این طرح قدم برداشته است

نیز یکی از مواردی است که اگر قصد دریافت دالر با قیمتی منصفانه تر   راهنما ثبت نام اینترنتی ارز مسافرتی بانک ملی

 .از بازار آزاد را دارید میتوانید از خدمات آن استفاده کنید
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است   در این بخش از مقاله به بررسی موارد تخصصی که کمک حال دانشجویان خواهد بود میپردازیم. باز هم نیاز به تاکید

ثبت سفارش ارز دولتی از طریق سامانه ناخدا بانک مرکزی ملزوم به داشتن این شرایط ویژه است و نداشتن این شرایط به 

 .معنای منع شما از استفاده از این خدمات است

 

ارز در   یکی از مشکالتی که دانشجویان برای شرکت در آزمون های بین المللی به آن برمیخورند همین هزینه گزاف خرید

بازار آزاد است. اگر قصد شرکت در این نوع آزمون ها را دارید میتوان با ثبت سفارش ارز دولتی در این سامانه ارز مورد 

 .نظر خود را به قیمتی معقول تر دریافت کنید

حتی گاها   از موارد دیگری که دغدغه دانشجویان است بحث انتشار مقاالت در سطح بین المللی است که مشکالت مالی آن

 .فرد را از انتشار منصرف میکند. اما در صورت ارائه مدارک کافی شما میتوانید شامل این طرح شوید

عالوه بر این یکی از مهم ترین نکات اشاره به موضوع "امور دانشجویی" در شرایط منتشر شده از جانب بانک مرکزی  

منتشر نشده است اما انتظار میرود دولت حمایت خود از دانشجویانی که  است. با اینکه جزئیات این مورد هنوز بطور کامل 

در خارج از کشور تحصیل میکنند و کمک هزینه هایی از جانب خانواده هایشان برای آنها ارسال میشود را دریغ نکند و  

 .منظور از امور دانشجویی مواردی از این قبیل باشد

 خالصه مطلب



ت کار افرادی که نیاز به اسکناس ارزی دارند، ایجاد تعادل در بازار ارزی و تثبیت قیمت  دولت و بانک مرکزی برای سهول

ارز ها اقدام به راه اندازی سامانه جدیدی تحت عنوان سامانه ناخدا کرده است. اهداف ثانویه این طرح نیز کوتاه کردن دست 

های تقلبی به بازار استسودجویان از داللی ارز و کالهبرداری و جلوگیری از وارد شدن ارز  . 

افرادی که قصد دارند از این خدمت استفاده کنند باید شرایط ویژه ای داشته باشند که به تفصیل به آنها اشاره شد. از این  

شرایط میتوان به شرایط پزشکی، امور دانشجویی، امور مسافرتی و... اشاره کرد. همچنین میتوانید برای اطمینان از داشتن  

تماس حاصل کنید 9099075307ذ ارز از طریق سامانه ناخدا میتوانید با متخصصین مشاور مشورت شرایط اخ . 
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