
دالر سهمیه ای چیست؟ پاسخ این سوال و نحوه خرید آن یکی از مسائلی است که در این روزها مورد بحث بسیاری از مردم 

شده است. دولت برای حذف دالالن و فروشندگان غیر قانونی ارز که عمال باعث از بین رفتن ثبات در سیستم اقتصاد 

قیمت دالر برای هزینه های پر اهمیت دارای تخفیف دولتی بودمیشوند دست به راه اندازی سیستمی زد که در آن  . 

سرفصل از احتیاجات مهم کشور است که آخرین آنها به دالر سهمیه ای تعلق دارد. در این سرفصل  24این مصوبه شامل 

ی تعلق یورو( به هر شخص حقیق 5000یورو یا معادل آن )ارزهایی دیگری مثل دالر، لیر و... معادل با  5000مبلغ 

 .میگیرد

برای جلوگیری از بروز هرگونه مشکل و اطالع از نحوه خرید دالر سهمیه ای و نحوه دریافت آن میتوانید از مشاوران 

راهنمایی بگیرید 9099073705متخصص این امر در مشورت  . 

 دالر سهمیه ای یعنی چه؟

ت که وی میتواند تا آن سقف از دولت ارز سهمیه همانطور که گفته شد برای هر فرد ایرانی در سال مبلغی مشخص شده اس

یورو و معادل آن میباشد 5000ای دریافت کند. سقف این مبلغ  . 

اولین نکته ای که خرید دالر سهمیه ای را از سایر روش های خرید دالر متمایز میکند قیمت منصفانه تریست که دولت برای 

 .آن تعیین کرده

 



حتما باید مدارک هویتی و شخصی خود را کامل کنید. پس از آن باید مراحل ثبت نام در برای دریافت این نوع ارز شما 

سامانه ارز سهمیه ای را پشت سر گذاسته و پس از مشخص شدن صرافی قابل مراجعه و روز و ساعت مراجعه، دالر خود 

 .را دریافت کند

است که در مقاله مربوطه به بررسی آن  یکی دیگر از راه های خرید ارز دولتی استفاده از سامانه ناخدا بانک مرکزی

 .پرداخته ایم

م این فرایند و نحوه ثبت نام دالر سهمیه ای نیاز به راهنمایی بیشتر دارید با در صورتی که در ارتباط با چگونگی انجا

تماس بگیرید 9099075307مشاورین متخصص مشورت  . 

 تاثیرات دالر سهمیه بر بازار ارز

در پس از افزایش واردات انواع کاال به داخل و گسترش روابط تجاری ایران با دیگر کشور ها، حجم زیادی از ارز موجود 

بازار صرف این اوامر میشد. این حالت برای کسانی که مصارف غیر بازرگانی ارزی داشتند مشکل ساز شد. عرضه کم و 

 .تقاضای زیاد باعث صعود قیمت دالر و نوسانات شدید بازار آزاد ارز بود

ارائه داد و تا حدودی هم  دولت برای رفاه بیشتر هموطنانی که مصارف غیر تجاری و غیر بازرگانی داشتند این سهمیه را

 .این طرح در حل مشکالت این قشر و تاثیر در ثبات بازار ارز موفقیت آمیز بود

 قیمت دالر سهمیه ای

برای خرید دالر سهمیه ای مراحلی وجود دارد که در ادامه آن را آموزش خواهیم داد. اما برای اینکه تصمیم بگیرید دالر 

شرایط آن را بدانید. یکی از مهمترین عناصر این معامله قیمت ارزی است که میخرید سهمیه ای بخرید نیاز است قیمت و . 
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 x دالر سهمیه ای نرخ خاص و مصوبی ندارد و ممکن است در یک روز کاری و در یک ساعت مشخص در یک صرافی

عوامل موثر روز قیمت را  تومان معامله شود. در واقع این خود صرافی ها هستند که بنا به Y تومان و در صرافی دیگر

 .مشخص میکنند

اما نکته اصلی اینجاست که دالر سهمیه از دالر آزاد همیشه ارزان تر است. طبق نمودار های ارائه شده و تحقیقات انجام 

هزار تومان هم میرسد 3شده اختالف نرخ دالر آزاد و سهمیه ای گاها به  . 

 .روی لینک کلیک کنید در صورت نیاز به کسب اطالعات در زمینه ثبت نام سامانه متشکل ارزی

 آموزش ثبت نام خرید دالر سهمیه ای

خرید دالر سهمیه ای به صرافی مراجعه کنید احتماال دست خالی بازمیگردید. اما درصد کمی هم احتمال دارد که اگر برای 

 .صرافی موجودی مازاد داشته باشد و شما به خواسته خود برسید

از مقاله  بسیاری از مردم با شنیدن خبر دالر سهمیه ای چنین کاری میکنند و عموما هم جوابی نمیگیرند اما در این بخش

 .نحوه اصولی خرید دالر سهمیه ای را بررسی میکنیم

https://mashwerat.com/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%85%d8%aa%d8%b4%da%a9%d9%84-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%db%8c/


وارد شده و اقدام به ثبت نام کنید. تصاویر زیر شما را در این زمینه راهنمایی  my.ice.ir برای اینکار ابتدا باید در سامانه

 :میکنند

 

وجه داشته باشید سیم کارتی که با آن اقدام پس از وارد کردن کده ملی و شماره تلفن همراه یک کد برای شما ارسال میشود. ت

 .به ثبت نام میکنید باید به نام خودتان باشد



 

پس از این مرحله شما وارد مرحله احراز هویت میشوید. مطابق تصویر زیر شما باید اطالعات شناسنامه ای و عکس هایی 

 .از مدارک شناسایی خود را به این سامانه ارائه دهید



 

نیاز است تصویر مناسبی از چهره خود با رعایت شئونات اسالمی و به صورت تمام رخ ارائه دهید. در  در مرحله بعد

 .ضمن مطابق عکس از استفاده از کاله و عینک اجتناب کنید



 

پس از گذر از این مرحله شما باید ویدئویی از خود بصورت سلفی فرستاده و در آن درخواست خود را برای ثبت نام در این 

امانه و اخذ دالر سهمیه ای بیان کرده و زمانی که قصد دارید از اعداد استفاده کنید این اعداد را با دست نیز نشان دهیدس . 



 

بعد از ارسال ویدئو به شما تمام مدارک، عکس ها و ویدئویی که از خود گرفته اید نمایش داده میشود و سامانه از شما 

ما مشکلی وجود ندارد آن ها را تائید کنیدمیخواهد چنانچه در موارد ارسالی ش . 



 

در صورتی که از صحت اطالعات و مدارک ارسالی مطمئن بودید روی گزینه تائید و ادامه کلیک کنید. در این صورت 

پس از مدتی )تا زمانی که مدارک و اطالعات شما بررسی و احراز شوند( ثبت نام شما با موفقیت به پایان میرسد و شما 

خواهید بود ثبت درخواست کنیدقادر  . 

 ثبت درخواست در سامانه خرید دالر سهمیه ای

شما میتوانید وارد این سامانه شده و اقدام به دریافت دالر سهمیه ای  ice.ir پس از ثبت نام و احراز هویت شما در سامانه

وسط آن وارد صفحه کاربری سامانه شوید. در خود کنید. برای انجام این کار از کد ملی و شماره همراه خود استفاده کرده و ت

 .گزینه ثبت درخواست شما با صفحه زیر روبرو خواهید شد



 

در این مرحله همانگونه که در تصویر باال مشخص است شما میتوانید نوع ارز، سر فصل آن، مبلغی که میخواهید دریافت 

تاریخ و محل ترجیحی مراجعه خود را وارد کنیدکنید، سقفی که تا آن میتوانید دالر سهمیه ای دریافت کنید و  . 

با کلیک روی گزینه تایید و ادامه شما دسترسی پیدا میکنید به لیستی از صرافی های قابل مراجعه ای که در استان و شهر 

 .انتخابی شما قرار دارند. امکان جستجو بر اساس نام نیز وجود دارد

افی معتبری که دلخواهتان است را انتخاب کنید. )به شرطی که در آن لیست در این مرحله شما میتوانید نزدیک ترین صر

 وجود داشته باشد!(



 

پس از انتخاب صرافی مورد نظر به صفحه تائید نهایی ارجاع داده میشوید که پس از بررسی مجدد درخواست و اطمینان از 

 .صحت آن روی گزینه تائید کلیک میکنید



 

میشود که میگوید درخواست شما با موفقیت ثبت شده است و پس از تائید صرافی زمان مراجعه پیامی به شما نمایش داده 

 .برای شما پیامک میشود. در این حالت شما میتوانید صفحه مرورگر را ببندید و منتظر دریافت پیامک زمان مراجعه باشید

 .کنید، مقاله این لینک مناسب شماست در صورتی که قصد دارید اقدام به فروش سهمیه دالر با کارت ملی

بت نام و همینطور ثبت درخواست خود را فقط با یک تماس شما میتوانید روند ث به مشاوران ما در مشورت  9099075307

 .بسپارید

 دالر سهمیه ای از کجا بخریم؟

همانطور که اشاره شد این محل بستگی به استان و شهری دارد که شما در هنگام ثبت درخواست اعالم میکنید. اما مواقعی 

بدون ثبت نام به صرافی ها یا بانک ها مراجعه میکنند و عموما خرید آنها انجام نشده و دست پیش می آید که برخی عزیزان 

 .خالی بر میگردند
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پس عمال محل مراجعه خاصی برای خرید دالر سهمیه ای وجود ندارد و این شما هستید که با درخواست خود این محل را 

 .گزینش میکنید

به آن اشاره کردیم، محل دیگری که برای دریافت ارز سهمیه ای قابل مراجعه است  عالوه بر صرافی ها که در متن بار ها

 .بانک ها هستند

طبق اعالم بانک مرکزی از این پس بانک های ملی، تجارت، ملت و صادرات نیز قابلیت این را خواهند داشت که انتخاب 

 .شما برای مراجعه و خرید ارز سهمیه ای باشند

 .روی لینک کلیک کنید همچنین میتوانید برای ثبت نام اینترنتی یورو دولتی

شهرستان هاخرید دالر سهمیه ای در   

برای خرید ارز سهمیه ای دولتی عزیزانی که در شهرستان ها زندگی میکنند نیز باید همین روند را در پیش بگیرند. اما 

 .نکته ای که اشاره آن خالی از لطف نیست مربوط به انتخاب صرافی در هنگام درخواست برای این عزیزان است

ر سهمیه ای میکنند بهتر است برای تسریع در فرایند خریدشان صرافی هایی را افرادی که در شهرستان ها اقدام به خرید دال

 .انتخاب کنند که در مراکز استان ها قرار دارد
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در همین مقاله اشاره شد که صرافی ها نسبت به موجودی ارزی خود به مراجعین وقت میدهند پس باید در انتخاب صرافی 

 .مورد مراجعه خود دقت کنید

 خالصه مطلب

یورویی دریافت  5000همه هموطنان عزیز بدون داشتن مدارک سفر، اهداف بازرگانی و تجاری و... سهمیه ای معادل 

یکنند. قیمت ارز سهمیه ای از ارز آزاد ارزانتر و از ارز مسافرتی معموال کمی گران تر است. اما نکته ای دالر سهمیه ای م

دالر به هر فرد با مدارک سفر تعلق میگیرد در  500تا  300افرتی بین را برتر میکند حجم دریافتی آن است. دالر مس

برابری نسبت به ارز مسافرتی دارد 10صورتی که ارز سهمیه ای سقف  . 

است که در مقاله فوق آموزش تصویری ثبت نام و ثبت  my.ice.ir تنها راه برای دریافت دالر سهمیه ای ثبت نام در سامانه

ر سهمیه ای به تفصیل آمده استدرخواست برای خرید دال . 
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