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ایرانیکارت فعالیت خود را ۱ نفره از سال ۱۳۸۹ شروع کرد.
زمینه فعالیت ایرانیکارت در سال های اول صدور ویزا و 

مسترکارت بود که به مرور زمان خدمات بین المللی دیگری 
به آن اضافه شد. هم اینک با داشتن بیش از ۵۰ نفر به 

صورت تمام وقت و داشتن بیش از ۳۰ نوع سرویس 
مختلف، در راستای شکستن تحریم ها و کمک به هموطنان 

عزیز، به صورت سه شیفت به خدمت رسانی مشغول است.

در تمامی این سال ها تکیه ایرانیکارت بر اقتصاد مقاومتی 
و عدم نیاز بر سیستم های مالی بین المللی بوده است و در 

این راستا به ده ها هزار شخص و هزاران شرکت خدمات 
مختلف رسانده است.

تعداد کاربران ایرانیکارت در حال حاضر ۱۲۰ هزار نفر است 
و ماهانه پذیرای هزاران کاربر جدید است.

درباره ما     
آیت اهلل خامنه ای: 

اقتصاد مقاومتی هم عزت ملی است 
هم گره گشای فعلی



بهترین ها به ما اعتماد کرده اند، 
شما نیز اعتماد کنید



 کارت های اعتباری بین المللی 
 

خدمات



این نوع کارت ها مخصوص افرادی است که در 
مسافرت های خارجی نیاز به کارت فیزیکی دارند و یا برای 

امور خود نیاز به یک حساب بانکی بین المللی دارند.

۰متصلبهحساببانکیبینالمللی
۰دارایکدIBANوSWIFTجهتدریافتحوالههای

بینالمللی
۰قابلیتبرداشتوجهنقدازتمامخودپردازهایدنیا

۰قابلیتخریددرتمامیپایانههایفروشگاهی
۰قابلیتخریددرتمامیپایانههایآنالینفروشگاهی

ویزا و مسترکارت فیزیکی



ویزا و مسترکارت مجازی
ویزا و مستر کارت مجازی مخصوص افرادی ست که 

به کارتی نیاز دارند که فقط با آن بتوانند خرید آنالین 
انجام دهند.

۰قابلیتخریدآنالیندرسراسروب
۰قابلاتصالبهحسابهایینظیرPayPalواسکریل

ویزا/مسترکارت کارت هدیه
۰ویزاومسترکارتهدیه

۰کارتی۱بارمصرفجهتخریدهایآنالین
۰بسیارمقرونبهصرفه

۰صدورکارتهابهصورتفیزیکییامجازی
SkrillوPayPal۰قابلاتصالبهحسابهایینظیر



گیفت کارت  ها

انواع گیفت کارت :
Apple
Google Play
Steam
PlayStation
Xbox
Skype
Spotify
Netflix
PayPal
Skrill

کارتهاییکهجهتافزایشموجودیدر
سیستمهایبینالمللیبهکاربردهمیشوند.

مانندگیفتکارتاپلکهبرایباالبردن
موجودیآیتیونزاستفادهمیشود.



 ارزهای الکترونیک



پی پال
سیستممالیبینالمللیباهدفتسهیلنقلوانتقاالت
مالیآنالینکهبازارهدفآنشرکتهایITاست.

خدمات ایرانیکارت برای پی پال:
۰افتتاح حساب پی پال برای شما

۰شارژ حساب پی پال
۰خرید دالر پی پال از مشتریانی که درآمد ارزی دارند

۰ارسال حواله های پی پال
۰فروش کارت های هدیه پی پال



وب مانی
سیستممالیبینالمللیروسیکهخوشبختانهایران
راتحریمنکردهاست.اینسیستممشابهپیپال

است،اماپذیرندگیآنبهگستردگیپیپالنیست.


خدمات ایرانیکارت:
۰افتتاح حساب وب مانی برای شما

۰ فروش ارز وب مانی 
۰ خرید وب مانی از کابران



دیگر ارزهای الکترونیک
دیگرارزهایالکترونیکمعتبرکهایرانیکارتمیتواند
خدماتمربوطهشانرابهمشتریانخودارائهدهد.


Skrill
Perfect Money
Neteller
Payoneer
Payza



حواله های آنالین 
بین المللی



وسترن یونیون
اینسیستمنقلوانتقالمالیبینالمللی،بابیشاز
۱۰۰سالقدمتمیتوانددرکمتراز3ساعتپولرابه

دریافتکنندهشمادرهرکشوریانتقالدهد.

خدمات ایرانیکارت:
۰ارسال وسترن یونیون و ارائه رسید در ۳ ساعت کاری

۰ دریافت حواله های وسترن یونیون برای شما

مانی گرام
سیستمنقلوانتقالمالیمشابهوسترنیونیون،
بااینتفاوتکهدربرخیکشورهامحبوبتراز

وسترنیونیوناست.

خدمات ایرانیکارت:
۰ارسال مانی گرام و ارائه رسید در ۳ ساعت کاری

۰ دریافت حواله های مانی گرام برای شما



پرداخت های بین المللی



انجام خریدهایی همچون:
۰پرداختدرسایتهایفروشگاهی
۰پرداختدرسایتهایاشتراکی

۰پرداختهزینهنرمافزارهایبینالمللی

اگرشمابرایپرداختدرسایتهایخارجینیاز
بهکارتاعتبارییاپیپالداریدومیخواهید

ایناموررافردیمتخصصبرایشماانجامدهد
میتوانیدازایرانیکارتکمکبگیرید.

روش های پرداخت:
۰کارت های اعتباری همچون ویزا، مسترکارت، 

امریکن اکسپرس
۰پی پال

۰وب مانی
۰رمز ارزها همچون بیت کوین و تتر



خدمات سفر
پرداختویزایکشورهایمختلف
پرداختهزینههایبلیطهواپیما

پرداختهزینههایهتلهایخارجیازسایتهای
Booking.comوHotels.com

AirBNBپرداختهایسایت
پرداختهزینهاجارهخودرو،اجارهخانه،

بلیطقطارو...

خدمات دانشجویی
پرداخت هزینه اپالی دانشگاه های مختلف

پرداخت هزینه آزمون های بین المللی همچون 
PTE یا TOEFL

پرداخت هزینه دانشگاه و خوابگاه های خارج از کشور
پرداخت هزینه های سفارت های مختلف



خرید از آمازون و تحویل در ایران
هر کاالیی را می توانید بخرید و بعد از ۶۰ روز کاری در 

ایران تحویل بگیرید!



خدمات رمزارزها



خرید و فروش
خریدوفروشانواعرمزارزدرایرانیکارتامکانپذیراست،ازجمله: رمز ارز

بیت کوین
اتریوم

تتر
ریپل و ...

فروش کیف پول سخت افزاری
موجودیرمزارزشماهموارهدرکنارشماستوبافیلترشدنویا
تحریمهاازبیننمیرود.ایرانیکارتطیفمتنوعیازکیفپولهای

سختافزاریراارائهمیدهدازجمله:
Ledger Nano

Trezor
Keepkey

Dcent



نقد کردن درآمد های ارزی 
ایرانیکارت می تواند درآمدهای طراحان و برنامه نویسان 

و فری لنسرها را برای ایشان نقد کند.
طی سال ها برنامه نویسان و طراحان زیادی جهت 

نقد کردن درآمدهای ارزی خود به ایرانیکارت مراجعه 
می کنند.

افتتاح حساب دولوپر گوگل، دولوپر اپل
ایرانیکارت می تواند برای برنامه نویسان حساب های 
دولوپری باز کند تا بتوانند اپلیکیشن های خود را در 

مارکت بین المللی به فروش برسانند.

سیم کارت بین المللی
جهت استفاده برای تایید هویت در سایت های خارجی

خدمات به 
برنامه نویسان و طراحان



axha.com
دپارتمان تخصصی برای گرافیست ها

ایندپارتمانتخصصیایرانیکارتبرایگرافیستهادر
نظرگرفتهشدهتابتوانندالمانهایموردنیازخودرابا

قیمتهاییپایینترازقیمتجهانیتهیهکنند.

:axha.com خدمات سایت
۰ کلیه عکس های سایت شاتر استاک

۰ نمونه ویدئو و فوتیج
۰ قالب های گرافیکی

۰ صداها و افکت های مورد نیاز انیماتورها و فیلم سازان
۰ قالب های پیش ساخته گرافیکی و ویدیویی



تبلیغات آنالین



افراکدپارتمانتخصصیمتعلقبهایرانیکارتاستکه
جهترونقکسبوکارهاوجهتتبلیغاتدردنیای
مجازیتوسعهدادهشدهاست.ایندپارتمانبهکسب
وکارهاکمکمیکندتافروشبیشتریداشتهباشندو

همچنینبتواننددربازارسهمبیشتریبگیرند.

تبلیغ در گوگل
۰هدفمندتریننوعتبلیغاتباهزینهایبهمراتبپایین

۰پرطرفدارتریننوعتبلیغاتدردنیا
۰مدیریتحرفهایاکانتهایتبلیغاتدرگوگلتوسط

تیمآموزشدیدهافراک
۰پشتیبانیازتمامیاکانتهایساختهشدهومشاورههای

رایگانجهتافزایشفروش

تبلیغات در اینستاگرام
)SponsoredAds(۰تبلیغاترسمی

۰تبلیغاتدرپیجهایاینفلوئنسرهایاینستاگرامبا
فالوورهایباال
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ایرانیکارتهموارهتالشکردهتاابزارهاییراکهدرایرانبه
واسطهتحریمهایظالمانهدردسترسهموطناننیستند،

بهدستآنهابرساند.

هدفایرانیکارتبیاثرکردنتحریمهایظالمانهوعبوراز
سدآنهابودهواگرشمانیازمندخدماتیهستیدکهبه

دلیلتحریمهادردسترسنیستمیتوانیدآنراازوبسایت
ایرانیکارتwww.IraniCard.comدرخواستکنید.


ازحدود۱۰سالپیششروعکردهایموتاآخرینروزیکه

تحریمهابرداشتهشوندهمراهتانخواهیمبود.

سخن آخر     


