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ارائه دهنده راهکارهای مالی بین المللی



ایرانیکارت در سال 1389 در شهر اصفهان پایه گذاری شد. شرکت یک 
نفره ای که در ابتدا شروع به کار کرد، امروز بدل به کسب و کاری 

بی همتا شده است. کسب و کاری که با بیش از 1۰۰ پرسنل جوان و 
۶۰۰ هزار کاربر فعال به ارائه خدمات در سراسر میهن عزیزمان می پردازد. 

ابتدا خدمات ایرانیکارت در زمینه ارائه راهکارهای مالی نوین بود، 
راهکارهایی که نه تنها به افراد بلکه به کسب و کارها نیز کمک می کرد 
تا پشت سد تحریم نمانند. خدمات ارائه کارت های اعتباری ویزاکارت و 
مسترکارت و گیفت کارت های متنوع در کنار خدمات پی پال و پرفکت 

مانی بخشی از خدمات مالی شرکت ایرانیکارت در ابتدای فعالیتش 
بوده است. به مرور زمان و با دانشی که افراد جوان برای این مجموعه 

به ارمغان آوردند به خدمات ایرانیکارت افزوده شد. امروز ما به 
جایگاهی رسیدیم که مفتخریم اعالم کنیم که در حوزه هایی که معرفی 

خواهد شد از پیشگامان کشور هستیم.
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 نقد کردن
 درآمد ارزی



با وجود سخت گیری هایی که پی پال و دیگر سیستم های پرداخت 
برای کشورهای تحت تحریم دارند، در ایرانیکارت توانسته ایم خدمات 

افتتاح حساب و شارژ حساب پی پال را فراهم کنیم و با پشتیبانی از 
مشتریان، از مشکالت پیش آمده باخبر شویم و در ارائه راه حل آنها 

بکوشیم. 

عالوه بر پی پال، خدمات دیگر کیف پول های الکترونیک که در 
ایرانیکارت ارائه می شوند عبارتند از:

 پایونیر
 اسکریل

 پایر
 

استعدادهای جوان بسیاری در کشورمان داریم که توانایی شرکت در 
پروژه های بین المللی را دارند. جوانانی که با فعالیت در سایت های 

فریلنسری و دورکاری به کسب درآمد دالری می پردازند و با ایرانیکارت 
این درآمدها را به صورت ریالی دریافت می کنند. با خدمات نقد کردن 
درآمد ارزی ایرانیکارت فروش خدمات دیجیتال به سایت های خارجی 

و کسب درآمد ارزی به سادگی فراهم شده است.



 خرید
 و فروش
رمــز ارزها



در دنیای دیجیتال سرمایه گذاری هم شکل نوینی پیدا 
کرده است و باز قصه همیشگی پرداخت های دالری 

که می توانست مشکل و محدودیت باشد، اما در 
ایرانیکارت آن را مرتفع ساخته  ایم. 

ایرانیکارت از خرید و فروش بیش از 3۰۰ رمزارز و 
توکن مطرح بازار پشتیبانی می کند.

 از جمله:
 بیتکوین

 اتریوم
 تتر

 بایننس کوین
 ریپل

 پولکادت
 یونی سوآپ

 سوالنا
 ترون

 دوج کوین



انواع کیف پول های ایرانیکارت:

Ledger Nano X / لجر نانو ایکس 
Ledger Nano S / لجر نانو اس 

CoolWallet S / کول ولت اس 

CoolWallet-Pro / کول ولت پرو 

Trezor Model One / کیف پول ترزور 

Hodlr / هودلر 

SafePal / سیف پل 

کیف پول سخت افزاری سیف پال 

 با سیف پال در امان بمانید!

 کیف پول های سخت افزاری

خدمات فروش کیف پول های سخت افزاری هم 
یکی دیگر از خدمات ایرانیکارت است. 



 گیفت کارت



 ارائه گیفت  کارت های متنوع برای خرید اشتراک و استفاده از 
وبسایت های خارجی نیز از دیگر خدمات ایرانیکارت است.
ایرانیکارت با ارائه گیفت کارت های مختلف از ریجن های 

متنوع، امکان ثبت سفارش و خرید طیف گسترده ای از انواع 
کارت ها را برای مخاطبین فراهم کرده است. 

لیست گیفت کارت های ایرانیکارت:

 ویزاکارت مجازی
 مسترکارت مجازی

 پلی استیشن 
 ایکس باکس

 ریزرگلد
 استیم
 پابجی

 اسپاتیفای
 آیتونز

 گوگل پلی
 نتفلیکس

 آمازون
 اپل موزیک

 اسکایپ



 خرید از سایت آمازون امارات و انگلیس
و ترندیول ترکیه

هر کاالیی را می توانید بخرید و بعد از ۶۰ روز کاری در 
ایران تحویل بگیرید!



 خدمات پرداخت
 در سایت های
خارجی



داشتن یک اکانت پرمیوم و یا استفاده از خدمات 
آنالینی که تنها نیاز به یک پرداخت ساده دارند 
با ایرانیکارت به آسانی امکان پذیر است. برنامه 

نویسان، سئوکاران، گرافیست ها، عکاسان و فعاالن 
در هرکدام از این حوزه ها که نیاز به ابزار و خرید 

اشتراک از وبسایت های تخصصی حرفه خودشان را 
دارند از مشتریان راضی و ثابت ایرانیکارت هستند. 

سهولت در خرید دوره های آموزشی از سایت های 
خارجی نیز از دیگر خدمات ایرانیکارت است.

دیگر خدمات پرداخت در سایت های خارجی 
ایرانیکارت:

 خرید دوره های آموزشی
 خدمات پرداخت سفر

 رزرو هتل
 ثبت نام و پرداخت هز ینه اپالی دانشگاه ها

 پرداخت هزینه سفارت
 پرداخت بازی ها





با ما تماس بگیرید

  )۰ ۲ ۱( ۹ ۱ ۰ ۹ ۱ ۰ ۰ ۰    خط ویژه: 

ساعات کار: ۷ روز هفته ۲۴ ساعته 

امکان چت آنالین در سایت
امکان ثبت تیکت در سایت

همچنین در شبکه های اجتماعی 
پاسخگو به سواالت شما هستیم.
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