
 به نام خدا
 PerfectMoney مانی پرفکت حساب ساخت

 :شوید سایت وارد زیر لینک کمک با مانی پرفکت حساب ساخت برای

https://perfectmoney.is 

 :شما میتوانید به راحتی همانند تصویر ، زبان سایت را به فارسی تغییر دهید1شکل

 
 :پس از ورود ، روی ساخت یک حساب کلیک کنید2شکل 
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و به دلیل تغییر زبان  .نمایید وارد انگلیسی به را موارد کاربری، اطالعات ورود صفحه در :3شکل 

 را  انتخاب کنید  Businessسایت به فارسی در قسمت نوع حساب میبایست 

 
 

 



مزعبور را وارد کنید و در قسمت بعد میبایست رمزعبور خودرا تکرار :در این قسمت میبایست ر 4شکل
 کنید

 

سپس شماره نمایشی که مشاهده میکنید را در کادر مربوطه وارد کرده و سپس گزینه ی من با 
 شرایط و ضوابط موافقم را انتخاب کنید و در نهایت برروی گزینه ی ثبت نام کلیک کنید

 
 شما Spam یا Inbox پوشه در ایمیل این است ممکن .شود می ارسال شما به ایمیلی : :5شکل
 باشد



 
 

 ورود هنگام که است شده ذکر شما "عضویت شماره" شده ارسال ایمیل این در :6شکل
 .شد خواهد استفاده حساب به

 
 

 



 

 راست حساب من سمت دکمه روی کلیک با سایت، اصلی صفحه به مراجعه با :7شکل
 شوید می راهنمایی حساب به ورود بخش به باال

 
قسمت دوم وارد  :در بخش ورود شماره عضویت را در بخش اول و پسورد یا رمز عبور را در8شکل

کنید و شماره چرخشی را در کادر مربوطه همانند تصویر یادداشت کنید و سپس برروی گزینه ی 
 موافقت کلیک کنید



 
 

 آن ارز نوع گرفتن نظر در با شما حسابهای شماره کابین، به ورود از پس :9شکل
 .است شده مشخص

 
 تماس در ایمو و آپ واتس و تلگرام طریق از توانید می 00971555406880 ما شماره ذخیره با

 .باشید



 فارکس تلگرام کانال در معامالتی بونوسهای اخبار آخرین و فاندامنتال های تحلیل دریافت برای
 .شوید عضو ای حرفه

 
 

با دیتوان یم شتر،یب یها سیروزانه به همراه سرو یگنال هایموفق و س دینحوه معامله، فنون تر گر،ید یآموزش یها لیکسب فا یبرا  

..دیدر تماس باش 00971555406880شماره  قیما در تلگرام و واتس آپ از طر مشاوران  
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