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 پرفکت مانی، سرویسی قدرتمند

ها  المللای دخ ایارا ه هزاور یارویسهاا  ایاااد هادر دخ بنال ن ان و انت ااب ناوب ب  با وجود تحریم

ها  هاااخجی و انت اااب هااا باارا  هریاادها  ایزترنتاای ار یااای تااوا  ار   نرقاادختی وجااود داخنااد  اا  می

و  (Tether)تااوا  ت اا   اا  خماا اخر تتاار اخر باا  داهاان یااا هاااخر ار  اااوخ ایاات ادر  اارد  باا  جاارا  می

 باهزد  ها  قدختمزد میحنیکی ار ای  خار (Perfect Money)نرفک  مانی 

 
 یپرفکت مان در نحوه افتتاح حساب

مراجعاا   ز ااد  هوهاا نتان   perfectmoney.isباارا  افتتاااا حدااار دخ نرفکاا  مااانی بایااد باا  یااای  

توناا  م ل اای خا نرداهاا   ز ااد  باارا  یگااا  ایاا  و ن ااار ن داا  هااما ه  یااای  خاناااد دخ ایاا  ورث  

خا ب  ز اد  ولای بارا   ویادووتوان اد ایا  هاا  ایا  ی داتم میناد و اطاع  ار ویگتی هزایی با نحور ث  

 ده م دمتتا  اخای  می هزایی ب اتر هما دخ ایزاا توض حاتی خا ه

تر نکاا  توان د رباا  فا ح  هاود خا با  فاخیای ت   ار ده اد تاا خاحا   بعد ار وخود ب  یای ه هما می1

 Sign)نااد هاود خا ن گ ار   ز اد  یارس واخد بنال یااه  یا  حداار الرد خا هواندر و مراحن ث  

up)  دخ ای  یای  هوید 

 
رد خا اناااد ده اده تاا بعادا دمااخ مااکلی نااوید  توفا     دخ نر  ارد  فارد باار هادر حتماا دقا  ال2

هود حتما اطععا  ح   ی هود خا نار  ز اده ماو  دخ واقان ایا  یا  حداار هناای با  نااد هاما می

 ای     ممک  ای  بعدها ب  علن منتلف ن ار ب  احرار هوی  برا  دیتریی ب     ن دا  ز د  

هاود  ار ایا  ناس ن واخد هادر یا   اد عتاوی  اخیااب می  نس ار نر  رد  فرد و ث ا    ه با  ایم ا3

https://perfectmoney.is/
https://perfectmoney.is/files/guide/guide.mp4
https://perfectmoney.is/files/guide/guide.mp4
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باید ار  د اخیالی بارا  وخود با  حداار  ااخبر  هاود دخ نرفکا  ماانی ایات ادر  ز اد  با  یااد داهات  

باهاا د  اا  ایاا   ااد باارا  هااما مداام ایاا  و بایااد دخجااا  مزایاا ی    خا یادداهاا  و ار    نگدااداخ  

  ز د 

 احراز هویت در پرفکت مانی

هااود  اا  باارا  ولاای توفاا   ا  ااد می هایاا   اا  احاارار هویاا  دخ نرفکاا  مااانی ال اماای ن داا دخیاا  

مااو  اخ باارور ضاارخ و ریااا  احتمااالی جلااوت ر   هحتمااا ایاا   اااخ خا انااااد ده ااد هجاباااایی م ااالل باااال

 2هاا   ااخبرا  عااد  حادود معماوال بارا  ترا زل  ردر و  ااخم د  متار  خا نرداها  هواه اد  ارد 

دخفااد  اااهل  0.5هااود و باارا   اااخبرا  احاا اخ هویاا  هاادره ایاا  خقاام باا   د دخیافاا  میدخفااد  اااخم

 یابد  می

 شارژ پرفکت مانی

ها  داهاان ایاارا     خا بدتااری  خار باارا  هاااخ  حدااار نرفکاا  مااانی هااوده ایاا  ایاا   اا  ار یااای 

عت اار ها  مها  خیااالی موجااود دخ  اااوخ تویاا  فاارافیهریااداخ   ز ااد  ایاا   اااخ ار طریاا  حدااار

همچااو      قاباان انااااد ایاا   دخ فااوخ  ن ااار باا  هریااد نرفکاا  مااانیه هاار   مااا هااما خا دخ هریااد 

توان اد باا  اخهزایاا  ماا دخ ایا  خاب ا  دخ تماا  باها د تاا  زاد  هاما مینرفک  مانی اخرا  یااخ  می

 ها  الرد خا ب  هما بدهزد مااوخر

 
 خرید ارزرمز تتر

ها  معت ار مانزاد     مراجعا   اردر و باا نرداها  خیاابه تتار ماوخد رافیتوان اد با  فابرا  هرید تتر می

ن اا  تتاار  یااوداتر یااا ی  و اا نرداهاا  بتوان ااد بااا ن ااار هااود خا هریااداخ   ز ااد  دخ ضاام  هااما می

هریااداخ   ااردر و باا  نااوعی اخرهااا  دیا تااالی هااود خا ت اادین نمای ااد  باارا   هاازایی ب اااتر بااا تتاار و 

مراجعاا  نمای ااد  دخ فااوخ  تمایاان ن اا   tether.toتوان ااد باا  یااای     میایااااد حدااار  اااخبر  دخ 

هااا  الرد خا توان ااد تتاار مااوخد ن ااار هااود خا ار مااا هریااداخ   ااردر و یااا ار  اخهزایااا  مااا خاهزماییمی

  دب  ز د 
 

https://tether.to/

