آموزش تصویری افتتاح حساب پرفکت مانی و نحوه کار با آن
در این مقاله ،به آموزش افتتاح حساب پرفکت مانی و نحوهی فعالیت در آن خواهیم پرداخت.

)  ( Perfect Moneyپرفکت مانی

پرفکت مانی یک حساب اینترنتی جهانی و یک بانک اینترنتی است .این بانک دارای زبان فارسی نیز می باشد
و کار با آن بسیار آسان است .این بانک دارای چهار نوع حساب دالر ،یورو ،طال و بیت کوین است ،که تبدیل
موجودی شما به هر یک از ارزهای فوق ،در حساب کاربری شما قابل انجام است .پرفکت مانی (Perfect
) Moneyدر سال  ۲۰۰۷شروع به کار کرد و در پاناما به ثبت رسیده است.
با ساخت این حساب می توانید درآمدهای دالری خود را از سایت های مختلفی که با این بانک کار می کنند،
دریافت نمایید و همچنین خریدهای خود را در اینترنت از فروشگاه هایی که دارای درگاه پرداخت پرفکت مانی
می باشند ،انجام دهید.
نکات مهم در مورد پرفکت مانی






پرفکت مانی  ،هیچگونه تحریمی را در قبال ایرانی ها اعمال نکرده و از محبوبیت باالیی در کشور ما
برخوردار است.
مترجم موجود روی این سایت ،به زبان فارسی مجهز می باشد.
چند وب سایت ایرانی به عنوان اکسچنجر این پول روی سایت پرفکت مانی معرفی شده اند.
پرفکت مانی به طور ساالنه  ۴%به هر حساب سود پرداخت می کند .این امر به دلیل سرمایه گذاری
است که این بانک با استفاده از سپرده های موجود انجام می دهد.



کارمزد انتقال از یک حساب به حساب دیگر ،با توجه به نوع حساب ،بین  ۰٫۵%تا ( ۱٫۹۹%حداقل
 )۰٫۰۱$می باشد که از فرستنده کم می شود.

افتتاح حساب پرفکت مانی
ابتدا وارد سایت پرفکت مانی به ادرس  perfectmoney.isو سپس به قسمت  signupرفته و فرم
زیر را پر کنید

فرم را با توجه به شماره گذاری ها و توضیحات زیر تکمیل نمایید.
- ۱در این قسمت یک اسم برای حسابتان تعیین کنید.
 - ۲نام خود را کامل وارد کنید( .می توانید مشخصات خود مانند نام ،شهر و آدرس محل سکونت را فارسی یا
انگلیسی وارد کنید).
- ۳اسم شهر محل سکونتتان را وارد کنید.
 - ۴آدرس محل سکونت خود را بنویسید.
 - ۵کشور را از لیست انتخاب کنید( .پرفکت مانی هیچ محدودیتی علیه ایرانیان ندارد).
- ۶کد پستی را وارد کنید.
 - ۷آدرس ایمیل خود را دقیق وارد نمایید .به این ایمیل  Member IDشما ارسال خواهد شد.
- ۸شماره تلفن خود را بنویسید.
- ۹نوع حساب را  Personalانتخاب کنید.
- ۱۰رمز عبوری برای خود تعیین کنید( .بیشتر از  ۶کاراکتر و ترکیبی از حروف و اعداد باشد).
- ۱۱رمز عبور خود را مجددا وارد نمایید.
- ۱۲شماره تصادفی درون عکس را وارد کنید.
- ۱۳گزینه ” “I agree with terms and conditionsرا تیک بزنید.
در نهایت با کلیک بر روی ” “Registerثبت نام شما تکمیل می شود و صاحب یک حساب پرفکت مانی
خواهید شد.
پس از افتتاح حساب پرفکت مانی یک شماره به عنوان  Member IDبه ایمیل شما ارسال خواهد شد ،که این
شماره نام کاربری شما خواهد بود و هنگام ورود باید از این کد استفاده کنید .بنابراین به ایمیل خود مراجعه
کنید و  Member IDخود را یادداشت نمایید.

حال برای ورود به حساب خود ،گزینه ” “Loginرا از منوی فوقانی سایت انتخاب کنید و با استفاده از
Member IDو پسورد خود وارد حساب پرفکت مانی شوید.
معرفی بخش های مهم حسابPerfect Money
ابتدا الزم است با شماره حساب خود در پرفکت مانی آشنا شوید .از این شماره حساب ها می توانید برای انتقال
و دریافت پول استفاده کنید.

در تصویر فوق به ترتیب از باال به پایین ،شماره حساب های طال ،دالر ،یورو و بیت کوین خود را مشاهده می
کنید .در مقابل هر حساب نیز ،مبلغ موجود در حساب را خواهید دید .در تصویر ،حساب دالری و مبلغ موجود
در آن با خطوط قرمز مشخص شده است.
Send Money
انتقال وجه بین حساب های پرفکت مانی را از این بخش می توانید انجام دهید.
Statement
می توانید صورت حساب های خود را در این بخش مشاهده کنید.
History
برای مشاهده آخرین تراکنش های خود به این قسمت مراجعه نمایید.
Settings

در این بخش می توانید تنظیمات حساب و اطالعات شخصی خود را ویرایش کنید.
Logout
برای خروج از حساب بر روی  Logoutکلیک کنید.
روش های موجود برای خارج کردن پول از حساب پرفکت مانی
- ۱از طریق ساختن کارت شارژe-voucher
 - ۲امکان درخواست حواله موجودی پرفکت مانی به یک حساب بانکی مورد تعامل (این انتقال بین سه تا پنج
روز کاری انجام می شود).
 - ۳امکان تبدیل موجودی پرفکت مانی به دیگر پول های الکترونیک(exchange).
- ۴انتقال وجه بین حساب های پرفکت مانی.
آموزش استفاده ازe-voucher
از طریق  e-voucherیا همان کارت شارژ پرفکت مانی می توانید مستقیم در پذیرنده های پرفکت مانی  ،بدون
کارمزد پرداخت انجام دهید .و یا از طریق حساب کاربری خود با کوپن خریداری شده ،حسابتان را شارژ کنید و
سپس به وسیله حساب خود ،انتقال وجه یا پرداخت انجام دهید.
برای شارژ حساب از طریق e-voucherاز منوی اصلی ” “Depositرا کلیک و گزینه ی ””e-voucherرا
انتخاب نمایید .در صفحه باز شده ،شماره کارت شارژ و کد فعال سازی را وارد کنید .حساب کاربری شما در
لحظه شارژ خواهد شد.
جمع بندی
در این مقاله با افتتاح حساب پرفکت مانی آشنا شدیم و قابلیت ها وگزینه های مهم این حساب اینترنتی را
بررسی کردیم  .اگر می خواهید حساب خود را وریفای نمایید تا برای تراکنش های خود کارمزد کمتری پرداخت
کنید ،می توانید به مقاله وریفای کردن حساب پرفکت مانی مراجعه نمایید.

همچنین در صورتی که در هر یک از مراحل ثبت نام و یا کار با این حساب دچار مشکل شوید ،می توانید از نوار
ابزار ف وقانی سایت ،زبان فارسی را انتخاب کنید و با توجه به توضیحات فارسی موجود ،مشکل خود را حل
نمایید .

