
 به نام خدا

برای ثبت نام و احراز هویت یا تایید مدارک در ابتدا میبایست وارد سایت این صرافی 
 شوید

https://greenchange.io/fa  
دیگر  و تراکنش رمز ارز داشته ایدهم شدید، احراز هویت و تاپ چنج ثبت نام کرده اید در نظر داشته باشید که اگر قبال در

می توانید وارد کابین خود  یوزرنیم و پسورد تاپ چنج، با هماناحتیاجی به ثبت نام مجدد در گرین چنج ندارید و 
 .شویدGreenChange  در

 کافیه تا برروی گزینه ی ثبت نام در سمت چپ باالی صفحه کلیک کنید در صورتی که قصد ثبت نام دارید 

 
سپس در صفحه ی جدید میبایست ایمیلی که به ان دسترسی دارید را وارد کنید و سپس پذیرفتن قوانین را انتخاب کنید و 

 برروی ارسال کد کلیک کنید

 کانال تلگرام
 

 مشاورین در تلگرام 
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https://pforex.vip 
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 spamیا   inboxای شما ارسال خواهد شد، این کد را یا در قسمت پس از کلیک برروی ارسال کد ، کدی از طرف کارگزاری بر 

 مشاهده خواهید کرد ، کد را کپی کرده و در قسمت ذکرشده یادداشت کنید

 
 و سپس گزینه ی تایید را انتخاب کنید 



 
 

 

در صفحه جدید میبایست مشخصات خودرا تکمیل کننید ، در قسمت اول نام ، در قسمت دوم نام خانوادگی ،در  قسمت سوم 
 نام کشور  و در قسمت چهارم پسورد یا رمزعبور مدنظر خودرا وارد کنید 

 
 حساب کاربری برای احراز هویت یا تایید مدارک میبایست در منوی سمت راست برروی پروفایل کلیک کنید پس از ساخت



 
 

پس از ورود به صفحه ی اصلی میبایست در ابتدا شماره تلفن همرا خودرا تایید کنید برای اینکاردر ابتدا کشور خودرا انتخاب 
 که برای ایران میباشد استفاده کنید  98شماره تماس خودرا بدون صفر یادداشت کنید شما میتئانید از پیش کد +کرده و سپس 

 
 و پس از دریافت کد ، کدرا در قسمت مشخص شده یادداشت کنید و برروی گزینه ی تایید کلیک کنید

 مشخصات فردی خودرا تکمیل کنید پس از تایید شماره تلفتن میبایست



 
شناسنامه یا حتی -کدملی-و پس از تکلمیل مشخصات فردی شما میتوانید اقدام به ارسال مدرک شناسایی همانند پاسپورت

 گواهینامه خود کنید 

 

 
 

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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