
 

 

 

 میشید  Binanceبا استفاده از لینک موجود در توضیحات مستقیما وارد صفحه ثبت نام صرافی از کردن مرور گر خود پس از ب

https://accounts.binance.com/en/register?ref=104479205 

 

. به این نکته توجه کنید که صرافی بایننس به ساکنان ایران خدمات ارایه نمیده پس برای وارد شدن به سایت این صرافی باید از 

VPN  لتر شکنی معتبری استفاده کنید .یا فی 

شما رو ٍابت نگه داره و تغییر نکنه .  IPایست  که در هیچ شرایطی حتی در صورت قطعی اینترنت هم VPN منظور از معتبر ، 

کار میکنه . دقت داشته باشید که من به  Proxyfireهاییست که ساختارشون بر اساس نرم افزار VPN پیشنهاد من استفاده از 

سابتون هیچ وجه استفاده از برنامه ی بایننس برای تلفن همراه رو پیشنهاد نمیکنم چون به محظ نصب و اجرا احتمال بسته شدن ح

 ایران وجود داره IPبه علت 

 در پیش دارید از طریق مسیر رو  2ساخت حساب کاربری خود  در این صفحه همان طور که مشاهده می کنید برایخوب  

Email  یا تلفن همراه . شما قادر به استفاده از هر دو روشEmail افراد  و تلفن همراه هستید ولی قسمت موبایل به هیچ وجه به

ر ایمیل در .  در ابتدا مسیچون همون طور که ذکر کردم ممکنه با بسته شدن حسابتون روبه رو بشید م ساکن ایران پیشنهاد نمیکن

کاراکتر تشکیل شده از عدد  8که می بایست شامل حداقل  و در کادر دوم رمز عبور رو وارد کرده  کادر اول ایمیل خودتون رو

پسووردی قوی ید التین کوچک باشه تا به سطح امنیت متوسط برسه. همینطور در صورتی که بخوا تین بزرگ  و حرفحرف ال

 قبال وارد شده . که  می بینیدز وارد کردن رمز عبور کد معرف رو استفاده کنید . بعد ا داشته باشید باید از عالمت ها هم
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گانه فارکس  9ای میشید و قادر به استفاده از خدمات رایگان  شما با استفاده از این کد جز ای از خانواده ی بزرگ فارکس حرفه

حرفه ای هستید مثل آموزش های رایگان به صورت روزانه ، سیگنال ها ، تحلیل های تکنیکال ، پشتیبانی سریع و غیره بهرهمند 

 روی گزینه نین سایته که از قبل موافقت شده . در انتها و در آخر نیز که مربوط به موافقت کردن شما با قوا .میشید

Creat Account  ی کلیک کنیدیا ساخت حساب کاربر . 

 

 

 

کپی و در کادر  که صرافی برای شما ارسال کرده رو رقمی 6. با مراجعه به ایمیل خود کد  س ایمیل شما پیامی ارسال میشهبه آدر

موفقیت هستید و به یا  Successصحیح کپی کرده باشید قادر به مشاهده پیام  گه کد رونظر پیست کنید به صورت خودکار امورد 

 .  یدمرحله بعد میر



 

  Visa cardمشاهده می کنید و توضیحاتی در رابطه با نقل و انتقاالت از طریق  در ابتدا خوش آمد گویی سایت رو

 ن موضوع صرف نظر میکنیم .این موارد از ای که به علت عدم دسترسی افراد ساکن ایران به  Master cardو 

 یا بازگشت به صفحه اصلی کلیک می کنیم . Go to dashboardروی گزینه سپس  

 

 

ر می بایستی یم با توجه به حساسیت های باالی این بازاست و اولین کاری که باید انجام بدابحث امنیت  اولین پیغام که میبینیم 

که  Security. وارد بخش امنیت یا ار هایی که در نظر گرفته شده از هر نظر باال ببریم  به وسیله راهک امنیت حساب کاربری رو

 یم . سمت چپ صفحه مشاهده میکنید می ش در



 

Google authenticator لینک  2یم که با ی شمشاهده می کنیم روی گزینه مقابل این مورد کلیک میکنیم . وارد صفحه ای م رو

روی بعدی پس از دانلود برنامه  IOS & Androidیم . برای سیستم های مواجه می ش Google authenticatorرنامه دانلود ب

 کلیک کنید .

 

حتما یادداشت کنید  و به خاطر در نظر داشته باشید کد امنیتی رو مشاهده می کنید .  و کد امنیتی رو  Qrcodeدر صفحه جدید  

 ید . وانید به حساب کاربری خود وارد بش. در صورتی که کد را فراموش کنید نمی ت امنیتی بسیار مهمهزیرا این کد داشته باشید 



 

یا شروع کنید مواجه می شید پس از  Get startedاون رو اجرا کنید با گزینه  Google authenticatorپس از دانلود برنامه 

یا ورود با کد راه اندازی   enter a setup keyو  Scan a QR codeد صفحه بعد می شید که گزینه کلیک روی این گزینه وار

 QRمیبینید در صورتی که بخواید با کد خصوصی خودتون وارد حساب بشید گزینه ی  دوم و در صورتی که قصد ورود با  رو

code   رو دارید گزینه اول رو انتخاب کنید . ما اینجا با اسکنQR code   فت میکنیدرقمی رو دریا 6رو صفحه ی رایانه کد 

 

یا بعدی کلیک کنید و مجدد میبینید که صرافی هم به شما تاکیید میکنه که این کد رو حتما   nextخوب در ادامه روی گزینه ی 

 ذخیره کنید و فراموش نکنید 



 

با کلیک بر روی  دکادر هستی 2ه قادر به مشاهده ک دکار با کلیک بر روی گزینه بعدی وارد صفحه جدیدی می شیمرحله بعد در

get a code   رقمی به شما ارسال می شه .  6مجددا کد تایید ، ارسال کد تایید یا 

 

 

 

 



 

 کادر مورد نظر پیست کنیدکپی و در رقمی رو در  6به ایمیل خودتون مراجعه کنید و کد 

ثانیه اعتبار دارد و بعد از  30 به دلیل امنیت باال فقطدر نظر داشته باشید که این کد اسکن شدست   Qrcodeکادر دوم مخصوص  

 ببینید Google authenticatorثانیه کد تغییر میکنه . که کد جدید رو هم میتونید در برنامه  30

 بشید  بعدکلیک کنید تا وارد صفحه  یا بعدی Nextپس از تموم کردن این مراحل روی گزینه ی  

 

 یا بازگشت به بخش امنیت حساب کلیک کنید  Back to Securityدر این صفحه هم روی گزینه 

 



 

ببینید که نشون دهنده ی تکمیل فرایند افزایش    Google authenticatorرو مقابل   onدر این صفحه میتونید گزینه ی 

 امنیت حسابتونه  . 

 

مدیریت دستگاه رو میبینید که میتونید دستگاه هایی که باهاشون به این یا   device managementدر این قسمت صفحه 

 حساب کاربری متصل شدید ببینید

یا فعالیت حساب رو میبینید که این بخش به شما تاریخچه ی ورودتون به حسابتون   account activityبه عالوه در این قسمت 

 رو با جزییات نشون میده

 



 

اید مراحلی رو انجام بدید که انجام این مراحل برای ساکنان ایران امکان پذیر نیست ولی اگه اقامت برای انجام احراز هویت ب

این مرحله رو انجام بدید . با این وجود اگه حسابتون احراز هویت نشده باشه قادر به  کشوری جز ایران رو داشته باشید میتونید

اگه حسابتون رو احراز هویت کنید  اما دالر  1700یا به عبارتی حدودا   بیت کوین  از حسابتون هستید 0.05برداشت روزانه 

بخش  3یا تایید وارد صفحه ای میشیم .. همینطور که میبینید احراز هویت   Verifyمزایای بیشتری خواهید داشت . با کلیک روی 

 .یا پیشرفته Advanceو  یا  متوسط  Intermediate یا پایه basicدارد  : 

  0.5ت در مزان بیتکوین برداشتی به صورت روزانه که برای حالت پایه وبخش تفاوتاتی با هم دانلود : مثل تفااین سه 

 .بیتکوین میرسه  300در صورتی که برای دو حالت بعد سقف برداشت تا 

 personalدر مدارک مورد نیاز برای ارایه در هر یک بخش ها . در حالت بیسیک فقط   ه به تفاوتتفاوت بعد میش

information  یا اطالعات شخصی کافیست ولی در حالت متوسط شما نیاز به مدرک دولتی مثل پاسپورت و یا شناسنامه و

 یا اثبات ادرس دارید .   proof of addressهمینطور برقراری تماس تصویری دارید  و در حالت پیشرفته نیاز به 

 

 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 با دیتوان  
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