ثبت نام در وب سایت بایننس
وارد صفحه نخست وب سایت این صرافی به آدرس  binance.comشده و سپس از گوشه باال سمت راست،
روی گزینه  Registerکلیک کنید.

در صفحه بعد ،ایمیل و رمز عبور را وارد کنید .حتما از پسوردی پیچیده و غیر مشابه با سایر حسابهای کاربری
خود برای ساخت حساب بایننس استفاده کنید .وقتی فرم تکمیل شد ،روی دکمهی  Registerکلیک کنید تا
یک ایمیل تأییدیه برای شما ارسال شود .با کلیک روی آن عملیات ثبت نام تکمیل خواهد شد.

تایید هویت دو مرحلهای را حتما فعال کنید .این کار را بالفاصله بعد از ایجاد اکانت بایننس انجام بدهید،
وگرنه حین انجام اولین تراکنش و ارسال رمز ارز برای دیگران ،مجبور به آن خواهید شد! با توجه به عدم
امکان ارائه شماره موبایلی با پیش شماره  ،+98گزینه فعالساز ی  FA2با نرم افزار  Google Authenticatorرا
انتخاب کنید .این اپلیکیشن را از گوگل پلی استور یا اپ استور دانلود و نصب کنید .دکمه قرمز رنگ  +را در
پایین سمت راست صفحه لمس و  QRکد نمایش داده شده روی صفحه را با دوربین گوشی اسکن کنید.

ثبت نام در اپلیکیشن
اپلیکیشن را برای اندروید از  Google Play Storeو برای آی او اس از  Apple Storeدانلود ،نصب و اجرا
کنید .در سمت چپ صفحه ،گزینهی  Login/Registerرا لمس کنید.

در پایین صفحه گزینه “ ”No account yet? Registerرا لمس و در مرحله بعد نام کاربر ی و رمز عبور مورد
نظرتان را وارد کنید .تیک گزینه موافقت با قوانین صرافی را زده و سپس روی دکمه زرد رنگ  Registerضربه
بزنید .اگر توسط یکی از دوستان خود برای استفاده از بایننس و ترید در آن دعوت شدهاید ،آیدی او را در
قسمت “ ”Referral IDوارد کنید .بر اساس سیستمی که بزرگترین صرافی دنیا در نظر گرفته است ،بخشی از
کارمزدهای تریدهای شما به فرد معرف اختصاص داده میشود.

برای اطمینان از ربات نبودن شما ،یک اسالید نمایش داده میشود .آن را تا زمان درست شدن پازل به آرامی
با انگشت جابهجا کنید.

ایمیلی برای آدرس ارائه شده ارسال میشود .کد داخل آن را در کادر وارد کنید.
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