
 آموزش ساخت حساب کاربری صرافی بایننس

 ثبت نام در وب سایت

 مراجعه کنید. آدرسبه این  صرافی بایننسوب سایت  برای ورود به

 Binance ‑لینک ورود به سایت صرافی بایننس 

های کاربری خود برای ساخت حساب بایننس پیچیده و غیر مشابه با سایر حسابدر صفحه بعد، ایمیل و رمز عبور را وارد کنید. حتما از پسوردی 
کلیک کنید تا یک ایمیل تأییدیه برای شما ارسال شود. با کلیک روی آن عملیات  Register یاستفاده کنید. وقتی فرم تکمیل شد، روی دکمه

 .ثبت نام تکمیل خواهد شد

توانید از هر آدرسی برای ثبت نام در بایننس استفاده کنید. گوگل اطالعات کاربرانش را در اختیار دیگر نیازی به نگرانی درباره ایمیل نیست و می
 .تواند به هویت واقعی شما پی ببردنمی Gmail ها قرار نداده و بایننس از طریق آدرسشرکت
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د اکانت بایننس انجام بدهید، وگرنه حین انجام اولین تراکنش و ارسال ای را حتما فعال کنید. این کار را بالفاصله بعد از ایجاتایید هویت دو مرحله
با نرم  ٢FAسازی +، گزینه فعال٩٨رمز ارز برای دیگران، مجبور به آن خواهید شد! با توجه به عدم امکان ارائه شماره موبایلی با پیش شماره 

را انتخاب کنید. این اپلیکیشن را از گوگل پلی استور یا اپ استور دانلود و نصب کنید. دکمه قرمز رنگ + را در Google Authenticator  افزار
 .دوربین گوشی اسکن کنیدکد نمایش داده شده روی صفحه را با  QR پایین سمت راست صفحه لمس و

 ثبت نام در اپلیکیشن بایننس

 یدانلود، نصب و اجرا کنید. در سمت چپ صفحه، گزینه Apple Store و برای آی او اس از Google Play Store  اپلیکیشن را برای اندروید از
Login/Register را لمس کنید. 

 

را لمس و در مرحله بعد نام کاربری و رمز عبور مورد نظرتان را وارد کنید. تیک گزینه  ”No account yet? Register“ پایین صفحه گزینهدر 
ضربه بزنید. اگر توسط یکی از دوستان خود برای استفاده از بایننس و  Register موافقت با قوانین صرافی را زده و سپس روی دکمه زرد رنگ

وارد کنید. بر اساس سیستم دعوتی که بزرگترین صرافی دنیا در نظر گرفته  ”Referral ID“ اید، آیدی او را در قسمتر آن دعوت شدهترید د
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توانید کد دعوت خود را به دیگران بدهید تا در زمان شود. شما نیز میاست، بخشی از کارمزدهای تریدهای شما به فرد معرف اختصاص داده می
 .بایننس آن را وارد کنند ثبت نام در

 

 .جا کنیدشود. آن را تا زمان درست شدن پازل به آرامی با انگشت جابهبرای اطمینان از ربات نبودن شما، یک اسالید نمایش داده می

 

 .شود. کد داخل آن را در کادر وارد کنیدایمیلی برای آدرس ارائه شده به منظور ساخت حساب بایننس ارسال می



 

 نکته درباره ساخت حساب بایننسچند 

وجود دارد، اما این گزینه برای کاربران ایرانی غیر قابل  Mobile برای ساخت حساب بایننس از طریق شماره موبایل، گزینه دیگری در تب •
 .+ برای ساخت اکانت استفاده نکنید٩٨استفاده است. هرگز از شماره موبایلی با پیش شماره 

 .رعایت کنید کامالپی را حتی در زمان درست کردن حساب کاربری ینکات مربوط به تغییر آ •

برای رد کردن سریع مرحله ثب نام، از وارد کردن ایمیلی نامعتبر که دسترسی سریع به آن نداشته و امنیتش به وسیله راهکارهایی نظیر  •
فراموشی رمز عبور، فقط از طریق این ایمیل قادر به ای به طور کامل تامین نشده است، خودداری کنید. در صورت احراز هویت دو مرحله

 .بازیابی حساب کاربری خود خواهید بود

کنیم امنیت اکانت خود را افزایش بدهید. بعد از اولین مرتبه الگین، از شما درخواست قبل از شروع کار و ترید در بایننس، پیشنهاد می •
بر توان این فرآیند را به بعد موکول کرد، اما با توجه به زمانن فعال کنید. البته میرا برای آ (2FA) ایشود تا احراز هویت دو مرحلهمی

 .ای را نیز فعال کنیداحراز هویت دو مرحله Binance کنیم بالفاصله بعد از ساخت حسابنبودن آن، پیشنهاد می

 



 

 !هشدار ؛ ثبت نام در بایننس برای ایرانیان ممنوع است

را در پی دارد. صرافی بایننس تحت تاثیر  مهم ممنوعیت ساخت حساب در بایننس برای ایرانیان، خطر بلوکه شدن داراییعدم توجه به موضوع 
 های ایاالت متحده آمریکا علیه کشورمان، استفاده از خدماتش را برای کاربران ایرانی ممنوع کرده است. اگر سیستم به هویت شما پی ببرد،تحریم

اند، گیری رمز ارزهای خود شدهتان را بلوکه خواهد کرد. اگرچه طبق تجربه، اغلب کاربران در نهایت موفق به بازپسو داراییحسابتان را مسدود 
 .اندها تحمیل کرده و متحمل دردسرهای فراوانی شدهاما این کار استرس فراوانی روی آن

ترین اشتباهی است که به لو رفتن پی سیستم خود را عوض کنید. این متداولدر هر زمان، ثبت نام، ترید یا فقط بررسی موجودی، حتما آدرس آی
متعلق به ایران با سرورهای بایننس تبادل داده کنید تا به  IP شود. کافی است تنها یک مرتبه، از طریق یک آدرسهویت واقعی کاربران منجر می

، موقعیت جغرافیایی واقعی خود را پنهان کنید. کشور محل قرارگیری VPN  نظیر پیشما مشکوک شود. با استفاده از یک نرم افزار تغییر آدرس آی
مربوط به همان  IP مورد استفاده در زمان ثبت نام را به خاطر داشته و همیشه برای استفاده از وب سایت یا اپلیکیشن، از یک آدرس VPN سرور

بایننس به سرور آلمان (برای مثال) متصل بودید، بعد از ثبت نام نیز فقط به  کشور استفاده کنید. به عبارتی اگر در زمان ساخت حساب اکانت
 .سرورهایی واقع در همان کشور باید متصل شوید

نظیر آمریکا است! بله آمریکا نیز در این فهرست قرار دارد!  Binance پی سایر کشورهای واقع در بلک لیستنکته مهم دیگر عدم ثبت نام با آی
 .مخصوص کاربران این کشور توسعه داده که کامال منطبق با قوانین آن است Binance US می متفاوت با نامبایننس پلتفر

+ ارائه نکنید، با این کار، سیستم به جای شک، از هویت ایرانی ٩٨ای با پیش شماره همچنین هرگز با پاسپورت ایرانی احراز هویت نکرده و شماره
توانید تا سقف فرض بعد از ثبت نام در بایننس مین دارایی و بسته شدن حساب قطعی است. به طور پیششما مطمئن خواهد شد و بلوکه شد

مبادله داشته باشید. اگر نیازمند افزایش این سقف هستید، از یک هویت جعلی، متعلق به فردی ساکن کشور سرور مورد  بیت کوین روزانه دو
 .، استفاده کنیدVPN  استفاده در نرم افزار

 اس است. پیپی ثابت یا استفاده از ویای، خرید یک آیراهکار کاربران حرفه




