
 

 

تو این جلسه قصد داریم ثبت نام در صرافی کوکوین رو به افغان ها و تاجیک های عزیز آموزش بدیم . صرافی کوکین یکی از 

صرافی های ارزدیجیتال است که شما قادر به انجام معامالت و سرمایه گذاری ارز های دیجیتال در این صرافی هستید و این راه 

 دالری و نوعی خود اشتغال زایی برای شما عزیزان باشه .میتونه راهی برای کسب درآمدی 

 میشید  kucoinمستقیما وارد صفحه ثبت نام صرافی  زیرپس از باز کردن مرور گر خود با استفاده از لینک 

ode=rJ2CJTZhttps://www.kucoin.com/ucenter/signup?rc 

 

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

Email  در لیست  این کشورقابل استفاده نیست چون پیش شماره ی  افغانستانیا تلفن همراه . قسمت موبایل برای ساکنین

یل در کادر اول ایمیل خودتون رو وارد کرده و سپس به  کادر سوم میریم و رمز عبور رو وجود نداره  در ابتدا مسیر ایم مربوطه

کاراکتر تشکیل شده از عدد حرف التین بزرگ  و حرف التین کوچک باشه تا به  10میکنیم که می بایست شامل حداقل وارد 

و می بینید که قبال وارد شده . شما با استفاده از این سطح امنیت رمز عبورتون باال باشه . بعد از وارد کردن رمز عبور کد معرف ر

گانه فارکس حرفه ای هستید مثل  9کد جز ای از خانواده ی بزرگ فارکس حرفه ای میشید و قادر به استفاده از خدمات رایگان 

آخر نیز که مربوط به  و در آموزش های رایگان به صورت روزانه ، سیگنال ها ، تحلیل های تکنیکال ، پشتیبانی سریع و غیره.

 موافقت کردن شما با قوانین سایته که این قسمت رو هم باید تایید کنید . 
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 رو میزنیم .   send codeسپس به سراغ کادر اول میریم و گزینه ی 

جود رو کپی کدی از طرف سایت به ایمیل ما ارسال میشه .. با مراجعه به ایمیل میتونیم ایمیل سایت کوکوین رو ببینیم .. کد مو

 یا ثبت نام  کلیک میکنیم.  Sign Upکرده و در کادر دوم پیست میکنیم در انتها روی گزینه 

 

به ما خوش آمد میگه . اولین کار بعد از ثبت نام افزایش امنیت حسابتونه . موس خودتون رو روی آیکون  kucoinخوب سایت 

 یا امنیت حساب رو انتخاب کنید .  Account Securityحسابتون نگه دارید لیستی رو میبینید .. گزینه ی 

در این بخش مراحل مختلفی برای افزایش امنیت حسابتون در این صفحه بخش های مختلف برای امنیت حساب رو میبینید .

 جام بدید .رو بررسی میکنیم ولی شما میتونید ما بقی مراحل رو هم ان Google Authenticatorمشاهده میکنید .. ما فقط مورد 

وارد صفحه بعد   setبا کلیک بر روی گزینه ی  یا تایید از طریق گوگله  verificationقسمت گوگل   خوب برای فعال سازیه

کدی رو که سایت برای شما ارسال شده کپی کنید و در کادر موجود  کلیک کنید   send codeمیشیم . مجدد روی گزینه ی 

 مرحله به صورت خودکار وارد صفحه بعد میشیم  پیست کنید .  پس از انجام این 



 

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

شوید. کد رد زیرا این کد امنیتی بسیار مهمه . در صورتی که کد را فراموش کنید نمی توانید به حساب کاربری خود وا

کد رو در کادر مورد نظر وارد کنید و مرورگر دریافت میکنیم .  Authenticatorیکبارمصرف رو بر اساس ویدیو از طریق 

activate  خوب مرحله افزایش امنیت اول با موفقیت به پایان رسید  .یا فعال سازی رو بزنید 

 

 خوب احراز هویت :

رو  KYC Verificationغانستان امکان پذیره با بردن موس بر روی حساب کاربری اف انجام احراز هویت برای افراد ساکن

 رو انتخاب میکنیم .  Start Verificationانتخاب میکنیم و سپس گزینه ی 



 

در این صفحه در کادر اول کشور محل زندگیتون رو انتخاب کنید که میتوانید افغانستان را پیدا کنید . در دو کادر بعد نام و نام 

خانوادگی خودتون رو وادر کنید و در کادر بعد نیازه که مدکی که قصد آپلودش رو دارید انتخاب کنید . کارت شناسایی ، 

و یا گواهینامه گزینه های موجود هستند . ما کارت شناسایی رو انتخاب میکنیم . در کادر آخر هم شماره کارت پاسپورت 

 شناسایی رو وارد کنید و تایید رو بزنید . 

 

 رو انتخاب میکنیم تا مراحل احراز هویت رو تکمیل کنیم .  Proceed to obtain more privitegesگزینه ی 



داره که در دو بخش اول نیاز یک عکس از رو به رو ی کارت شناساییتون و یک عکس از پشت کارت  در اینجا سه بخش وجود

شناسایی آپلود کنید و در بخش سوم هم میبایستی کارت شناسایی رو در دست بگیرید و عکسی سلفی از خودتون بگیرید و 

 .ن مدارک شما ثبت میشه و احراز هویتتون انجام میشهآپلود کنید و تایید رو بزنید تا مدارک بررسی بشه و در صورت کامل بود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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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