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 ��کسب درآمد با بیت کوین در ایران

۲ ۱  
 ::شما هم از اینجا شروع کنید با کسب درآمد میلیونی بیت کوین

 : دوستان عزیز باید چند نکته رو توجه کنید ��

و آموزش ها رو مطالعه   قبل از شروع کار حتما تمام مطالب این پست ��

 بفرمایید

تبدیل بیتکوین از کیف پول به تومان توسط چند سایت داخل ایران صورت  ��

میگیره و ما بهترین ها رو در ادامه معرفی میکنیم و با استفاده از این سیت ها 
به سرعت برای شما بیت کوین رو به تومان تبدیل میکنن ، پس نگرانی از این 

 .بابت نداشته باشید

از سیستم های دیگه به هیچ عنوان و در هیچ  در این سیستم برخالف خیلی ��

مرحله نیاز به پرداخت وجهی نیست . بسیاری از سودجویان این آموزش را به 
 0شما با سرمایه   قیمت های مختلف می فروشند مراقب اینگونه افراد باشید و

هم به راحتی میتونید کار کنید و در کمتر از چند ساعت حتی میتونید اولین 
 بزنیدبرداشتو 

بیشترین سهم شما از درآمد و ماینینگ زیرمجموعه و تیم شما هستش . پس ��

 .سریعا شروع به جذب زیرمجموعه کنید تا درآمد خودتون رو چند برابر کنید

این نوع کسب درآمد نیاز به یک کامپیوتر یا لپ تاپ متصل به اینترنت داره،   ��

تعداد کامپیوتر بیشتری داشته اینترنت زیادی هم نمیخواهد و توجه کنید هر 
 .باشید درآمد شما هم بیشتر میشود

 .در ادامه مطلب با ما همراه باشید و لذت درآمد قانونی و مطمئن رو تجربه کنید

بیت کوین چیست و چگونه میتوانم با بیت کوین کسب درآمد داشته 
 باشم؟

 

 کسب درآمد با بیت کوین 100تا  0آموزش 
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 .کسب درآمد تضمینی و قانونی با بیت کوین را با ما تجربه کنید

      کسب_درآمد_با_بیت_کوین#

 . یک لپ تاپ دارید میتوانید با استخراج بیت کوین درآمد میلیاردی را تجربه کنید اگر شما هم یک کامپیوتر یا
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یز در این قسمت با سالم خدمت دوستان باهوش و آینده نگر عز

سعی داریم به شما آموزش دهیم که با لپتاپ یا کامپیوتر خودتون 

داخل خونه و با کمک دوستانتون میتونید درامد کسب کنید اونم 

 .به دالر

این روش یک روشه رایگان برای تمامی افراد در دنیاست و شما 

احتیاج به هیچ نوع سرمایه گذاری در آن ندارید فقط خودتون با 

ستانتون کامپیوتر های خودتون رو در زمانی که استفاده نمی دو
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کننین در اختیار شبکه بیت کوین قرار می دید و پورسانت دریافت 

 .می کنین می پرسید چطور ؟ ما به شما آموزش می دهیم

@daramadyek 👈 

 کوین بیت با درآمد کسب 100 تا 0 آموزش��

 

 حاال بیت کوین چی هست ؟
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یک نوع ارز دیجیتال با ارزش و غیر متمرکز است که از سیستم 

های کامپیوتری دنیا برای انجام تراکنش هاش استفاده می کنه و به 

اون سیستم ها پورسانت میده که قرار من و شما هم عضو اون 

 باشیم

 ��ثبت نام

http://bit.ly/2GsEjFq 
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 کار شما استخراج بیت کوین هست. در منزل و با سیستم خودتون

...  

 یا اصطالحا ماین کردن بیت کوین

 . اکثر ارزهای دیجیتال ماین میشن و قابلیت استخراج دارند

میلیون  20اما با سیستم های مخصوص که در بازار موجوده و باالی 

 ... قیمتشونه

 CPU های قوی دارن و مثال با چندین CPU که اون دستگاه ها

 .همزمان و به صورت تخصصی بیت کوین استخراج میکنند

ما با کمک یک افزونه و با سیستم خودمون به صورت غیر مستقیم 

  ... بیت کوین ماین میکنیم

این افزونه وابسته به یک شرکت هست که امکان استخراج بیت 

 .عادی رو فراهم میکنه کوین با سیستم های

شما قویتر باشه ، سرعت استخراج بیشتره و  CPU هر چقدر

 ... درآمد شما بیشتر

 .های چند هسته ای هست CPU پیشنهاد ما

ضمنا استخراج بیت کوین کامال قانونی هست و از یه جهاتی به 

 .اقتصاد کشور هم کمک میکنه
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دانلود و نصب برای شروع روی لینک زیر کلیک کنید و افزونه رو 

 : کنید

👈GsEjFq2http://bit.ly/ عضویت 

بعد از نصب روی مرورگرتون ، روی آیکون افزونه در نوار باال 

 . سمت راست مرورگر کلیک کنید تا صفحه افزونه باز بشه

در اولین فرصت سرعت استخراج که در سمت پایین و چپ 

 .میشه رو تا ماکزیمم افزایش بدیدنمایش داده 

 افزونه بطور خودکار و بدون نیاز به کاری از سمت شما ، از قدرت

CPU  شما برای حل معادالت ریاضی بالک های بیت کوین استفاده

 .میکنه و در عوض به شما بیت کوین میده

صفحه افزونه رو تا زمانیکه میخاید استخراج کنید باز بگذارید. 

حه استخراج متوقف و بیت کوین های شما بمحض بستن صف

ذخیره میشه تا زمانیکه دوباره افزونه رو فعال کنید و استخراج 

 .شروع بشه

 : نکات

افزونه برای نصب روی مرورگرهای فایرفاکس و کروم  -1

موجوده اما پیشنهاد ما استفاده از کروم هست. چون سرعت 

 استخراج در کروم دوبرابرفایرفاکس هست
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 .دقیقه یکبار آپدیت میشه10بیت کوین استخراج شده هر رقم  -2

حتما قبل از شروع کار به پنل الگین بشید ، تا اگر مشکلی پیش  -3

 .اومد یا صفحه افزونه رو بستید، رقم بیت کوین ذخیره شده باشه

بهترین روش درآمد جذب زیر مجموعه هست چون با فعالیت  -4

تا میتونید با تبلیغات  اونها به درآمد شما هم اضافه میشه.

زیرمجموعه جذب کنید . کافیه یه آگهی تو دیوار یا شیپور بدید و 

کنید و البته از تصاویر و مطالب  یا به دوستان یا آشنایان معرفی

 .همین کانال هم میتونید استفاده کنید

 .بهتره که هر چند ساعت یکبار به سیستم تون استراحت بدید -5

 برداشت بیت کوین :
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 <در مورد نحوه پرداخت ، وقتی بیت کوین به این حد رسید ===

0.00001 BTC 

 میتونید برداشت کنید که تو تنظیمات افزونه میزنید روی گزینه

===> WITHDRAW BTC 

اول به حساب بیت کوین خودتون منتقل کنید ، اگر ندارید میتونید 

بسازید ، اموزش ساخت کیف پول بیت کوین در اینترنت موجوده 

 به زبان فارسی ... در کانال هم موجوده
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و بعد از انتقال به کیف پول تون میتونید توسط سایت زیر بفروش 

خودتون منتقل برسونید و تبدیل به ریال کنید و به شماره کارت 

میشه ، البته قبلش باید ثبت نام کنید و هویت خودتون رو تایید 

دقیقه زمان میبره 10کنید که کال   

http://bit.ly/2KKgKMd  ثبت نام و عضویت در سیستم

 تبدیل بیت کوین به تومان

 

 

https://t.me/daramadyek
http://1daramad.blog.ir/
http://bit.ly/2KKgKMd
http://abcbourse.ir/


   https://t.me/daramadyek|     روش های کسب درآمد در کانال و سایت ما
http://1daramad.blog.ir 

 

: گیری مجموعه زیر ��  

بهترین روش افزایش درآمد تون، زیر مجموعه گیری هست. زیر 

مجموعه های شما عالوه بر اینکه برای خودشون کار می کنند، با 

 کنند.فعالیت شون درآمد شما رو هم اضافه می 

لینک مخصوص خودتون رو از صفحه اصلی استخراج میتونید 

بردارید و به دوستان و آشنایان معرفی کنید و یا در سایت هایی 

 مثل دیوار و شیپور تبلیغ کنید.

ازمطالب و تصاویر و آموزش های این کانال هم میتونید برای 

 آموزش زیرمجموعه های خودتون استفاده کنید.

طبق تصویر برای استخراج، این صفحه باید  دوستان دقت کنید

روی مرورگرتون باز باشه و بدون دخالت شما استخراج انجام 

میشه و شما میتونید ساعت ها سیستم تون رو روشن بگذارید و به 

 کارهای دیگه تون بپردازید.

http://bit.ly/2GsEjFq👈ثبت نام و دانلود برنامه 

 .در ادامه آموزش تصویری ثبت نام در سایت رو قرار میدیم

@DaramadYek 

 آموزش تصویری کسب درآمد با بیت کوین
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فیلتر شکن شما روشن  مرحله اول: روی لینک زیر کلیک کنید. توجه کنید که
تا بتونید وارد سایت بشید باشه .  

http://bit.ly/2GsEjFq 

 

 مرحله دوم: بعد از دانلود برنامه روی اون کلیک کنید تا نصب بشه
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 اجازه بدید تا برنامه کامل نصب بشه چند دقیقه طول میکشه

 

مرحله سوم: روی آیکون کلیک کنید تا شروع به استخراج کنید و بیت کوین 
 .جمع کنید
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مرحله چهارم : ماین کردن و استخراج بیتکوین ، شما می تونید لینک زیر 
مجموعه گیری رو پخش کنید تا افراد بیشتری عضو بشن و درآمد شما بیشتر 

 .بشه

دوستان با هر کامپیوتری حتی قدیمی همین حاال شروع به استخراج کنید و 
دوستانی که چن بدون هیچ دغدغه ای با روشی مدرن به درآمد دالری برسید. 

تا سیستم داخل خونه دارن میتونن روی همش نصب کنن و زیر مجموعه ی 
 همدیگه قرارش بدن تا بصورت تصاعدی درامدشونو باال ببره

بهترین ویژگی این روش، نیاز نداشتن به سرمایه و کامال بدون هزینه بودن 
 اون هست

http://bit.ly/2GsEjFq 

 �🁆🁆�ثبت نام و شروع

 

https://t.me/daramadyek
http://1daramad.blog.ir/
http://bit.ly/2GsEjFq
http://abcbourse.ir/

