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آموزش ۸ روش کسب درآمد از بیت کوین
و ارزهای دیجیتال

 104 بازدید  کسب و کار اینترنتی  توسط: مدیر سایت مرداد ۱۵, ۱۳۹۷

آموزش کسب درامد از ارزهای دیجیتالی مانند
بیت کوین

ارزهای دیجیتالی امروزه بسیار فراگیر شده است و به عنوان یک منبع درآمد

جدید مورد استقبال بسیاری از افراد واقع شده است. اما نکات زیادی در رابطه با

این ارزهای دیجیتالی به خصوص بیت کوین وجود دارد و آن این است که اگر

شما تمایل دارید از طریق بیت کوین و ارزهای دیجیتال کسب درآمد کنید حتما

باید وقت، دانش و انرژی بسیار زیادی برای آن صرف کنید.
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پکیج آموزش کسب درآمد از بیت کوین با گوشی و دسکتاپ

 149,000  39,500

 

75%
یف
تخف



https://daramad724.com/product/best-wordpress-theme/
https://daramad724.com/product/learning-make-money/
https://daramad724.com/product/bitcoin/
https://daramad724.com/product/make-money1/
https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/en/policies/terms/
https://daramad724.com/product/bitcoin/
https://daramad724.com/product/bitcoin/
http://abcbourse.ir/


 دانلود 3 قالب محبوب و پرطرفدار

وردپرس | قالب زیبای وردپرس

62,000 تومان 39,500 تومان

 پکیج کسب درآمد اینترنتی میلیونی

(پکیج 2 و 3) خرید و دانلود بسته

رایگان!

 پکیج آموزش کسب درآمد از بیت

کوین با گوشی و دسکتاپ

149,000 تومان 39,500 تومان

 پکیج کسب درآمد اینترنتی میلیونی 1

(کسب درآمد به دالر)

195,000 تومان 49,500 تومان

محصوالت

Privacy - Terms

 

cryptotab یکی از روش های ساده برای کسب بیت کوین سایت و مرورگر

کریپتو تب می باشد که بسیاری از افراد را به خود جذب نموده. می توانید عالوه

بر این مقاله، این مطلب “آموزش کامل سایت cryptotab” را هم مشاهده

بفرما�د.

در واقع یک ضرب المثل انگلیسی وجود دارد که می گوید به کسی نهار رایگان

نمی دهند و این ضرب المثل مواقعی مورد استفاده قرار می گیرد که یک نفر

تصور می کند بدون اینکه حتی کوچکترین زخمی بکشد می تواند پول بسیار

زیادی به جیب بزند.

پکیج کسب درآمد اینترنتی میلیونی ۱ (کسب درآمد به دالر)
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باید بدانید که کسب درآمد از اینترنت همچون در دنیای واقعی پر از رمز و راز

بوده و به آسانی میسر نمی شود. شما برای اینکه بتوانید از طریق بیت کوین به

کسب درآمد برسید باید تمامی توان فکری و انرژی یا زمان خود را به آن

اختصاص دهید.

از همین رو در این مقاله می خواهیم به ۹ روش برای کسب درآمد از بیت کوین

اشاره کنیم تا انگیزه الزم برای شروع این کار را در شما ایجاد کنیم و همچنین در

صورتی که از توان کافی بهره مند بودید بتوانید از داشتن بیت کوین لذت ببرید.

آگاه باشید که برخی از روش هایی که ما در این مقاله به آن اشاره می کنیم

بسیار راحت و زحمت کمتری دارد در نتیجه به همان اندازه درآمد کمتری نصیب

شما خواهد و در عین حال روش های دیگری نیز وجود دارد که زحمت بسیار

زیادی را برای شما به همراه خواهد داشت و بدون تردید باید بدانید که سود

بیشتری هم در قبال آن به دست خواهید آورد.
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در این مقاله همانطور که گفته شد ۸ روش برای کسب درآمد از بیت کوین را

توضیح می دهیم که به ترتیب میزان سختی و درآمدی که از طریق آن به دست

می آورید مرتب شده است. همچنبن می توانید پکیج ویژه آموزش کسب

درآمد از بیت کوین ما را تهیه نما�د که در آن آموزش های حرفه ای و بسیاری

کاربردی را قرار داده ایم.

۱- روش اول کسب درآمد از بیت کوین
سایت های بسیار زیادی وجود دارد که اگر برای انها یک سری از وظایف از پیش

تع�ن شده انجام دهید به ازای دریافت پول به شما بیت کوین می دهند. این

مقدار چیزی از بیشتر از آب باریکه نخواهد بود و در نتیجه شما برای اینکه

بتوانید از طریق بیت کوین به کسب درآمد برسید باید یک فرآیند طوالنی را طی

کنید. به عنوان مثال پرداخت به ازای کلیک یکی از معروف ترین روش هایی

است که سایت ها مختلف از آن استفاده می کنند.

این مدل از کسب درآمد ها بیشتر توسط سایت های تبلیغاتی مورد استفاده

قرار می گیرد. سایت هایی مانند سایت Bitcoin Faucet هم با همین روند

درآمد اندکی از بیت کوین را برای شما فراهم می کند. اگر بخواهیم روال کار را

برای شما بازگو کنیم باید بدانید که شما تبلیغات متفاوتی را بر روی سایت خود

به نمایش می گذارید و به ازای هر تعداد مشاهده تبلیغ، بیت کوین دریافت

می کنید.

۲- انجام کارهای کوچک و کسب درآمد از بیت
کوین

اگر بخواهیم در رابطه با این روش توضیح دهیم باید گفت که کارهای کوچک در

قبال دریافت مقدار کوچکی از بیت کوین انجام می شود. کارهایی که به این
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منظور انجام می شود می تواند شامل تست کردن یک پالگین جدید و یا بررسی

سازگااری آنها با مرورگرهای موجود و حتی ریت کردن یک تو�ت می باشد.

همچنین برخی از سایت ها وجود دارند که در قبال انجام باز های آنالین به شما

بیت کوین داده می شود.

سایت Coinworker یکی از سایت های مشابه سایت های فریلنسری می باشد

که به همین منظور طراحی شده است و می تواند این امکان را به شما بدهد که

از این طریق بیت کوین دریافت کرده و به کسب درآمد برسید. هرچند کسب

درآمد از این طریق بسیار ناچیز است اما نسبت به سایت های تبلیغاتی و

کلیکی بیشتر بوده و میتواند شما را راضی نگه دارد.

۳- نوشتن درباره ارزهای دیجیتال

اگر جزء آن دسته از افرادی هستید که به ارزهای دیجیتالی از جمله بیت کوین

عالقه دارید می توانید با نوشتن درباره آنها و اشتراک گذاشتن آنها در بین

کسانی که به این روش از کسب درآمد عالقه دارد به کسب درآمد از بیت کوین

بپردازید. البته درآمد شما با توجه به شناختی که از بیت کوین دارید متفاوت

است.

انجمن های اینترنتی بسیار زیادی در اینترنت وجود دارد که می توانید در آنها

شرکت کرده و اطالعات زیادی در رابطه با بیت کوین، بالک چین (زنجیره بلوک)،

استارتآپ های این حوزه و… به دست آورید.

BitcoinTalk کی از انجمن هایی است که طرفداران زیادی دارد و کاربرانی که

بتوانند پست ها و مطالب جذابی در ارتباط با کمپین های تبلیغاتی برای

استارتاپ ها بنویسند می توانند بیت کوین پاداش دریافت می کنند.

البته باید بدانید که اگر بخواهید از این طریق به کسب درآمد برسید مسیر

طوالنی و دشواری را پیش رو خواهید داشت همچنین نیاز است حوصله ی

انجام این کار را داشته باشید.

همچنین در رابطه با این انجمن باید بدانید که با توجه به اینکه شما در چه

سطحی از عضویت قرار دارید و همچنین با چه کیفیتی به تولید پست می

پردازید میتوانید درآمدی متغیر بین ۵۰ تا ۱۰۰ دالر داشته باشید. راه دیگری نیز

وجود دارد و آن این است که اگر شما برای شرکت ها و استارتاپ ها متون

تبلیغاتی بنویسید در ازای آن به شما بیت کوین می دهد.
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۴- وبالگ نویسی در زمینه ارزهای دیجیتال و بیت
کوین

باید بدانید اگر میخواهید به کسب درآمد قطعی از طریق بیت کوین برسید باید

در ابتدا مهارت های نوشتاری و دانش خود را در این رابطه بهبود بخشید. با

توجه به اینکه عالقه مردم به استفاده از بیت کوین افزایش پیدا کرده است

باعث شده تا تعداد بالگ ها و سایت هایی که به طور تخصصی در این زمینه

فعالیت دارند افزایش پیدا کند.

اما اگر جزء آن دسته از افرادی هستید که به نوشتن خصوصا در رابطه با بیت

کوین عالقه دارید سایت Coinality یکی از بهترین سایت هایی است که

میتوانید به آن مراجعه کنید زیرا حجم زیادی از آنها در حوزه بیت کوین نگارش

شده است.

۵- کسب درآمد بیت کوین از طریق معرفی و
بازاریابی

اگر جزء آن دسته از افرادی هستید که که نمیتوانید به خوبی مطالبی انگلیسی

بنویسید و منتشر کنید می توانید به سایت های پربازدید مراجعه کرده و یا از

طریق اینستاگرام یا تلگرام به کسب درآمد از بیت کوین بپردازید.

به روش از کسب درآمد که بازاریابی از طریق معرفی گفته می شود به شما این

امکان را می دهد تا با ارسال لینک های خود به کسانی که به بیت کوین عالقه
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دارند امکان خرید یا استفاده را به آنها بدهید.

۶- کدنویسی و طراحی

امروزه با توجه به پیشرفت هایی که در حوزه بیت کوین انجام شده است

کدنویس ها بیشتر از هر زمان دیگری در حوزه بیت کوین و بالک چین ها

مهارت دارند و به یکی از شغل هایی تبدیل شده است که به مهارت زیادی نیازی

دارد و در حال پیدا کردن جایگاه خود در بازار ایران می باشد.

کدنویسی امروزه در سطوح و مدل های مختلفی انجام می شود و درآمد

متفاوتی را برای افراد به همراه دارد اگر شما در این زمینه مهارت و سابقه کار و

همچنین نمونه کاری داشته باشید به طور حتم می توانید درآمد زیادی کسب

کنید.

۷- قرض دادن بیت کوین

شاید این موضوع برایتان جالب باشد که امکان قرض دادن بیت کوین برای

کسانی که از تعداد زیادی بیت کوین بهره مند هستند وجود دارد. سایت

Bitbond یکی از سایت هایی است که این امکان را در اختیار شما می گذارد تا

از این طریق به کسب درآمد بپردازید.

اما باید دقت داشته باشید که این مدل کار کردن با بیت کوین ریسک هایی را

برای شما به همراه دارد از جمله اینکه از دست رفتن دارایی و نبود سازمانی

قانونی برای پیگیری ضمانت وام و ضرر ناشی از نوسانات قیمت می باشد.

۸- ماینینگ بیت کوین
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62,000 تومان 39,500 تومان

 پکیج کسب درآمد اینترنتی میلیونی

(پکیج 2 و 3) خرید و دانلود بسته

رایگان!

 پکیج آموزش کسب درآمد از بیت

کوین با گوشی و دسکتاپ

149,000 تومان 39,500 تومان

 پکیج کسب درآمد اینترنتی میلیونی 1

(کسب درآمد به دالر)

195,000 تومان 49,500 تومان

محصوالت

Privacy - Terms

هنگامی که بیت کوین در دنیای کسب درآمد اینترنتی ظهور پیدا کرد، ماینینگ

بسیار کم هزینه بود و به سادگی و سهولت انجام می شد. همان زمان هزاران

بیت کوین نصیب ماینرها شد. از همین رو بسیاری از افراد تصور نمیکردند که

روزی قیمت بیت کوین به ۱۰۰۰۰ دالر نزدیک شود و حتی بیشتر شود در نتیجه

بخش زیادی از موجودی بیت کوینشان را خرج کردند.

همین مسئله باعث شده تا ماینر ها امروزه ارزش بیت کوین را بهتر از هر کسی

بدانند و همین باعث شده که فرایند ماینینگ به سادگی گذشته نباشد و به یک

فرایند هزینه بر و زمان بر تبدیل شود.

بیت کوین: سه تا صدها میلیون تومان!

همانطور که میدانید امروز قیمت بیت کوین چیزی در حدود چند هزار دالر می

باشد و همین مسئله نشان دهنده این مسئله می باشد که سیر صعودی بیت

کوین ادامه داشته باشد و این نرخ تا چند ماه آینده بازگشت سرمایه را برای

خریداران به همراه داشته باشد.

کسانی که در این زمینه فعالیت می کنند همواره باید دانش وسیعی از تغ�رات

بازار، انواع نمودارهای قیمت و تکنیک های پیش بینی داشته باشند و چون داد

وستد بیت کوین به نظر سودآورتر از سایر روش هایی است که در اینجا معرفی

کردیم ویژگی های دیگری همچون پیگیری اخبار بیت کوین مخصوصًا در

خبرگزاری های خارجی، شناخت روندهای بازار و داشتن هوش اقتصادی برای

یک تریدر اجباری هستند.

 -—— -—— -—— -—— -—— -—— -—— -——

آیا اطالع دارید که روش های جدیدی برای کسب درآمد از اینترنت بوجود

آمده و شما از آن بی خبرید؟

اطالع دارید که میتوانید روزانه با ۱ تا ۲ ساعت وقت گذاشتن در
اینترنت تا چند میلیون هم درآمد داشته باشید؟ 

چه احساسی دارید اگر در عرض یکسال صاحب اتومبیل و خانه شوید؟!

نگران نباشید! اگر نمی دانید از کجا باید شروع کنید، ما به همین خاطر

اینجا هستیم تا به شما کمک کنیم!

اثبات درآمد ها در ویدئوهای داخل پکیج های زیر
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