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آشنایی با بیت کوین

بیت کوین یک ارز دیجیتال معتبر، قابل تبدیل پرطرفدار، امن و با ارزش در دنیای امروز است که طی چند

گان و … داشته است. سال اخیر رشد بسیار زیادی به لحاظ ارزش، مراجع قابل پذیرش و استفاده کنند

۸۲۰ دالر افزایش داشته ۲۰۱۴ به  ۷ دالر بود و در سال  ۲۰۱۲ تنها  به عنوان مثال ارزش هر ۱ بیت کوین در سال 

۱۰۰۰۰ دالر رسیده است و و طی یک سال گذشته با روند رو به افزایش پذیرش آن و استفاده از آن به باالی 

کنون بهترین ۱۰۰۰۰۰۰ دالر به ازای هر ۱ بیت کوین است؛ بنابراین هم ا کی از رسیدن به رقم  پیش بینی ها حا

ی بیت کوین می باشد البته آن هم به صورت کامالً رایگان. فرصت برای جمع آور

ی بیت کوین رایگان آموزش داده می شود و شما می توانید به صورت در این مقاله به شما نحوه جمع آور

ی بیت کوین نمایید و در آینده ای نزدیک با افزایش قیمت بیت کوین، می توانید به رایگان شروع به جمع آور

سود قابل توجهی دست پیدا کنید. با ادامه مطلب همراه ما باشید و مطالب را به دقت مطالعه کنید زیر شما

کنون با این ارز دیجیتال آشنا می شوید جز معدود نفراتی هستید که هم ا

 

آموزش افتتاح حساب بیت کوین
۵۸ ارز دیجیتال) coinpayments بیش از  آموزش افتتاح کیف پول (

۵۸ نوع آلت کوین و ارزهای کنون بیش از  ) یک نوع کیف پول است که هم ا CoinPayments کوین پی منتز (

مختلف را پشتیبانی می کند و همچنین احراز هویت چندرقمی و دو عامِل را برای امنیت بیشتر، فراهم

می کند. با ساخت این کیف پول شما می توانید بیشتر ارزهای دیجیتال را یکجا داشته باشید با ما همراه

باشید با ادامه مطلب و نحوه ساخت و کار با این کیف پول.

برای شروع ثبت نام و ایجاد این کیف پول بر روی بنر باال یا روی لینک زیر کلیک کنید و سپس از منوی

Sign Up رو انتخاب کنید. باالی سایت سمت راست گزینه 

CoinPayments ایجاد کیف پول

register در کنید و سپس روی گزینه  فرم ثبت نام همانند زیر ظاهر می شود. طبق راهنمای تصویر آن را پر

پایین فرم کلیک کنید.
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ی که از طرف سایت کانت شما ایجاد شده و باید به ایمیل خود مراجعه کنید و لینک فعال ساز کنون ا هم ا

ارسال شده را کلیک کنید تا حسابتان فعال شود

Login کلیک کنید و طبق تصویر زیر سپس برای ورود به کیف پول و حسابتان در باالی صفحه روی گزینه 

Login کنید اطالعات خواسته شده را وارد کنید و در پایان روی گزینه 
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در هر بار ورود به سایت یک کد تأییدیه برای امنیت بیشتر به ایمیل شما می فرستد که باید به ایمیل خود

مراجعه کنید و کد را برداشته و در کادر مربوطه وارد کنید و سپس وارد شوید

Your Wallet کلیک کنید تا تمامی ارزهای را ببینید بعد از ورود به سایت بر روی 

ی که خواستید تولید کنید که در اینجا برای مثال تولید و همانند تصویر زیر می توانید یک آدرس برای هر ارز

آدرس بیت کوین آموزش داده می شود

BTC OPTION کلیک کنید و سپس گزینه اول را انتخاب کنید برای تولید آدرس بیت کوین روی 

طبق تصویر یک آدرس تولید کنید که این آدرس، آدرس عمومی شماست که می توانید در سایت هایی که کار

گر قصد خرید بیت کوین را دارید از این آدرس استفاده کنید می کنید این شماره حساب را بدهید یا ا
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برای تولید آدرس دیگر ارزهای دیجیتالی همانند اتریوم و یا ریپل نیز همانند مثال قبلی پیش بروید

 

FREE BITCOIN معرفی 

کسب درآمد از آن به هیچ تخصص ی رایگان بیت کوین که برای  بهترین و محبوب ترین سایت برای جمع آور

کمه در هر ساعت می توانید ROLL که با فشردن این د کمه به نام ! خاصی نیاز نیست جز فشردن یک د

ی بیت کوین رایگان بسته به شانس خود دریافت کنید برای مشاهده نحوه ثبت نام و کار با سایت مقدار

ادامه مطلب را بخوانید.

 

freebitcoin - ثبت نام در سایت  ۱

گر تابه حال freebitcoin داشته باشید ا برای فعالیت در این سایت می بایست ابتدا حساب بیت کوینی در 

کمه زیر کلیک کنید اقدام به افتتاح این حساب نکرده اید برای ثبت نام بر روی د

freebitcoin ورود به سایت 

 

SIGN UP کلیک کنید و اطالعات کمه باال وقتی که وارد سایت شد از منوی باال روی  بعد از کلیک روی د

SIGN UP را بزنید. سپس حساب شما ایجاد می شود، توجه داشته باشید خواسته شده را تکمیل کنید؛ و کلید 

اطالعات خود را صحیح وارد کنید.
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E-mail Address : آدرس ایمیل

Password : یک رمز عبور برای وارد شدن به سایت

گل رو هم بزنید که مشخص باشه شما ربات نیستید (یا کد کپچا) I’m not a robot : تیک کد امنیتی گو

ثبت نام شما کامل شد

ی برای شما فرستاده می شود که باید آن را تأیید کنید. سپس یک ایمیل فعال ساز

LOGIN در منو باال وارد سایت شوید. برای ورود به سایت هم از بخش 

Bitcoin Address/E-mail Address : آدرس ایمیل یا آدرس بیت کوین

Password : رمز برای ورود به سایت

برای ورود براتون FA  ۲ گر تنظیم نکردید یک ایمیل شامل کد  FA Code:2 : این بخش رو خالی بزارید ا

فرستاده می شود.

 

- ورود به سایت ۲
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- کسب بیت کوین از سایت ۳

کپچا را وارد FREE BTC کلیک کنید و در صفحه بازشده پایین صفحه کد  در منوی باالی سایت روی گزینه 

ROLL را کلیک کنید و بیت کوین خود را بر اساس جدول شانس دریافت کنید. به همین کنید و گزینه 

راحتی. بعد از یک ساعت مجددًا همین روند رو طی کنید و درواقع هر یک ساعت بیت کوین جمع کنید.

Roll شما به صورت تصادفی Free Bitco روش باالست که با زدن گزینه  ساده ترین راه کسب درآمد از سایت 

ی (قرعه کشی بیت کوین) می برید. همان طور که در باال ساتوشی (واحد پول بیت کوین) و امتیاز التار

ی زمان می برد که دوباره بتونید از این گزینه استفاده کنید که این زمان Roll مقدار مشخص شده بعد از زدن 

به شما همان جا نشان داده خواهد شد.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%BE%DA%86%D8%A7
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معرفی منوهای سایت
ج شده. در ادامه نیز بعد از ورود به حساب با گزینه های زیر مواجه خواهید شد که ترجمه فارسی آن در

توضیحات کاملی داده شده

 

Free BTC / بخت آزمایی و کسب بیت کوین

این گزینه اصلی ترین گزینه ای هست که با آن مرتب کارداریم و در صفحه می توانیم هر یک ساعت شانس

خود را برای کسب بیت کوین بسته به شانس امتحان کنیم. روی این گزینه کلیک کنید و صفحه زیر ظاهر

ROLL می باشد؛ و با کلیک بر خواهد شد. همان طور که می بینید کار شما فقط کلیک بر روی گزینه آبی رنگ 

روی آن عددی ظاهر می شود؛ و طبق جدول بر اساس عددی که به دست آوردید بیت کوین به دست

می آورید. هر یک ساعت می توانید شانس خود را امتحان کنید.

۱۰۰۰۰ ظاهر شود، شما برنده حدود یک میلیون � با توجه به نوسانات بیت ی یعنی  گر عدد آخر مثالً ا

۲ ۲ بلیط قرعه کشی هفتگی و  کوین خواهید بود. به همراه مقدار بیت کوینی که به شما تعلق می گیرد. 

REWARD کامل توضیح REWARD نیز دریافت می کنید که در ادامه راجع به بلیط قرعه کشی و امتیاز 

داده شده است.
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ی بیت کوین شما هرچقدر در طول روز بیشتر کد را وارد نمایید می توانید به صور رایگان در در سایت فر

کت کنید. هر بار که کد را وارد کنید شانس دریافت جایزه ی شما قرعه کشی هفتگی این سایت نیز شر

ی بیت کوین کسب درآمد معمولی در قرعه کشی با جوایز میلیون ها تومانی فر افزایش میابد؛ یعنی در کنار 

کت می کنید؛ که در ادامه کامل به برسی آن خواهیم پرداخت. نیز شر

Roll شما به صور تصادفی FreeBitco روش باالست که با زدن گزینه  کسب درآمد از سایت  ساده ترین راه 

ی (قرعه کشی بیت کوین) می برید. همان طور که در باال ساتوشی (واحد پول بیت کوین) و امتیاز التار

ی زمان می برد که دوباره بتونید از این گزینه استفاده کنید که این زمان Roll مقدار مشخص شده بعد از زدن 

به شما همان جا نشان داده خواهد شد. تصویر زیر یکی از شانس های من بوده.

http://www.pooltoshe.com/
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ی توصیه نمی شود) MULTIPLT / (باز

ی کنید و روی برد یا باختتون بر روی رقمی که سایت تعیین می کند شرط در این صفحه شما می توانید باز

ببندید. ولی این قسمت را به هیچ وجه پیشنهاد نمی کنیم

 

ی EARN BTC / سرمایه گزار

۳۰۰۰۰ ساتوشی داشته باشید و در سومین گزینه که با آن آشنا می شوید، در این قسمت درصورتی که باالی 

Earn BTC نشان دهنده ارزش و اهمیت و ۰۸,۴ سود دریافت می کنید. قسمت  حساب نگه دارید ساالنه % 

اعتبار این سایت هستش.

ج کردن و همچنین معامالتی که بر اساس بیت کوین انجام ی و خر همان طور که میدانید شما برای نگهدار

ی یا ی یا سخت افزار Wallet دارید. این کیف پول ها به صور نرم افزار می شود نیاز به کیف پول بیت کوینی یا 

آنالین هستن که یکی از بهترین راه ها استفاده از کیف پول های آنالین هست در شکل زیر نشان می دهد که

ی تان که کیف پول بیت کوین شما هم گر بیت کوین خودتان رو در حساب کاربر شما بدون هیچ هزینه ای ا

ی ۳۰۰۰۰ ساتوشی برسد بدون انجام هیچ کار هست در همین سایت نگه دارید و مبلغ بیت کوین شما به 

۰۸,۴ سود دریافت کنید. خ %  ساالنه با نر
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LOTTERY / قرعه کشی هفتگی

LOTTERY می باشد بخش جذاب سایت این قسمت هست که هر چهارمین گزینه در منوی سایت گزینه 

۰.۵ ۱۰ نفر اول بیت کوین باال داده می شود. نفر اول از ۱ تا  کت داده می شوید و با  هفته تو قرعه کشی شر

۲۰ میلیون �. ۱.۵ بیت کوین یعنی بیش از  بیت کوین تا 

ROLL عالوه بر اینکه بسته به شانس، بیت کر شد. شما با هر بار زدن گزینه  همان طور که در ابتدای صفحه ذ

۲ بلیط قرعه کشی هفتگی نیز می گیرد و این بلیط ها هر چه بیشتر باشد شانس کوین دریافت می کنید 

شمارا برای برنده شدن در قرعه کشی سایت نیز افزایش می دهد؛

ی برخوردار خواهید شد؛ و بنابراین هرچه تعداد بلیط ها شما بیشتر باشد از شانس برنده شدن بیشتر

ی کنید و شانس خود را افزایش دهید همچنین شما می توانید به صورت مستقیم هم بلیط قرعه کشی خریدار

) می باشد. ۰٫۰۰۰۰۰۰۰۱ که قیمت هر بلیط اضافه، ۱ ساتوشی (
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جالب اینجاست که سایت درصد شانس شما برای برنده شدن را با توجه به تعداد کل بلیط های کاربران و

۳۷ تعداد بلیط های شما در بخش قرعه کشی به شما نشان می دهد. به طور مثال اآلن من در این هفته 

۱۷۲،۵۲۵،۲۱۳ میلیون می باشد و درصد شانس برنده شده من بلیط دارم و کل بلیط ها تا این لحظه 

۰٫۰۰۰۰۱۶۳۹۱ می باشد.

گان هفته قبل همیشه به چشم می خورد آن هم برنده شدن افرادی با ی نیز در جزئیات برند نکته جالب دیگر

گان یعنی فردی که تعداد بلیط بسیار پایین است. به طور مثال در همین هفته قبل نفر دوم لیست برند

۴۱۲ بلیط در اختیار داشت! یعنی فقط ۲۰ میلیون �) برنده شد فقط  ۰٫۶۵۳۵۹۴۱۳ بیت کوین (بیش از 

۱۴ بار رول زده بود و با بیت کوین رایگان به بلیط هایش اضافه کرده بود…نوش جانش …همین حدودًا 

کسب درآمد اآلن در این سایت عضو شوید و عالوه بر دریافت بیت کوین رایگان، شانس خود را برای 

میلیونی در هر هفته امتحان کنید.

freebitcoin ورود به سایت 

 

REWARDS / پاداش رایگان

۲ YOUR REWARD POINTS (RP شما با هر بار رولی که می زنید  در این صفحه امتیازات شما قرار دارد (

امتیاز پاداش هم دریافت می کنید که به مرور جمع می شود

از این امتیازها می توانید برای موارد زیر استفاده کنید

- سفارش گوشی موبایل و گجت ها و سخت افزارهای مختلف از سایت و…! و۲ ۱

ی ۲۰۰۰ دالر ۲۵ تا  - سفارش گیف کارت های  ۳

۲۴ ساعت ۱۰ برابر) به مدت  ۱۰۰۰ درصد ( - افزایش میزان دریافت بیت کوین تا  ۴

۲۴ ساعت ۱۰۰ بلیط به مد  - افزایش میزان دریافت بلیط قرعه کشی تا  ۵

۲۴ ساعت ۱۰۰ امتیاز به مد  ) تا  RP - افزایش میزان دریافت ( ۶
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REWARD POINT BONUS با یک محاسبه ساده می توان پی برد که برای سود بردن از این بخش 

۱۲ بار در روز درخواست بیت کوین بدهید تا می بایست پس از خرید هر بسته افزایش امتیاز، حداقل 

۱۲ گر توانایی درخواست بیش از  گردانده شود و به اصطالح یر به یر شوید. پس ا ج کرده اید بر ی که خر امتیاز

ج RP خر ۱۲۰۰ امتیاز  گر  ی کنید. ا ) در این بخش خوددار RP بار در روز را ندارید بهتر است از مصرف امتیاز (

۶۰۰ امتیاز بیشتر؛ و از ) به دست می آورید یعنی  RP ۱۸۰۰ امتیاز ( ۱۸ بار رول زنید  ی مثال بتوانید  کنید و روز

ی در روز به دست می آورید طرفی هم بیت کوین بیشتر

 

REFER / معرفی به دیگران و درآمد بیشتر

درصورتی که شما فردی رو به سایت معرفی کنید و فرد شناسه شما رو در سایت هنگام ثبت نام در قسمت

Refer همان گونه که در قسمت ثبت نام توضیح داده شد وارد کند شما به عنوان معرف هستید و سایت به
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۵۰ هم به شما بیت کوین اضافه ازای هر بار رول زدن آن ها، اضافه بر بیت کوین رایگانی که فرد می گیرد % 

RP هم به شما هدیه می دهد؛ می کند و بلیط بخت آزمایی و 

بنابراین معرفی افراد به سایت هم برای شما هم برای افراد بسیار مفید هست. بدون اینکه شما یا

گان شما هزینه ای پرداخت کنید بیت کوین رایگان دریافت می کنید و سرعت افزایش بیت کوین معرفی شد

هایتان را بیشتر می کنید. لینک مربوط به شما همانند تصویر زیر در این قسمت قرار گرفته. آن را بردارید و

به دوستان خود معرفی کنید. درصورتی که با این لینک عضو شود، مستقیمًا زیرمجموعه شما قرار می گیرد.

 

ی PROFILE / پروفایل کاربر

 

ی درآمد ۱۰ برابر افزایش 
ی خوب پس تا اینجای کار ن حوه کار با سایت را آشنا شدید اینکه در هر ساعت با هر رول زدن شما مقدار

LATTERY قرعه کشی میلیونی هفتگی؛ یعنی RP و دو امتیاز  ۲ امتیاز  بیت کوین بسته به شانس می گیرید 

کانت شما افزوده و جمع ۱۰ مرتبه رول بزنید عالوه بر بیت کوین به دست آمده که در ا گر در روز  مثال ا

گر بتوانید زیرمجموعه به دست بیاورید این ۲۰ امتیاز قرعه کشی به دست می آورید. ا RP و  ۲۰ امتیاز  می شود، 

رقم باالتر می رود.

۵۰۰ ۵۰۰ رول در روز یعنی  ۵ بار رول بزنند. می شود  ی فقط  کدام روز ۱۰۰ زیرمجموعه جذب کنید و هر گر  مثال ا

+ بیت کوین رایگان زیرمجموعه های شما که از سمت سایت ۵۰ ۵۰۰ امتیاز قرعه کشی هفتگی %  RP و  امتیاز 

به شما پاداش داده می شود؛ که با افزایش زیرمجموعه به رقم باالیی می رسید و امتیازات هم بیشتر

می شود.
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REWARD و سپس RP در حساب خود جمع کردید با مراجعه به منوی  ۳۰۰۰ امتیاز  حال فرض کنید شما 

۵ برابر بیشتر در هر رول زدن ج کنید و  ۱۶۰۰ امتیاز خر FREE BIT BOUNS می توانید  کلیک بر روی گزینه 

REWARD POINTS POUNS امتیاز هم اینجا  ۱۲۰۰ ی یعنی  بگیرید؛ و همچنین با کلیک بر روی گزینه آخر

۱۲ بار رول گر بتوانید باالی  RP هم بگیرید (در باال توضیح دادیم ا ۱۰۰ امتیاز  ج کنید و با هر رول زدن  خر

۲۴ بزنید این قسمت سود می کنید) با فعال کردن این دو قسمت. در صفحه اصلی تایمر فعال می گردد و تا 

ساعت این امتیازات و چند برابر بیت کوین به شما تعلق می گیرد برای مثال من موارد باال را فعال کردم و

۱۸ بار در ساعت رول می زنم ی هم  روز

۵ (برابر) و RP فعال کردم  ۱۶۰۰ امتیاز  ج  FREE BIT BOUNS را با خر همان طور که در تصویر زیر می بینید، 

) و من در هر بار RP ۱۰۰ امتیاز ( RP فعال کردم  ۱۲۰۰ امتیاز  ج  REWARD POINTS POUNS را با خر همچنین 

۱۸ بار رول می زنم یعنی RP و من در روز حداقل  REWARD 106 یا  ۱۰۲ ساتوشی به من می دهد و  رول زدن 

گر زیرمجموعه داشته باشم ۱۸۳۶ ساتوشی در روز بدون احتساب داشتن زیرمجموعه (ا ۱۸ می شود   * ۱۰۲

RP نیز زیاد داشتید می توانید گر امتیاز  RP ا ۱۸۰۰ امتیاز  ۱۸ می شود   * ۱۰۰ درآمد بیشتر می شود) و همچنین 

ی بگیرید؛ و همین روال را برای روزهای دیگر تکرار کنید. ۱۰ برابر را فعال کنید و در روز بیت کوین بیشتر

۱۸ دقیقه از وقت شمارا خواهد گرفت. هر ساعت فقط یک کلیک همین. با گوشی ۱۸ مرتبه در روز نهایت 

موبایل به راحتی می توانید هر یک ساعت سر بزنید و شانس خود را امتحان کنید. و جدای همه این ها حتی

ممکن هست شانس شما خوب باشد و بیت کوین باالیی هم برنده شوید چه در همین ساعت ها و چه در

قرعه کشی هفتگی.

 

نحوه برداشت درآمد
برای برداشت درآمد همان طور که در تصویر زیر مشاهده می کنید در تمام صفحات دو گزینه سبزرنگ

DEPOSIT یعنی سپرده یا سرمایه گذاشتن. WITHDRW یعنی برداشت و  گرفته؛  DEPOSIT قرار WITHDRW و 
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AOTO WITHDRAW را زده تا WITHDRAW تصویر زیر ظاهر می گردد تیک قسمت  با کلیک بر روی گزینه 

۰٫۰۰۰۳۰۰۰۰ بیت کوین به کیف ۳۰۰۰۰ ساتوشی یا  درآمد شما به صورت اتوماتیک بعد از رسیده به حدنصاب 

پول شما واریز شود
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