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چگونه از طریق بیت کوین کسب درآمد کنیم؟ راه حل ها و نکات

راهیتوججالبهایموفقیتاستتوانستهامروزبهتاشدنشمعرفیوآمدنکاررویزمانازکوین،بیت
یکیدانید،میکههمانطور.اندکردهپیداگرایشآنسمتبهکاربرانازبسیاریواسطههمینبهو.کندکسب

کهاربرانکازایعدهتصوراتازبسیاریبرعکس.استکوینبیتواسطهبهاینترنتی،درآمدکسبهایراهاز
ختلفیمهایراهکوینبیتامااست،درآمدکسبراهتنهاراهایندرگذاریسرمایهوکردنماینکنندمیفکر

کسبکوینبیتطریقازچگونهاما.باشیدداشتهدرآمدکسبآنطریقازبتوانیدتاگذاردمیشماپایپیش
.استشدهنوشتهشمابهبیشترآگاهیارائهبرایمطلباینکنیم؟درآمد

سوالبهاسخپبرایمختلفیهایفرضیهوهاذهنیتبیندازیم،کوینبیتارزشرفتنباالنموداربهنگاهیاگر
بیتهکدهندمینشاننمودارهااین.شودمیپدیدارذهندرکنیم،درآمدکسبکوینبیتطریقازچگونه
پلهنچندیراخودارزشوباشدداشتهچشمگیریرشداستتوانستهسمت،اینبه2010سالازفقطکوین
.دهدارتقا

سالدرباشد،کردهگذاریسرمایهکوینبیترویمیلیوندهتنها2010سالدرشخصیاگرمثالطوریکهبه
کهشویدوسوسهبسیارمطلبازخطاینخواندنباشاید.بودخواهدتومانمیلیارد100ویسرمایهجاری
کسبکهوییمبگابتدادرباید.بیابیدراآنواسطهبهدرآمدکسبهایراهوکنیدگذاریسرمایهکوینبیتروی

الزمسودهبراشمانهایتدرتاداردنیازبسیاریوقتصرفوگذاریسرمایهبهخود،کوینبیتطریقازدرآمد
آنویرمدتطوالنیزمانطیتوانیدمیوداریداختیاردرراالزمهزینهوزمانکهکنیدمیگماناگر.برساند
.ندهیددستازرادیجیتالارزمقالهاینادامهکنیدگذاریسرمایه

فهرست مطالب 

نیم؟بیت کوین چیست و چگونه از طریق بیت کوین کسب درآمد ک✓
آشنایی با ماهیت بیت کوین✓
آشنایی با ماهیت بالکچین✓
نحوه استخراج بیت کوین چگونه است؟✓
چگونه می توان بیت کوین خرید یا آن را  فروخت؟✓
راه های کسب درآمد از طریق بیت کوین✓

جمع بندی✓
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کنیم؟درآمدکسبکوینبیتطریقازچگونهوچیستکوینبیت

استیجیتالدهایارزجملهازیکیکوینبیت.نداریدکوینبیتباچندانیآشناییشماکهاستاینبرفرض
پسهاهکرمثلوباشدداشتهنفوذآنبهتواندنمیکسهیچکهصورتاینبه.داردامنیپرداختشبکهکه
.بگیرددستدرراآنمالکیتنفوذاز

مانیزهایبازهطیدرهمدیجیتالارزاینقیمت.شوندمیانجامامنکامالصورتبهآندرهاتراکنشپس
ارزاینارزشارتقاباعثورسیدخوداوجبه2016سالدرتغییراتاین.استبودهتغییردستخوشمختلف
.شددیجیتال

اینمزایایوکاربردها+چیست؟Filecoin(FIL)کوینفایل:کنهتونکمکمیتونههممطلباین
دیجیتالارز

اینکهاستحالیدراین.رسیدهمدالرهزار20بهدیجیتالارزاینقیمت2017سالیعنیجلوتر،کمی
سرمایهآنروی2010سالدرکهکسانیازبسیاریورفتنمیانتظارکوینبیتمورددرابداقیمتنوسان
ازدرآمدسبکسمتبهافرادازبسیاریگرایشسال،اینازپس.رسیدندهنگفتیسودبهاکنونکردندگذاری
پیوندیدبافرادگروهاینبهتوانیدمیهمشماکهداردوجودمتعددیبسیارهایراهرو،ایناز.شدارزاینطریق

.باشیدداشتهدرآمدکسبکوینبیتطریقازو

ونیست،استایرانبامرتبطکهدستاینازمواردییاتحریمهیچگونهبهکوینبیتطریقازداشتندرآمد
اینحلبا.دبپردازنراهاینازدرآمدکسببهوباشندداشتهفعالیتحوزهایندرتوانندمیکاربرانازبسیاری
امکانراهاینازدالریدرآمدکسبواقعاآیااینکه.شودپدیدارتانذهندرهمبیشتریسواالتشایدفرضیه
:امااستبلهجواباست؟پذیر

خوردنآبثلمکوینبیتآوردنبدستکهاستاینکردیماشارهآنبهمطلبابتدایدرکهکلیدینکتهیک
راهایندراستممکنحتی.کنیدپیدادستکوینبیتبهتوانیدنمیرایجهایارزوپولمشابهیعنی.نیست
.کنیدعملدرستپسشوید،متعددهایریسکوهادردسرمتحمل

ادامهردکههاییروشتمامیبرایکهداردوجودکوینبیتطریقازدرآمدکسببرایمعیارسهکلیطوربه
است،رچقدراهاینازتاندرآمدکسببرایتالشمیزاناینکهاول.کندمیصدقپردازیممیآنهامعرفیبه

اینهبتوجه.کردخواهیدحاصلدرآمدمقدارچهنهایتدرواستمیزانچهتاپذیریریسکمیزاناینکهدوم
.دادخواهدشمابهکوینبیتطریقازتاندرآمدکسبازبهتریدیدمعیارسه

اربسیطریقاینازدرآمدکسب!آمدیدخوشپسخرید،میجانبهراراهاینازدرآمدکسبسختیاگر
درستدوقتیکهاستمشخصکامالاًواندآوردهرویحوزهاینبهافرادازبسیاریکهچرا.استشدهرقابتی
بودنکموعملآزادیشماپس.شدخواهدقبلازترسختکمیجدیدکاربرانکارشود،زیادحوزهاین

.نیستنگرانیجایحال،اینبا.کردنخواهیدتجربهرا2010سالرقابتیفضای

http://www.omidfadavi.me/
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کوینبیتماهیتباآشنایی

دریافتافیکتوضیحاتاماشوید،آشنادیجیتالارزاینبنیادواصلباکهباشیدکردهقصدبارهزارانشاید
بهآنعرضهولیناواستدیجیتالکهکنیدتصورارزیکراکوینبیتتوانیدمیترسادهزبانبه.باشیدنکرده
بهشخصاینالبته،.کردمعرفیهمگانبهراآنناکاموتوساتوشیآقایکهوقتیآنهم.گرددبرمی2009سال

.دانندمینکیبایاشخصیاگروههربهوابستگیازفارغراآننتیجهدرونبوددیجیتالارزاینسازندهتنهایی

دارد؟کاربردیچهوچیستکوینبیتدامیننس:کنهتونکمکمیتونههممطلباین

به(شداشارهکههمهمانطورو)امروزبهتاوبودسنت80تنهااشارائهابتداییهایروزدرکوینبیتقیمت
.بودخواهیمآنارزشوقیمترشدشاهدهمآیندهدریعنیاین.استرسیدهدالرهزارچند

مثلرایجهایارزبرعکسیعنی.نیستوابستهخاصیشرایطبهابدایابد،میافزایشکوینبیتقیمتاینکه
چنداننکویبیتمورددرهاخبرایندهند،میقیمتتغییراجتماعیوسیاسیشرایطتاثیرتحتکهدالر

.کندنمیصدق

درنیزارزاینهایدادهسازیذخیره.هاارزاکثرمانندهستند؛آنکاربرانارز،اینقیمتتغییرعواملتنها
.پرداختخواهیمهمآنمعرفیبهکهشودمیانجامبالکچین

http://www.omidfadavi.me/
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بالکچینماهیتباآشنایی

آشناچینبالکاببایدکنیمدرآمدکسبکوینبیتطریقازچگونهبدانیداینکهبرای.رسیممیچینبالکبه
ناداسبرایابتدادرچون،نداردراآنبهنفوذامکانشخصیهیچوشدارائه1991سالدرسیستم،این.باشیم

ارائهکوینبیتازرزودتچینبالکاینکهبا.باشدصفرتقریباآنبهدسترسیقابلیتکهشدطراحیدیجیتالی
.نگرفتقرارتوجهموردواقعدراماشد

شکلبهنآدراطالعاتکهباشدمیهابلوکازایمجموعهزنجیر،وبلوکیعنیآن،ناماساسبرسیستماین
آنهاهبتواندنمیدیگریشخصوهستندتغییرقابلغیراطالعاتاین.شدخواهندذخیرهشدهرمزنگاری
.باشدداشتهدسترسی

راخودکاروودشمیایجادچینبالکدرکهبسازیدپولیکیفبایدکوینبیتطریقازدرآمدکسببرایشما
کهشودمیدادهشمابهعمومیکلیدیکوخصوصیکلیدیکپولکیفساختازبعدنهایتدر.کنیدآغاز

سابحصورتاینغیردر.دارداهمیتبسیاردیگری،شخصهرازدوروامنجاییدرخصوصیکلیدنگهداری
استفادهراندیگازکوینبیتدریافتبرایعمومیکلیداز.شدخواهدخالیدیگرافرادتوسطشماکوینبیت
.شودمی

است؟چگونهکوینبیتاستخراجنحوه

بهچگونهکوینبیتکهندانیداماشویدآشناکوینبیتدرآمدکسبنحوهبابخواهیداگرکهاستواضحکامال
میسابحبهپاداشنوعیککاربرهربرایکوینبیت.رویدمیاشتباهبهراراهازنیمیعمالآید،میدست
معناست؟چهبهاینهااما.استگرفتهقرارهمتابههمتاسیستمیکدروآید
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واقعدروکنندمیاستخراجراکوینبیتکندمیحلراریاضیمعادالتکههاییدستگاهکمکبههاماینر
بیتمککبهدرآمدکسبهایراهازیکیاین،البته.استهاماینربهپاداشنوعیکاستخراجیکوینبیت
ترختساستخراجبیشتر،هایماینروجودوبزرگبستریکدرکهاستمشخصکامال.باشدمیکوین
گرفتنارزشباعثاینوبردمیپایینوباالراکوینبیتارزشوقیمتها،ماینرشدنزیادوکم.شدخواهد
.شودمیدیجیتالارزاین

اینمزایایوکاربردها+چیست؟Horizen(ZEN)هورایزن:کنهتونکمکمیتونههممطلباین
دیجیتالارز

داشتهتریسریعشدهکانفیگسیستمبایدباشیدداشتهسریعتریکوینبیتاستخراجسرعتاینکهبرای
آنرمیایوپییسوگرافیککارتکهقدیمیوضعیفهایسیستمباکهشودمیتوصیهکلی،طوربه.باشید
.بروندبینازوبسوزنداستممکنآنهاهمهکهنکنیداستخراجبهاقداماست،ضعیفوقدیمی

فروخت؟راآنیاخریدکوینبیتتوانمیچگونه

هایوینکبیتفروشقصدوایدشدهکوینبیتاستخراجحوزهواردشماکهکنیممیتصوراکنونخب،
ایننآنالیهایصرافیازبسیاری.داردمتعدیهایراهفروشاینکنید؟عملبایدچطور.داریدرااستخراجی

.تسآنهاازکوینبیتخریدیافروشبرایراهیکاین.دهندمیانجامآنالینصورتبهرافروشوخرید
پولمقداربایدآنهاازکوینبیتخریدبرای.گیردمیانجامدالریامانیوبیورو،واسطهبهکوینبیتخرید
نهایتدر.هیدبدکوینبیتپولکیفآدرسیکوکنیدواریزآنهاحساببهراکوینبیتتهیهبراینظرمورد
ضررنظراینازتاکنیداعتمادمعتبرهایصرافیبهاستبهترهمواره.شدخواهدواریزحسابتانبهکوینبیت

اگراام.نیستکارشاندرکالهبرداریودارندهویتاحرازهموارهمعتبرآنالینهایصرافی.نبینیدخاصی
ایناولهوهلدر.استبرعکسکوینبیتفروشبرایشدهیادعملیاتچه؟بفروشیدکوینبیتبخواهید

.کنیدمنتقلراکوینبیتسپسوشودواریزحسابتانبهپولبایدکههستیدشما

http://www.omidfadavi.me/
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کوینبیتطریقازدرآمدکسبهایراه

:هستندزیرمواردشاملکوینبیتطریقازدرآمدکسبهایراهبهترینوتریناساسی

فاستاندازیراه.1

سبکشیوهترینراحتلقبکهاستواسطهاینبهدرآمدکسبهایراهازیکیکوینبیتfaucetیافاست
دارد،نکوینبیتجانبازچندانیدرآمدبودنش،آسانعیندرروشاین.استدادهاختصاصخودبهرادرآمد
.استپوشیچشمقابلوناچیزشاننهاییسودکهدرآمدکسبآسانهایروشازدیگربسیاریماند

واردبایداشمکهاستصورتاینبهپورسانتیروشاین.طلبدمیزیادیزماناختصاصفاستاندازیراهروش
انجامتوانیدمیهککاریتنهاالبته.کنیددریافتپورسانتتاکنیدکلیکآنتبلیغاترویوشویدسایتیک

.نیستتبلیغیکرویبرکلیکدهید،

دیدیدهکهمانطور.کنیداخذکوینبیتروشایندرهمکپچاحلیادیگرسایتیکمشاهدهباتواندمیشما
صهخالطوربهکهاستکلیکهرازایبهپرداختحوزهدرآشناروشیاین.استگیروقتبسیارروشاین

PTCودرآمدمیزاننسبتهمانبهواستزیاددرآمدکسبروشاینبرایتالشمیزان.استگرفتهنام
.استپایینریسک

http://www.omidfadavi.me/


www.omidfadavi.me
8

راه حل ها و نکاتچگونه از طریق بیت کوین کسب درآمد کنیم؟

فاستسایتگرفتناختیاردر.2

آمدنباشاید.یدبرسموثرتریوبهتردرآمدبهقبلیروشبهنسبتتاشودمیباعثفاستسایتیکمالکیت
طوراینامادبپردازیگزافیهزینهبایدکهکنیدفکرهاسایتدستاینمالکیتگرفتناختیاردرواندازیراه

ترافیکیبهتهبسهاسایتنوعایندرمتوسطدرآمد.رسیدخواهیدمتوسطیدرآمدبهتبلیغاتفروشبا.نیست
.برسددالرهزاربهتواندمیماهیکدرکنیدمیدریافتکه

باشیم؟نگرانبایدآیاواستچگونهکوینبیتهک:کنهتونکمکمیتونههممطلباین

هبروکمحددرهمدرآمدمیزانواستمتوسطآنریسکاست،زیادتامتوسطروشایندرتالشمیزان
ایندر.دارداهمیتبسیارروش،اینپیگیریواندازیراهبرایاولیهسرمایهداشتناختیاردر.باشدمیمتوسط
.نماییدجلوگیریآندرتقلبوقوعازوکنیداندازیراهسایتیکبایدتنهاروش

مجموعهزیرگرفتنبرایمختلفهایروش.3

واسبمنبسیارآنطریقازدرآمدکسباما.شودمیپرداختهآنبهکمترکهاستروشیگیریمجموعهزیر
روشایننامازکههمانطورولیکنیدتبلیغراکاروکسبیککههستیدمجبورنهروشایندر.استمفید

.کردخواهیدکسبدرآمدشما،واسطهبهسیستمبهجدیدافرادورودبااست،مشخص

هاصرافیایندرنامثبتازپسواقعدر.دهندمیقرارکاربرانشاناختیاردرراسیستماینآنالینهایصرافی
اندازیراه.یدبگیرمجموعهزیرسپسوکنیدتبلیغآنباتوانیدمیکهداشتخواهیدخصوصبهلینکیک

میایویژهمککنظراینازشمابهخودتانشخصیسایتیاوفیسبوکدرلینکدرجتبلیغاتی،هایکمپین
.داردهمکمیریسکوطلبدمیباالییتالشاست،زیادتامتوسطازروشایندرآمددرکسب.کند

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/bitcoin-hack/
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کوینبیتحوزهدرمحتواتولید.4

بهتاکندمیکمکشمابهزمینهایندرمحتواتولیدواسترشدحالدرروزبهروزکریپتووکوینبیتحوزه
کهندهستهاییمترجمونویسندگاندنبالبهخبریهایسایتازبسیاری.شویدمشغولدرآمدکسب
.کنندتولیدروزبهمطالببتوانند

منتظروبدهیدهمکاریدرخواستموضوعاتاینبامرتبطهاییسایتماباهمکاریبخشدرکافیستتنها
روشایندرریسک.کنیدایجادراخودتانپروفایلUpworkسایتدرتوانیدمیهمچنین.باشیدپاسخ
.باشدمیمتوسطآندرآمددرکسبوتالشواستپایینبسیار

امضاهایکمپین.5

ارائه2014سالازکهداردوجودکوینبیتطریقازدرآمدکسببرایامضاهاکمپینبهموسومدیگریروش
امضایباتوانندمیکمپینایندرمختلفافراد.نموداندازیراهراروشاینBitcoinTalkسایت.شد

.کنندافتدریدستمزدآنازایدروبنویسندمختلفمحصوالتبرایتبلیغاتیهایپستخودبفردمنحصر

درهزینهرداختپ.شدخواهیدروبروآنبامرتبطتبلیغاتیهایکمپینلیستبابزنید،سریسایتاینبهاگر
وعضیکبهبنویسیدخودامضایبا(کپیغیر)پست120اگر.داردبستگیفردکاربریسطحبهروشاین
کمروشایندرریسکودرآمد.کنندمیدریافتبیشتریدستمزداعضادستهاین.آمدخواهیددرکامل
.طلبدمیمتوسطیتالشواست

دیجیتالارزهایدرDecentralizeیامتمرکزغیرمفهوم:کنهتونکمکمیتونههممطلباین
چیست؟

http://www.omidfadavi.me/
https://www.upwork.com/
https://bitcointalk.org/
https://omidfadavi.me/crypto-decentralize-meaning/
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کوینبیتاستخراج.6

دشاشارهکههمانطورکهروشی.استکوینبیتاستخراجهم،بردیمنامراآنازایگزیدهکهبعدیروش
ایندرراشماقیمتگرانتجهیزاتداشتناختیاردر.طلبدمیعظیمیگذاریسرمایهونیستسادهچندان
شوندمیشناختهASICنامبهکهماینینگهایافزارسخترویبایدشروعبرای.کردخواهدمیدانپیروزرابطه

.استزیادروشایندردرآمدوریسکتالش،.باشیدداشتهگذاریسرمایه

کوینبیتتریدوفروشوخرید.7

در.گیردیمقراراستفادهموردافرادازبسیاریتوسطکوینبیتتریدوفروشوخریدریسکپرنسبتاروش
هاافیصرباهمکاریدنبالبهاگر.استصرافییکوپولکیفیکداریدنیازآنهابهکهمواردیروش،این

اپلیکیشنطریقازرادافبرخی.کنیدبرقرارارتباطمستقیمصورتبهکوینبیتفروشندگانباتوانیدمینیستید
سایرووینکبیتقیمتنوساناتریسکروشایندر.کنندمیاستفادهفروشندگانباجلسهتنظیمبرایها

.داردوجوددیجیتالارزهای

محصوالتیاخدماتفروش.8

نوعیککهاستدرآمدکسبدیگرراهیکآنهافروشوخریدوکوینبیتبامرتبطخدماتومحصوالت
آوردهBitcoinTalkسایتدردهیدارائهتوانیدمیحوزهایندرکهخدماتی.آیدمیشماربههمکارآفرینی

.استشده

http://www.omidfadavi.me/
https://bitcointalk.org/
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نهاییبندیجمع

متصلردهنامبهایراهازیکیبهبتوانیدکهصورتیدر.نیستسختچندانکوینبیتطریقازدرآمدکسب
یکهرکریسودرآمدمیزانگرفتننظردربا.داشتخواهیدپیشدرخوبیآیندهکنید،درآمدکسبوشوید

خرجهبکوین،بیتارزشفزایندهرشدبهتوجهبا.شدخواهدآسانترشمابرایانتخابنامبرده،هایروشاز
دررایجومتداولنکاتازاستبهترپایاندر.کندمیتوجیهرانهاییارزشآنبرایاحتمالیهایریسکدادن
.شویدمطلعنیزحوزهاین

.بدانیدبایدکوین،بیتطریقازدرآمدکسبشروعازقبلکهمهمینکات

میاظهارهکهاییاپیاهاسایتازحتمانشویم؟مشکلدچاروکنیمدرآمدکسبکوینبیتطریقازچگونه
بههزینهختپرداطریقازماینینگدستگاهاجاره.باشیددورکنندمیاستخراجکوینبیتشماجایبهکنند

.استامنغیروکالهبرداریروشیکنیزابریاستخراجهایسایت

راشماباالبازدهیبرایHYIPهایبرنامهازاستفادهیاکوینبیتهایکنندهدوبرابرمانندپرریسکهایروش
آیندهدرشتربیسودکسبقولشمابهکهاسکمیاپانزی،طرحهایگروهیاوهاسایتاز.رسانندنمیسودبه
.کنیددورینیزدهندمیرا

http://www.omidfadavi.me/

