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چگونه از طریق بیت کوین کسب درآمد کنیم؟ راه حل ها و نکات
بیت کوین ،از زمان روی کار آمدن و معرفی شدنش تا به امروز توانسته است موفقیت های جالب توجهی را
کسب کند .و به همین واسطه بسیاری از کاربران به سمت آن گرایش پیدا کرده اند .همانطور که میدانید ،یکی
از راه های کسب درآمد اینترنتی ،به واسطه بیت کوین است .برعکس بسیاری از تصورات عده ای از کاربران که
فکر می کنند ماین کردن و سرمایه گذاری در این راه تنها راه کسب درآمد است ،اما بیت کوین راه های مختلفی
پیش پای شما می گذارد تا بتوانید از طریق آن کسب درآمد داشته باشید .اما چگونه از طریق بیت کوین کسب
درآمد کنیم؟ این مطلب برای ارائه آگاهی بیشتر به شما نوشته شده است.
اگر نگاهی به نمودار باال رفتن ارزش بیت کوین بیندازیم ،ذهنیت ها و فرضیه های مختلفی برای پاسخ به سوال
چگونه از طریق بیت کوین کسب درآمد کنیم ،در ذهن پدیدار می شود .این نمودارها نشان می دهند که بیت
کوین فقط از سال  2010به این سمت ،توانسته است رشد چشمگیری داشته باشد و ارزش خود را چندین پله
ارتقا دهد.
به طوریکه مثال اگر شخصی در سال  2010تنها ده میلیون روی بیت کوین سرمایه گذاری کرده باشد ،در سال
جاری سرمایه وی  100میلیارد تومان خواهد بود .شاید با خواندن این خط از مطلب بسیار وسوسه شوید که
روی بیت کوین سرمایه گذاری کنید و راه های کسب درآمد به واسطه آن را بیابید .باید در ابتدا بگوییم که کسب
درآمد از طریق بیت کوین خود ،به سرمایه گذاری و صرف وقت بسیاری نیاز دارد تا در نهایت شما را به سود الزم
برساند .اگر گمان می کنید که زمان و هزینه الزم را در اختیار دارید و می توانید طی زمان طوالنی مدت روی آن
سرمایه گذاری کنید ادامه این مقاله ارز دیجیتال را از دست ندهید.
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بیت کوین چیست و چگونه از طریق بیت کوین کسب درآمد کنیم؟
فرض بر این است که شما آشنایی چندانی با بیت کوین ندارید .بیت کوین یکی از جمله ارز های دیجیتال است
که شبکه پرداخت امنی دارد .به این صورت که هیچ کس نمی تواند به آن نفوذ داشته باشد و مثل هکر ها پس
از نفوذ مالکیت آن را در دست بگیرد .
پس تراکنش ها در آن به صورت کامال امن انجام می شوند .قیمت این ارز دیجیتال هم در طی بازه های زمانی
مختلف دستخوش تغییر بوده است .این تغییرات در سال  2016به اوج خود رسید و باعث ارتقا ارزش این ارز
دیجیتال شد .
این مطلب هم میتونه کمک تون کنه :فایل کوین ) Filecoin(FILچیست؟  +کاربردها و مزایای این
ارز دیجیتال
کمی جلوتر ،یعنی سال  2017قیمت این ارز دیجیتال به  20هزار دالر هم رسید .این در حالی است که این
نوسان قیمت ابدا در مورد بیت کوین انتظار نمی رفت و بسیاری از کسانی که در سال  2010روی آن سرمایه
گذاری کردند اکنون به سود هنگفتی رسیدند .پس از این سال ،گرایش بسیاری از افراد به سمت کسب درآمد از
طریق این ارز شد .از این رو ،راه های بسیار متعددی وجود دارد که شما هم می توانید به این گروه افراد بپیوندید
و از طریق بیت کوین کسب درآمد داشته باشید.
درآمد داشتن از طریق بیت کوین به هیچگونه تحریم یا مواردی از این دست که مرتبط با ایران است ،نیست و
بسیاری از کاربران می توانند در این حوزه فعالیت داشته باشند و به کسب درآمد از این راه بپردازند .با حل این
فرضیه شاید سواالت بیشتری هم در ذهن تان پدیدار شود .اینکه آیا واقعا کسب درآمد دالری از این راه امکان
پذیر است؟ جواب بله است اما:
یک نکته کلیدی که در ابتدای مطلب به آن اشاره کردیم این است که بدست آوردن بیت کوین مثل آب خوردن
نیست .یعنی مشابه پول و ارز های رایج نمی توانید به بیت کوین دست پیدا کنید .حتی ممکن است در این راه
متحمل دردسر ها و ریسک های متعدد شوید ،پس درست عمل کنید .
به طور کلی سه معیار برای کسب درآمد از طریق بیت کوین وجود دارد که برای تمامی روش هایی که در ادامه
به معرفی آنها می پردازیم صدق می کند .اول اینکه میزان تالش برای کسب درآمد تان از این راه چقدر است،
دوم اینکه میزان ریسک پذیری تا چه میزان است و در نهایت چه مقدار درآمد حاصل خواهید کرد .توجه به این
سه معیار دید بهتری از کسب درآمد تان از طریق بیت کوین به شما خواهد داد.

اگر سختی کسب درآمد از این راه را به جان می خرید ،پس خوش آمدید! کسب درآمد از این طریق بسیار
رقابتی شده است .چرا که بسیاری از افراد به این حوزه روی آورده اند و کام ًالا مشخص است که وقتی دست در
این حوزه زیاد شود ،کار کاربران جدید کمی سخت تر از قبل خواهد شد .پس شما آزادی عمل و کم بودن
فضای رقابتی سال  2010را تجربه نخواهید کرد .با این حال ،جای نگرانی نیست.
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آشنایی با ماهیت بیت کوین
شاید هزاران بار قصد کرده باشید که با اصل و بنیاد این ارز دیجیتال آشنا شوید ،اما توضیحات کافی دریافت
نکرده باشید .به زبان ساده تر می توانید بیت کوین را یک ارز تصور کنید که دیجیتال است و اولین عرضه آن به
سال  2009برمی گردد .آنهم وقتی که آقای ساتوشی ناکاموتو آن را به همگان معرفی کرد .البته ،این شخص به
تنهایی سازنده این ارز دیجیتال نبود و در نتیجه آن را فارغ از وابستگی به هر گروه یا شخص یا بانکی می دانند.
این مطلب هم میتونه کمک تون کنه :دامیننس بیت کوین چیست و چه کاربردی دارد؟
قیمت بیت کوین در روز های ابتدایی ارائه اش تنها  80سنت بود و تا به امروز ( و همانطور هم که اشاره شد) به
چند هزار دالر رسیده است .این یعنی در آینده هم شاهد رشد قیمت و ارزش آن خواهیم بود .
اینکه قیمت بیت کوین افزایش می یابد ،ابدا به شرایط خاصی وابسته نیست .یعنی برعکس ارز های رایج مثل
دالر که تحت تاثیر شرایط سیاسی و اجتماعی تغییر قیمت می دهند ،این خبر ها در مورد بیت کوین چندان
صدق نمی کند .
تنها عوامل تغییر قیمت این ارز ،کاربران آن هستند؛ مانند اکثر ارز ها .ذخیره سازی داده های این ارز نیز در
بالکچین انجام می شود که به معرفی آن هم خواهیم پرداخت.
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آشنایی با ماهیت بالکچین
به بالک چین می رسیم .برای اینکه بدانید چگونه از طریق بیت کوین کسب درآمد کنیم باید با بالک چین آشنا
باشیم .این سیستم ،در سال  1991ارائه شد و هیچ شخصی امکان نفوذ به آن را ندارد چون ،در ابتدا برای اسناد
دیجیتالی طراحی شد که قابلیت دسترسی به آن تقریبا صفر باشد .با اینکه بالک چین زودتر از بیت کوین ارائه
شد اما در واقع مورد توجه قرار نگرفت .
این سیستم بر اساس نام آن ،یعنی بلوک و زنجیر ،مجموعه ای از بلوک ها می باشد که اطالعات در آن به شکل
رمزنگاری شده ذخیره خواهند شد .این اطالعات غیر قابل تغییر هستند و شخص دیگری نمی تواند به آنها
دسترسی داشته باشد.
شما برای کسب درآمد از طریق بیت کوین باید کیف پولی بسازید که در بالک چین ایجاد می شود و کار خود را
آغاز کنید .در نهایت بعد از ساخت کیف پول یک کلید خصوصی و یک کلید عمومی به شما داده می شود که
نگهداری کلید خصوصی در جایی امن و دور از هر شخص دیگری ،بسیار اهمیت دارد .در غیر این صورت حساب
بیت کوین شما توسط افراد دیگر خالی خواهد شد .از کلید عمومی برای دریافت بیت کوین از دیگران استفاده
می شود.

نحوه استخراج بیت کوین چگونه است؟
کامال واضح است که اگر بخواهید با نحوه کسب درآمد بیت کوین آشنا شوید اما ندانید که بیت کوین چگونه به
دست می آید ،عمال نیمی از راه را به اشتباه می روید .بیت کوین برای هر کاربر یک نوع پاداش به حساب می
آید و در یک سیستم همتا به همتا قرار گرفته است .اما اینها به چه معناست؟
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ماینر ها به کمک دستگاه هایی که معادالت ریاضی را حل می کند بیت کوین را استخراج می کنند و در واقع
بیت کوین استخراجی یک نوع پاداش به ماینر ها است .البته این ،یکی از راه های کسب درآمد به کمک بیت
کوین می باشد .کامال مشخص است که در یک بستر بزرگ و وجود ماینر های بیشتر ،استخراج سخت تر
خواهد شد .کم و زیاد شدن ماینر ها ،قیمت و ارزش بیت کوین را باال و پایین می برد و این باعث ارزش گرفتن
این ارز دیجیتال می شود.
این مطلب هم میتونه کمک تون کنه :هورایزن ) Horizen(ZENچیست؟  +کاربردها و مزایای این
ارز دیجیتال
برای اینکه سرعت استخراج بیت کوین سریعتری داشته باشید باید سیستم کانفیگ شده سریع تری داشته
باشید .به طور کلی ،توصیه می شود که با سیستم های ضعیف و قدیمی که کارت گرافیک و سی پی یو یا رم آن
قدیمی و ضعیف است ،اقدام به استخراج نکنید که همه آنها ممکن است بسوزند و از بین بروند.

چگونه می توان بیت کوین خرید یا آن را فروخت؟
خب ،اکنون تصور می کنیم که شما وارد حوزه استخراج بیت کوین شده اید و قصد فروش بیت کوین های
استخراجی را دارید .چطور باید عمل کنید؟ این فروش راه های متعدی دارد .بسیاری از صرافی های آنالین این
خرید و فروش را به صورت آنالین انجام می دهند .این یک راه برای فروش یا خرید بیت کوین از آنها ست .
خرید بیت کوین به واسطه یورو ،وب مانی یا دالر انجام می گیرد .برای خرید بیت کوین از آنها باید مقدار پول
مورد نظر برای تهیه بیت کوین را به حساب آنها واریز کنید و یک آدرس کیف پول بیت کوین بدهید .در نهایت
بیت کوین به حسابتان واریز خواهد شد .همواره بهتر است به صرافی های معتبر اعتماد کنید تا از این نظر ضرر
خاصی نبینید .صرافی های آنالین معتبر همواره احراز هویت دارند و کالهبرداری در کارشان نیست .اما اگر
بخواهید بیت کوین بفروشید چه؟ عملیات یاد شده برای فروش بیت کوین برعکس است .در وهله اول این
شما هستید که باید پول به حسابتان واریز شود و سپس بیت کوین را منتقل کنید.
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راه های کسب درآمد از طریق بیت کوین
اساسی ترین و بهترین راه های کسب درآمد از طریق بیت کوین شامل موارد زیر هستند:

 .1راه اندازی فاست
فاست یا  faucetبیت کوین یکی از راه های کسب درآمد به این واسطه است که لقب راحت ترین شیوه کسب
درآمد را به خود اختصاص داده است .این روش در عین آسان بودنش ،درآمد چندانی از جانب بیت کوین ندارد،
ماند بسیاری دیگر از روش های آسان کسب درآمد که سود نهایی شان ناچیز و قابل چشم پوشی است.
روش راه اندازی فاست اختصاص زمان زیادی می طلبد .این روش پورسانتی به این صورت است که شما باید وارد
یک سایت شوید و روی تبلیغات آن کلیک کنید تا پورسانت دریافت کنید .البته تنها کاری که می توانید انجام
دهید ،کلیک بر روی یک تبلیغ نیست .
شما می تواند با مشاهده یک سایت دیگر یا حل کپچا هم در این روش بیت کوین اخذ کنید .همانطور که دیدید
این روش بسیار وقت گیر است .این روشی آشنا در حوزه پرداخت به ازای هر کلیک است که به طور خالصه
 PTCنام گرفته است .میزان تالش برای این روش کسب درآمد زیاد است و به همان نسبت میزان درآمد و
ریسک پایین است.
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 .2در اختیار گرفتن سایت فاست
مالکیت یک سایت فاست باعث می شود تا نسبت به روش قبلی به درآمد بهتر و موثرتری برسید .شاید با آمدن
راه اندازی و در اختیار گرفتن مالکیت این دست سایت ها فکر کنید که باید هزینه گزافی بپردازید اما این طور
نیست .با فروش تبلیغات به درآمد متوسطی خواهید رسید .درآمد متوسط در این نوع سایت ها بسته به ترافیکی
که دریافت می کنید در یک ماه می تواند به هزار دالر برسد.

این مطلب هم میتونه کمک تون کنه :هک بیت کوین چگونه است و آیا باید نگران باشیم؟
میزان تالش در این روش متوسط تا زیاد است ،ریسک آن متوسط است و میزان درآمد هم در حد کم رو به
متوسط می باشد .در اختیار داشتن سرمایه اولیه برای راه اندازی و پیگیری این روش ،بسیار اهمیت دارد .در این
روش تنها باید یک سایت راه اندازی کنید و از وقوع تقلب در آن جلوگیری نمایید.

 .3روش های مختلف برای گرفتن زیر مجموعه
زیر مجموعه گیری روشی است که کمتر به آن پرداخته می شود .اما کسب درآمد از طریق آن بسیار مناسب و
مفید است .در این روش نه مجبور هستید که یک کسب و کار را تبلیغ کنید ولی همانطور که از نام این روش
مشخص است ،با ورود افراد جدید به سیستم به واسطه شما ،درآمد کسب خواهید کرد .

صرافی های آنالین این سیستم را در اختیار کاربرانشان قرار می دهند .در واقع پس از ثبت نام در این صرافی ها
یک لینک به خصوص خواهید داشت که می توانید با آن تبلیغ کنید و سپس زیر مجموعه بگیرید .راه اندازی
کمپین های تبلیغاتی ،درج لینک در فیسبوک و یا سایت شخصی خودتان به شما از این نظر کمک ویژه ای می
کند .کسب در آمد در این روش از متوسط تا زیاد است ،تالش باالیی می طلبد و ریسک کمی هم دارد.
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چگونه از طریق بیت کوین کسب درآمد کنیم؟ راه حل ها و نکات

 .4تولید محتوا در حوزه بیت کوین
حوزه بیت کوین و کریپتو روز به روز در حال رشد است و تولید محتوا در این زمینه به شما کمک می کند تا به
کسب درآمد مشغول شوید .بسیاری از سایت های خبری به دنبال نویسندگان و مترجم هایی هستند که
بتوانند مطالب به روز تولید کنند.
تنها کافیست در بخش همکاری با ما سایت هایی مرتبط با این موضوعات درخواست همکاری بدهید و منتظر
پاسخ باشید .همچنین می توانید در سایت  Upworkپروفایل خودتان را ایجاد کنید .ریسک در این روش
بسیار پایین است و تالش و کسب در آمد در آن متوسط می باشد.

 .5کمپین های امضا
روش دیگری موسوم به کمپین امضاها برای کسب درآمد از طریق بیت کوین وجود دارد که از سال  2014ارائه
شد .سایت  BitcoinTalkاین روش را راه اندازی نمود .افراد مختلف در این کمپین می توانند با امضای
منحصر بفرد خود پست های تبلیغاتی برای محصوالت مختلف بنویسند و در ازای آن دستمزد دریافت کنند .
اگر به این سایت سری بزنید ،با لیست کمپین های تبلیغاتی مرتبط با آن روبرو خواهید شد .پرداخت هزینه در
این روش به سطح کاربری فرد بستگی دارد .اگر  120پست (غیر کپی) با امضای خود بنویسید به یک عضو
کامل در خواهید آمد .این دسته اعضا دستمزد بیشتری دریافت می کنند .درآمد و ریسک در این روش کم
است و تالش متوسطی می طلبد.
این مطلب هم میتونه کمک تون کنه :مفهوم غیر متمرکز یا  Decentralizeدر ارزهای دیجیتال
چیست؟
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چگونه از طریق بیت کوین کسب درآمد کنیم؟ راه حل ها و نکات

 .6استخراج بیت کوین
روش بعدی که گزیده ای از آن را نام بردیم هم ،استخراج بیت کوین است .روشی که همانطور که اشاره شد
چندان ساده نیست و سرمایه گذاری عظیمی می طلبد .در اختیار داشتن تجهیزات گران قیمت شما را در این
رابطه پیروز میدان خواهد کرد .برای شروع باید روی سخت افزار های ماینینگ که به نام  ASICشناخته می شوند
سرمایه گذاری داشته باشید .تالش ،ریسک و درآمد در این روش زیاد است.

 .7خرید و فروش و ترید بیت کوین
روش نسبتا پر ریسک خرید و فروش و ترید بیت کوین توسط بسیاری از افراد مورد استفاده قرار می گیرد .در
این روش ،مواردی که به آنها نیاز دارید یک کیف پول و یک صرافی است .اگر به دنبال همکاری با صرافی ها
نیستید می توانید با فروشندگان بیت کوین به صورت مستقیم ارتباط برقرار کنید .برخی افراد از طریق اپلیکیشن
ها برای تنظیم جلسه با فروشندگان استفاده می کنند .در این روش ریسک نوسانات قیمت بیت کوین و سایر
ارزهای دیجیتال وجود دارد.

 .8فروش خدمات یا محصوالت
محصوالت و خدمات مرتبط با بیت کوین و خرید و فروش آنها یک راه دیگر کسب درآمد است که یک نوع
کارآفرینی هم به شمار می آید .خدماتی که در این حوزه می توانید ارائه دهید در سایت  BitcoinTalkآورده
شده است.
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چگونه از طریق بیت کوین کسب درآمد کنیم؟ راه حل ها و نکات

جمع بندی نهایی
کسب درآمد از طریق بیت کوین چندان سخت نیست .در صورتی که بتوانید به یکی از راه های نامبرده متصل
شوید و کسب درآمد کنید ،آینده خوبی در پیش خواهید داشت .با در نظر گرفتن میزان درآمد و ریسک هر یک
از روش های نامبرده ،انتخاب برای شما آسانتر خواهد شد .با توجه به رشد فزاینده ارزش بیت کوین ،به خرج
دادن ریسک های احتمالی برای آن ارزش نهایی را توجیه می کند .در پایان بهتر است از نکات متداول و رایج در
این حوزه نیز مطلع شوید.

نکات مهمی که قبل از شروع کسب درآمد از طریق بیت کوین ،باید بدانید.
چگونه از طریق بیت کوین کسب درآمد کنیم و دچار مشکل نشویم؟ حتما از سایت ها یا اپ هایی که اظهار می
کنند به جای شما بیت کوین استخراج می کنند دور باشید .اجاره دستگاه ماینینگ از طریق پرداخت هزینه به
سایت های استخراج ابری نیز یک روش کالهبرداری و غیر امن است.
روش های پرریسک مانند دوبرابر کننده های بیت کوین یا استفاده از برنامه های  HYIPبرای بازدهی باال شما را
به سود نمی رسانند .از سایت ها و یا گروه های طرح پانزی ،یا اسکم که به شما قول کسب سود بیشتر در آینده
را می دهند نیز دوری کنید .
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