
 

 

بیت کوین مجانی و هدیه دیجیتال!   !!دانلود رایگان ارزهای 
 آیا بیت کوین رایگان واقعیت دارد؟

تواند هم نه و هم بله باشد؛ به همین دلیل بهتر است سوال موردنظر خود را جور دیگری مطرح  به این سوال میپاسخ  
های مشخص به ما بیت  کنیم. اگر بگوییم آیا پلتفرم، سایت و یا اپلیکیشنی وجود دارد که به ازای انجام برخی فعالیت

توان متوجه شد که هیچ پلتفرمی  ایم. بنابراین از همین جمله هم به خوبی میبدهد، سوالمان را بهتر مطرح کرده کوین
 دهد!در اختیار ما قرار نمی  ارزدیجیتال رایگانمحض رضای خدا به ما  

وین به تازگی روی کار  که بیت ک  2009و    2008های حدود  البته توجه به این نکته ضروری است که چندین سال قبل و در سال
در آن بازه    قیمت بیت کویندادند؛ این در حالی بود که  ها بیت کوین مجانی هدیه میها و سایتآمده بود، برخی از پلتفرم

 شد.ها عاید کسی نمیزمانی بسیار ناچیز بود و عمال مبلغی از بابت فروش بیت کوین

هستید، در همین ابتدای کار توصیه    دانلود رایگان ارزهای دیجیتالو   دانلود بیت کویناگر شما هم از جمله افراد مشتاق  
در این    کالهبردار های سودجود و  ها و اپلیکیشنها، پلتفرمکنیم که کاله خود را سفت بچسبید؛ چراکه امروزه سایتمی

یافته است و در اکثریت مواقع اگر پلتفرمی پیشنهاد درآمدزایی بیت کوین باال و حداقل برداشت به  مسیر بسیار افزایش  
های  ازای فعالیت کمی را ارائه دهد، به احتمال قوی کالهبردار و سودجو بوده و باید در مورد آن پلتفرم تحقیقات و بررسی

توانید بنا بر شروط الزمه به  ها میکنیم که با کمک آنرفی میهایی را معالزم پیگیری شود. حال در ادامه این نوشته روش
 درآمدزایی و دانلود بیت کوین رایگان برسید.

 

https://kifpool.me/wallet/bitcoin-BTC


 فاست بیت کوین

و سایر ارزهای دیجیتال در هر چند ثانیه یک بار است؛ اما متاسفانه این    دریافت بیت کوین( سایتی برای  Faucetفاست )
کند. دلیل این مورد به این خاطر است که به ازای هر  د ولی چیزی عایدتان نمیکنروش هرچند در ظاهر خوب جلوه می

شود. از طرفی حداقل برداشت از این سایت بسیار باال بوده و باید  کلیک بیت کوین و متقابال دالر ناچیزی نصیبتان می
 ریافت کنید.دالر برسانید تا بتوانید کل مبلغ خود برحسب دالر را د 20حداقل مبلغ مجاز را به  

البته عملی شدن این گزینه زمانی خوب خواهد بود که سایت فاست هنگام درخواست برداشت بهانه نیاورد و مشکلی  
باید ذکر کنیم به کسب    دانلود بیت کوین رایگانهای مشابه  ایجاد نکند. نکته دیگری که در مورد فاست و سایر سایت

های معروفی  شود. از جمله سایتفی و افزودن افراد جدید به سایت مربوط میدرآمد بیشتر با به اشتراک گذاری لینک معر 
 اند از:ها را نام ببریم، عبارتتوانیم آنکه در این حوزه فعال هستند و می

•     Cointply 
•     BonusBitcoin 
•     Moon Bitcoin 

سعی در جذب مخاطب و مردم به این ارز دیجیتال را داشت؛ اما    پرداخت بیت کوین رایگاندای روند کار خود با  فاست در ابت
گذارنش تبدیل شدند و با افزایش بازدید سایت توسط  ها به منبعی جهت پر کردن جیب سرمایهبعدها متاسفانه فاست

 باالیی کسب کردند.  مند به کسب و دانلود بیت کوین، درآمد بسیارمخاطبین عالقه

 فریلنسری

 

اگر مهارت خوبی در کسب وکارهای آنالین مانند تولید محتوا، برنامه نویسی، طراحی و غیره دارید و به زبان انگلیسی تسلط  
کاری با کسب و کارها و افراد مختلف همکاری کنید و  های فریلنسری به صورت دور توانید از طریق سایتکاملی دارید، می

تواند منجر به کسب بیت کوین درآمد خود را به صورت بیت کوین دریافت نمایید. هر چند این روش به طور مستقیم نمی

https://bonusbitcoin.com/


مند  قهو در عین حال عال  دیجیتال مارکتینگو سایر ارزهای دیجیتال شود، اما روش بسیار خوبی برای عالقه مندان به حوزه  
 شود.به درآمد ارز دیجیتالی یا دالری محسوب می

های مختلف دستمزد افراد را به صورت  وکارهایی که در حوزهها و کسبهای فریلنسری، شرکتدر حال حاضر تعداد سایت
ش استقبال  کنند روز به روز در حال افزایش است و افراد زیادی از این روارز دیجیتال و به خصوص بیت کوین پرداخت می

های  کنند. بنابراین دقت کنید که این روش در عین لذت بخش بودن و افزایش کسب درآمد، نیاز به برخورداری از مهارتمی
 ویژه و تسلط کامل به زبان انگلیسی دارد.

 کنند شامل موارد زیر هستند:های معروفی که در این حوزه فعالیت میوبسایت

•     Crypto.jobs 
•     Cryptogrind 

 (Referralپیوندهای ارجاع )

های معتبر با امکان  بسیار ساده است. تنها کافی است در یکی از سایت  روش دانلود ارز دیجیتال رایگاناین نوع از  
ها و  صی و اشتراک گذاری آن در سایتهای رفرال ثبت نام کنید و سپس با دریافت لینک مخصوص شخ درآمدزایی از لینک

صفحات مختلف مجازی، به ازای افزوده شدن هر فرد جدید به سایت از طریق لینک مربوطه به عنوان پورسانت ارز دیجیتال  
تواند درآمدی برای  های عضوگیری میها و پلتفرمبیت کوین مجانی و هدیه دریافت کنید. توجه کنید که شرکت در برنامه

شته باشد، لذا بهتر است قبل از هر چیزی اطالعات مربوط به سودجویی و یا عدم سودجویی سایت را به دست  شما ندا
 آورید تا دچار مشکل نشوید.

 وایت پیپر چیست؟مطلب پیشنهادی :  

های بزرگی مانند  های جذب مشتری در صرافی های پیشنهادی در این روش، طرحینهبه عنوان مثال یکی از معتبرترین گز 
ها شرکت کرده و بیت کوین و ارزدیجیتال رایگان  توان در این طرحبایننس است که با خیالی آسوده و بدون نگرانی می

رید و فروش ارزهای دیجیتال نماید،  کسب کرد. در این حالت اگر کاربری با لینک شما در صرافی ثبت نام کرده و اقدام به خ
 تواند درصدی از کارمزد معامالت آن کاربر را به دست آرود.می

 درآمدزایی از تبلیغات بنری

های دریافت  توانید بنرهای تبلیغاتی سایتاگر خودتان وبسایت و یا اپلیکیشنی با مخاطب و بازدید باال داشته باشید، می
ال را در سایت یا اپلیکیشن خود درج کنید. فرایند کار در این روش بدین صورت است که  بیت کوین و سایر ارزهای دیجیت

ایتدا در چند سایت معروف و معتبر با امکان پرداخت و دانلود بیت کوین و یا دانلود ارزهای دیجیتال رایگان، ثبت نام  
توانید مبلغی به  و یا وبسایت شخصی، می  ها در برنامهکنید و سپس با قراردادن لینک بنرهای تبلیغاتی این سایتمی

 صورت بیت کوین و یا دالر دریافت کنید.

کنند را در ذیل با هم مرور  کنند و امکان درج تبلغات بنری را فراهم میهای معروفی که در این زمینه فعالیت میسایت
 کنیم:می

•     CoinTraffic 
•     Coinzilla 
•     Bitmedia 

https://crypto.jobs/
https://kifpool.me/blog/whats-white-paper


 

 هاشرکت در ایردراپ

 
های معتبر و امن است. در این روش  شرکتها برای کسب درآمد ارزدیجیتالی، شرکت در ایرادراپ  یکی از جدیدترین روش

شوید. در این راهکار  ها به صورت جمعی منجر به معروفیت و محبوبیت شرکت مربوطه میشما با انجام یک سری فعالیت
گذارند، اما مخاطب هم برای دریافت ارزدیجیتال باید  ها در ابتدا ارز دیجیتال خود را به صورت رایگان به اشتراک میشرکت

هایی همچون الیک کردن صفحه اینستاگرام آن ارز دیجیتال و حوزه فعالیتی آن، الیک کردن صفحه اینستاگرام،  فعالیت  در
 الیک صفحه توییتر، دنبال کرده کانال تلگرام و غیره.

ریافت آن ارز دجیتال جدید، باید مدتی تا زمان شناخته شدن آن رمزارز و ورود آن  ها و دایردراپپس از انجام فعالیت در این 
ها  ها صبر کنید. به همین دلیل است که افرادی که در ایردراپبه لیست ارزهای دیجیتال قابل خرید و فروش در صرافی

 رز دیگری تبدیل کنند.توانند بدون معطلی ارز دیجیتال دلخواه خود را دریافت و به اکنند، نمیشرکت می

کامال رایگان نیست!  دریافت بیت کوین و ارزهای دیجیتال 

زنیم انتظار داریم بدون صرف انرژی، زمان و حتی مهارت خاصی بیت کوین و یا هر ارز  وقتی حرف از رایگان بودن می
ین نوشته از کیف پول من نیاز  های ذکر شده در ادیجیتال دیگری را به دست آوریم؛ اما کسب بیت کوین هر چند در روش

 های ویژه است.ها نیازمند صرف زمان، انرژی و مهارتبه سرمایه اولیه ندارد، اما در بیشتر گزینه

های ذکر شده نیز نیاز  توان دانلود بیت کوین و یا دانلود ارزدیجیتال را رایگان به شمار آورد و حتی این روشاز این رو نمی
دن بخشی از زمان و انرژی دارد. توصیه آخر ما به شما در رابطه با دریافت بیت کوین مجانی و  به فعالیت و اختصاص دا

هدیه این است که به هیچ عنوان در تله کالهبرداران این حوزه نیوفتید و قبل از اقدام به هر کاری در مورد سایت، پلتفرم  
 های معتبر به دست آورید.را از اطالعات سایتو یا اپلیکیشن مدعی ارائه دهنده بیت کوین رایگان آگاهی الزم  

https://kifpool.me/blog/airdrop

