
 آموزش بدست آوردن بیت کوین رایگان صد در صد تضمینی 
بیشتر از هر ارز دیگر بوده و حتی نسبت    قیمت بیت کوینبین تمامی ارزهای دیجیتال، بیت کوین بیشترین ارزش را دارد. 

تر است. بدست آوردن رایگان پول برای همه شیرین است، مخصوصا اگر این ارز، رمزارز بیت  قیمت به ارزهای فیات نیز گران 
 شود. های زیادی برای به دست آوردن بیت کوین رایگان انجام می کوین باشد؛ به همین خاطر تالش 

بیت کوین را به صورت رایگان بدست آورد؟ بدست آوردن ارز دیجیتالی که ارزش بسیار زیادی دارد،  توان اما آیا واقعا می 
حتی اگر به مقدار نصف، یک بیت کوین باشد، بسیار ارزشمند خواهد بود. اگر شما نیز به دنبال راهی برای بدست آوردن  

 همراه باشید.  کیف پول مناین مقاله از دانید از کجا شروع کنید، با ما در بیت کوین رایگان هستید و نمی 
 بیت کوین رایگان؛ واقعی یا خیالی؟ 

 

ترین رمزارز دنیا است. با توجه به این که قیمت رمزارز بیت کوین کاهش بسیار زیادی پیدا  بیت کوین در حال حاضر با ارزش 
لین ارز دیجیتال دنیا است، محبوبیت زیادی نیز کرده، اما همچنان ارزش بسیار باالیی دارد. با توجه به این که این رمزارز او

 اند. دارد و اکثر سرمایه گذاران بزرگ، روی این ارز سرمایه گذاری کرده

هزار دالر آمریکا   20تواند بسیار باارزش باشد؛ چرا که این رمزارز، ارزشی بیش از به دست آوردن تنها یک بیت کوین نیز می 
 ایران، رقمی نسبتا زیاد را مشاهده خواهید کرد.  دارد. با تبدیل این رقم به تومان

اما آیا فرد یا پلتفرمی هست که بیت کوین را به صورت رایگان در اختیار کاربران قرار دهد؟ خیر. به طور حتم هیچ پلتفرمی  
 وجود ندارد که به صورت رایگان، بیت کوین اهدا کند. 

کوین به دست آورید، به طور کامل در اشتباه هستید. ولی ناامید   توانید بیتاید به صورت رایگان می پس اگر فکر کرده 
هایی برای به دست آوردن مقداری بیت کوین، با زحمت خیلی کم وجود دارد. خب حال شاید بپرسید که  نشوید! چون راه 
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می توضیح در مورد  دقیقا چقدر بیت کوین و چه اندازه کار نیاز است تا به بیت کوین رایگان برسیم؟ خب اجازه دهید با ک
 ارز دیجیتال بیت کوین شروع کنیم.

 اصطالحات ارز دیجیتال مطلب پیشنهادی : 

د؛ به طور مثال  شوترین واحد سازنده هر ارز دیجیتال در ابتدای ساخت، توسط سازنده یا سازندگان آن تعیین می کوچک
توانید داشته باشید، یک صد میلیونم بیت کوین است. به دست آوردن یا داشتن  ترین مقداری از بیت کوین که می کوچک

 شود.کمتر از این مقدار امکان پذیر نیست و این قانونی است که برای ارز دیجیتال بیت کوین در نظر گرفته می 

ترین واحد  ، کوچکساتوشی ناکاموتوناکاموتو اختراع شده است. برای احترام به بیت کوین و بالک چین آن توسط ساتوشی 
رابر  میلیون ساتوشی تشکیل شده و هر ساتوشی ب  100نامند. پس هر رمزارز بیت کوین، از رمزارز بیت کوین را ساتوشی می 

 با یک صد میلیونم بیت کوین است. 

، ارزش ساتوشی نیز متغیر خواهد بود، اما معلوم است که برای این که هر ساتوشی،  قیمت بیت کوینبسته به ارزش و 
را طی کند؛ به طور مثال، برای این که هر ساتوشی به قیمت یک   ارزش قابل توجهی داشته باشد، بیت کوین باید راه زیادی

 دالر برسد، هر بیت کوین باید ارزش صد میلیون دالری داشته باشد. رسیدن به این قیمت، امری غیرقابل باور است. 

های  لتفرم اما ارتباط این توضیحات با بدست آوردن بیت کوین رایگان چیست؟ در حقیقت، با انجام کارهای مخلتف در پ
کنید که عمال بیت کوین است. ساتوشی  متفاوت، شما به جای دریافت بیت کوین رایگان، ساتوشی رایگان دریافت می 

 ارزش بسیار ناچیزی دارد و برای این که انجام آن برای شما سود ده باشد، باید مقدار زیادی ساتوشی جمع آوری کنید.

ها را دارید، با ما همراه باشید تا چند پلتفرم برای به  ی به دست آوردن ساتوشی حال اگر حوصله و توان صرف زمان زیاد برا
دست آوردن بیت کوین یا ساتوشی رایگان را معرفی کنیم. قبل از هر چیز بهتر است به این نکته توجه کنید که کیف پول  

است برای کسب درآمد از بازار ارزهای   کند و بهترهای بدست آوردن بیت کوین رایگان را پیشنهاد نمی من، هیچ یک از راه 
 های دیگری را امتحان کنید.دیجیتال، راه 
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 استفاده از ربات تلگرامی برای بدست آوردن بیت کوین رایگان

 

های تلگرام است. در ابتدا باید  دهند، استفاده از ربات از راه هایی که کاربران برای دریافت بیت کوین رایگان انجام می یکی 
های تلگرامی تنها  ربات تلگرام معتبری برای دریافت رایگان ساتوشی یا بیت کوین پیدا کنید. به دلیل این که اکثر ربات

هایی که برای بدست آوردن رایگان بیت کوین  رند، در این بخش هیچ یک از ربات قصد سواستفاده از اطالعات شما را دا
 شوند را معرفی نخواهیم کرد. استفاده می 

های تلگرام برای این منظور، با احتیاط عمل کرده و اطالعات خود را با آنها به اشتراک  کنیم در استفاده از ربات توصیه می 
های تلگرامی، به طور معمول، به اشتراک گذاری برخی اطالعات اولیه و  گان در ربات نگذارید. شیوه دریافت بیت کوین رای 

 دعوت از دوستان است. 

برای این که ساتوشی یا بیت کوین بیشتری دریافت کنید، باید کاربران بیشتری را به پلتفرم معرفی کنید. در ابتدای ورود  
توانند با ده با دیگران به اشتراک بگذارید. کاربران دیگر نیز می توانید لینک دعوت خاص خود را دریافت کر به ربات، می 

 کلیک بر روی لینک شما و ورود به ربات، در آن ثبت نام کنند.

شود. پس از وارد کردن  در نظر داشته باشید که پس از اتمام مراحل ثبت نام کاربر جدید، ساتوشی به حساب شما واریز می 
 های دریافت شده را به کیف پول خود واریز کنید. وانید ساتوشی تاطالعات کیف پول خود نیز می 

  

 

 



 های مختلف برای بدست آوردن بیت کوین رایگان استفاده از سایت

ها  کنند؛ اما در حقیقت کاری که این سایت های مختلفی وجود دارند که با عنوان اهدا بیت کوین رایگان فعالیت می سایت 
رایگان است که ارزش بسیار ناچیزی دارند. با کمی گشت و گذار در دنیای اینترنت   هایهند، اهدا ساتوشی انجام می 

و    adBTCکنند. سایت های زیادی را پیدا کنید که با عنوان بیت کوین رایگان فعالیت می ها و پلتفرم توانید سایت می 
SatoshiHero  کنند.هایی است که به کاربران خود ساتوشی رایگان هدیه می دو نمونه معروف از سایت 

قدم اول برای بدست آوردن بیت کوین رایگان از این طریق، ثبت نام است. با وارد کردن ایمیل و رمز عبور، به راحتی  
های رایگان خود را دریافت کنید، باید آدرس  کنید. در مرحله بعد برای این که ساتوشی  توانید در این دو سایت ثبت نام می 

 عمومی کیف پول خود را به پلتفرم مربوطه بدهید یا کیف پول خود را به آن پلتفرم متصل کنید.

adBTC   ت بیت کوین رایگان  های دیگران است. با ثبت نام در این پلتفرم برای دریاف پلتفرمی برای تبلیغ و مشاهده سایت
های موجود در این  های مختلف مراجعه کنید. تعداد سایت های مشخص شده، به سایت نیاز است تا با کلیک بر روی دکمه

 پلتفرم بستگی به تبلیغ دهندگان دارد.

در نظر  آورد.های بیشتری بازدید کنید، ساتوشی بیشتری به دست می ها کلیک کرده و از سایت هر چه بیشتر روی دکمه 
کنند. به طور مثال، برای این که ها برای پرداخت ساتوشی، محدودیت خاصی را لحاظ می داشته باشید که برخی پلتفرم

هزار   40های خود را به بیش از های به دست آمده را به کیف پول خود منتقل کنید، نیاز است تا مقدار ساتوشی ساتوشی 
 متفاوت است.  adBTCبا سایت  کمی  SatoshiHeroعدد برسانید. پلتفرم  

تری پیش رویتان قرار  کنندههای دیگر کند، انتخاب سرگرم این پلتفرم به جای این که شما را مجبور به بازدید از سایت 
 های آنالین بپردازید. توانید به انجام بازی دهد. برای به دست آوردن بیت کوین رایگان در این سایت، می می 

های موجود در سایت کلیک کرده و پسورد در سایت ساتوشی هیرو، نیاز است تا روی یکی از بازی پس از وارد کردن ایمیل
های باالتر، شرط دریافت ساتوشی در این پلتفرم است. یکی از  و به انجام آن بپردازید. البته برنده شدن و رفتن به لول

 ها است. انتقال ساتوشی  نقاط برتری ساتوشی هیرو نسب به اد بیت کوین، نبود محدودیت برای

توانید با اتمام مراحل یک  نیز وجود دارند که می  Earningsclubو  Bitfunهای دیگری مانند در نظر داشته باشید که سایت 
ها ها ساتوشی رایگان به دست آورید. برای افزایش بیت کوین رایگان خود در برخی پلتفرم بازی یا انجام دیگر ماموریت 

 جموعه گیری نیز بپردازید. توانند به ممی 

 

 

 

 

 

 

https://adbtc.top/
https://satoshihero.com/en


 
 به اشتراک گذاری توان سخت افزاری برای بدست آوردن بیت کوین رایگان

 

های  یکی از راه استخراج بیت کوینبه جز خرید بیت کوین، راه دیگری برای بدست آوردن این ارز دیجیتال وجود دارد.  
 های پیشرفته نیاز دارد. معروف برای به دست آوردن بیت کوین است. استخراج بیت کوین کار دشواری بوده و به دستگاه 

نده و غیزه نیز نیاز  های تهویه، خنک کنهایی با توان پردازشی باال، به تجهیزات دیگری مانند سیستمعالوه بر دستگاه 
 تواند سوددهی خوبی داشته باشد. بری است، اما می خواهید داشت. با این که استخراج بیت کوین کار نسبتا هزینه 

توانید با اشتراک توان پردازشی  ها وجود دارند که بدون داشتن دستگاه مخصوص استخراج، می ها و برنامه برخی سایت 
شوند بین شما،  هایی که از این روش استخراج می راج بیت کوین بپردازید. بیت کوین های مختلف خود، به استخدستگاه 

تواند از  شود و کمتر کسی می شود. استفاده از این روش پیشنهاد نمی پلتفرم مربوطه و دیگر کاربران مشترک تقسیم می 
 این راه به بیت کوین رایگان دست پیدا کند.

 

 

 

 

https://kifpool.me/blog/bitcoin-mining


 
 ین رایگاننکات مهم برای بدست آوردن بیت کو 

تا به این جای کار حتما متوجه شدید که بدست آوردن رایگان بیت کوین امکان پذیر نیست. برای دریافت بیت کوین باید  
دهید، ساتوشی بسیار کمی دریافت خواهید  کارهای مختلفی را انجام دهید. در اکثر مواقع، در قبال کاری که انجام می 

های فعال در این حوزه،  ها و سایت د. از طرف دیگر، توجه داشته باشید که اکثر پلتفرم کرد که ارزش کار انجام شده را ندار 
 هدفی به جز کاله برداری ندارند و تمام زحمات شما به هدر خواهد رفت. 

ها پس از  ها و برنامه اگر از پلتفرم معتبری استفاده کنید، امکان دریافت بیت کوین شما تضمین شده نیست. برخی سایت 
کنند. در ها و کارهای مشخص شده، به دالیل مختلفی بیت کوین یا ساتوشی مشخص شده را واریز نمی یل ماموریت تکم

 رود.توانید کاری انجام دهید و تمامی زحمات شما به هدر می این مواقع شما نمی 

یت کوین با موبایل و  هایی که با عنوان استخراج بمورد دیگری که وجود دارد، ضررهای بیشتر از سود است. پلتفرم 
توانند ضرر بیشتری به شما برسانند. با توجه به سختی بالک چین بیت کوین، هیچ  کنند، میسیستم کامپیوتر فعالیت می 

 بیت کوین مناسب نیستند.  زاستخراج رمزار های موبایل و سخت افزارهای ساده کامپیوتری برای یک از گوشی 
در صورت استفاده زیاد و به اشتراک گذاری قدرت سخت افزاری به مدت زمان زیاد، امکان خرابی قطعات شما وجود دارد و  

 های دیگر استفاده کنید. کنیم برای استخراج بیت کوین، از دستگاه پیشنهاد می 

 نحوه کارکرد دستگاه های استخراج ارز دیجیتالمطلب پیشنهادی : 
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