
 

 

 رازهای مخفی جذب ثروت با استفاده از ارز دیجیتال

 مقدمات جذب ثروت از ارزهای دیجیتال

بالک چین و ارز دیجیتال همچنان برای اکثر افراد پیچیده و دشوار هستند. عده زیادی همچنان با این دنیا و بازارهای مالی آن غریبه  
 ک چین و سرمایه گذاری روی ارزهای دیجیتال نیز نیازهای خود را دارد. بوده و از مزایای آن نامطلع هستند. ورود به دنیای بال

برای این که با ارزهای دیجیتال کار کرده و به درآمد رسید باید برخی اصول و مفاهیم اولیه را دانست. دانستن چند اصل اولیه بالک 
نیاز  بازار ارزهای دیجیتالن چیزی است که برای استفاده از چین مانند نحوه کار ارزهای دیجیتال، بالک چین و کیف پول ارز دیجیتال اولی

 خواهید داشت. 

نیز برای ترید موفق الزم خواهد بود. در صورتی که قصد سرمایه   تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندمنتالابزارهای معامله موفق مانند  
 آنها را مطالعه کنید.   وایت پیپرها آشنا شده و و موفق را داشته باشید، باید با انواع پروژهگذاری بلند مدت 

شود.  زارها محدود نمیتمامی این مفاهیم تنها برای استفاده مبتدی از دنیای بالک چین الزم هستند. اما بالک چین تنها به این با
تر کرده و سود کسب  را برای کاربران راحت کسب درآمد از متاورساند که های مختلفی در این حوزه به وجود آمدههای و پلتفرمپروژه 

 رسانند.شده را به حداکثر خود می

https://kifpool.me/markets
https://kifpool.me/blog/whats-white-paper
https://kifpool.me/blog/earning-from-metaverse
https://kifpool.me/


کنیم با مفاهیمی  های مخفی باید دانش خود را افزایش دهید. به همین خاطر توصیه میی فعالیت بیشتر و استفاده از راهاما برا
ترین ابزارهای شما در این راه  های غیر مثلی نیز آشنا شوید. چرا که آنها اصلیهای غیرمتمرکز، امور مالی غیرمتمرکز و توکنمانند برنامه

 خواهند بود. 

های جدید حوزه بالک چین باشید. چون پیشرفت و توسعه بالک چین ها و فناوریدیگر بهتر است همیشه به دنبال پروژه  از طرف
های بهتری برای جذب ثروت به وجود آید. به طور حتم در صورتی که به عنوان اولین  همچنان ادامه دارد و ممکن است در آینده راه

 تری را طی کرده و درآمد بیشتری کسب خواهید کرد. افراد وارد آن پروژه شوید، مسیر به

هزار دالر دارد. به طور   15( برابر با چند دالر داشت و حال ارزشی بیشتر از  BTC16,521)  قیمت بیت کوینزمانی را در نظر بگیرید که  
انید با  تواند. شما نیز میاند، ثروت بسیار زیادی به دست آوردهحتم افرادی که در ابتدای کار روی بیت کوین سرمایه گذاری کرده

 های جدید بالک چین، فرصتی چنین را تجربه کنید. ها و پلتفرماستفاده از پروژه

 استیکینگ ارزهای دیجیتال 

نیز   استخراج ارز دیجیتالهای ابتدایی و اولیه مانند بیت کوین آشنا باشید، به طور حتم با مفهوم در صورتی که با نحوه کار بالک چین
ها را به  شود که افرادی به نام ماینر وظیفه تایید و اعتبارسنجی تراکنشآشنا هستید. استخراج ارز دیجیتال به فرایندی گفته می

 گیرند.عهده می

کند. پاداش دریافت  افت میدر صورتی که یک ماینر موفق به استخراج یک بالک جدید در بالک چین شود، از طرف شبکه پاداش دری
، مقداری بیت کوین به شما بالک چین بیت کوینشده به صورت ارز دیجیتال بومی شبکه خواهد بود. به طور مثال با استخراج در 

 شود. اهدا می

با قدرت پردازشی باال به برق و نگهداری نیاز دارد. از طرف   های ماینردستگاهست. استفاده از این فرایند برای محیط زیست خطرناک ا
 کند. دیگر مقیاس پذیری بالک چین نیز در این حالت کاهش پیدا می

ای داشته باشند. به همین خاطر تایید و  اند تا مقیاس پذیری فوق العادههای نسل جدید به صورتی ساخته شدهچینبالک 
 شود.های جدید به سرعت انجام میها در بالک چیناعتبارسنجی تراکنش

شوند، از فرایند  های پیشرفته محسوب میک چین( که جزو بال ETH1,172( و اتریوم )  SOL14.25هایی مانند سوالنا ) بالک چین
های نام دارند. کاربران به جای استفاده از دستگاه استیکینگ ارز دیجیتالکنند. این فرایند ها استفاده میدیگری برای تایید تراکنش

 ند از ارزهای دیجیتال خود استفاده کنند. توانماینر می

توانید به استفاده از اثبات سهم به این صورت است که شما با قفل کردن ارزهای دیجیتال خود در یک کیف پول ارز دیجیتالی، می
 کنند. ریافت میهای دیگر، افراد با استیکینگ نیز از بالک چین پاداش د عنوان اعتبار سنج شبکه شناخته شوید. مانند بالک چین

توانید به سود بیشتری است. در این حالت شما می امنیت بالک چینو تامین  استخراج ارز دیجیتالاستیکینگ روش نوینی برای 
دردسرهای خود را داشته باشد. پس بهتر است به طور کامل با فرایند  تواند رسیده و هزینه کمتری کنید. هرچند استیکینگ نیز می

 استیکینگ آشنا شده و سپس وارد این حوزه شوید.
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 وام دهی با ارز دیجیتال

 

ای است که استفاده از امور مالی غیرمتمرکز را برای همه افراد دنیا  شود. دیفای حوزه های دیفای انجام میدهی به کمک پلتفرموام 
توانید سرمایه مورد نیاز برای انجام کاری در دنیای بالک چین را برای کاربران  کند. در این حالت شما میبه صورت یکسان فراهم می

 دیگر فراهم کنید. 

های دیجیتال را در اختیار دارید که قصد فروش آنها را ندارید. در صورتی که این  رض کنید مقداری ارز دیجیتال یا دیگر داراییف
های دیفای راهی است تا با  ها درون کیف پول شما ذخیره شوند، منفعت خاصی برای شما نخواهند داشت. وام هی با پلتفرمدارایی

 ای بتوانید به صورت غیرفعال کسب درآمد کنید. هذخیره کردن چنین دارایی

های  و غیرمتمرکز را متصور شوید که کاربران برای ورود به بازی یا انجام کارهای مختلف به ان اف تی های بالک چینیبازیبه طور مثال 
 تواند هزینه بر باشد و همه کاربران قادر به خرید آنها نیستند. ها میبرخی مواقع خرید ان اف تیمختلف نیاز دارند. در 

توانید دارایی دیجیتال مورد نیاز دیگر کاربران را فراهم کنید. در این حالت ان اف تی یا ارز دیجیتال شما به  در این شرایط شما می
 شود.کاربران دیگر وام داده می

های شما را دزدیده و از آنها سو استفاده توانند دارایی، افراد نمیقراردادهای هوشمندده از تکنولوژی بالک چین و به لطف استفا
 . کنیدهای خود از درآمد کسب شده توسط کاربران سود دریافت میکنند. با وام دادن دارایی

توانید به صورت غیرفعال درآمد کسب کنید و  کند. شما با وام دادن میاین کار شرایطی دو سر برد را برای دو طرف معامله فراهم می
 در عین حال دارایی شما سر جای خود باقی بماند.
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ند. وام دهی در دنیای بالک چین  توانند با هزینه بسیار کمتری از ان اف تی شما استفاده کرده و به درآمد برسافراد دیگر نیز می
های مختلف بستگی های دیجیتال انجام شود و سود کسب شده به مقدار درآمد به دست آمده و پلتفرمتواند با انواع داراییمی

 دارد.

 تامین نقدینگی صرافی ارز دیجیتال 

کنند.  نار هم قرار داده و به نحوی برابرسازی میهای معامالت کاربران را در کهای متمرکز، این پلتفرمدر صورت فعالیت در صرافی
های غیرمتمرکزی قرار دارند که محیط  هایی پیچیده بوده و از حوصله بحث خارج است. در طرف مقابل صرافینحوه کار چنین صرافی

 آورند. تری برای معامله را به وجود میامن

ها نیز مشکالت خود را دارند.  پر از امنیت باشد. هر چند این نوع از صرافی تواند برای همه کاربرانها میاستفاده از این نوع پلتفرم
 های غیرمتمرکز باشد. ترین مشکالت کاربران در صرافیتواند یکی از اصلیتامین نقدینگی برای انجام معامالت کاربران می

کنند. استخر نقدینگی  تخرهای نقدینگی استفاده میها، از اس های غیرمتمرکز برای انجام معامالت کاربران در این نوع پلتفرمصرافی
 شود. های کاربران نیز از همین طریق انجام میشود. خرید و فروشهای صرافی درون آن ذخیره میمحلی است که تمام دارایی

هایی همچنان با  اند. چنین پلتفرمهای غیرمتمرکز نیز راهی برای رفع مشکل نقدینگی خود پیدا کردهتوان گفت که صرافیپس می
مشکل کمبود کاربر مواجه هستند. در حال حاضر امکانی به وجود آمده تا کاربران بتوانند نقدینگی یک صرافی غیرمتمرکز را تامین  

.  توانید ارزهای دیجیتال خود را به صرافی غیرمتمرکز دهید تا آنها نقدینگی مورد نیاز برای معامالت را تامین کنندکنند. یعنی شما می
 تواند باعث سرعت گرفتن معامالت کاربران دنیای بالک چین شوید.در این صورت می

تواند روشی خوبی برای کسب درآمد شما  است. تامین نقدینگی نیز می وام دهی و استیکینگ در ارزهای دیجیتال این کار شبیه به 
توانید آن را وارد استخرهای نقدینگی کرده و به کسب درآمد  میباشد. در صورتی که سرمایه زیادی از ارزهای دیجیتال در اختیار دارید، 

 غیرفعال بپردازید. 

در این حالت شما تامین کننده نقدینگی خواهید بود. با این کار از استخرهای نقدینگی توکنی به نام نقدینگی دریافت خواهید کرد  
 توانید سرمایه خود را از استخر نقدینگی خارج کنید. توکن می که نشان گر سرمایه شما از استخر نقدینگی است. با استفاده از همین

محاسبه میزان سود و درآمد کسب شده از استخر نقدینگی به میزان سرمایه شما و معامالت انجام شده در شبکه بستگی دارد. در  
 سود دریافت شده نیز زیاد خواهد بود.  ها زیاد شده و میزان سرمایه شما نیز زیاد باشد، به طور حتم مقدارصورتی که کارمزد تراکنش

 

 

 

 

 



 ییلد فارمینگ

 

Yield Farming از ارزهای دیجیتال است. برای استفاده از این روش باید دانش زیادی   یا کشت سود روش جدیدتری برای کسب درآمد
تواند روش های جدید داشته باشند. ییلد فارمینگ با این که پیچیدگی زیادی دارد، میاز ارزهای دیجیتال و نحوه کار بالک چین

 باشد. جذب ثروت از ارزهای دیجیتالتری برای مطمئن

های  توان به صورت دستی و به صورت برنامههوم جدید را نیز یاد بگیرید. ییلد فارمینگ را میبه همین خاطر بهتر است این مف
اند تا میزان سود شما از دنیای ارزهای دیجیتال را افزایش  های مختلفی به وجود آمدههای گذشته پلتفرممختلف انجام داد. در سال

 هایی با این امکان استفاده کنید.ها و پلتفرمتوانید از برنامهمیدهند. پس در صورتی که با ییلد فارمینگ آشنا نیستید، 

های خود بکنند. ییلد فارمینگ دقیقا کاری است که در هنگام وام  در ییلد فارمینگ افراد سعی دارند تا بیشترین استفاده را از دارایی
 دهید تا از درآمد آنها درصدی را به دست آورید. می دهید. در وام دهی شما دارایی خود را در اختیار دیگران قراردهی انجام می

های مختلف، بیشترین سود را به دست آورد. استراتژی استفاده شده در  ها و برنامهییلد فارمینگ سعی کرده تا با استفاده از پلتفرم
 جا به جا کنید. های مختلف های خود را بین پلتفرمتر است و باید به طور دائم داراییاین کار بسیار پیچیده

های جایزه را دریافت کردید،  کنید، پس از این که از پلتفرم توکنبا ییلد فارمینگ شما سرمایه خود را وارد استخر نقدینگی می
 ها را نیز وارد استخر نقدینگی دیگری کنید.توانید آن توکنمی

https://decrypt.co/resources/what-is-yield-farming-beginners-guide


ای نیاز دارد. افراد در این  کند. هرچند انجام این کار به استراتژی چینی پیچیدهشما افزایش پیدا میدر این شرایط سود کسب شده 
دهند تا سود آنها به بیشترین  فرایند دارایی خود را به جای یک پلتفرم و پروتکل، در اختیار چند پروتکل و پلتفرم مختلف قرار می

 مقدار خود برسد. 

را  بهترین پلتفرم برای ییلد فارمینگتوان بهترین پروتکل و های اهدا شده میست آمده و نوع توکنبا بررسی میزان پاداش به د
 های مختلف کنید. ها و پلتفرمانتخاب کرد. هرچند برای این کار باید زمان زیادی را صرف یادگیری پروتکل

 


