بریم پول استخراج کنیم 😎😎😎
سالم خدمت دوستان و همراهان گرامی یبار
به طور کلی میگیم که بیت کوین چیه و بعد
شروع میکنیم به کسب درآمد
#بیت_کوین_چیه؟
 بیت کوین یک ارز هستش(مثل هر ارزدیگه  .دالر و یورو و ریال و  )...ولی
دیجیتاله

 ارزش هر بیت کوین برابر با=6522دالرکه با قیمت این روز ها
حدود95,000,000تومن ایران(نودو پنج میلیون
تومن)

#ما_باید_چیکار_کنیم؟؟؟
آيا تا بحال به اين فكر كرديد كه شركت هايي
همچون اينستاگرام ،فيس بوك ،واتساپ و ...
از چه راهي كسب درامد ميكنند؟
شما با هر بار ورود به اين نرم افزار ها يك
درصد بسيار ناچيز از پردازنده ي گوشي يا
كامپيوتر مود را در اختيار اين شركت ها قرار
خواهيد داد كه همين مقدار ناچيز در تعداد
زياد كاربران ،ميتواند پردازنده اي بزرگ براي
اين شركت ها باشد .اما شما هيچگونه نفعي
نخواهيد برد!!!
در نرم افزار استخراج بيت كوين  ،شما دقيقا
مقدار اندکي از پردازنده ي خود را در اختيار
ان ها قرار ميدهيد با اين تفاوت كه از ان ها

هزينه دريافت خواهيد كرد .اصطالحا مقداري
از پردازنده را اجاره داده ايد .همچنين با
افزايش زيرمجموعه هاي خود ،به درامد
بيشتري نيز خواهيد رسيد.
کار ما استخراج بیت کوین هست که به کمک
لپ تاپ یا کامپیوتری که تو خونه داریم بدون
دخالت ما انجام میشه.
یعنی خیلی راحت یه دکمه میزنیم  ،سیستم
بیت کوین استخراج میکنه،و ما میریم کارای
خودمون رو میکنیم وقتی برگشتیم کلی بیت
کوین استخراج شده!
که به یه مقدار خاصی رسید میتونیم با روشی
که بعدا میگم اونو به ریال تبدیل کنیم .به
همین سادگی ...

#نکته
استخراج بیت کوین بستگی به قدرت سیستم
شما داره .اگه  cpuشما قوی باشه بیت کوین
بیشتری در میارید و پول بیشتری دارید!

بخش یک
شروع_استخراج_بیت_کوین
.۱مرورگر  Chromeرو روی لپ تاپ یا
کامپیوتر شخصیتون نصب کنید.
.2لینک زیر را در مرورگر کروم باز کنید
https://get.cryptobrowser.site/4152905

.۳در ادامه مانند عکس زیر ،یک مرورگر جدید
برای استخراج بیت کوین دانلود و نصب
کنید.
https://get.cryptobrowser.site/4152905

اینم ایکون مرورگر "استخراج بیت کوین" روی
صفحه ی دسکتاپ:

وقتی مرورگر رو باز کردید باید این گزینه رو
بزنید:

بعد از زدن گزینه ،با این صفحه مواجه
میشوید:

اکنون سیستم شما در حال استخراج بیت
کوین می باشد .هر چقدر سیستم قوی تری
داشته باشین ،با سرعت بیشتری بیت کوین
استخراج می شود.
برای این که بیت کوین استخراج شده به
حساب کاربری تان واریز شود ،حتما باید با
اکانت گوگل الگین کنید:

تمام تصاویر باال به صورت فیلم آماده شده
است ،بر روی لینک زیر کلیک کنید:
https://www.aparat.com/v/Y81s3

کار تمومه ،سیستم در حال انجام معادالت
ریاضی با استفاده از  cpuشماست.در عوض
اینکار به شما بیت کوین میده.صفحه باید تا
زمان استخراج بیت کوین باز باشه.به محض
بستن صفحه استخراج متوقف میشه.رقم
استخراجی شما هر ۱0دقیقه بروز میشود.
دقت :
هر 6تا7ساعت یکبار به سیستم استراحت
بدید.
https://get.cryptobrowser.site/4152905

بهترین روش استخراج بیت کوین چیه؟
جذب زیر مجموعه!
با فعالیت زیر مجموعه های شما به شماهم
بیت کوین اضافه میشه .میتونید با تبلیغ به

دوست اشنایان یا سایت ها یا کانال ها
یا...بهرترینشم اینه واسه خودتون یه کانال
بزنین  .حتی به اسم خودتون میتونید این
فایل راهنما رو کپی کنید(.فایل ورد رو در
اختیار عزیزان قرار خواهیم داد)
https://get.cryptobrowser.site/4152905

دوستان اگه بخواید فقط خودتون باشید،
عالوه برا اینکه خیلی باید وقت صرف کنید.راه
درازی هم تا کسب درآمد دارید.پس زیر
مجموعه بگیرین!
نکته مهم اینکه لینک رو درست بزنید و لینک
خودتون رو هم درست بدید.و به زیر رشته
هاتون هم اینو تاکید کنید.تا توی زنجیره
خودمون بمونیم!
https://get.cryptobrowser.site/4152905

اگه فقط تو هفته 60ساعت صفحه باز باشه
و کنارش فقط 20تا زیر مجموعه داشته باشید
میشه 45دالر
یعنی 6۳0هزار تومن تو هفته
به همین سادگی!!
نکته:
هر چقدر دیرتر اقدام کنید تعداد کسانی که
عضو این سیستم میشوند بیشتر شده و دیگر
کسی برای اینکه زیرمجموعه شما شود باقی
نمیماند.و در نتیجه درآمدتان ناچیز خواهد
بود .علت اصلی شکست برخی افراد در
مشاغل اینترنتی :پس از چند روز کار را رها
میکنند .برخی افراد هم بخاطر درآمد پایین در

روزهای اول ،زود ناامید شده و متاسفانه کار
را ترک میکنند .مزیت سیستم زیرمجموعه
گیری در شغلهای امروز:
درآمدتان بطور اتوماتیک روزبه روز بیشتر
میشود و بصورت تصاعدی باالتر میرود(بدلیل
وجود زیرمجموعه یا ریفرال).
.
نکته:
برای افزایش درآمدتان میتوانید  cpuخود را
به مدل چند هسته ای ارتقا دهید و یا سرور
اجاره کنید.
فرق این شغل با مشاغل دیگر اینترنتی :شما
نیازی به کار کردن ندارید و فقط کامپیوتر شما
بجای شما کار میکند.

دوستان اینم سند نقد کردن 2ماه استخراج با
90تا زیر مجموعه!! بجنبید تا دیر نشده!
✅ چند توصیه برای استخراج
 -۱میتوانید در طول شب سیستم خود را
برای استخراج روشن بگذارید .معموال
لپتاپ ها به صورت پیشفرض بعد از
مدتی که بال استفاده بمانند به حالت
 sleepیا  Hibernateمی روند پس اگر
میخواهید شب هنگام بدون دخالت

شما استخراج بیت کوین انجام شود ،
به تنظیمات  powerخود مراجعه کنید
و این تنظیمات را تغییر دهید
-2

هنگام استخراج ،اصطالحا سیستم
شما به استخر بیت کوین وصل می شود
و از توان  cpuشما برای استخراج
استفاده میکند بنابراین برای جلوگیری از
داغ شدن سیستم  ،حتما فن سیستم
شما روشن باشد و کامپیوتر یا لپتاپ
شمادر یک محیط با دمای خنک و
تهویه مناسب قرار داشته باشد

 -۳الزمه کسب درآمد از این زمینه استمرار
و مداومت است .بدون هیچ گونه

سرمایه گذاری و فقط با سرمایه سیستم
کامپیوتری خود حتی اگر روزانه مقدار
بیت کوین کمی را هم دریافت کنید ،در
بلند مدت نتیجه آن را خواهید دید .
عالوه بر این قیمت بیت کوین از
پیدایش تا کنون از چند دالر به چند
هزار دالر رسیده است و پیش بینی ها
حاکی از ادامه افزایش قیمت آن است
تا جایی که در آینده حتی مقادیر کم
بیت کوین هم میتواند خیلی با ارزش
باشد.

تبدیل_بیت_کوین_به_ریال
برای این کار باید مراحل زیر را انجام دهید.
=۱ساخت کیف پول
=2انتقال بیت کوین به کیف پول
برای دیدن ویدئو آموزشی موارد باال روی
لینک زیر کلیک کنید:
https://www.aparat.com/v/gpGl3
=۳تبدیل به ریال
=4برداشت پول
👇
https://www.aparat.com/v/ulEN2

سایت بالکچین جهت ساخت کیف پول که
باید با فیلتر شکن برید
https://www.blockchain.com/
📣 دوستان عزیز توجه کنید :
💰 این تنها راه سریع  ،رایگان و راحت کسب
درآمد اینترنتی بدون داشتن هزینه هستش.
🔹 سرمایه شما فقط  ۱کامپیوتر هستش که
باید داشته باشید.
🔸 شما با جمع آوری عضو و تشکیل تیم
استخراج به سرعت درآمد کسب میکنید.
🔻 راه های زیادی برای جمع کردن عضو
هستش  .مثال با انتشار لینک خود در کانال
ها و گروه ها و یا وبالگ یا وبسایت ها

همچنین آموزش های ویدیویی که میتونید
در یوتوب یا آپارات قرار بدید.
🕒 فرصت رو از دست ندید
دانلود نرم افزار استخراج بیتکوین:
https://get.cryptobrowser.site/4152905

یکسری از دوستان این افزونه را نصب کردن ولی روزی نیم
ساعت هم سیستمشون روشن نیست که هیچ زیر مجموعه
هم نمیگیرن ،دوستان اگر فعالیت نداشته باشید نمیتوانید
درآمد داشته باشید!!

در تصویر زیر مقدار درآمد خودتون از زیر مجموعه هاتون رو
میتونید ببینید:

ویدئوی نمونه ی درآمدزایی با این روش استخراج(کلیک
کنید):
https://www.aparat.com/v/TQxpY
سال دیگه قیمت هر بیت کوین به حداقل  70000دالر
میرسه میدونین ینی چی به دالر  20هزار تومن حساب کن
میشه؟؟  4/۱میلیارد تومن 😍 😐
پس خسته نشو حوصله کن موفقیت نزدیکه از االن جمع
کن تا چند ماه دیگ استخراج هاتو نگهدار تا تو قیمت های
خیلی باال بفروشی و یه سود سنگین و سرمایه اولیه
خووووووب برا خودت داشته باشی ️❤💙😍🔝💎💰

🔺 خیلی از دوستان سوال داشتن که چطور میتونن
بیتکوین استخراج شده رو تبدیل به ریال کنند
در اینجا چندتا سایت خرید و فروش ارزهای دیجیتال رو
برای شما عزیزان معرفی میکنیم
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

صرافی exchange
www.exchanging.ir
صرافی دیجی ارز :
www.digiarz.com

صرافی wmfa :
www.wmfa.ir

صرافی sarir :
www.sarircard.com

صرافی wmiran :
www.pay.wmiran.com
صرافی okay:
www.ok-ex.ir
صرافي payment24 :
www.payment24.ir

www.tehranpayment.com
(پیشنهاد ما به شما برای فروش به سایت دولتی)

این ها صرافی های معتبر برای خرید و فروش بیت کوین
هستند ولي توجه داشته باشيد كه شما بايد تحقيق كنيد و
مطمئن باشيد.

