
 

 

 

 خوب راه های کسب سرمایه بدون انجام ترید 

 

 ببینین به طور کلی میشه این موضوع رو به دو دسته تقسیم کرد

 ورود با سرمایه اولیه .. ورود بدون سرمایه

خوب حالت اول برای افرادیه که قصد ندارن ارزشون رو خرید و فروش کنن و وارد بازار بشن.. یعنی سرمایه نقدی دارن و 

 اون استفاده کنن تو بازار ارز دیجیتال میخوان از

 روش ها مختلفی برای کسب سرمایه مقابلشون قرار داره
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 روشی که میرسه به ذهن استیکینگ یا ذخیره سازیه کم ریسک تریناولین و 

ه عنوان قبال این قسمت رو توضیح دادیم ولی به طور خالصه تو این حالت شما داراییتون رو تو صرافی قفل میکنید که ازش ب

 اعتبار بخش به تراکنش ها استفاده میشه که در ازاش به فرد سرمایه گذار پاداشی تعلق میگیره 

 

این روش مشابه روش  استخراجه با این تفاوت که استخراج برای ارز با الگوریتم اثبات کاره ولی استیکینگ بر ای الگوریتم اثاب 

 سهامه

 

. یعنی چی ؟ یعنی دستگاه ماینینگ تهیه کنید و اون رو راه اندازی کنین و ارز  روش بعد میشه به استخراج کردن اشاره کرد

استخراج کنین . در این صورت هم بدون نیاز به انجام ترید شما دارایی خودتون رو افزایش میدید. برای اینکه اطالعات بیشتری 

اطالعات خودتون رو  326رات ما و مشاهده ویدیو شما راجب ماینینگ نیاز دارید میتونید با مراجعه به کانال های یوتیوب و آپا

 راجب این موضوع افزایش بدید. 

روش بعد میشه میشه به وام دهی اشاره کرد. به این صورت که شما میتونید با وام دادن سرمایتون به بقیه سرمایه گذاران سود 

 دریافت کنید . 



 

  defiتامین نقدینگی در پلتفرم های 

وجوه نقدی خودشون به پلتفرم های مورد نظرشون یا پلتفرم هایی که تازه عرضه شدن در کارمزد  میتونن با ارایهسرمایه گذاران 

 دریافتی برای تبدیل ارز ها به هم شریک باشن و پاداش خودشون رو به عنوان یک تامین کننده نقدینگی دریافت کنند

 

NFT  ها 

امه نویسان و کال افرادی که میتونن محتوایی دیجیتالی خلق کنن راه مناسب و گاها برای گرافیست ها ، موزیسین ها ، برن این راه

فوق العاده ایه که میتونن بدون شرکت در بازار و ترید کردن ، با ارایه دادن نمونه کار ها دیجیتالی خودشون حاال به صورت 

 ب کننعکس ، ویدیو ، موزیک ، کد برنامه نویسی و یا هر چیز دیگه ، دارایی کس



 

 وام دهی :

تو این روش شما ارز موجود تو حصابتون رو به سرمایه گذاران دیگه قرض یا وام میدین و در ازاش به صوت روزانه کارمزد 

 درصد در سال شروع میشه به باال 30دریافت میکنین که سود دریافتی برای ارز ها مختلف متفاوته ولی معموال از

 

 قصد ورود با دنیای ارز دیجیتال رو بدون سرمایه اولیه دارنحالت دوم برای افرادیه که 

 



 

 راه اولی که میشه بهش اشاره کرد داشتن درآمد قطره ای به حالت فاسته

و درخواست از شما برای مشاهده اون  ا انجام تبلیغات درون سایتشونانجام یک سری بازی ساده یوب سایت هایی هستند که مثال 

  تال میدن.تبلغی به شما ارز دیجی

این پروسه گاها به نسبت درآمد افراد در شغلشون سوددهی کمتری داره چون میزان بیتکوین کسب کرده ناچیزه بنابراین باید وقت 

 بیشتری رو صرف نشستن پشت این سیستم گذاشته بشه 

 

 راه بعدی که میشه بهش اشاره کرد انجام یک سری فعالیت ها و کسب درآمد به ارز دیجیتاله  

یک سری شرکت ها هستن که به صورت آنالین میشه باهاشون کار کرد و فعالیت هایی که میخوان رو براشون انجام داد و حقوق 

 دریافتیشون رو با ارز های دیجیتال پرداخت میکنن . 

 انجام میدن رو هم میتونین تو توضیحات ببینیدبعضی از سایت هایی که پرداخت حقوق رو با ارز دیجیتال 

/https://cryptojobslist.com 

https://cryptojobslist.com/


/https://youteam.io 

  

 تبلیغات راه دیگه ای برای کسب درآمد به ارز دیجیتاله

 کسری تبلیغات درآمد دیجیتال کسب کنیدبه این صورت که اگه کانال یا حساب کاربری و یا سایت مطرحی دارید میتونید با درج ی

 سایت هایی که میشه ازشون تو این زمینه استفاده کرد رو هم میتونید در توضیحات ببینید

/https://coinzilla.com 

/https://bitmedia.io 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یم شتر،یب یها سیروزانه به همراه سرو یگنال هایموفق و س دینحوه معامله، فنون تر گر،ید یآموزش یها لیکسب فا یبرا

.دیدر تماس باش 00971555406880شماره  قیما در تلگرام و واتس آپ از طر مشاوران با دیتوان  
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