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به سمت ان اف  کننیم تیدارن فعال جتالید یحوزه ارزها یکه تو یاز افراد یاریروزها توجه بس نیا

 که میو نشون بد میبکن یموضوع رو بررس نیکه ا میمقاله قصد دار نیا یجلب شده. تو (NFT) ها یت

NFT یاارزه یایو دن نیبالکچ یدر حوزه فناور یمیرو دارن که چه انقالب عظ نیا تیها ظرف 

  .دیبا ما همراه باش ن،یها عالقمند هست NFT ندهیآ یبکنن. اگه که شما هم به بررس جادیا تالیجید

که  میروزها شاهد هست نیکرد، ا یریرشد چشمگ جتالید یارزها متیقبل که ق یسال ها برعکس

که به  یمسئله باعث شده افراد نی. اکنهیثابته و مثل قبل رشد نم بایتقر یپتوکارنسیارزش بازار کر

در  هو نوآوران دیجد یکردن راه ها دایبه فکر پ کنن،یم تیصنعت دارن فعال نیا یتو یصورت حرفه ا

هست  یدیاز موضوعات جد یکیها  NFT داشته باشه. حوزه یگذار هیباشن که ارزش سرما نهیزم نیا

که با توجه به اخبار مربوط به متاورس که توسط شرکت متا منتشر شد، بحث در موردش دوباره داغ 

  .شده و سر زبون ها افتاده

ها  NFT قیاز طر نیزم دیخر نستاگرام،یها به پلتفرم ا یورود ان اف ت لیاز قب یمنتشر شدن اخبار با

 یلیبا سرعت خ نیبالکچ یفناور ندهیهمه واضح هست که آ یبرا ل،یقب نیاز ا ییدر متاورس و خبرها

ارائه بکنه، تا  دیچشم انداز جد کی تونهیها م NFT ندهیآ ی. قطعا بررسرهیسمت م نیداره به ا یادیز

 ییشناسا رهیگیشکل م نیبالکچ یفناور یرو که داره تو یتازه ا یگذار هیسرما یها تیموقع دیبتون

 . دیرو کسب کن یخوب یلیخ یبخش سود ها نیدر ا یگذار هیبا سرما دیو قادر باش دیبکن
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NFT ست؟یچ 

تا  د،یآشنا بش قیبه صورت دق یها اول از همه الزمه که با مفهوم ان اف ت NFT ندهیآ یبررس یبرا

 هی. در واقع اگه قصدتون سرمادیکن زیو آنال لیتوکن ها رو تحل نیا یو اصول قیبه طور دق دیبتون

 یها قبل انجام هرگونه اقدام یکامل در مورد ان اف ت یهست، داشتن آگاه نهیزم نیا یتو یگذار

  .هیاتیضرورت الزم و ح کی

شکل  ینیشبکه بالکچ کیهستند که در بستر  تالیجیارز د ینوع NFT ای ضیقابل تعو ریغ یها توکن

 هیهست که برعکس بق نیکه وجود دارند، در ا یا گهید تالیجید ی. تفاوتشون هم با ارزهارندیگیم

معامله  یبرا یادیبه تعداد ز ومیرز اترکامال منحصر به فرد هستند. به عنوان مثال رمزا تالیجید یارزها

موجود  یتالیجیعدد به صورت د کیفقط  NFT از هر یافراد مختلف در دسترس وجود داره، ول نیب

  .شهیم یمالک و صاحب اون ان اف ت دنش،یهست و هر شخص با خر

 جتالید یباعث شده که برعکس ارزها (NFT) ضیقابل تعو ریغ یتوکن ها نیمنحصرد به فرد ا تیمز

 تالیجید یایدن یتو تیسند مالک کیکرد نباشن و مثل  دیازشون تول شهیم تینهایکه تا ب یا گهید

 ندهیسمت بره که آ نیها به ا ینیب شیباعث شده پ یان اف ت یتوکن ها یژگیو نیعمل بکنند. ا

  ها خواهد بود. NFTمتعلق به  نیبالکچ یفناور
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 NFT انواع مختلف

 یایدن یازشون تو یمختلف یاستفاده ها یمثل ریغ یتوکن ها نیا شیدایکه بعد از پ نیبا توجه به ا

 دیخر ،یاثار هنر یگرفته تا طراح نیانال یها یکه از صنعت باز یبه طور ره،یگیصورت م تالیجید

ن یا شه؛یحس م یها به طور محسوس NFT ظهور هیسا ،یاجتماع یدر شبکه ها یو حت یمجاز نیزم

که هرکدوم استفاده خاص  ادیها به وجود ب NFT از یموضوع باعث شده که انواع مختلف و متفاوت

گذار  ریصنعت تاث نیا ندهیدر آ تونهیرو که م یقسمت انواع مختلف ان اف ت نیا یخودش رو داره. تو

 .میکنیم یباشه خدمتتون معرف

 

 

  تالیجید یکاال •

هستن که به وجود اومدن، در واقع داستان  یضیقابل تعو ریغ یتوکن ها نیها اول ینوع از ان اف ت نیا

رو  NFT کی نترنتینوع از توکن ها آغاز شد. اگر در ا نیشون با ا یتکامل ریها و س یان اف ت شیدایپ

داره عرضه  یتالیجید لیهر نوع از فا ایعکس و  ،یقیمثل موس ییکه به صورت کاال ها دیمشاهده کرد

 میها به صورت مستق NFT نوع از ان نی. ادیهست ییکاال یان اف ت کیشما در حال مشاهده  شه،یم

  .باشه ریاز دو سه دالر تا چندصد هزار دالر متغ تونهیم متشونیو ق شنیو فروش م دیخر



 

6 

 

 

 یثار هنرآ •

 شونیبه وجود اومدند، و به خاطر ارزش هنر یبه صورت اثر هنر تالیجیها هم در بستر د NFT یبعض

 یتوکن ها نیو گرون تر نیها جز پر فروش تر یان اف ت نیخاص خودشون رو دارند. ا یطرفدارها

دالر  ونیلیم نیاز اون ها تا چند یکه ارزش بعض یبه طور شن،یم یقابل معاوضه طبقه بند ریغ

  .بازار وجود داره یهم تو متشونیارزون ق یو نسخه ها ستنین یطور نی. البته همشون ارسهیم

  نیملک و زم •

در  یمجاز یجهان ها یاز پلتفرم ها یکی یکه تو ینیخبر به فروش رفتن زم دنیشما هم با شن حتما

شد، و  یداریدالر خر 40,000 متیبا ق نیزم نی. انیتعجب کرد یلیاسنوپ داگ بود، خ نیکنار زم

 هک یمجاز یاهایپلتفرم دن ی. تویمجاز یایاسنوپ داگ هست؛ البته در دن هیمالک اون االن همسا

و  دیخر یمتاورس هستند، ملک و امالک به صورت ان اف ت ینسل از جهان ها نیاول شهیگفته م

 ییها NFT شن،ینوع از توکن ها که در قالب ملک معامله م نی. اشهیاجاره داده م یو حت شهیفروش م

 خاص خودشون رو دارند. یبه وجود اومدن و طرفداها دایهستن که جد
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 ندهیسال آ 5ها تا  NFT چشم انداز

 نانهیدر بد ب ریکه تا چند سال اخ نهیها نشون دهنده ا NFT ندهیآ یها در مورد بررس لیتحل یبعض

توکن  نیدالر حجم فروش ا اردیلیم 60حالت تا  نیتر نانهیدالر و در خوش ب اردیلیم 10حالت تا  نیتر

  .بکنه دایپ شیافزا ضیقابل تعو ریغ یها

درصد از حجم فروش  10تونستن حدود  یهنر یها NFT رن،یکه ساالنه به فروش م یاثار هنر نیب از

هست، و  یتوکن ها عدد قابل توجه نیبازار رو به خودشون اختصاص بدن که با توجه به نوپا بودن ا

 دایپ شیروند همچنان افزا نیا یونیکلکس یها NFT حجم معامالت شیکه با افزا شهیم ینیب شیپ

  .بکنه

ها  یورود ان اف ت ریصنعت هم از تاث نیا ن،یآنال یها یو باز میها به صنعت گ NFT کردن دایراه پ با

 ریغ یتوکن ها نیها به ا یحدود پنج تا ده درصد از حجم فروش باز شهینمونده و برآورد م بینص یب

 یکاربران باز نیدر ب یتالیجید یتوکن ها نیبا جا افتادن ا شهیم ینیب شیبکنه. پ دایهمتا اختصاص پ

 یبره و استفاده ها شیها پ NFT به سمت استفاده از شتریروز به روز ب میصنعت گ ن،یانال یها

  .رهیمختلف صورت بگ یها یباز یتوکن ها تو نیاز  ا ینوآورانه تر

که در راهه  یبا توجه به اتفاقات یف تروند رشد ان ا ندهیسال آ 5گفته اکثر کارشناس ها تا   به

 .خواهد موند یهمچنان مثبت باق
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  در بلند مدت NFT رشد بازار ندهیآ

که  یمختلف یپروژه ها یتو تالیجیصنعت د یبزرگ و غول ها یها باعث شده شرکت ها NFT ظهور

به فروش  نیآنال یها ایکه در دن ییها نیزم کیمثال شرکت نا یدارند، ازشون استفاده کنند. برا

 ینیب شی. پکنهیعرضه م غاتیتبل یها برا نیخودش رو در اون زم یو لوگو خرهیرو م شنیگذاشته م

 ییو فروش کاالها دیخر یها برا یمتاورس هم بعد از عرضه شدن از ان اف ت یکه پلتفرم اصل شهیم

 ندهیکه اکثر افراد به آ رهیم یداره به سمت ندهیاون وجود داره استفاده خواهد کرد. در کل آ یکه تو

 .هستند دواریام گهید جتالید یاز ارزها شتریقابل معاوضه ب ریغ یتوکن ها نیا

 کیها به عنوان  NFT که از یمال یبازار ها یتو دیجد یگذار هیسرما یبا ظهور صندوق ها نیهمچن

وجود  نیاحتمال ا کنند،یمضمانت، پرداخت وام و... استفاده  افتیدر ،یساز یکسر یبرا یابزار معامالت

بدن و  ادامهخودشون  یبلند مدت هم همچنان به رشد قو یزمان یبازه ها یتوکن ها تو نیداره که ا

  .بشه شتریشون ب یهمچنان حجم معامالت و ارزش ذات

 نیشدند نشون دهنده ا لیبلند مدت تحل یبازه زمان یها در اون تو NFT که ییآمار ها و مدل ها اکثر

 نیکه خالف ا یلیتحل چیخواهد بود و ه یرشدشون سعود ندیفرا ندهیسال آ ستیهست که ده تا ب
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روند رو به هم  نیو ا وفتهیب ینیب شیقابل پ ریکه اتفاق غ نیموضوع رو نشون بده وجود نداره. مگر ا

 .بزنه
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توی این مدل رگرسون نمایی میتونید مشاهده کنید که با چه سرعت و به چه میزانی ارزش ان اف تی 

کان ادامه دار باشه. در بعضی ها در چند سال گذشته رشد کرده و پیش بینی میشه که این رشد کما

درصد هم به صورت میانگین ماهانه گزارش شده که  200تا  100مدل های پیشرفته تر، نرخ رشد 

رقم خیلی شگفت انگیزی هست. اما الزمه که بر اساس اصول فایننس این اصل رو هم در نظر بگیریم 

هم باال تر میره؛ ولی در کل آمار  که هرچی نرخ رشد بیشتر برآورد بشه، به همون اندازه ضریب ریسک

 .ها خوشبینانه و مثبته NFT ها در مورد آینده

  ها در حوزه هنر NFT هندیآ

نوآورانه  یروز به روز دارند استفاده ها عیصنا نیلوکس، ا یها به بخش هنر و کاالها یورود ان اف ت با

 ها با درست کردن یتیهنرمندان و سلبر ی. مثال بعضکنندیم تالیجید یتوکن ها نیاز ا یتر و متعدد

 NFTکنن.  یداریها رو خر یان اف ت نیکه ا کنندیم قیمخصوص خودشون، طرفدارهاشون رو تشو

ها به  NFT  قیاز طر تالیجیمعروف در قالب نسخه د یاز اثار هنر یاریبس تیرا یحق کپ نیهمچن

تونستن  ییتوکن ها به تنها نیگونه اثار هست، ا نیا دیخر یکه برا ییو به خاطر تقاضا رسهیفروش م

  .بدن لیتشک یخودشون بازار اختصاص یبرا

در قالب  NFT به تعداد هشتصد هزا 2021سال  یگزارش کردن که تو بلیتلگراف و نانفان گ نیکو

رقم  نیا 2022سال  انیکردن که تا پا ینیب شیپ نیبه فروش رفته و همچن یونیو کلکس یاثار هنر

به  ،ینرنوع اثار ه نیا دیخر یافراد برا لیتقاضا و تما شینسخه برسه. با توجه به افزا ونیلیم کیبه 

همراه باشه، مخصوصا  یخوب یکه با کسب سود ها تونهیم نهیزم نیدر ا یگذار هیکه سرما رسهینظر م

روند براشون  نیدارند ا یا شهیدو آت یباال و طرفدار ها سیکه فن ب ییها یتیهنرمند ها و سلبر یبرا

  .سوداور بوده یلیخ

 یتوکن ها نسبت به اثار لوکس و سنت نیهست که ا نیا یهنر یها NFT در مورد گهیجالب د نکته

 نیآنال یهست که در فضا یمتقاض یهم تعداد باال لشیو دل شنیم یگزار متیق شتریب یکیزیف

ان اف  یتوکن ها بیکه در بازار فروش اثار لوکس نص یبراشون وجود داره. با توجه به سهم ده درصد

درمورد نحوه  شتریمطالعه ب یمنفعت باشه. براپر تونهیحوزه واقعا م نیورود به ا ادیشده، به نظر م یت

 .دیمراجعه کن نانسیا یصراف تیعنوان در سا نیبا هم یمقاله ا هی NFT  دیخر
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 یها در صنعت باز NFT ندهیآ

 یها یاز صنعت باز 2021گزارش شده درامد کل در سال  )NewZoo  (وزوین یبه گزارش ها بنا

در  یان اف ت یتوکن ها یمحاسبه شده برا یدالر بوده که سهم پنج تا ده درصد اردیلیم 200حدود 

 15تا  زانیم نیا 2022سال  انیکه تا پا شهیبرآورد م نی. همچنرسهیصنعت به نظر جالب م نیا

  .هست یبکنه که رقم قابل توجه دایپ شیدرصد افزا

 وهیش کیها  NFT استفاده از ندهیسال ا 10امکان وجود داره که تا  نیشده ا ینیشبیبلند هم پ یبرا

در قالب  یشده باشه، مخصوصا اگه باز یداریخر زاتیکارکترها و تجه تیاثبات مالک یمتداول برا

 یتو یباز یها تمیآ ضیخواهد بود. تعو ریاجتناب ناپذ NFT متاورس عرضه بشه ضرورت استفاده از

که  تونهیها م یمتداوله و ظهور ان اف ت یلیخ یحرفه ا یها کنیباز نیمختلف امروزه در ب یها میگ

  .ببخشه یشتریو فروش ها اعتبار ب دیتعوض ها و خر نیبه ا

ها به وجود  کنیباز یامکان هم برا نیمختلف ا یها یباز یتو نیو فروش زم دیعالوه بر خر نیهمچن

رس هستن، بتونن با در دست یکه در بستر ان اف ت ییکردن و استفاده از کارکترها یاومده که با باز

  .درامد کسب بکنند گهید یها کنیشکست دادن باز

و  دهیرس یبه چند هزار باز ریچند سال اخ نیا یمحدود تو یاز چندصد باز NFT یها یباز تعداد

صنعت نفوذ کنن و کاربرد  نیتونستن به ا ییبا چه سرعت باال تالیجید یتوکن ها نیکه ا دهینشون م

 شتریهست که با گذشت زمان ب نیها نشون دهنده ا NFT ندهیآ یبکنند. بررس دایپ یمتعدد یها

  .خواهند گذاشت یصنعت باز یتو یتر قیعم اریبس ریتوکن ها تاث نیا

 NFT یها میگ یکردن بعض یباز قیکه از طر دیرو مشاهده کن یافراد دیتونیروزها م نیا چنانچه

که کاربر  شهیمثال برآورد م ی. براشنیپولدار م یو به راحت ارنیبه دست م ییباال یلیخ یدرامد ها

  .دالر باشه ونیلیم 5تا  1حدود  یزیثروتش چ یتینینفیا یاکس یباز کیرنک 

 نیکه با ا ییها یباز یتو یگذار هیسرما د،یها هست NFT قیکه عالقمند به کسب درامد از طر اگر

آل  دهیا نهیگز کی تونهیم کنه،یاربر هاش فراهم مک یهمتا امکان کسب درامد رو برا ریغ یتوکن ها

مثل هر  هک دینکته هم الزمه دقت داشته باش نیباشه. اما به ا یجانب یمنبع درامد کی جادیا یبرا

داشته باشن و با وقوع اتفاقات  یقابل توجه سکیر توننیها هم م یباز نیا یا گهید یگذار هیسرما

شکست بخوره؛  تونیگذار هیامکان هست که سرما نیانتخاب اشتباه، ا کی ایو  ینیب شیقابل پ ریغ

 .دیو بعد اقدام کن دیریهمه جوانب رو در نظر بگ شهیپس هم
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NFT ها در صنعت ورزش  

نمونده. از جمع کردن  بینص یها ب NFT از نفوذ گهید یو بازار ها عیاز صنا یلیبازار ورزش هم مثل خ

E.Sport) نیآنال یورزش ها گرفته، تا NFT معروف به شکل کنانیباز یورزش یکارت ها s)  که از

 توکن نیو کاربرد ا یگستردگ کنند؛یخودشون استفاده م یباز ستمیس یتو تالیجید یتوکن ها نیا

مخصوصا  ره،یبه فروش م نترنتیا قیکه از طر ینیآنال یها طی. بلدهیصنعت نشون م نیا یها رو تو

در  تالیجید یتوکن ها نیرو به وجود آورده ا یبعد از کرونا؛ بستر یکیالکترون یشدن ورزشها ریفراگ

  .بکنن دایو کاربرد پ ییکارا نهیزم نیا

و انتظار  شهیدالر برآورد م ونیلیم 100که وجود داره حدود  یورزش یها NFT حال حاضر ارزش در

خاطر هست که بعد از گسترش  نیانتظارات به ا نیا لیبشه. دل شتریهم که هست ب ینیکه از ا رهیم

 شیپبکن و  دایراه پ نترنتیا یبه فضا یسنت یشد، تا اکثر ورزش ها جادیا ییساخت ها ریونا زکر
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حوزه به  یا ینفوذشون تو بیها ضر یبه وجود خواهد اومد که ان اف ت یطیشرا ندهیدر آ شهیم ینیب

  .شهیم شتریب نترنتیشدن با ا قیتلف لیدل

 2021مقدار در سال  نیدرصد بود و ا 0.99ها در بازار ورزش حدود  NFT کل سهم 2020 سال

درصد درامد کل  2از  شیکه ب شهیم ینیب شیپ 2022درصد برسه و تا آخر سال  1.6تونست که به 

  .کسب بشه NFT یتوکن ها قیصنعت از طر نیا

 شی. پدهیرو نشون م یچشم انداز مثبت عیصنا هیصنعت ورزش هم مثل بق یها تو NFT ندهیآ یبررس

هست  نینشون دهنده ا ،یان اف ت یتوکن ها یفعل  گاهیجا لیمثبت در کنار تحل دگاهیو د یها ینیب

 جادیا عیو انواع صنا یمال یبازارها یرو تو ینه چندان دور انتقالب بزرگ یا ندهیها در آ NFT که

شدنشون در  یباشن و احتمال عمل نانهیحد خوش باز  شیها ب ینیب شیپ نیهم ا دیخواهند کرد. شا

  .باشه نییپا تیواقع

 به کار گرفتن یبزرگ برا یعالقه شرکت ها شیگرفت که با توجه به افزا دهیناد دینکته رو هم نبا نیا

NFT یها تیو با توجه به ظرف ستیشدنشون دور از ذهن ن یها عمل ینیشبیپ نیکدوم از ا چیها، ه 

ناب و  یها تیموقع نیا ییموقع واسه شناسا نیبهتر یکه وجود داره، زمان فعل یاشباع نشده ا

 .نظرهیب
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  در متاورس NFT ندهیآ

 تیو واقع یمجاز تیواقع یاستفاده از تکنولوژ قیاز طر شهیگفته م یتالیجید یبه جهان ها متاورس

بحث به  نی. اارندیخودشون به ارمغان ب یکاربرها یرو برا یمتفاوت یافزوده قصد دارن تا تجربه کاربر

 احبهمص کی یمورد توجه قرار گرفت که مارک زاکربرگ تو یبار زمان نیاول یبرا یصورت جد

 یجد یلیبکنه و به صورت خ سیبه اسم متا تاس دیاعالم کرد که قصد داره شرکت جد یمطبوعات

  .کنه یگذار هیمتاورس سرما یتکنولوژ یرو

به  شهیصنعت بشه، قطعا م نیگرفته وارد ا میمثل زاکربرگ تصم ینگر ندهیشخص آ یکه وقت هیعیطب

 که در کنار نهیموضوع درباره متاورس ا نی. جالب تررهیسمت م نیداره به ا ندهیآ دیرس جهینت نیا

NFT صورت  نی. در ارنیبه خودشون بگ یتر یواقع یلیشکل خ توننیم یمجاز یها ایدن نیها ا

 هیمتاورس هم در سا یایدر دن یواقع یایو فروش و کسب درامد مثل دن دیکار کردن، خر امکان

 .شهیم ریها امکان پذ NFT استفاده از

سال اگه پروژه متاورس بتونه به  20تا  10 نیب یکه در بازه زمان دهیها نشون م NFT ندهیآ یبررس

  .کنهیم دایپ شیافزا یریهم همراه با اون به صورت چشمگ یان اف ت یبرسه، ارزش توکن ها تیموفق

 مزیگ کیکرده شرکت اپ دایپ لیکه به سمت متاورس تما یمعروف یها یاز کمپان گهینمونه د کی

(Epi c Games) متمرکز  یمحصوالت دیتول یاعالم کرده که بر رو هیانیب کی یشرکت تو نیهست. ا

  .اشته باشنداجرا د تیمتاورس قابل یشده که در فضا

 نیشاهد ا کینزد یا ندهیدر آ شهیکه داره مورد متاورس انجام م یمتعدد یها یگذار هیسرما با

مختص به خودشون رو خواهند داشت  یمجاز یبزرگ هرکدوم جهان ها یبود که شرکت ها میخواه

 ی. برامیکه به وجود اومدن کماکان شاهد هست یا هیاول یپلتفرم ها یروند رو در حال حاضر تو نیو ا

رو به  یبدن و بستر لیساختار واحد رو تشک کی گهیمستقل بتونن باهم د یجوامع مجاز نیکه ا نیا

 نیا نهیشون حفظ بشه، تنها گز یمجاز یها ییافراد مختلف در مورد دارا تیکه حق مالک ارنیوجود ب

 . ادیامکان رو به وجود ب نیا اه NFT تیاستفاده از قابل قیهست که از طر
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NFT تالیجید یها و پلتفرم ها 

 یتوکن ها نیها که در حال حاضر وجود داره، استفاده کردن از ا یاز کاربرد ان اف ت گهید یکی

 ندهیآ یبرس یرو یقابل مالحضه ا ریتاث تونهیمختلف هست که م نیآنال یپلتفرم ها یتو تالیجید

NFT دائو شنیوریها داشته باشه. به عنوان مثال ک (Curat i on DAO) هنمونه هاست ک نیاز ا یکی 

رو که قادر به خلق  یکاربرهاش به وجود آورده تا هر ارزش یامکان رو برا نیجامعه باز ا کیبه عنوان 

بر  یو فروش ها مبتن دیخر نیدائو به فروش برسونن. انجام ا یبازارها قیاون هستند، بتونن از طر

  .پلتفرم وجود دارن نیا یهست که تو یخاص یها NFT استفاده از

Audi) وسیآود us) ر امکان رو به کارب نیفعاله و ا یقیموس نهیهست که در زم گهید نیپلتفرم آنال هی

به فروش برسونند و  قیطر نیاون ها رو از ا ینیکلکسو یها NFT آثارشون به لیتا با تبد دهیهاش م

هنرمندان مستقل تونسته که  یرو برا یمناسب اریبس یتعامل یفضا کیپلتفرم  نیدرامد کسب کنن. ا

مثل واف آف،  یا گهید یپلتفرم ها میتونیم م،یاشاره کن یشتریبه موارد ب می. اگه بخواارهیبه وجود ب

  .کنندیم تیدارند فعال NFT در بستر استفاده از یکه همگ میرو هم نام ببر ومیدیمتاپلکس و ر
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 نیآنال یمختلف، پلتفرم ها عیکه عالوه بر صنا میبرس جهینت نیبه ا میتونیها م NFT ندهیآ یبررس با

رکن  کیبه عنوان  یاز ان اف ت بشن و استفاده یمتعدد راتییدچار تغ کینزد یا ندهیدر آ توننیهم م

 یشبکه ها ورددر م یباره انتشار اخبار نیخبر در ا نیمهم تر دیدر اون ها عمل بکنه. شا یدیکل

محبوب در حال کار  یدو شبکه اجتماع نیبود، که در اون اشاره شده ا ترییو تو نستاگرامیا یاجتماع

و  دیقابل خر NFT قابل معاوضه ریغ یهستند که در اون نسخه توکن ها دیجد ینسخه ها یرو

  .فروش خواهد بود

Chi) کش پریبه اسم چ یجانب سیسرو هی یرو ترییتو pper  Cash) قیکه از طر کنهیداره کار م 

 شیداریرو مشاهده کردند، خر یخاص یکه ان اف ت یقادر خواهند شد در صورت ترییتو یاون کاربرها

 با سهیها در مقا  NFT اون قیکه از طر دهیابزار جد کی یهم در حال کار کردن و نستاگرامیبکنن. ا

به  قیطر نیامکان رو به کاربرهاش خواهد داد که از ا نیو ا کنه،یم صیقابل تشخ یمعمول یعکس ها

 .اقدام بکنن یان اف ت یفروش توکن ها دیخر
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  کالم آخر

ادعا رو  نیا مینتویم م،یردها براتون ارائه ک NFT ندهیآ یکه با بررس ییها لیبا توجه به اطالعات و تحل

 یهاندهکده ج نیا یهست که به زود یریدر حال شکل گ گهید یانقالب تکنولوژ کیکه  میداشته باش

مالت مختلف معا نجامو فروش و ا دیخر یبرا یابزار کاربرد کیبه  یها به زود NFT و رهیگیرو در بر م

  .شنیم لیتبد

 یاورکشف نشده فن یها تیو ظرف ییدر مورد کارا تایجید یکارشناسان حوزه ها یمنظور بعض دیشا

به هر حال  کنند. جادیقادر خواهند بود ا کینزد یا ندهیها در آ NFT باشه که ییها تیقابل ن،یبالکچ

ها  NFT د،یهست یدیجد یگذار هیسرما یکه اگه به دنبال فرصت ها نهیکه االن مسلم هست ا یزیچ

 .دنیقرار م ارتونیفرصت رو در اخت نیباشن که ا توننیم یاز موارد یکی

 یران بایننسا منبع:

 

 

 

 

 

 

https://ibnns.net/articles/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-NFT-%D9%87%D8%A7
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