
 

 

 

آشنا شدن یا حتی برای افرادی که آشنا بودن  NFT خوب دوستان امروز قرار یک سری سواالت که برای همه افرادی که تازه با 

 رو جواب بدیم .

 اول بریم راجب تفاوت توکن و کوین کمی صحبت کنیم 

 

 

 هاست پس با یه توضیح کوتاه و ساده  فرق کوین و توکن رو میگم .  NFTاز اونجایی که موضوع ویدیو ما در رابطه با 

کوین ها تولید نمیشن بلکه استخراج و ماین میشن ولی این موضوع برای توکن ها صادق نیست و توکن ها همه مورد اول اینه که 

 تولید میشن و استخراج نمیشن.

شبکه مخصوص بالکچین مخصوص به خودشون رو دارن و از اون  کوین های همهو مورد دوم که میشه بهش اشاره کرد اینه که 

استفاده میکنن . یعنی بیت کوین از شبکه بالک چین بیت کوین استفاده میکنه و اتریوم از بالکچین اتریوم  ... ولی توکن ها میان 

 از شبکه های بالکچین موجود مثل اتریوم استفاده میکنن

 

 کانال تلگرام

 

 مشاورین در تلگرام 

 اینستاگرام           
https://pforex.vip 

 پشتیبانی واتسآپ  00971555406880 س:شماره تما

https://t.me/pforexcom
https://t.me/pforex
https://www.instagram.com/pforex/
https://www.instagram.com/pforex/
https://pforex.vip/
https://wa.me/971555406880
https://www.instagram.com/pforex/
https://t.me/pforex
https://t.me/pforexcom
https://wa.me/971555406880


 

 .   Non Fungible Tokenیا  NFTخوب حاال بریم سراغ 

 معنی قسمت آخرش یعنی توکن رو گفتیم 

. اگه من یک صد دالری داشته باشم و شما هم یک صد دالری داشته باشید بودنش صحبت کنیم    non fungibleحاال راجب 

 تعویض میگن یا قابل Fungibleبه این نوع دارایی ،  پس هر دو به یک اندازه پول داریم و این صد دالری ارزشی ثابت داره

هزینه کنم که این انگشتر روبخرم  $100ولی حاال انگشتری رو در نظر بگیرید . من از طرح این انگشتر خوشم اومده و حاضرم 

 برای داشتن این انگشتر هزینه کنید . $20ولی در سمت مقابل شما اصال از این انگشتر خوشتون نیمده و فقط حاضرید 

 

 



د و کاپیتان این تیم یعنی یش تیم فوتبال پرتغال توی مسابقه ی فوتبالی که داشت شکست خوریا یه مثال ساده تر ، مدتی پ

برگزار  CharityStarsجی که توسط شرکت ادر پایان مسابقه بازوبند کاپیتانیشو انداخت زمین . اون بازوبند تو یه حر رونالدو

چیزی که ارزش متفاوتی  یا غیر قابل تعویض. Non fungibleهزار دالر فروخته شد . این دارایی رو میگن  64به مبلغ شده بود 

ها چیا میتونن باشن ؟  NFTاصال بود . ولی  Non Fungible Tokenاین تعریفی ساده و کلمه به کلمه از.  تو نگاه هر فرد داره

 .ی رو داشته باشه فایلاصال چه معنی میده که یک نفر مالکیت 

 

 

 ها چیا میتونن باشن ؟  NFTخوب اول ببینیم 

NFT  میتونه طراحی گرافیکی یا یک طاحی عکس متحرکی باشه که یه گرافیست خلق  –میتونه عکسی باشه که یه عکاس گرفته

نگاه هر فرد ارزش کرده . میتونه نقاشی ای باشه که یک نقاش کشیده و عمال هر چیزی که ارزش مشخصی نداشته باشه و در 

 .و بتونه به صورت به یه اثر دیجیتالی تبدیل بشهمتفاوتی داشته باشه 

 

 رو براتون آماده کردم NFTچند نمونه از آثار جذاب فروخته شده در بازار 

 



 

میلیون و  2جک دورسی خالق برنامه ی توییتر اولین پیام توییتر رو که خودش نوشته بود به قیمت  اولیش یک پیام توییتر بود . 

 نهصد هزار دالر فروخته شد

 

 

االن به یکی از معروف ترین  NFTکه با لطف وجود  نمونه ی بعد میشه به اثر هنری یک دیجیتال آرتیست به نام بیپل اشاره کرد

تصویر  تا کار اولش بود که در یک 500یک تابلو و یا مجموعه از  که بیپل خلق کرد NFT. دیجیتال آرتیست های دنیا تبدیل شده

 میلیون دالر به فروش رسید  69قرار داره و این تابلو به قیمت 

 

 



 

 

 

خودش رو به  NFTاولین دو ماه پیش نمونه بعد میشه لوگان پاول رو مثال زد . یک یوتیوبر که احتمال شما هم بشناسیدش . 

 میلیون دالر بفروشه  3.5حراج گذاشت  و تونست اون رو با قیمت 

 

 

 ؟رو به حراج بزاریم و اون رو بفروشینمها  NFTاین چطور خوب 

تو های خودتون رو میتونین  NFTسایت ها و صرافی هایی هستن که بازار هایی به شکل حراجی آنالین راه اندازی کردن و اونجا 

 Rarible   ،Opensea   ،Binance  ،Foundation میشه به  و صرافی ها نمونه ی این سایت هابه حراج بزارید . یه زمان محدود 

 Binance چگونگی شرکت در حراجی ها و به حراج گذاشتن اثرتون بستگی به قوانین سایت ها داره . مثال در صرافی  و غیره



ولی قبل از به سایت باشه  های خودتون ندارید و این میتونه مزیتی برای این NFTشما نیازی به تکمیل احراز هویت برای فروش 

بعد از  ساعت طول میکشه 8تا  4باید توسط تیم پشتیبانی صرافی تایید بشه که معموال بین  NFTاین اثر حراج گذاشتن اثرتون ، 

شما باید توسط فردی که  Foundationو یا مثال در سایت  شما وارد حسابتون میشه و میتونید اون رو به حراج بزارید NFTاون 

هر نفر که  های خودتون رو در حراجی به فروش بزارید . NFTا بتونید و اون رو فروخته دعوت بشید ت خلق کرده NFTقبال اثر 

 افراد دیگه بفرسته . دعوت نامه برای 3میتونه  کار در این سایت رو شروع کرده باشه

 

 ها به چه شکله ؟ NFTامنیت 

رمز نگاری با تکنولوژی ر دادن اثر هنریتون در این حراجیا موجب رمز نگاری شدن اثرتون میشید و امنیت این شما با قرا

هم برای امنیت این توکن ها در چین انجام  BEP-721استفاده از بالکچین  2021که البته در سال  انجام میشه ERC-721بالکچین 

. همون تکنولوژی که امنیت رمزارز ها رو تامین میکنه . پس شفافیت کار بسیار باالست. عمال اثرتون سند دار میشه به این  شد

شکل که اگه در آینده اثرتون بار ها به فروش رفت و دست به دست شد تمامی اطالعات مربوط به مالکینش از ابتدا تا حالش ثبت 

 میشه 

 



 

                                                                                                                                                                              ؟ر حراجی چقدرهد NFTهزینه ی قرار دادن 

در حراجی رایگانه . در واقعیت هم همینطوره و صرافی و یا  NFTقرار دادن  چیزی که سایت ها و صرافی ها به شما میگن اینه که 

رمز نگاری و خرید سند برای سایت هزینه ای برای گذاشتن اثرتون تو حراجی از شما نمیگیره ولی شما باید هزینه ای رو برای 

 طور به نام زدن اون سند و ثبتش پرداخت کنیناثرتون و همین

شما رو رمز نگاری میکنن پرداخت میشه . به عالوه بعد از فروش اثرتون درصدی از کل  NFTکه این هزینه به ماینر هایی که 

ارمزد میشه درصد مبلغ کل که این هزینه همون ک 20تا  10یزی بین چمبلغ رو هم باید به سایت و یا اون صرافی پرداخت کنین . 

 که سایت بخاطر فراهم کردن بستر فروش محصولتون از شما میگیره.

اینه که اثری که شما فروختین اگه بعد توسط خریدارتون هم به شخص دیگه ای فروخته بشه باز هم  NFTیکی از نکات جالب 

 ست به دست بشه ادامه دارهشما از اون معامله درصدی میگیرین به عنوان خالق اولیه اثر . و این تا هر وقت که د

 

 

 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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