
 متاورس زمین در ارز و خرید کسب درآمد از ]صفر تا صد[کسب درآمد از متاورس 

سودآوری و کسب درآمد همواره یکی از دغدغه های اصلی بشر بوده که روز به روز راه 

های گوناگون و متفاوتی را برای دستیابی به آن کشف می کند. امروزه با رشد 

نموده و درآمدزایی و سودآوری نیز تغییر ساز و کارهای  ،تکنولوژی و دنیای دیجیتال

 توسعه یافته است.

یکی از فناوری های نوین و پیشرفته ی صنعت دیجیتال، دنیای مجازی متاورس می 

ارائه تعریف دقیقی از این فناوری خارق العاده به باشد. در این مقاله قصد داریم ابتدا با 

و سپس راه های سودآوری و چگونگی کسب درآمد از متاورس را  پرداختهمعرفی آن 

     و تعریف نماییم.شرح 

 سوالی برای شروع کسب درآمد از متاورس متاورس چیست؟

یا فراجهان یک فضای مجازی و سه بعدی در دنیای تکنولوژی و دیجیتال عصر حاضر 

دری تازه به سوی فناوری های نوین و پیشرفت می باشد که  (Metaverse)متاورس

)دنیا( به معنای )ماورا( و متاورس که از دو واژه )متا( و )ورس( های جهان گشوده است. 

توسط نویسنده ای به نام نیل استفنسون  1992تشکیل شده است، اولین بار در سال 

به صورت رمان  کهبه کار گرفته شد  "ادف در برفتص" در یکی از کتاب هایش با عنوان

هر دستاورد و  بر تخیلی نوشته شده بود. از آن پس واژه ی متاورس -و در ژانری علمی

فضای مجازی تاثیر گذار بر زندگی فیزیکی و حقیقی بشر  فناوری که در جهت خلق یک

 باشد، اطالق شد. 



 آینده دنیای متاورس چیست؟

قطعا جایگاه ویژه ای را در بین  ،در آینده ای نه چندان دور دنیای مجازی متاورس

می تواند در بسیاری از  . این سیستماقشار مختلف جامعه به خود اختصاص خواهد داد

و به آن  گرفتهدر دسترس افراد قرار  مراه و غیرها، تلفن های هپلتفرم ها، انواع رایانه ه

که می توان در آن با دیگران تعامل و دهد ها اجازه ی زیستن در دنیایی ماورایی را 

ارتباط داشت و همچنین به همکاری و مشارکت، معامله و سرمایه گذاری، انجام امور 

 گوناگون و بازی و سرگرمی پرداخت.

رس می تواند کاربرد و امکانات گوناگون و بسیاری را از این حیث فضای مجازی متاو

انسان ها عالوه بر  ،برای بشریت به همراه داشته باشد که با استفاده از این دستاورد

آوری و کسب درآمد از متاورس ، به رفع نیاز خود و سودمجازیتجربه ی دنیایی تازه و 

. حال قصد داریم در این مایندو اهداف مهم و جدی تری را دنبال می ن می پردازند

مقاله به چگونگی کسب درآمد از متاورس پرداخته و انواع راه ها و امکانات آن را مورد 

 .بررسی قرار دهیم

 ؟گیردشکل می کسب درآمد از متاورس بر مبنای چه عواملی

 د از متاورسبرای کسب درآم تعامل و حضورکاربران

یی و حضور یافتن گیری دنیای متاورس، گردهما شکل از اولین و مهم ترین عوامل

. در متاورس کاربران در این سیستم و برقراری تعامل و ارتباط با یکدیگر است

نمایشگرها، هدست و عینک های سه بعدی که روزانه بر توسعه و رشد آن ها افزوده می 

 موجب می شود تا احساس حضور و نزدیکی بیشتری ، در اختیار فرد قرار گرفته وشود

هر چه این احساس صمیمیت و نزدیکی بیشتر باشد،  را با سایر کاربران داشته باشد؛



دنیای متاورس کاربران بیشتری را به خود جذب خواهد کرد. پس اولین و اصلی ترین 

 عامل شکل گیری متاورس احساس حضور و تعامل کاربران در این شبکه می باشد.

 در متاورس گسترده مشارکت و معامالت

مشارکت و همکاری کاربران در قابلیت  ،ین ویژگی منحصر به فرد متاورس هادوم

سطحی گسترده می باشد. به دلیل اینکه متاورس دارای اکوسیستمی فرامرزی می 

در این فراجهان مجازی افراد می توانند دارایی های خود را بدون هیچ محدودیت  ،باشد

برده و با افراد متعددی به نقاط جهان  زمانی و مکانی، در کسری از ثانیه به دورترین

 مشارکت بپردازند. این امر یکی دیگر از جوانب مهم و جذاب متاورس، مبادله و تعامل

 آن تاثیر بسزایی دارد.می باشد که در شکل گیری و ثبات 

 های باال در شبکه های متاورسدکیفیت و استاندار

استانداردهای باال و کیفیت ارائه خدمات آن  ،از دیگر ویژگی ها ی مطلوب متاورس

، معامالت و است. در متاورس به دلیل استفاده از رمزارزهای مبتنی بر بالک چین

احراز مالکیت و  یت و استاندارهای امنیتی باال در خصوصبا کیف ،سرمایه گذاری ها

  نام با به عالوه یک سازمان بین المللی  احراز هویت کاربران صورت می گیرد.

(Metaverse Open Interactivity Group)  به منظور تایید و ضمانت پروتکل

سازی در متاورس دبنابراین توجه به استاندار تشکیل شده است. های موجود در متاورس

نیز از عوامل مهم و اساسی شکل گیری و بقای این سیستم مجازی دیجیتال خواهد 

                                       بود.



  متاورس و کسب درآمد از به فراجهان  ورودمزایای 

می توانید انتظار  ،ورود می کنند اگر جز اولین افرادی باشید که به جهان متاورس. 1

امکانات و فرصت های بی شماری را برای موفقیت و کسب درآمد از متاورس داشته 

 باشید.

، ها شاهد برقراری انواع ارتباطات شدن متاورس و نفوذ آن به زندگی انسانبا فراگیر . 2

ین بنابرا .خواهیم بودین افراد از طریق این فضای مجازی تعامالت و مشارکت ها  در ب

سبب می شود تا موقعیت ها و شرایط جدیدی را حضور در چنین محیط گسترده ای 

 .خود دست یابید مورد نظر در آن به مقاصددر تمامی زمینه ها تجربه کرده و با فعالیت 

اموال و  می توانید ،با خرید و فروش کردن دارایی های خود در دنیای متاورس. 3

 .دارایی های جدیدی را تهیه و خریداری نمایید

برای مثال  ،برای کسب درآمد از متاورس که دنیایی گسترده و بازاری فرامرزی است. 4

ات و کنفرانس ها را برگزار کرد، می توان ملک یا زمینی را معامله نمود، انواع جلس

 ،مراکز فروش مجازی ساخت و راه اندازی نمود و همچنین می توان به تولید محتوا

برای  شغلی هستند کهموارد فرصت هایی یابی و تبلیغات پرداخت که همه ی این ربازا

 در دسترس کاربران قرار می گیرد.کسب درآمد از متاورس 

 کسب درآمد از متاورسبالک چین راهی برای 

برای اینکه به بررسی ارتباط بالک چین و متاورس بپردازیم ابتدا می بایست توضیح 

مختصری در رابطه با بالک چین ارائه شود. بالک چین در واقع سیستمی است برای 

بالک چین  .اما تفاوتی اساسی با سایر سیستم ها دارد ،ثبت اطالعات و گزارش کاربران



به این معنا که تمامی گزارشات  ؛یک سیستم ثبت اطالعات به صورت اشتراکی است

 .قرار می گیرد شبکه ثبت شده بر این سیستم در دسترس همه ی کاربران و اعضای این

به  ،شده کاربران ذخیرهایجاد اختالل و دستکاری اطالعات هک نمودن یا  اما احتمال 

ن با پیدایش ممکن نیست. بالک چین هم زما ها توزیع داده ها و رمرگذاری دلیل

زیرا در حوزه ی ارزهای  .کوین مورد استفاده قرار گرفت ارزهای دیجیتال و بیت

 ذخیره و ثبت نمود.مربوط به کاربران را دیجیتال از این طریق می توان اطالعات مهم 

 چیست؟ دنیای متاورسارتباط بالک چین و 

ر دنیای متاورس مهم و قابل توجه خواهد بود حق مالکیت افراد و کاربران در آنچه که د

برای مثال فرض کنید که وارد متاورس شده و فروشگاهی را  .این جهان مجازی است

حال چگونه می بایست حق مالکیت خود را بر این  ؛ساخته و راه اندازی نموده اید

 ثبت نموده و از آن حفاظت کنید؟ ،دارایی

از بالک چین استفاده می شود. اگر مطالعه ای  ،برای دستیابی کاربران به حق مالکیت

آشنا  NFTدر خصوص بازار ارزهای دیجیتال داشته باشید قطعا با مفهوم توکن های

، در اثبات حق مالکیت افراد، یا توکن های غیرقابل تعویض NFTتوکن های  .هستید

 کارآمد بوده و مورد استفاده قرار می گیرند. برای مثال در حوزه ی گیم و بازی،ار بسی

 (Decentraland)دندیسنترالو (Sandbox) سندباکس دو پلتفرم به نام و معروف 

افراد حق مالکیت خود را بر روی نتایج و  موجودند که در حین استفاده از آن ها

حال در  کنند.حفظ و ثبت می  NFT یامختلف بازی از طریق توکن هدستاوردهای 

رابطه با استفاده و کسب درآمد از متاورس نیز همین امر صورت می پذیرد و افراد از 

 طریق این توکن ها می توانند مالکیت خود را بر روی دارایی های خود اثبات نمایند.



مربوط به احراز هویت و امنیت کاربران می باشد  ،مسئله ی بعدی در رابطه با متاورس

برای حفظ و ذخیره کردن اطالعات افراد استفاده می  که بدین منظور نیز از بالک چین

شده که  اساس اعمال و فعالیت ها در متاورس محسوب  NFT یدر واقع توکن ها .شود

ی دیجیتال داغ تر رمزارزهاهان متاورس بازار این توکن ها و به نظر می رسد با رشد ج

 از همیشه گردد.

ورس پی بردیم، در ادامه به حال که به ارتباط تنگاتنگ رمزارزها با کسب درآمد از متا

 این فراجهان جذاب مجازی خواهیم پرداخت. در چند پروژه ی مهممعرفی و بررسی 

 کسب درآمد از متاورس ی برایارز پروژه های برتر

 (mana)     رمزارزهای مانا

د گفته شد، این پلتفرم یک شبکه ی مجازی نکه قبال در رابطه با دیسنترالهمان طور 

که سیستم فوق پیشرفته ای برای تشکیل یک  بسیار مشابه متاورس می باشدو  بوده

های بی  در این شبکه جهانی کاربران به تراکنشاقتصاد مجازی را فراهم آورده است. 

 شمار اقتصادی می پردازند.

این رمزارز . د ها استفاده می شود )مانا( می گویندنکه در دیسنترال حال به واحد پولی

د ن. با توجه به اینکه دسنترالدر متاورس نیز کاربرد داشته و مورد استفاده قرار می گیرد

غیر قابل تعویض ساخته شده و اصطالحا به این توکن ها  NFTبر اساس توکن های 

از این زمین را در اختیار کاربران قرار  د بخشینسازندگان دسنترال ؛زمین می گویند

 .داده و آنان را ترغیب به گسترش و رشد آن می کنند



 روش کسب درآمد از ارز متاورس

بنابراین  .حال کاربران می بایست با استفاده از )مانا( به توسعه ی دارایی خود بپردازند 

ه ب واقع دریافته و تعداد خریداران رمزارز مانا افزایش یافته و از این طریق بازار آن رونق 

فعالیت هایی در زمینه کسب و کار خود پرداخته وسیله رمزارز مانا کاربران می توانند به 

آن ها حتی با فروش کاالها یا زمین های مجازی خویش امکان  .و درآمدزایی کنند

  تبدیل مجدد دارایی های خود به رمزارز مانا را دارند.

می توان با  ،آن محسوب می شود که مانا از رمزارزهای برتربنابراین در متاورس نیز 

خریداری و استفاده از این رمزارز به ساخت و ایجاد پروژه های گوناگون پرداخت و 

سپس با بازاریابی و فروش آن ها به سودآوری و کسب درآمد از متاورس رسید. در 

متاورس حتی از طریق تولید محتوا و  برنامه سازی نیز می توان منافع مادی بسیاری را 

 ه دست آورد.ب

 در متاورس(Bloktopia)  بالکتوپیاکسب درآمد از ارز 

بالکتوپیا نیز یکی دیگر از رمزارزهای کاربردی و ارزنده ی متاورس می باشد که از 

با خرید زمین و امالک متنوع، بازاریابی و تبلیغات، ساخت طریق این توکن می توان 

متاورس فعالیت های دیگر به کسب درآمد از متعدد و بسیاری از فروشگاه های 

می توانند به وسیله ی صرافی  ،پرداخت. کسانی که رمزارزهای بالکتوپیا را داشته باشند

به معامله و خرید و فروش ) بالک( بپردازند. همچنین با  های متمرکز یا غیرمتمرکز

 ؛استفاده از این بالک ها  موظف به خریداری کاالها و اقالم درون بالکتوپیا می باشند

 سبب توسعه و گسترش شبکه ی مجازی بالکتوپیا خواهد شد.زیرا این امر 



 در متاورس ENJیا  Enjin coinکسب درآمد با 

ENJ  برای  یمهم متاورس می باشد که به عنوان توکن هاییکی دیگر از رمز ارزهای

با   Enjinاین رمزارز را شرکت  .خرید المان های درون بازی و گیم ساخته شده است

ی با داشتن ارز دیجیتال مخصوص تولید هدف تشکیل یک شبکه جهانی بازی و سرگرم

داخت و له ی این رمزارز می توان به خرید و فروش در بازی پربه وسیکه نموده 

 ی درون بازی را ارتقا داد. ایی هاهمچنین ارزش و قیمت دار

به عالوه این قابلیت در متاورس وجود دارد که بتوان تمام قسمت های بازی را دوباره به 

و با استفاده از آن در یک فضای بدون واسطه به معامله و  تبدیل نمود  ENJرمزارز

با گسترش و فراگیری دانش دیجیتالی فراجهان این رمزارزها  خرید و فروش پرداخت.

 یکی دیگر از ابزارهای کسب درآمد از متاورس خواهند بود.

 درآمد از متاورس برای  AXSرمزارزهای انتخاب 

، یکی دیگر از راه های   AXEکن های مخصوصاکسی اینفینیتی با توبازی های 

. به این صورت که این رمزارزها و بازی می باشندسودآوری و کسب درآمد از متاورس 

های محبوب با تکیه بر توکن های بالک چین، در گسترش تراکنش های اقتصادی 

این  مجازی مبتنی بر اموال رمزنگاری شده تاثیر بسزایی دارند. در متاورس می توان با

بنابراین اگر بازی با سرمایه گذاری و معامالت  ؛رمزارزها به خرید و فروش پرداخت

 باالیی همراه باشد، ارزش و بهای این توکن ها نیز افزایش یافته و رونق می یابند.

 SANDرمز ارزهای درآمد از متاورس با 

SAND  یک نوع دیگر از رمزارزها می باشد که در فضای مجازی )سندباکس( مورد

استفاده قرار می گیرد. در سندباکس نیز که یک محیط دیجیتالی مخصوص گیم و بازی 



ان به ساخت و ایجاد بازی پرداخت و با فروش آیتم ها و برنامه های می تو ،می باشد

 دست یافت.بازی به کسب درآمد از متاورس 

ته ی قابل توجه و مهم در سندباکس که آن را از سایر پلتفرم های بازی متمایز می نک 

مالکیت تام و  ،تولید کنندگان و سازندگان بازی ،کند این ویژگی است که در سندباکس

پلتفرم ها در صورتی که در سایر  ؛مطلقی نسبت به برنامه، بازی ها و تولیدات خود دارند

 آن ها کنترل و محدود می شود.  تولیدات سازندگان و فروش

بنابراین سندباکس یک اکوسیستم مناسب و کارآمد برای تولید و فروش بازی با هدف 

کسب درآمد از متاورس می باشد. حال در چنین سیستم دیجیتالی از رمزارزهای 

SAND  برای معامله و خرید و فروش استفاده می گردد. رمزارزهایSAND  در واقع

می توان به سرمایه گذاری و سندباکس هستند و از طریق آن ها  واحد پول شبکه های

 کسب درآمد از متاورس پرداخت.

 متاورس درو درآمد  WAXرمز ارزهای آَشنایی با 

 Worlding Assetsکه توکن های مختص به شرکت  WAXارزهای دیجیتال 

Exchange ی های آنالین کاربرد می باشند در زمینه ی گیمینگ دیجیتال و باز

معامله ی اقالم مجازی به با به کاربران این امکان را می دهد   waxدارند. ارز دیجیتال 

این رمزارزها مبتنی بر بالک چین  خرید و فروش و کسب درآمد از متاورس بپردازند.

حق مالکیت و احراز هویت برای هستند و فضایی امن و قابل اعتمادی را در خصوص 

تا به آسانی به معامالت خود بپردازند. از ویژگی ها و مزایای آورده فراهم  کاربران

 شبکه، نقدینگی زیاد در این سیستم وامنیت می توان به  WAXارزهای دیجیتال 

 هزینه پایین مبادالت اشاره نمود.



 ULTRAرمز ارز ، از متاورس بهترین ارز کسب درآمد

وط به بازی یکی دیگر از اکوسیستم های مرب ULTRAشبکه ی دیجیتالی و مجازی 

فرصت  مبتنی بر توکن های بالک چین نیز بوده و کههای آنالین و ویدئویی است 

کسب درآمد از متاورس را در اختیار کاربران قرار می دهد. این شبکه ی جهانی به 

ات و تولید کنندگان و سازندگان برنامه های مرتبط به گیمینگ اجازه می دهد تا خدم

به عالوه این سیستم در جهت یافتن  .ضه کرده و به فروش برسانندتولیدات خود را عر

ز به ایجاد حساب تا بدون نیاگیمرها و مخاطبان یاری رسانده  بازی های ویدئویی نیز به

 فضاهای جدید و بازی های دلخواه خود دست یابند.کاربری دیگر، به 

 راه های کسب درآمد از متاورستمام 

 ملک و درآمد از متاورساجاره 

اجاره  ،با توسعه و گسترش صنعت متاورس یکی از راه های کسب درآمد از این طریق

ملک به صورت مجازی و آنالین خواهد بود. سرمایه گذاران متاورس اغلب امالک و 

تا  خود را به صورت اجاره در اختیار کاربران قرار می دهند مجازی و خالی زمین های

ت خالقانه و متناسب با کسب و کار خود از این موقعیت استفاده نموده و ن ها به صورآ

 بتوانند کسب درآمدی از متاورس داشته باشند. 

در این زمین های مجازی خالی، هر فعالیتی اعم از ساخت فروشگاه و مرکز خرید، ایجاد 

و تولید کتابخانه، موزه، نمایشگاه و غیره می توان انجام داد. هدف توسعه دهندگان 

بازاریابی، جذب مشتری بیشتر و فروش و درآمد بهتر از راه متاورس  ،سکنندگان متاور

از امالک مجازی یکی و معامله اجاره  ،با قدرت گرفتن دنیای متاورس می باشد.

 پرطرفدارترین و بهترین راه های کسب درآمد از متاورس خواهدبود.



 تبلیغاتبا  درآمد از متاورس

و جذب مشتری اهمیت بازاریابی  ،یحال حاضر در دنیای حقیق همان طور که در

در متاورس نیز  ،و روز به روز در حال گسترش و پیشرفت می باشدبسیاری یافته 

با توجه به اینکه امروزه  .تبلیغات و بازاریابی از شغل های مهم و پرطرفدار خواهد بود

، اعی محسوب می شودفضای مجازی از مهم ترین و پر مخاطب ترین فضاهای اجتم

گالری، مغازه یا خانه و  ماننددر اختیار دارید شما می توانید در فضایی که از متاورس 

نموده و بدین ، تبلیغ و بازاریابی برای یک شرکت یا برند معتبرزمین؛ با استفاده از آن 

ورس بکوشید. همچنین اگر بخشی از متااربران در جهت کسب درآمد با جذب ک وسیله

متاورس را در اختیار داشته باشید که از بازدید و رفت و آمد بیشتری توسط کاربران از 

و هزینه ی بیشتری را بابت تبلیغات خود  ی داشتهمی توانید جذب بهتر ،برخوردار باشد

 دریافت کنید.

 درآمد از متاورس کسب وها دنیای بازی 

بوده است. با در سال های اخیر استفاده از توکن های بالک چین بسیار پر رونق 

می توان به تولید بازی یا آیتم های مختلف گیمینگ  NFT) (استفاده از این توکن ها یا

. تولید کنندگان و سازندگان بازی های پرداخت و با فروش آن ها کسب درآمد نمود

حق مالکیت مطلقی را نسبت به تولیدات خود دارند که بر این اساس  ،ویدئویی و آنالین

د که بر خدمات خود کنترل داشته و از فروش اقالم هستن کسانیتنها  ،تولیدکنندگان

از کاهش درآمد آن ها شده و تولید برنامه و بازی مانع خود سود می برند. که این امر 

مورد استقبال قرار می مبتنی بر بالک چین بسیار  یهای آنالین از طریق توکن ها

 گیرد.



 زیاد س و کسب درآمدمعامله رمزارزهای متاور 

 ،قبال درباره ی آن ها توضیح دادیمبالک، سند و غیره که با خرید ارزهایی مانند مانا، 

شما می توانید با هزینه ی کم در متاورس معامله و خرید و فروش کنید. در واقع اگر 

این امکان از طریق رمز  ،مبلغ زیادی برای خرید ملک و یا زمین در متاورس ندارید

ی دیجیتالی مخصوص متاورس مورد نظر هزینه ی کمتری ارزهاارزها وجود دارد که با 

خود را خریده و سپس با قیمت بیشتری به فروش برسانید. تا زمانی که متاورس شما پر 

افزایش ارزش و بهای رمزارزهای شما نیز  ،مخاطب بوده و از رونق خوبی برخوردار باشد

 می یابد.

 متاورسو کسب درآمد از  NFT art  سرمایه گذاری بر

NFT art  یا قطعه اثر هنری دیجیتال نیز یکی دیگر از راه های کسب سود و درآمد از

بوده  NFTدر این روش شما می بایست آثار هنری را که به صورت  .متاورس می باشد

قرار دهید  ،خریداری کرده و در مکان های مختلف از متاورسی که در دسترس شماست

از رونق قابل توجه ای  ،هنری  NFTقطعات د. امروزه خرید و فروش تا به فروش برس

برخوردار است. همچنین شما می توانید هر اثر هنری که در دسترس دارید را مانند یک 

تبدیل نموده و با فروش  NFTاثر نقاشی، یک کتاب هنری یا یک مجسمه را به صورت 

 کسب درآمد کنید.از متاورس آن ها 

 در رابطه با کسب درآمد از متاورس سواالت متداول

 متاورس به چه معناست؟

متاورس به دنیای مجازی که بتواند بر زندگی فیزیکی بشر نفوذ کرده و تاثیر بگذارد، 

 در لغت به معنای فراجهان می باشد. در آینده ای نه چندان دور شده کهاطالق 



متاورس یک نسخه ی مجازی از دنیای فیزیکی و واقعی ما خواهد بود که هر عمل و 

فعالیتی در آن امکان پذیر است. در متاورس می توانید به مراکز فروش رفته و 

خریدکنید، می توانید به کتابخانه بروید، رستوران رفته و یا در سینما فیلمی را تماشا 

 ،اقع هر عملی که در دنیای واقعی انجام می شود راکنید و هزاران فعالیت دیگر. در و

 می توان در آینده ای نزدیک در اکوسیستم متاورس انجام داد.

 چه ارتباطی میان متاورس و رمزارزها وجود دارد؟

می کنیم، می توان گفت که اگر در دنیای حقیقی برای خرید و فروش از پول استفاده 

های دیجیتال برای انواع معامالت و مشارکات و کسب از رمزارزدر این فراجهان مجازی 

ی شود. بنابراین رمزارزها از پایه های اساسی ساز و کار درآمد از متاورس استفاده م

متاورس هستند که با خرید و فروش آن ها نیز می توان به سود و منافع مادی مطلوبی 

 دست یافت.

 ند؟راه های سودآوری و کسب درآمد از متاورس کدام

توانید امالک و  راه های بی شماری برای کسب درآمد از متاورس موجودند. می

کرده و از این طریق به ارائه یا اجاره خریداری مستغالت و یا زمینی در فضای متاورس 

با فروش بدین ترتیب  خود بپردازید.انمندی ها و یا معرفی کسب و کار ، توهنر

 خواهید کرد.کسب درآمد این فضا،  درمحصوالت 

می توانید در  ،جیتال و سرمایه گذاری بر آن هاهمچنین با خرید رمزارزهای دی

موقعیتی مناسب این ارزها را به فروش رسانده و سودآوری کنید. ارزهای دیجیتال عامل 

اصلی خرید و فروش هر کاال و اقالمی در فضای متاورس هستند که با دستیابی به آن 



می توانید فعالیت خوبی در زمینه ی کسب درآمد از  ،اصولی ها و معامله ی درست و

 متاورس داشته باشید.

و ارائه ی آن در  NFT artهمچنین با خرید یا تولید قطعه اثر هنری دیجیتال یا 

تبلیغات و می توانید سود هنگفتی را از متاورس به دست آورید. همچنین  ،متاورس

یکی از راه های مطلوب و در محیط متاورس نیز مپانی های متعدد بازاریابی برندها و ک

 است.مناسب کسب درآمد از متاورس 

 میزان درآمد کاربران از متاورس چه قدر است؟

ندارد. این امر بستگی میزان درآمد کاربران متاورس وجود  با هیچ محدودیتی در رابطه

اصولی به فعالیت اس چه افراد دارد که چگونه و بر اسبه درایت، خالقیت و هوشمندی 

جذب نموده تا با زه می توانند کاربران بیشتری را در متاورس می پردازند و تا چه اندا

 درآمد بهتری را نیز به دست آورند. ،فروش بیشتر

 کدامند؟بهترین پروژه های متاورس 

از بهترین پروژ های  BLOKو  WAX  ،SAND ،ULTRA ،MANAرمز ارزهایی مانند

بهترین نحو به دنیای مجازی متاورس هستند که با سرمایه گذاری بر آنها می توان به 

 کسب درآمد از متاورس پرداخت.

 چه شرکت هایی تا کنون از متاورس استفاده کرده اند؟

شرکت هایی مانند فیسبوک، والت دیزنی، مایکروسافت، آمازون، ان ویدیا در بسیاری از 

 دمات خود از متاورس استفاده نموده و از مزایای آن بهره مند شده اند.خ



 متاورس در دنیای فیزیکی ما چه کاربردی دارد؟

از دنیای واقعی بشر به کار گرفته می شود مانند حوزه متاورس در زمینه های گوناگونی 

در و بسیاری از موارد دیگر که همگی ی ورزش و سرگرمی، بهداشت و درمان، آموزش 

 از متاورس استفاده می نمایند. ،جهت ارائه خدمات و کسب درآمد

 دنیای دیجیتالی متاورس مبتنی بر چه عواملی است؟

مجازی و دیجیتال متاورس بر سه عامل اساسی حضور انسان ها، تعامل با جهان فرا

متاورس استوار است. به عبارتی ادامه  یکدیگر و استاندارد بودن پروتکل های اکوسیستم

حیات و بقای متاورس بستگی به میزان حضور کاربران در این فضا، مبادالت و مشارکات 

و همچنین در گرو وجود کیفیت و استاندارهای باال در این داشته آن ها با یکدیگر 

 .فناوری نوین می باشد

ها در متاورس به چه صورت تعیین امنیت و حق مالکیت کاربران نسبت به دارایی آن 

 می شود؟

تمامی اطالعات  ،با توجه به استفاده از رمزارزهایی که مبتنی بر بالک چین هستند

کاربران ثبت و ذخیره شده و همچنین در شبکه ی متاورس به اشتراک گذاشته می 

ین امکان دستکاری، هک یا هر گونه جعل و اختالل در ا . اما به دلیل رمزنگاری،شود

شبکه امکان پذیر نیست. بنابراین برای کاربران در رابطه با مباحث احراز هویت و احراز 

 مالکیت مشکلی وجود نخواهد داشت.

 برای جوامع بشری در پی دارد؟نیز آیا متاورس مشکالت و خطراتی را 



طبیعی است که فراجهان دیجیتالی متاورس مانند هر فناوری دیگری در کنار مزایای 

این فناوری در  رخی از اندیشمندان،ببه گفته ی ی شمار، معایبی را نیز در پی دارد. ب

بلندمدت سبب افسردگی، خشونت و انزوا در میان افراد جامعه می شود و پیامدهای 

همچنین برخی معتقدند که متاورس ممکن است در  در پی دارد. نیز روانشناختی را

 حوزه های سیاسی و اقتصادی جوامع مختلف خطراتی را به دنبال داشته باشد.

 برای راه های درآمد از متاورس سخن آخر

فراجهان متاورس در سال های اخیر به هر  کردیم،همان طور که در این مقاله بیان 

که توانایی تاثیر نهادن و نفوذ بر زندگی  ه استشداطالق فضای دیجیتالی و مجازی 

فیزیکی انسان را داشته باشد. اما در حال حاضر با توسعه و پیشرفت های حوزه علم و 

می تو انند به یک نسخه ی کامل  ،فناوری، متاورس ها در آینده ای نه چندان دور

 ها ر آنمجازی از زندگی فیزیکی و واقعی بشر تبدیل شوند که هر فعالیت و عملی د

کاربران و  شتهورس مکان و زمان معنایی ندادر متا ،ممکن خواهد بود.  عالوه بر این امر

 برای انواع تعامالت خود هیچ گونه محدودیتی ندارند.

تب  ،به همین خاطر امروزه .رمز ارزها حرف اول و آخر را می زنند ،در دنیای متاورس

سر دنیا بوده  گریبان گیر بسیاری از افراد در سرتا ،تند خرید و فروش ارزهای دیجیتال

راه های بی شماری برای کسب  ،است. با توسعه ی این سیستم فوق پیشرفته ی مجازی

 به آن ها پرداختیم.در این مقاله درآمد از متاورس ایجاد می شود که 

کافی انش آگاهی و داما باید توجه داشت که استفاده و کسب درآمد از متاورس نیاز به  

در این حیطه دارد که بدون آن نمی توان راه به جایی برد. بنابراین قبل از هر گونه 



سرمایه گذاری یا خرید و فروش حتما از  افراد مجرب در این زمینه مشورت گرفته تا 

 صد خود دست یابید.بتوانید آسان و ساده تر به مقا

 

 

 

 

 

 

 


