
 

های جام جهانی از طریق ارز گذاری روی تیمسرمایه
 دیجیتال

 نحوه کسب درآمد از جام جهانی با کمک بازار کریپتو

ای دنبال نکنید، باز هم این روزها اخبار متعددی را حتی اگر فرد فوتبالی هم نباشید و فوتبال را به صورت حرفه
توان یکی از قطر را می   2022در حوزه ورزش و جام جهانی خواهید شنید؛ چراکه برگزاری جام جهانی 

 رویدادهای پاییز و زمستان امسال به شمار آورد.  انگیزترینهیجان

ای که در این زمینه وجود دارد، این است که هرچند فوتبال یک ورزش جذاب و پربیننده است؛ اما آیا  مسئله
شود؟! مسلما پاسخ به چنین سوالی  تمامی محبوبیت این ورزش منحصرا به جذابیت ماهیت رقابتی آن ختم می 

 منفی است!

های مختلف و توان یکی از غرایز اصلی بشری به شمار آورد که به موجب آن انسان در موقعیترا می بینی پیش
بینی نتایج مسابقات  ها نیز پیشزند که یکی از این موقعیتبینی می متناسب با حس ششم خود دست به پیش

های مرتبط  ، شرکت در فعالیتفناوری بالک چینورزشی و به ویژه فوتبال است. جالب است بدانید امروزه با کمک  
های درست  بینی تر شده است و با انجام پیشتر و همچنین ایمنبینی نتایج جام جهانی برای مردم راحتبا پیش

باید بدانید که فقط شرکت در  توان از این حوزه جذاب به درآمدهای خوبی دست یافت؛ اما به راحتی می 
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رساند، بلکه در کنار آن،  های جام جهانی به سودهای کالن نمی های مختلف شما را در بازیبینی پیش
 تواند سودهای قابل توجهی را عاید شما نماید.گذاری درست بر روی برخی از ارزهای دیجیتالی نیز می سرمایه

 2022ی در جام جهانی  گذار ارزهای دیجیتالی مناسب برای سرمایه

 

های جام جهان از طریق ارز دیجیتال، به یکی از عناوین داغ  گذاری روی تیمدر طول چند هفته اخیر سرمایه
بازار رمزارزها بر ای گران حرفهگران و تحلیلدنیای کریپتوکارنسی تبدیل شده است؛ چراکه بسیاری از معامله

اساس تجربیات خود به خوبی نسبت به این مسئله اشرافیت کامل دارند که به هنگام برگزاری یک رویداد  
نمایند و مسلما حوزه  محبوب، ارزهای دیجیتالی مرتبط با آن رویداد به شکل قابل توجهی رشد قیمتی را تجربه می 

نمی  شد؛ به همین علت ما در این بخش از مقاله قصد داریم تا به  باورزش و فوتبال نیز از این قاعده مستثنی 
تر  بپردازیم تا پس از مطالعه این مباحث، راحت  2022ها و رمزارزهای مرتبط با جام جهانی  بررسی دقیق توکن

 های جام جهانی از طریق ارز دیجیتال تصمیم نهایی را اتخاذ نمایید:گذاری روی تیمبتوانید در زمینه سرمایه

 (CHZارز چیلیز )

شود، بررسی ارز های جام جهانی از طریق ارز دیجیتال می گذاری روی تیمبه هنگامی که صحبت از سرمایه
ناپذیر است. چیلیز ) ( در واقع پلتفرمی است که توانست به کمک فناوری بالک چین، Chilizدیجیتال چیلیز اجتناب 

یجاد نماید. در واقع ماهیت چیلیز بیشتر به توکن هواداری اولین دارایی رمزنگاری شده در حوزه ورزشی را ا
ها آورد که به تیمشباهت دارد و این پلتفرم خاص به کسانی که دارای ارز چیلیز هستند این امکان را فراهم می 

ها نقش فعالی داشته باشند و از و همچنین ورزشکاران مورد عالقه خویش رای داده و در امور داخلی باشگاه
 ها و ورزشکاران حمایت نمایند.طریق از این باشگاه این



گذار این پلتفرم در آگوست به منظور آمادگی و استقبال از جام جهانی امسال، یک  جالب است بدانید که بنیان
های چیلیز و رشد  را به بازار عرضه نمود که چنین اقدامی موجب بازگشت نهنگ  CHZ 8توکن اختصاصی به نام 

توان دانست که نقش کلیدی را ترین ارز دیجیتالی می گردید. مسلما ارز چیلیز را مهم CHZمت توکن قابل توجه قی
کند. روند افزایش قیمت این ارز از ماه های جام جهانی از طریق ارز دیجیتال ایفا می گذاری روی تیمدر سرمایه

 جوالی آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

 (CRO)ارز دیجیتال کریپتو دات کام 

را در حاشیه زمین  Crypto.comهای مختلف، تبلیغات صرافی احتماال به هنگام دیدن مسابقات جام جهانی تیم
توان ها مشاهده کرد باشید؛ علت این مسئله را در این نکته می های تبلیغاتی ورزشگاهLCDچمن و بر روی  

های جام که بر اساس اعالم رسمی فیفا، صرافی کریپتو دات کام، حامی و پشتیبان اصلی بازیجستجو کرد  
آشنا شوند و   CROگران با ارز دیجیتال قطر است. انتشار چنین خبری سبب شد تا بسیاری از معامله  2022جهانی 

هانی از طریق ارز دیجیتال های جام جگذاری روی تیمهای سرمایهبه یکی از روش CROدر نهایت خرید و هولد  
 تبدیل گردد.

است و مدیرعامل این شرکت در    2022این صرافی در واقع حامی انحصاری پلتفرم معامالت ارزهای دیجیتال قطر 
مصاحبه اخیر خود در این زمینه چنین اظهار نظر کرده است:» هیچ ورزشی همچون فوتبال و هیچ رویداد  

آورد. ما و حامیان مالی دیگر فعال در این حوزه تالش  هان را گرد هم نمی ورزشی همچون جام جهانی فوتبال، ج
نمودیم با استفاده از این فرصت، اولین برند در تاریخ باشیم که صنعت کریپتو را در این رویداد نمایندگی 

 کند.«می 

 (FWC)  2022ارز قطر 

 QATARای به نام ریپتوکارنسی، پروژهبه منظور نزدیک کردن هرچه بیشتر هواداران دنیای فوتبال و دنیای ک
2022 TOKEN   با نمادFWC   با استفاده از فناوری بالک چین ایجاد گردید. این پلتفرم ویژه در واقع به جهت آشنا

آورد که با  کردن حداکثری جهانیان با دنیای ارزهای دیجیتالی شروع به کار کرده است و شرایطی را فراهم می 
هایی را در قطر رزرو کنند و های جام جهانی را خریداری و همچنین هتلبه راحتی بلیط بازیبتوانند  FWCکمک ارز 

 ها ایفا نمایند.نقش فعالی در شرط بندی

تا در بازیناگفته نماند این پلتفرم به هواداران فوتبالی کمک می  های فوتبالی متاورس شرکت کرده و به  کند 
لیست شد تا دامنه  LBankدر صرافی   2022مه سال  9ها اقدام کنند. این توکن در تاریخ NFTخرید و فروش  

 جهانی خویش را بیشتر گسترش دهد.

بر   FWCجالب است بدانید که  است.   BEP-20( بوده و در واقع یک توکن BSC)  زنجیره هوشمند بایننسمبتنی 
البته ناگفته نماند که هیچ مقام رسمی همچون فیفا تا به امروز این توکن را به عنوان ارز دیجیتال رسمی جام 

به شمار آورد؛ اما با  شت کوینتوان به عنوان یک جهانی قطر معرفی نکرده است؛ به بیان دیگر این رمزارز را می 
درصدی را تجربه کرده    2500این وجود این رمزارز تاکنون روند جنجالی را پشت سر گذاشته و رشد قیمتی بیش از 

های جام  گذاری روی تیممایهتوان این توکن را در لیست رمزارزهای مناسب برای سر است و به همین علت می 
 جهانی از طریق ارز دیجیتال مورد توجه قرار داد.
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 (ALGOارز الگوراند )

ها نفوذ کرده است و در  حوزههمان طور که قبال نیز متذکر این نکته شدیم، دنیای کریپتوکارنسی به بسیاری از 
های دیجیتال ویژه را برای نمایش مجموعه  NFTهمین راستا فیفا، نهاد حاکم بر فوتبال جهانی، نیز یک پلتفرم 

( در واقع شامل لحظات مهم فوتبالی  NFTهای غیرقابل تعویض )مرتبط با فوتبال طراحی کرده است، این توکن
 شود.هایی نظیر اتریوم و سوالنا محسوب می ک چینبوده و یک رقیب اثبات سهام برای بال

به عنوان یک شریک اصلی بالک چینی، همکاری خویش را    2022در ماه می سال   Algorandجالب است بدانید که 
تواند به  با فیفا آغاز کرد. با توجه به این که ورزش فوتبال دارای هواداران وفاداری است مطمئنا این پروژه می 

های موفق دنیای کریپتوکارنسی تبدیل گردد. بنابراین، با توجه به نکات گفته شده شاید بتوان ارییکی از همک
های جام جهانی از طریق ارز دیجیتال و  گذاری روی تیمهای سرمایهسرمایه گذاری بر روی الگوراند را یکی از روش

NFT .به شمار آورد 

 هافن توکن

 

های جام جهانی از طریق ارز دیجیتال به سمت فن گذاری روی تیمدر حال حاضر بخش قابل توجهی از سرمایه
ها به مرحله حذفی جام جهانی، ما  های ملی برخی از این کشورها سوق پیدا کرده است و با صعود تیمتوکن

ها  ای بر روی این فن توکنگذاری از سوی تریدرهای حرفهشاهد افزایش قابل توجه میزان و حجم سرمایه
 هستیم.



های معتبر خرید و فروش  های طرفداری به قدری باال رفته است که غالب صرافی امروزه سطح محبوبیت این توکن
بایننس، جمینی، کیف پول من و غیره این فن توکن ها را در لیست ارزهای دیجیتال مورد  ارز دیجیتال نظیر 

 اند.یبانی خویش لیست کردهپشت

فن ،  فن توکن آرژانتینتوان به  می   های جام جهانیگذاری بر روی تیمسرمایهبرای   های موجودبهترین فن توکناز 
ها با توجه به سابقه  و فن توکن پرتغال اشاره کرد. این تیم  فن توکن برزیل، فن توکن کرواسی ،  توکن اسپانیا

با توجه  نموده  درخشان فوتبالی خویش نظر مثبت بسیاری از طرفداران فوتبال را به سمت خود جلب اند و طبیعتا 
ها بهترین توان چنین ادعا کرد که این فن توکنها می به این میزان محبوبیت و بررسی روند رشد قیمتی آن

 شوند.های جام جهانی از طریق ارز دیجیتال محسوب می گذاری روی تیمروش به منظور سرمایه

 2022نی  گذاری در جام جهابهترین ارز دیجیتال برای سرمایه

های زندگی بشری داشته است؛ در  های گذشته نفوذ قابل توجهی را در تمامی عرصهصنعت کریپتو در سال
ترین رویداد ورزشی جهان، چندان دور از انتظار نتیجه ورود این صنعت نوظهور به مسابقات جام جهانی، بزرگ

های  د سال گذشته با طراحی توکننبود. همان طور که در مطالب باال مشاهده کردید این صنعت در چن
هوادارای عالقه خویش به دنیای ورزش را نشان داده بود و به همین علت با آمادگی کامل به مصاف رویدادهای 

ترین رویدادهای تاریخ است، آمده  مهم ورزشی همچون مسابقات رالی و همچنین جام جهانی که یکی از محبوب
های جمعی در ارتباط با دنیای کریپتو حو احسن برای افزایش سطح آگاهی تواند از این فرصت به نو مسلما می 

 کارنسی استفاده نماید.

های جام جهانی از طریق ارز دیجیتال به  گذاری روی تیمتوان در سرمایهبه طور کلی بهترین رمزارزهایی که می 
و به   گذاری مستقیم(، البته اگر به دنبال سرمایه FWC( و ارز ) CROها اشاره نمود عبارتند از: ارز چیلیز، ارز ) آن

هایی نظیر های تیمنوعی حمایت از تیم کشور خاصی هستید، توصیه ما به شما این است که بر روی فن توکن
پرتغال، کرواسی و غیره سرمایه گذاری نمایید تا از ِقَبل این حمایت سود خوبی را عاید خود  برزیل، آرژانتین، 

های جام جهانی از طریق ارز دیجیتال سوالی  اری روی تیمگذگردانید. ناگفته نماند اگر در ارتباط با نحوه سرمایه
توانید سوال خود را در بخش نظرات مطرح دارید که در این مقاله از کیف پول من، به آن اشاره نشده است، می 

 کنید تا کارشناسان ما در اسرع وقت به سوال شما پاسخ دهند.
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