
 معرفی کامل ارز پکس گلد؛ پول ساز ترین ارز دیجیتال 

 ارز پکس گلد )طالی دیجیتال + سرمایه گذاری( 

سرمایه گذاری است.  دانید که طال یکی از بهترین کاالها برای اگر اهل سرمایه گذاری باشید، می 
کند، عده زیادی به بازار مخصوصا در داخل ایران که قیمت طال همیشه سیر صعودی را طی می

توانید در بازار  اند. این بار اگر به دنیای ارزهای دیجیتال عالقه داشته باشید، میطال روی آورده
با طال دارد! ارز پکس گلد،  طالی ارز دیجیتال وارد شوید. بله، ارز دیجیتالی که ارتباط مستقیم 

رمزارزی است که با پشتوانه طال عرضه شده است. اهدافی که این پروژه دارد، بسیار ساده و  
رسد. تیم سازنده ارز پکس گلد این ارز را با پشتیبانی از طالهای خود به بازار  جذاب به نظر می 

به معرفی این ارز دیجیتال   عرضه کرده که در ادامه این مقاله از کیف پول من، به طور کامل
 جدید و کاربردی خواهیم پرداخت. 

 
 پکس گلد چیست؟

، یکی از ارزهای دیجیتال جدید دنیای رمزارز است. این ارز  PAXGپکس گلد با عالمت اختصاری 
دیجیتال با پشتوانه طال ایجاد شده و روی بالک چین معتبر اتریوم قرار دارد. این ارز دیجیتال یک  

های معروف و معتبر دنیا این ارز را در لیست ارزهای است و اکثر صرافی ERC-20ع توکن از نو 
به کسب   خرید زمین در متاورساند. در دنیایی که افراد سعی دارند با دیجیتال خود تعریف کرده

 توانید با خرید پکس گلد سرمایه گذاری کنید. شما می درآمد بپردازند، 
توانید ارزهای خریداری شده را در  ایجاد شده و می  PAXOS TRSUT COپکس گلد توسط شرکت  

اند که به میزان خرید کاربران از پکس گلد،  هر زمانی، پس دهید. سازندگان این توکن ادعا کرده
( ذخیره خواهد کرد. ارزش هر توکن از  BRINKرینک )شرکت سازنده به همان میزان طال در بانک ب

توان گفت با هر توکنی  اونسی تروا خواهد بود؛ پس می  400پکس گلد، برابر با یک اونس طالی 
گرم طالی لندن را به خزانه   31.5که توسط کاربران خریداری شود، شرکت سازنده یک اونس یا 

BRINK  س گلد، توسط انجمن بازار شمش لندن تایید  کند. شرکت ذخیره سازی طالی پکاضافه می
 دهد.شود و هر توکن، بخشی از یک شمش طال را تشکیل می می

توان یک ارز دیجیتال پایدار دانست. پکس  در کنار ارزهای دیجیتالی مانند تتر، پکس گلد را نیز می
لحظه به این نوع   توانید سرمایه خود را هرگلد دومین ارز دیجیتال پایدار معروف دنیا است و می

 از رمزارز تغییر دهید. 

 معرفی ارز دیجیتال به زبان شیرین ! مطلب پیشنهادی : 

https://kifpool.me/blog/buy-land-in-the-metaverse
https://kifpool.me/blog/introduction-cryptocurrency-0to100


 
 هدف پروژه پکس گلد چیست؟

 

این ارز دیجیتال ذکر شده، پکس گلد با هدف ایجاد قابلیت خرید دلخواه   وایت پیپرچه در چنان 
ال خریداری توانند توسط این ارز، به هر مقداری که بخواهند ططال عرضه شده است. کاربران می

تر کند. در صورتی که عده کنند. شرکت سازنده قصد دارد تا کاالی فیزیکی طال را قابل معامله
توانید با  هستند تا به دنیاهای جدید وارد شوند، شما می عینک متاورسزیادی در پی خرید 

 از ارز دیجیتال پکس گلد، مقدار نامحدودی از طال را خریداری کنید.  استفاده

 معرفی بهترین برند های عینک متاورس + نحوه خرید مطلب پیشنهادی : 

 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/اوراق_سفید
https://kifpool.me/blog/metaverse-glasses
https://kifpool.me/blog/metaverse-glasses


 
 گذاران پکس گلد چه کسانی هستند؟ بنیان

  PAXOSو  PAX GOLDتوان مدیر اجرایی و موسس دو شرکت ه را میترین فرد این پروژ اصلی
STANDARD   دانست. چارلز کاسکاریال موسس این دو شرکت است و پروژه ایجاد ارز دیجیتال

های باارزش پکس گلد باشیم. این فرد در زمینه  پکس گلد را شروع کرده تا امروز شاهد توکن 
رخشان و طوالنی مدتی دارد. تجربه و بینش  سرمایه گذاری و مدیریت سرمایه، سابقه د

 نگرانه کاسکاریال باعث شده تا وی به حوزه ارزهای دیجیتال نیز وارد شود. آینده

 
 مزایای خرید پکس گلد

 

ترین ارزهای دیجیتال بازار تبدیل  ه یکی از محبوب پکس گلد با مزایایی که دارد باعث شده تا ب
  بالک چینترین و پرکاربرترین رمزارزهای دنیای شود. پکس گلد در حال حاضر یکی از پرفروش 

یجیتال پکس گلد ترغیب  است. به طور حتم با مطالعه مزایای پکس گلد، شما نیز به خرید ارز د 
 خواهید شد. 

 

https://kifpool.me/blog/blockchain


 امنیت بال 

این ارز دیجیتال معروف توسط نهادهای رسمی و معتبر بزرگی به رسمیت شناخته شده است و به  
توان به پکس گلد اعتماد کرد. عالوه بر انجمن طالی لندن، سازمان خدمات مالی  همین دلیل می 

ی از دالیل افزایش ارزش پکس گلد، اعتبار باالی شناسد و یک نیویورک نیز این ارز را به رسمیت می 
 آن است. 

توان گفت  ای از افراد شده و به جرئت می عالوه بر این، پشتیبانی طال از این ارز باعث نگرانی عده
ترین  ها بی دلیل است. طالهایی که پشتیبانی ارز پکس گلد را به عهده دارند، در امن این نگرانی 

شوند و نفوذ به آنها تقریبا غیرممکن است. طالهای ذخیره شده، هر  انبارهای جهان ذخیره می
 شوند تا ارزش آنها محاسبه شود. ماه توسط تیمی از متخصصین بررسی می 

 پشتوانه طال و قابلیت بازخرید 

شود تا این  ترین کاالهای دنیا است. پکس گلد نیز توسط این کاال پشتیبانی می طال یکی از باارزش
نوان یک ارز استیبل بشناسیم. ارز پکس گلد تنها رمزارزی است که با استفاده از آن  ارز را به ع

و   LBMAرا خریداری کنید. با توکن پکس گلد این قابلیت را دارید که طالی  LBMAتوانید طالی می
LOCO   ،را بازخرید کنید. همچنین در هر زمان که نیاز به پول نقد یا ارزهای دیگر داشته باشید

های خود را به دالر تبدیل کنید. قابلیت بازخرید فیزیکی  وانید با محاسبه نرخ فعلی طال، توکن تمی
 کند. ترین ارزهای دنیا تبدیل می طال، امکانی است که پکس گلد را به یکی از باارزش

 کارمزد پایین 

ن واریز  برای این که توکن پکس گلد را دریافت کنید، ابتدا هزینه دالری به حساب سازنده توک 
ها ارزشی شوند. این توکن های پکس گلد ساخته می شده و پس از طی یک فرایند پیچیده، توکن 

شود  ای که برای ساخت و دریافت پکس گلد مصرف میگرم طالی لندن را دارند. هزینه   31.5برابر با 
بابت ذخیره  ای درصد در نظر گرفته شده و هزینه  0.03بسیار پایین است. کارمزد ساخت این ارز، 

 سازی این ارز پرداخت نخواهید کرد. 

 دسترسی مناسب 

طور که گفتیم، پکس گلد یک ارز دیجیتال بر پایه شبکه اتریوم است؛ به همین دلیل، از  همان 
توانید به این ارز دیجیتال دسترسی داشته باشید. هر کیف  ها میها و کیف پولاکثر صرافی

اشته باشد، قابلیت خرید و ذخیره سازی پکس گلد را نیز  پولی که به شبکه اتریوم دسترسی د
 تواند صاحب هر مقدار دلخواهی از طال لندن شود. دارد. بدین وسیله، هر فردی می

پشتیبانی کند، قابل معامله خواهد بود؛ پس با   ERC-20پکس گلد در هر پلتفرمی که از توکن 
مختلف عضو شده و به خرید و فروش   هایها و پلتفرم توانید در سایت پکس گلدهای خود می 



ثبت نام کرده و در آن به خرید زمین   بازی متاورسخواهید در یک  بپردازید. به طور مثال، اگر می 
توانید از ارز  ، میپشتیبانی کند ERC-20یا لند بپردازید، در صورتی که این پلتفرم از توکن 

 دیجیتال پکس گلد استفاده کنید. 

 های طال از بین بردن محدودیت 

توانید مقدار زیادی از  طال به عنوان یک کاالی فیزیکی باارزش، قابلیت حمل زیادی ندارد. شما نمی
ا های طال را با خود حمل کرده یا در خانه نگه داری کنید. پکس گلد به کاربران این قابلیت ر شمش

نهایتی از طال لندن دسترسی داشته باشند. از طرف دیگر، شاید خرید و  دهد تا به مقدار بی می
فروش این نوع خاص از طال، برای اکثر افراد امکان پذیر نباشد. این محدودیت با عرضه ارز  

 دیجیتال پکس گلد از بین رفته است. 
تواند جان این افراد را نیز تهدید  می خطراتی که کاالهای فیزیکی باارزش برای خریداران دارند،

کند. برای این که صاحب مقدار زیادی از طال باشید، نیاز نیست این طال را به صورت فیزیکی  
خریداری کرده و در گاو صندق خانه خود نگه داری کنید. پکس گلد چنین خطرات و 

کم یا بسیار زیادی از طالی  توانید به راحتی مقادیر بسیاربرد و می هایی را از بین میمحدودیت
 لندن را در حساب خود داشته باشید. 

 
 توان استفاده کرد؟ هایی میبرای خرید پکس گلد از چه کیف پول

شود. هر کیف  است که روی بالک چین اتریوم پشتیبانی می ERC-20گلد یک توکن از نوع پکس 
پولی که به بالک چین اتریوم دسترسی داشته باشد، به رمزارز پکس گلد نیز دسترسی خواهد 

ها برای استفاده از ارز دیجیتال پکس گلد  های اتریوم، بهترین کیف پول داشت. کیف پول 
 هستند. 

 
 کنند؟ها ارز دیجیتال پکس گلد را پشتیبانی میکدام صرافی

های  کنند. از صرافی های معتبر و بزرگ دنیا، از ارز دیجیتال پکس گلد پشتیبانی می اکثر صرافی
،  BITZتوان به صرافی بایننس، اند میهای خود قرار دادهمعتبری که این رمزارز را در لیست توکن 

FTX  وKRAKEN  ن نیز به عنوان معتبرترین صرافی ارز دیجیتال ایران،  اشاره کرد. کیف پول م
های خود قرار داده تا کاربران بتوانند در این رمزارز باارزش سرمایه  پکس گلد را در لیست توکن 

 گذاری کنند. 

https://kifpool.me/blog/metaverse-games


 
 استخراج ارز دیجیتال 

 

توانید این ارز دیجیتال را استخراج  شود و نمی میها محسوب رمزارز پکس گلد جزو استیبل کوین 
های پکس گلد، شرکت پشتیبانی کننده، به مقدار یکسانی از توکن،  کنید. در هنگام خرید توکن 

های پکس کند. همچنین در صورتی که کاربران قصد فروش توکن اضافه می  BRINKطال به خزانه 
دهد تا این  اص یافته را در دسترس قرار میگلد را داشته باشند، شرکت پکسوس، طالهای اختص

 ها توسط کاربران سوزانده شوند. توکن 

 استخراج ارز دیجیتال  100تا  0آموزش مطلب پیشنهادی : 

 

 

 

https://kifpool.me/blog/mining


 
 معایب خرید طال چیست؟

پکس گلد، از خرید طال به شیوه سنتی استقبال کنید، با خطرات  خرید ارز دیجیتالاگر به جای 
مختلفی روبرو خواهید شد. آگاهی از معایب خرید طال به شکل سنتی، به درک شما از اهمیت 

های  کند. در وهله اول، نگه داری و ذخیره سازی طال به شکل سنتی، چالش پکس گلد کمک می 
د. امکان سرقت این کاال در خانه و حتی در بانک نیز وجود دارد. عالوه بر این، خطرات خود را دار 

 جانی نگه داری طال نیز شما را تهدید خواهد کرد. 
توانید از دارایی خود استفاده چندانی بکنید. این کاال تنها برای  از طرف دیگر با خرید طال، نمی

د دارایی خود را وارد دیگر بازارها کنید. عامل دیگری  توانیها مفید است و نمی حفظ ارزش دارایی
دهد، مالیات خرید طال و سکه است. اگر تا به  که خرید طال به شکل سنتی را تحت تاثیر قرار می 

اید. در هنگام  حال سکه یا طال خریداری کرده باشید، متوجه کارمزد و مالیات این عمل نیز شده
باید مقداری از دارایی خود را به عنوان مالیات به صرافی خرید کاالهایی مانند طال و سکه،  

 پرداخت کنید. 
هایی مانند حمل، نگه داری، عدم قابلیت افزایش سرمایه و پرداخت مالیات در ارز  محدودیت

 توانید به مقدار دلخواه خود طال خریداری کنید. دیجیتال پکس گلد وجود ندارد و می

 
 یف پول من خرید ارز دیجیتال پکس گلد از ک

کند تا سرمایه و دارایی خود را حفظ کنند. طال جزو کاالهای باارزشی خرید طال به افراد کمک می
تواند دارایی شما را تا حدی پایداری نگه  شود و میاست که قیمت آن دچار نوسان زیادی نمی 

ارز دیجیتال   های خود را دارد. با خریددارد. خرید طال به صورت فیزیکی و سنتی نیز محدودیت
 های طالی سنتی عبور کرده و از سرمایه خود محافظت کنید. توانید از محدودیتپکس گلد می 

های ارز دیجیتال ایرانی، قابلیت خرید و فروش  کیف پول من به عنوان یکی از معتبرترین صرافی
انید ارز دیجیتال  تودهد. در کنار خرید این ارزها، میتوکن و کوین را به کاربران می 1500بیش از  

وبالگ  پکس گلد را نیز خرید و فروش کرده و در این رمزارز سرمایه گذاری کنید. همچنین بخش 
کند؛ به طور  نیز به عنوان راهنمای کاربران دنیای بالک چین و ارز دیجیتال عمل می کیف پول من 

آشنا شده و از دنیای متاورس   کسب درآمد متاورسهای مرتبط، با نحوه با آموزش توانید مثال می 
های خود در نظر  نیز به سود دست پیدا کنید. کیف پول من، کمترین کارمزد را برای تراکنش

 ی مطمئن و ایمن، به معامله و سرمایه گذاری مشغول شوید. توانید در محیطگیرد و می می

 

https://kifpool.me/
https://kifpool.me/blog
https://kifpool.me/blog
https://kifpool.me/blog/earning-from-metaverse

