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Aureus Nummus Gold (ANG) - உலகி% மிக'ெப*ய கி*'ேடாகர%சிகள23 ஒ%5*
(*மா#$ெக' ேக) அ+)பைடய01)

கேன$ய நி(வனமான ,வா-ட/ க/012$3 ேல05 கா60பேரஷ: (“க/ெபன<”)
=ல/ நி6வகி>க0ப2? நி6வகி>க0ப?கிறA.

https:// aureus.nummus.gold - aureus@nummus.gold
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எலிேவ&ட( ப*&+ (வ*,-ப. 2 இ0 3)

ேசைவ/தயா
*'9 எ%ன?

உ"க$
ேதைவக)*+ ஏ-ப
அைத மா-றி உ"க$
பா4ைவயாள4கள78
கவன:ைத ஈ4*க<=.

த"க$ தர& இ(லாத
நிைலய/(, பணவ4க$தி5
3
6ல& பறி8த(
ெச;வதிலி<=> ேசமிAைபA
உ<க=
பா>கா4க வழி இ(ைல.
ெப*ய
மதிAC4D பா>காAபான
பா>ைவ
ேதைவக)*+
எ%ன?
அ"காG இ(ைல. உ"க$
ஏ-ப அைத மா-றி
-

உ"க$
பா4ைவயாள4கள78
கவன:ைத ஈ4*க<=.

Alan Greenspan, தைலவ%

அெம)*க ெபடர0 )ச%2, 1987 -

.

ந@<க= த@>ABC
2006
DAகிய பEரFசைன
எ%ன?

உ"க$ ேதைவக)*+ ஏ-ப
அைத மா-றி உ"க$
பா4ைவயாள4கள78

ேநா$க&
ஆ(ய* ந&ப*
த.க&

ஆ"ய$ ன&ம$ த)க&
ச,ைத .லதன0தி2 அ45பைடய89, உலகி2 .2றாவ> ெப"ய கி"5ேடா நாணய&.
ஆ"ய$ %&ம$ த)க+தி- .றி0ேகா3:
•
•
•
•

இைட$தரக(கள*+ பார.ப/ய எ2ைலக4 இ2லாம2 6த7திரமாக வண;க ப/வ($தைனகைள ெச?ய
மன*த@ல$திA@ உதCத2.
தAேபாE4ள நிதி அைமHIட+ JKதலாகL ெசய2பK., ேமM. நிைலயான மAN. மதிHIமிOக
Pழைல - பணவOக.
R
இ2லாத உலகளவ;2 ஏANOெகா4ளHபTட நாணய$ைத உUவாO@த2 .
ஒU நிைலயான நிதி பாEகாHபான IகலிடமாகC., WX உலக$திA@. பண. ெசM$E.
கUவ;யாகC., தYக$தா2 பாEகாOகHபKகிறE.
உYக4 ெசா7த வYகிய;+ வYகியாளராக நR Yக4 மாN. நிதி அைமHைப உYக[O@ வழYக , உYக4
தன*HபTட பணHைப, இE உ\ைமய;2 உYக4 தன*HபTட ெபTடகமா@.. இைட$தரக(க4 இ2லாம2
உYக4 ெசா$EOகைள நR Yக4 கTKHபK$EகிறR(க4.

ஆ/ய^ _.ம^ தYக. (ANG) ப;+வUவனவAைற உ4ளடOகியE:
•

உYக4 வ;UHபHப` ஒU Ethereum அ`Hபைடய;லான பணHைப: இE எள*ைமயானE மAN. பய+பK$த
எள*தானE, இE கி/Hேடாகர+சிகைள வ($தக., ேசமி$த2 மAN. அaHIத2 ஆகியவAைற
எள*தாO@கிறE, இE ேநர` ப;ய(-K-ப;ய( ெசயலாOக$ைதH பய+பK$EகிறE, இE மAற கி/Hேடா
பணHைபக[ட+ ெதாட(I ெகா4கிறE, ேமM. இE பாEகாHபானE, தன*HபTடE மAN.
பாEகாHபானE! Aureus Nummus Gold (ANG) அைன$E நவன
R Ethereum பணHைபக[O@. இணOகமானE! நR Yக4
ஒU @றிHப;Tட பணHைபையH பய+பK$த ேவ\`ய கTடாய. இ2ைல - நR Yக4 வ;U.ப;யைத நR Yக4
ேத(C ெச?கிறR(க4.

•

எYக4 தன*HபTட ப/மாAற.: எYக4 ப/மாAற. பரவலாOகHபTடE, ேமM. இE Peer to Peerஐ
ெசயலாO@கிறE. நR Yக4 எHேபாE. கTKHபாT`2 இUOகிறR(க4. நா. Aureus Nummus தYக$ைத (ANG)
தYக., ெவ4ள*, ப;ளாT`ன., எ\ெண?, எ/வாc, ேகாEைம மAN. பல ெபாUTகளாக மாANகிேறா..
நாYக4 ஆ/ய^ ந.ப^ தYக$ைத (ANG) மAற ஃப;யT கர+சி மAN. கி/Hேடா ெசா$EOகளாக
மாANகிேறா.. Aureus Nummus தYக$ைத வாYக ஆ(வW4ள WதeTடாள(க4, Aureus Nummus தYக.
வ($தக$திAகாக பT`யலிடHபTK4ள ப/மாAறYகள*2 ஒ+றி+ fல. தYக4 வ;Aபைன அ2லE
ெகா4Wத2 ெச?ய ேவ\K.. FINTRAC மAN. FINCEN வ;திகள*+ அ`Hபைடய;2 தன*HபTட அ`Hபைடய;2
தYக. அ2லE அதA@ ேந(மாறாக ப/மாAற. ெச?யHபK..

•

வ;ைரவ;2 ெவள*ய;டHபK.: Aureus Nummus ேகா2T ெடப;T கா(K, மU$Eவ வYகி சYக. (எYக4 வYகி)
மAN. COLLATERALIZED LOANS ஆகியைவ, த@திெபN. WதeTடாள(க4 தYக4 வண;க
நடவ`Oைகக[O@ நிதியள*HபதA@ Iதிய நிதிO கUவ;கைளH பய+பK$த Iதிய வண;க வா?HIகைள
வழY@கி+றன.

உYக4 பணHைபைய வாYகC., வ($தக. ெச?யC. அ2லE நிதியள*OகC. - உYக4 வ;UHபYகைள
அaHபC., வ;AகC. அ2லE ச/பா(OகC.! Aureus Nummus Gold (ANG) உYக4 வண;க. மAN. WதeTK
நடவ`Oைககைள எள*தாகC., வசதியாகC., ேவ`OைகயாகC. ெச?E4ளE! இ+ேற Aureus Nummus Gold
(ANG) உNHப;னராகி, நK$தர மன*த(க4 இ2லாம2 6த7திரமான மன*தராக வாgOைகைய வாழ$
ெதாடY@Yக4.

எ=க> பதி@க>

Quantum Computing Labs Corp ஆன4
FINTRAC உட7 பண9 ேசைவ
வண0கமாக <ைறயாக) பதி@
ெசAய)ப'BCள4.
FINTRAC www.fintrac-canafe.gc.ca
பதி@ எG: M20237340

FINCEN - www.fincen.gov

Quantum Computing Labs Corp இ7
தLக ச)ைளய#, Aureus Nummus
Latin SAS, DIAN மTUJ ப0ற
ெதாட#Vைடய அைனW4
அதிகாXகYட7 தLக
ஏTUமதியாளராக பதி@
ெசAய)ப'BCள4.

பதி@ எG: QCL4262

DIAN - www.dian.gov.co

Quantum Computing Labs Corp
இ7 தLக ச)ைளய#,
Aureus Nummus Latin SAS
ஆன4, தLகJ,
வ0ைலமதி)பTற உேலாகJ
மTUJ ெபாc'கC
ஏTUமதியாள# என ANM
உட7 <ைறயாக) பதி@
ெசAய)ப'BCள4.

பதி@ எG: 901303584-9

ANM - www.anm.gov.co

IவாGடJ கJ)K'+L ேல)N
கா#)பேரஷ7 நிதி ேசைவ
வண0கமாக FINCEN உட7
<ைறயாக பதி@
ெசAய)ப'BCள4.

பதி@ எG:
RUCOM-2019091015377
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ஆ*யH நCபH த<கC எ%றா3 எ%ன?
சி#ன% = ANG
Aureus Nummus Gold எ#ப( த*க ஆதர. ெகா1ட கி34ேடாகர#சி ஆ6%,
இத# ேநா9க% :; உலக>தி?6% நிைலயான நிதி பா(கா4பான
Bகலிடமாக.% பண% ெசE>(% கFவHயாக.% உIள(.

Aureus Nummus த"க$ ப&'வ)$ ப*மா-ற"கள01 வ23தக$ ெச6ய ப89யலிட=ப8>?ள@:

www.probit.com

www.uniswap.org

www.ledgerdex.com

அ"கீ கார$ ெப-ற DதE8டாள2க? எ"கள0ட$ ெகா?Dத1 ம-G$ வ&-பைன
ேகா*Kைககைள சம2=ப&Kகலா$
Aureus Nummus Gold, ெபா)LதKM9ய ச8ட3ைத= ெபாG3@ வழKகி' அ9=பைடய&1
நா"க? ப*சீலி3@ ெசய1ப>3@ேவா$.
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பயன%கC*கான E*கியமான அFச=க>
Ø Aureus Nummus த"க ெபா' நாணய"கைள ("ெபா' ANG") வ./பைன
ெச2வத3 4ல6 கிைட9:6 வ;மான6 த"க=தி> ?த@A
ெச2யBபA6.
(எdதெவாc பXவ#Wதைன க'டணLகC, பXமாTற ெசல@கC அ1ல4 ெபாcdத$e+ய
வXகC தவ0ர)

Ø இDத= த"க6 நிEவன=தி/:F ெசாDதமான', ேமH6 ANG-கைள
ைவ=தி;BபவIகJ, த"கKைடய ANG-கைள த"கKைடய
த"கமாக மா/றி9ெகாJளலா6.
Ø ANG கK9கான :ைறDதபMச ெகாJ?த> வ.ைல லNட3 ெமMட>
எ9PேசQசி3 த"க வ.ைலRட3 இைண9கBபMAJள'.
100,000 ANGகJ = 1 அT3P ந>ல த"க6 = ேதாராயமாக. 1,800.00
அெமV9க டாலI*
*தLகWதி7 வ0ைலைய) ெபாUW4 அெமX$க டால# மதி)V மாUபBJ .

Ø வI=தகIகளW3 வழ"க> ம/E6 ேதைவையB ெபாE='
ெவYேவE பVமா/ற"களW> ANG இ3 வ.ைல த"க=தி3
வ.ைலய.லி;D' ேவEபடலா6. ANG கைள மZ NA6 த"க6 அ>ல'
ப.ற ெபா;Mகளாக மா/Eவ' எBேபா'6 த"க=தி3 வ.ைலய.3
அ[Bபைடய.>தா3 இ;9:6.
7

பயன%கC*G மிக@F E*கியமான அFச=க>
ஆVயP ந6பP த"க6 ("ANG") எ3ப':
Ø பரவலா9கBபMட'.
Ø ]தDதிரமான.
Ø ]தDதிரமாக பVமாறி9ெகாJளலா6.
Ø இ' ஒ; நிைலயான வ.நிேயாக=ைத9
ெகாNAJள', அைத இனW மா/ற ?[யா'.
Ø பணவ9க=திலி;D'
_
?/றிH6 இலவச6.
Ø உலகளாவ.ய.
Ø த"க ஆதரT காரணமாக அதிகV=த
Pதிர=த3ைம.

நிைல:த8ைம ப-றிய வ@ள*க:தி-+, அA:த ப*க:ைதB
பா4*க<=.
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ஆ)யI நFபI த=கF –
இL எ2வள@ நிைலயானL?
Ø Aureus
Nummus
த"கமானC
த"க:தி8
ஆதரவா>
அத3
நிைல=த3ைமைய அைடகிற' . எனேவ இC ஒG "ெசா=' ஆதரT"
நாணய6 .
Ø ம-ற கிHBேடா நாணய"க$ அKகாHதமி* ெம8ெபாG$ +றியMAக$
Nல= த"க$ நிைல:த8ைமைய அைடகி8றன. Aureus Nummus Gold
இK உ$ள நா"க$ அKகாHதமி* வழிைய: ேத4< ெசQயவ@Kைல,
ஏென8றாK
?a
மனWத
வரலா/றிH6
த"க6
மMAேம
மதிBbமி9கதாக நிcப.9கBபMடதாக நா"கJ ந6bகிேறா6 . எனேவ,
யாராவ' ANG ஐ வா"கினா>, வா":பவI அேத சமமான அளT
த"க=தா> ஆதV9கBபAகிறாI எ3பைத வா":பவI அறிDதி;9க
ேவNA6, அைத வா":பவI ெசாDதமாக ைவ=தி;BபாI ம/E6
ேகாV9ைகய.3 ேபV> ெபறலா6.
Ø ஆHயS ந=பS த"கமானC "ெசா:C ஆதர< நிைலயான நாணய="
என வைகBபA:CகிறC.
Ø ஆHயS ந=பS த"க:தி8 வ@ைல பVமா/ற"களW> மாEபடலா6 .
இ;Bப.e6, அத3 அ[Bபைட த"க ஆதரT இ>ைல, ேமH6 ANG-ஐ
வா":பவIகJ
எBேபா'
ேவNAமானாH6
த"கமாக
மா/றி9ெகாJளலா6 .
9
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Aureus Nummus த.க& - சா0தியமான ந4ைமக6
ü

பணவ9க%
K
இLலாத(.

ü

த*க>தாL ஆத39க4பMட(.

ü

த*க ஆதர. காரணமாக உ1ைமயான மதி4பH# அO4பைடயHL அதிக3>த Pதிர>த#ைம.

ü

மQ 1R% மா?ற :Oயாத நிைலயான வழ*கL.

ü

இைட>தரகUகI இLைல.

ü

வ*கி கண96 ேதைவயHLைல.

ü

ந%பH9ைக ேதைவயHLைல.

ü

உடனO ப3வU>தைனகI.

ü

எVத ஒF அதிகார:% Aureus Nummus Gold ெநறி:ைறைய மா?றேவா அLல( பாதி9கேவா :Oயா(.

ü

ேமாசO ஆதார%, ேமாசO ஆதார%.

ü

:?றிE% ைமய4பR>த4பMட PமாUM ஒ4பVத%.

ü

ேவைலயHLலா ேநர%, தணH9ைக, ேமாசO ம?X% Y#றா% தர4B 6X9கீ R ஆகியவ?றி# சா>திய9[XகI
இLலாமL அத# திMட>தி# அO4பைடயHL :?றிE% த#னாMசி .

ü

அநாமேதய.

ü

ெபF%பாலான ஃபHயM கர#சிகI, கி34ேடாகர#சிகI ம?X% வHைலமதி4ப?ற உேலாக*கI ஆகியவ?றிL
இலவசமாக4 ப3மாறி9ெகாIளலா%.
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மாJறKதிJகான ேதைவ - வணEக ப*வ>Kதைனகள2% ந%ைமக=
Aureus Nummus த<கKைத அP'பைடயாகA ெகாQடR

KYC ச$ட&'(வ *ைற-தப$சமாக வைரய56க&ப$78ள:

இணOக. மAN. KYC ஒU நி(வாக மAN. நிNவனO கனவாகிவ;Tடன. பல நிதி நிNவனYக4
தYக4 வா`Oைகயாள(கைளH பAறி மிகC. ேத(7ெதKOகHபTடைவ மAN.
காேசாைலகைளL ெச?கி+றன, அைவ எ7தெவாU சTட$ ேதைவக[O@. ேமலாக
வ;/வைடகி+றன. வYகிO கணO@கைள$ திறOக மNHபE மAN. நிNவHபTட
நிNவனYக[O@ Jட இUO@. வYகிO கணO@கைள fKவE ஆகியைவ இதி2 அடY@..
கி/Hேடா நாணயYக4 ஒU காரண$திAகாக ெவள*HபTடன. Aureus Nummus Gold இ2 உ4ள நாYக4
நிதிய அைமHப;2 உ4ள இைடெவள*கைள நிரHப வ;U.Iகிேறா.. Aureus Nummus Gold இ2 உ4ள
நாYக4 அைன$E சTட$ ேதைவகைளc. h($தி ெச?ேவா., ஆனா2 த+ன*Lைசயான
தன*HபTட ெகா4ைகக4 காரணமாக வா`Oைகயாள(கைள ஒUேபாE. மNOக மாTேடா..

ந<ப=6ைக

ஒ"வைரெயா"வ) அறியாத இ"வ) இைடேய ஒ1ப3த ஒ1ப3த4கைள எ8வா9 நி)வகி1ப; எ<ப;
உலகளாவ?ய ச3ைதகளA< B<ேனDறEைதE தFGHI BGகிய சவாJகளAJ ஒ<றாHI. Aureus Nummus
Gold அத< Kமா)M ஒ1ப3தI மD9I பNவ)Eதைன தகவJகைள பகிர1பMட ெலMஜNJ HறியாGகI
ெசPவத< QலI அ3த சிGகைல தR)Gகிற;. எனேவ அைத பா)Gகவ?Jைல எ<9 ஒ" தர1ப?ன"I
Sற BTயா;. ேமUI, வண?க1 பNவ)EதைனையW ெசயJபFE;I Kமா)M ஒ1ப3தI,
வ?நிேயாகிGக1பMட BைனகX QலI ஒ" ேதாJவ?ய?<றிW ெசயJபFEத1பFகிற;, எனேவ,
அவDைற BDறிUI சிைதGHI ஆதாரமாகZI, தகவJ இழ1\GH எதிராக BDறிUI ேநாP எதி)1\
சGதியாகZI ஆGHகிற;.

த>னா$சி

Aureus Nummus த4கI BDறிUI த<னாMசி ெகா]ட;. அத< அT1பைடயான Kமா)M ஒ1ப3தமான;
வ?Dபைன ஒ1ப3தEதிJ ^ைழவதDH தரக)கX, வழGகறிஞ)கX மD9I ப?ற இைடEதரக)கைள நIப
ேவ]Tய அவசியமிJைல. ேமUI, ஒ" பரவலாGக1பMட அைம1\ QலI ெநMெவா)GகிJ
ெசயலாGகI நி)வகிGக1பFகிற; மD9I ப?ைழய?< நிக`ZகX கிMடEதMட abஜியமாக இ"GHI.

பா:கா&A

Aureus Nummus Gold இ< பா;கா1\ ப?ளாGெசய?< ெதாழிJ^MபEைத அT1பைடயாகG ெகா]ட;,
இதனாJ 100% பா;கா1பான; மD9I பா;கா1பான;, ஏெனனAJ அைனE;I வ?நிேயாகிGக1பMட
ெநMெவா)GகிJ ேசமிGக1பFகி<றன. எனேவ, ேதாJவ?ய?< ஒ" \XளA Sட இJைல.
வ?நிேயாகிGக1பMட ெலMஜ) ெதாழிJ^MபI ேஹGக)கeGH அfகைல வழ4காததாJ,
ஆவண4கX BDறிUI பா;கா1பாக இ"1பைதgI, நிக`ZகX கிMடEதMட abஜியமாக
இ"1பைதgI HறியாGகவ?யJ உ9தி ெசPகிற;. ெவDறிெபற, ேஹGக)கX ெவ8ேவ9 \வ?ய?யJ
இட4களAJ ஒேர ேநரEதிJ 1000 கண?னAகைள ஒேர ேநரEதிJ ேஹG ெசPய ேவ]FI - இ3த பண?ைய
நிைறேவDற BTயா;.

ேவக<

Aureus Nummus Gold அT1பைடய?லான Kமா)M ஒ1ப3த4கX பாரIபNய ஒ1ப3த4கைள வ?ட வ?ைரவாக
ெசயJபFEத1பFகி<றன. ப?ளாGெசய?< அT1பைடய?லான Aureus Nummus Gold ச3ைதய?J ஒ"
பாரIபNய ச3ைதய?J வ?Dபைன ஒ1ப3தEதிJ ^ைழவதDHE ேதைவயான ஆவண4கX
பய<பFEத1பFவதிJைல. ெம<ெபா"ைள1 பய<பFE;வத< QலI, Aureus Nummus Gold Kமா)M
ஒ1ப3த4கX, பண?கைளE தானAய4HபFE;வதDHI, வண?க1 பNவ)Eதைனகைள Bh தானAய4H

Bைறய?J வ?ைரவாகW ெசPவதDHI பா;கா1பான ெம<ெபா"X HறியiMைட நIப?gXளன.
பNவ)Eதைன உடனT, Bh தானAய4கி, ேமாசT ஆதாரI, ேசதI ஆதாரI, இழ1\ ஆதாரI மD9I
BDறிUI பா;கா1பான;.

ேபாலி ெபாE$க8

Aureus Nummus Gold அT1பைடய?லான Kமா)M ஒ1ப3தI, ேபாலி ெபா"MகளA< வ?Dபைனைய
நRGHகிற;. அT1பைடயான பரவலாGக1பMட கிN1ேடாகிராஃப?G HறியiMT< QலI, தயாN1\கைள
எளAதாகG க]காண?GகZI சNபா)GகZI BTgI, இ; பாரIபNய ைமய1பFEத1பMட வண?க
தளEதிJ சாEதியமிJைல. ேமUI, Kமா)M ஒ1ப3தEைத நிைறேவD9வ; கMசிகளA< ஒ1ப3தEதி<
அT1பைடய?J அைம3;Xள;. ஆNயK நIபK ேகாJM அT1பைடய?லான ஒ1ப3த4கைளE
தக)Gக உலெக4கிUI உXள பJேவ9 தர1ப?ன"ட< SMFW ேச)வ; சாEதியமிJைல.

வFலி&A ேமாசG இIைல

பாரIபNய ச3ைதகளAJ வ?Dபைனயாள)கeGH உXள BGகிய சவாJகளAJ ஒ<9, வா4Hபவ) ஒ"
ெபா"ைள வா4கலாI, PayPal ேபா<ற ேசைவகX QலI பணI ெசUEதலாI மD9I அத< ப?றH
கMடணEைத மாDறியைமGக நி9வனEைத அைழGகலாI. இ3த BைறயாJ எதி)மைறயாக
பாதிGக1பMட பல வண?க4கX உXளன. தயாN1\ ஒ"ேபா;I ெடலிவN ெசPய1படவ?Jைல அJல;
அவ)கX வ?"Iபாத தரEதிJ ெடலிவN ெசPய1பMட; எ<9 வா4Hபவ) உNைம ேகாரலாI.
இ"1ப?kI, Aureus Nummus Gold அT1பைடய?லான Kமா)M ஒ1ப3த4கeட<, பNவ)EதைனகX ஒ1\G
ெகாXள1பMட ப?றH அவDைற மாD9வ; மிகZI கTனI அJல; சாEதியமDற;. வா4Hபவ)
மD9I வ?Dபவ) இ"வ"ேம உEேதசிE;Xள வ?Dபைன அJல; பNவ)Eதைனய?< வ?திBைறகைள
ஒ1\GெகாXவதDH ஒ" வ?"1பI இ"GHI, ஆனாJ ஒ1ப3தEைத நிைறேவDறிய ப?றH அைத
மாDற BTயா;. Aureus Nummus Gold அT1பைடய?லான ஒ1ப3த4களA< இ3த எளAய உXளா)3த அIசI
பNவ)EதைனகளAJ அதிக நIப?Gைகைய ஏDபFE;கிற;.
இ9தியாக, Kமா)M ஒ1ப3த4கX வண?கI மD9I ச3ைதகX நி)வகிGக1பFI வ?தEதிJ \ரMசிைய
ஏDபFE;I வைகய?J அைமGக1பMFXளன எ<ப; ெதளAவாகிற; - அT1பைடயான ப?ளாGெசய?<
ெதாழிJ^MபI ெசயJதிற<, Hைற3த வ?ைல, அதிக வைக மD9I வ?Dபைனய?< அதிக உ9தி1பாF
மD9I வண?க ஒ1ப3தEைத நிைறேவD9வதDகான Bh உ9தி1பாMTDH உEதரவாதI
அளAGகிற;.
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நிதி. ச0ைதகள34 உ6ள சி7க4க6 ம9:, சவா4க6!
கி*=ேடாகர'சிகள0' எPQசி ஏ'?

க8
சவாI <
மM5 கிய=>
வK
பNய க8
<
ர
ா
ப
சி6கI <
மM5 &Aக8
அைம
ண
ட
$
க

ந<ப=6ைக ப=ரLசைன

வKகியMற:
உலக ம@கCெதாைகய1B 32%
@J) அதிகமாேனா4
வIகிய1Bலாதவ4கC, ஊதிய)
ெப<வத;J) பண)
ெச`G7வத;J) ைகமாறாக
ப*மா;ற) ெசTவைதG தவ1ர
ேவ< வழிகC இBைல.

வ=ைல உய(-த:
& ெம:வாக
இ"ைறய பார)ப*ய க,டண
/ைற வ1ைல உய45த7,
ெம7வான7 ம;<)
பா7கா=> ம;<)
ந)ப1@ைகய1" மA றBகC
நிைற5த7.

க$7&பா$7 வKகிக8
KYC ேதைவகC அதிக*G7
வHவதாB, வIகி@ கண@ைக
ைவGதிH=பத;J அBல7
ெப<வத;J வIகிகC எ=ேபா7)
கLைமயான க,L=பாLகைள
வ1தி@கி"றன. 2008 /தB
வIகிகC ஏ;கனேவ இH@J)
வாO@ைகயாள4கைள
நி<G7கி"றன அBல7 வIகி@
கண@Jகைள அதிேவகமாக
அதிக*G7 வHகி"றன.

வழ@கமான நாணயGதி" Qல=
ப1ரRசைன, அைதR ெசயBபLG7வத;JG
ேதைவ=பL) ந)ப1@ைகதா".
நாணயGைத மதி=ப1ழ@கR ெசTய@Uடா7
எ"< மGதிய வIகி ந)ப=பட ேவVL),
ஆனாB ஃப1ய, நாணயIகளY" வரலா<
அ5த ந)ப1@ைகய1" மA றBகளாB
நிைற57Cள7. வIகிகC எIகC
பணGைத ைவGதிH@கZ), மி"ன[
/ைறய1B ப*மா;ற) ெசTயZ)
ந)ப=பட ேவVL), ஆனாB அைவ கட"
Jமி\களY" அைலகளYB அைத
ைகய1H=ப1B ஒH பJதி^ட" கடனாக
வழIJகி"றன. நம7 தனY^*ைம^ட"
வIகிகைள ந)ப ேவVL), அைடயாளG
திHட4கC நம7 கண@Jகைள வOக,ட
அ_மதி@காதபO அவ4கைள ந)ப
ேவVL), ேம`) ந) பணGைத நம@JG
ேதைவ=பL)ேபா7 திH)ப= ெப<ேவா)
எ"< அவ4கைள ந)ப ேவVL).
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தN%@ - Aureus Nummus Gold

க%
பP த*
%
ந
P
ஆ3ய
சUவேதச I
ன.க
ெகாR4ப பHL ஒF
ேசமி4
ம?X%
நிைல
Bதிய தர

அைனEI G/கிய கMடண
அைம9:க]ட7 இண/கமானI:
நLJகN Aureus Nummus Gold/;
பண+, க+ப& பPமா4ற+, கிெர3M
காT=, கிP9ேடாகர7சிகN ம45+
வ&ைலமதி9ப4ற உேலாகJகN
6ல+ பண+ ெசHEதலா+.
உJகN Aureus Nummus தJக
நாணயJக]+ தN]ப3ய&',
பண+, க+ப& பPமா4ற+, கிெர3M
காT=, கிP9ேடாகர7சிகN ம45+
வ&ைலமதி9ப4ற உேலாகJகN
6ல+ திC+ப வாJக9படலா+.

பPவTEதைனகN
கிMடEதMட உடன3,
மலிவான ம45+
எள\தானI.

உNளாTKத மதி9:ட7
தJகEதா'
ஆதP/க9ப=+
3ஜிMட' நாணய+.

Aureus Nummus
தJக+ ேநர3யாக
ஒI/க9பMட
தJக+ அ'லI
அத4;
இைணயான
தJகEதா'
ஆதP/க9ப=கிற
I.

ANG /; உJகN ந+ப&/ைக
ேதைவய&'ைல. அத7 ஒCமிEத
ெநறிGைற இைடEதரகTகைள ந+ப
ேவU3ய ேதைவைய G4றிH+
நL/;கிறI.
ANG /; ப&'கN அ'லI ஊதியJகN
ெசHEத வJகிகN ேதைவய&'ைல.

ேவைலய&'லா ேநர+ இ'ைல,
தண&/ைக இ'ைல, ேமாச3
இ'ைல ம45+ 67றா+ தர9:
;5/கீ = இ'ைல. ANG இ7 ERC20
அ39பைடய&லான ஒCமிEத
ெநறிGைற G4றிH+
பாIகா9பானI.
ஏஎ7ஜி அத7 தJக
ஆதரY காரணமாக
கண&சமாக
ேம+ப=Eத9பMட
நிைலEத7ைமைய
வழJ;கிறI

Aureus Nummus Gold கிP9ேடாகர7சிய&'
ஏேதR+ ஒ7ைறS ெசாKதமா/க, பயனTகN
வJகி/ கண/; அ'லI கிெர3M காT=
ேபா7ற கிெர3M வPைசைய ைவEதிC/க
ேவU3யதி'ைல.

Aureus Nummus தJகமானI அத7
நிரKதரமான மாறாத வ&நிேயாகEதி7
காரணமாக பணவ/கEதிலிCKI
L
G4றிH+ வ&=பM=NளI.

E*கிய உPைமக>
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\றIபான நடவTGைககX அJல; ச3ைதG ைகயாeதJ பNமாDறG ேகாNGைகGகான காரணI
என ச3ேதகிGக1பMடாJ. (6) வ?திBைறகX மD9I நிப3தைனகளAJ Sற1பMFXள கMF1பாFகX.
•

•

சி-ன& : ஏஎ-ஜி
ப"மா;ற)க3:
எIகC வைலGதளGதிB ப*மா;றIகளY" ப,Oயைல= பா4@கZ) https://
aureus.nummus.gold ,
அBல7 www.coinmarketcap.com .
ேடா0க- வழ).பவ@ : Simplexx Ltd. (^ைனெட, கிIட))
ேடா0க- நி@வாகி : JவாVட) க)=g,OI ேல=h கா4=பேரஷ" (கனடா)
ெதாழிC%Dப ெடவலFப@ : JவாVட) க)=g,OI ேல=h கா4=பேரஷ" (கனடா)
ம;<) ஏஎ" ஆர) ைடனமி@h கா4=பேரஷ" (அெம*@கா)
ெசா+G வைக & வJள0க&:
•
•
•

•
•

ஆNயK நIபK த4கI (சி<னI: ஏஎ<ஜி) எ<ப; த4கI அJல; அதDH இைணயான த4கEதாJ
ஆதNGக1பFI TஜிMடJ நாணயமாHI.
"த4கEதாJ ஆதNGக1பFகிற;" எ<ப; ெபா; \ழGகEதிDH ெசJUI ANG கeGH, த4கI அJல;
த4கEதிDH சமமானைவ நIப?GைகG கணGH, தரக) கணGH அJல; ப?ற கணGகிJ ேச)Gக1பFI.
ேடாGக< வழ4Hபவ) அJல; ேடாGக< நி)வாகிையE தவ?ர ேவ9 ஒ"வ"GHW ெசா3தமான
ANGகX "ெபா; \ழGகEதிJ" இ"GHI. (****) ெபா; \ழGகEதிJ அkமதிGக1பFI ஏஎ<ஜிGகX
த4கEதாJ ஆதNGக1பFI ஏஎ<ஜிGகX மMFேம. ேமIபாF மD9I ப?ற ெசலZகeGH பணI
ெசUEத தனAயா) நாணய4கX உXளன, வ?திBைறகX மD9I நிப3தைனகைள1 பா)GகZI.
ANG BDறிUI பரவலாGக1பMF வ?நிேயாகிGக1பMட ெலMஜ) ெதாழிJ^MபI மD9I ERC20
தரநிைலைய அT1பைடயாகG ெகா]ட;.
ANG களA< கிைடGHI அளZ எ1ேபா;I 60 TNJலிய< நாணய4களாக (அலHகX)
நி)ணய?Gக1பMFXள;. \திய ANGகைள உ"வாGகேவா ேச)Gகேவா BTயா;.

L0கிய M3ளNக3:
•
•

•

•

த4கI அJல; அதDH இைணயான த4கEதிJ இ"1\GகX, ேடாGக< அMமினAKMேரMட"GH
(ெபா; நாணய4கX) ெசா3தமான;.
ANG வ?Dபைனய?< QலI கிைடGHI வ"மானEைத1 பய<பFE;தJ: ANG களA< வ?Dபைனய?<
வ"மானI, நி)வாகியாJ ேத)3ெதFGக1பMட நIப?GைகG கணGH, தரக) கணGH அJல; ப?ற
கணGகிJ த4கI அJல; த4கEதிDHW சமமானதாக1 பய<பFEத1பFI. பNவ)Eதைன கMடணI,
கணGHG கMடணI, பNமாDறG கMடணI, வNகX மD9I ப?றவDைற1 பய<பFEதலாI மD9I
கழிGக1படலாI.
ANG கைள தி"Iப வா4HதJ: ANG ைவEதி"1பவ)கX த4கI அJல; த4கEதிDH சமமான ANG
கைள மாDற ேடாGக< நி)வாகிய?டI ேகாரலாI. தி"Iப வா4Hவ; வ?திBைறகX மD9I
நிப3தைனகeGH உMபMட;. மாD9 வ?கிதI ANG இ< ச3ைத வ?ைலைய அT1பைடயாகG
ெகா]ட;.
ப?<வ"I நிக`ZகைளE தவ?ர, நா4கX எ1ேபா;I ANG-கைள தி"Iப வா4HேவாI: (1) கேனTய
அJல; UK சMடEதி< கீ ` வைரய9Gக1பMFXள Force Majeure, (2) நRதிம<ற உEதரZகX, (3) சMடE
தைடகX, (4) ச3ைதகX மD9I/அJல; வண?கEதிJ பண1\ழGகW சிGகJகX, (5) சMடEதிDH1

•
•

ANG களA< உNைம வழ4HவதிJைல: (அ) ேமலா]ைம அJல; வாGகளAGHI உNைமகX, (b)
வMTகX, ப?mமிய4கX, ஈZEெதாைககX அJல; ேவ9 எ3த வைகயான வ"மானEைத1
ெப9வதDகான உNைம, (c) எ3தெவா" நி9வனEதிUI உXள உNைமகX, பEதிர4கX,
ஈZEெதாைககX, இலாப4கX மD9I இழ1\கX, (ஈ) த4கI ைவEதி"1பதிJ உXள உNைம.
ANG oத3திரமாக வ)EதகI ெசPயGSTய;. பNமாDறI, பய<பாF மD9I உNைம
(ெபா"3தGSTய சMடEதிDH உMபMட;) ெதாட)பான கMF1பாFகX எ;ZI இJைல.
ANG இ< வ?ைலயான; பJேவ9 நாணய4கX மD9I கிN1ேடா பNமாDற4கX மD9I ெபா;வாக
இர]டாI நிைல ச3ைதகளAJ ஏDற இறGகமாக இ"GகலாI.
ேமUI வ?வர4கeGH வ?திBைறகX மD9I நிப3தைனகைள1 பா)GகZI.

$மா@D ஒFபPத Lகவ": https://etherscan.io/token/0x130914E1B240a7F4c5D460B7d3a2Fd3846b57 6fa
இைணயதள&: https:// aureus.nummus.gold
Github.Com இC களSசிய& : https://github.com/AureusNummusGold/Gold1
நிைலயான ெமா+த ெதாைக:
60 V"Cலிய- ANGக3 = 60,000,000,000,000 ANGக3

இ5த எV ெமாGத நாணய வ1நிேயாகGைத@ Jறி@கிற7. அ7 எ"ெற"<)
நிைலயான7. >திய ANGகைள உHவா@கேவா ேச4@கேவா /Oயா7.

.ைறPதபDச மா;Y வJகித&:
100,000 ANGக3 = 1 அ\-$ நCல த)க& (*****)
இத" அO=பைடய1B ANG இ" மா;< வ1கிதGைத ைவGதிH=பவ4கC தIகkைடய
ANGகைள மA VL) தIக) அBல7 ப1ற ெபாH,களாக மா;றி@ெகாCளலா).
மதிFபJடFபDட ெபாG] ^ழ;சியJ- எ_ணJ0ைக (*):
0.589 V"Cலிய- ANGக3 = 589,000,000,000 ANGக3 (**)

எ5த ஏஎ"ஜி^) (****), தIக) அBல7 அத;J சமமான தIகGதாB ஆத*@க=பட
ேவVL). தினச* ANG ச5ைத வ1ைலைய= ெபாH,பLGதாமB, ஒmெவாH 100,000 ANG
கk@J) 1 அZ"h தIக@ க,O அBல7 அத;JR சமமான தIக) அற@க,டைள@
கண@கிB ெடபாசி, ெசTய=பட ேவVL), அைவ வ1;க=ப,L ெபா7= >ழ@கGதிB
ெகாVL வர=பLகி"றன.
ைகயJgFபJC உ3ள த)க& ம;Y& த)க+தி;. இைணயானைவ: www.an.gold
அ" #றி&'க):
(*) எ+க) மதி&ப/0க) ம123 மா2படலா3.
(**) ஜனவ: 2020 நிலவர&ப", இ> வ?தி@ைறக) ம123 நிபBதைனகளDEப" தனD&பFட நாணயIகைளJ #றிJகிற>. தனDயாK
நாணயIக) ம123 ெபா> நாணயIக) ப1றிய M0தN தகவOJ# வ?தி@ைறக) ம123 நிபBதைனகளDE அPதியாய3 7.16ஐ&
பாKJகR3.
(***) வ?ைல சBைத மா2பா0கTJ# உFபFட>.
(****) இ> வ?தி@ைறக) ம123 நிபBதைனகளDEப" மF0ேம ெபா> நாணயIகைளJ #றிJகிற>. தனDயாK நாணயIக) ம123 ெபா>
நாணயIக) ப1றிய M0தN தகவOJ# வ?தி@ைறக) ம123 நிபBதைனகைள& பாKJகR3.
(*****) ANG இE வ?ைலயான> பNேவ2 நாணயIக) ம123 கி:&ேடா ப:மா1றIக) ம123 ெபா>வாக இர+டா3 நிைல சBைதய?N
ஏ1ற இறJகமாக இXJகலா3.
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ஆ)யI நFபI த=கF உ=க> நிதிQ பாLகாQபான Rகலிடேம எ=க> ேநா*கF
ü
Aureus Nummus Gold (சி7ன+: "ANG") ஒC ெசாEI ஆதரY 3ஜிMட' ஆ;+
உNளாTKத மதி9: ெகாUட நாணய+, அத7 *ைற-தப$ச வ=ைல தKகQதி> வ=ைலRட>
இைண6க&ப$78ள: ,
இC9ப&R+ ANG /; அதிகபMச வ&ைல இ'ைல.
ü
தKக< _ ஆPய_ ந+ப_ தJகEதி7 வ&ைல ேம+பாM34; ஆதரY தCகிறI, இதனா'
பாதகமான
பா:கா&ைபR<
நிைலEத7ைமய&'
*றி&ப=டQத6க
அதிகN&ைபR<
வழK*கிற: . இKத G/கிய உ59: TதU$டாள(க8 மM5< பயன(கV6* அதிகNQத
மதி&A, பா:கா&A மM5< WதிரQத>ைமைய வழK*கிற: .

த"க=தா>
ஆதV9கBபMட'
உJளாIDத மதிBb

ü

Aureus Nummus தKகQதி> வ=ைல உய(X6* வர<A இIைல, வழJக' ம45+
ேதைவ/; ஏ4ப அத7 வ&ைல தாராளமாக அதிகP/;+, ேமH+ வ&ைல ஆதரY அG&பைட
தKகQதி> ஆதரவாI வழKக&ப7கிற: .

ü

தJக ஆதரY ஆPய_ ந+ப_ தJகEைத அதிக மதி9: நிைலயானதாகY+, வ&ைல ஏ4ற
இற/கEதா' பாதி/க9பட/b3யதாகY+ ஆ/;கிறI.

ü

அைனQ: ஃப&யM கர7சிகN ம45+ ப&ற கிP9ேடா கர7சிகN ேபா7றவ4றிலிCKI ஏஎ7ஜி
உCவா/க9படவ&'ைல . ANG இ7 :ரMசிகர கU=ப&39பானI , நிைலயான சMட9dTவ
ெடUடT ஃப&யM நாணயEதி7 ந>ைமகைள கிP9ேடாகர7சிக]ட7 ஒCJகிைண/கிறI,
அேத ேநரEதி' தKக< அIல: அதM* இைணயான தKகQதி> ஆதரவ=> [ல<
உ\ைமயான சNபா(6க6]Gய மதி&ைப வழK*கிற:.

ü

ேநர3யாக ஒI/க9பMட தJக+ அ'லI அத4; இைணயான தJகEதி7 அ39பைடய&'
ஆPய_ e+ம_ தJகEைத அ39பைடயாக/ ெகாU= இKத இல/ைக அைடயலா+. இத7
ெபாCN ANG ைவEதிC9பவTகN தJகEைத bMடாகS ெசாKதமாக ைவEதிC/கிறாTகN
ம45+
தJக]ைடய ANG
கைள
மf U=+
தJக+
அ'லI
ப&ற
ெபாCMகளாக
மா4றி/ெகாNளலா+ (வ&திGைறகN ம45+ நிபKதைனக]/; உMபM=).

Pதிர=த3ைம
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Aureus Nummus த"க$ - ந$ப'(ைக ம+,$ பா.கா/0
ü

Aureus Nummus த"க3தி1 ந$ப&Kைக ஒ) ப&ரQசிைனT$ இ1ைல.

ü

பார$ப*ய
நாணய"கைள=
ேபால'றி
,
Aureus
Nummus
Gold'
ெவள0=பைடயான உ?ளா2Lத மதி=X ம-G$ பரவலாKக=ப8ட அைம=X
காரணமாக வ"கி ேபா'ற ந%பகமான Y#றா% தர4B உ*க]96>
ேதைவயHLைல . நY"க? ஒ) வ"கிய&' ஈ>பா> இ1லாம1 ேநர9யாக
ப&1கைளT$ ஊதிய"கைளT$ ெச\3தலா$.

ü

Aureus Nummus த"க3தி' மதி=ைப அ1ல@ அைம=ைப மா-றேவா
அ1ல@ ெச1வாK] ெச\3தேவா எLத ஒ) அதிகாரD$ இ1ைல,
ஏெனன01 அ@ D-றி\$ ைமய4பR>த4பMR Ethereum ச^க3தி'
சYக ஒFமி>த அ9=பைடய&1 ெசய1ப>கிற@ .

ü

Aureus Nummus Gold ஆன( ேவைலயHLலா ேநர%, தணH9ைக, ேமாசO
ம?X% Y#றா% தர4B 6X9கீ R ஆகியவ?றி# சா>திய9[XகI
இLலாமL அத' தி8ட3தி' அ9=பைடய&1 D-றி\$ த#னாMசி^ட#
இய*6கிற( .

ü

உலகளாவ&ய
ெகா>=பன_கைளQ
இைட3தரக2க? ேதைவய&1ைல.

ü

ஆ*யa ந$பa த"கமான@ அைனவF96%
ம?X% ேசமி4B அைம4பாக ெசய1படலா$ .

ந6ப.9ைக
ம/E6
பா'காBb இனW
ஒ; ப.ரFசிைன
அ>ல.

ெச6ய

இைட3தரக2
பண%

ம-G$

ெசE>(%
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Aureus Nummus த=கF - உ=க> நிைலTதUைமயVU ரா*
ü

Aureus Nummus Gold ஆனI நிைலயான மM5< வைரய56க&ப$ட வ=நிேயாகQைத6 ெகா\78ள:,
அைத ம_ \7< ஒEேபா:< மாMற TGயா: . அதிகபMசமாக 60 3P'லிய7 நாணயJகN வ&4பைன/;
கிைட/கி7றன ம45+ பாIகா9பான பண9ைபய&' ேசமி/க9ப=கி7றன. இன\ Aureus Nummus தJக
நாணயJகN கிைட/காI.

ü

த4ேபாைதய சKைத வ&ைலைய9 ெபா5EI, US-டாலTகள\' ெவள\9ப=Eத9ப=+ ANG-கள\7 அதிகபMச
அளY, 900 ப&'லிய7 அெமP/க டாலTகN ஆ;+. ஏஎ7ஜிய&7 ெதாைலேநா/;9 பாTைவய&7
அ39பைடய&' இKதE ெதாைக ேதTKெத=/க9பMடI, இI ஒC சTவேதச கMடண+ ம45+ ேசமி9:/
கCவ&யா;+, இI அதிக எUண&/ைகய&லான வண&க9 பPவTEதைனக]/; இடமள\/;+.

ü

பணவ9க%
K

கிைட/க/b3ய நாணயJகN பா:கா&பான கGனமான பண&ைபய=I ைவ6க&ப7கி>றன, ேமa<
அைவ Tbைமயாக ெசaQத&ப$GE-தாI ம$7ேம ெபா:ம6களcைடேய Aழ6கQதிI இE6க
TGR<, ேமa< வ=Mக&ப$ட ANG நாணயKகைள உ8ளா(-த மதி&Aட> ஆதN6க அ-த-த அளX
தKக< ந<ப=6ைகய=I ைவ6க&ப$GE-தாI .

ü

ச(வேதச க$டண< மM5< ேசமி&A கEவ=யாக ெசய'படலா+ .

இLைல

ü

Nummus தJக+ iரJகE த;Kதத'ல . நாணயJகள\7 அளY எ9ேபாI+ நிைலயானI.

நிைலயான

ü

வழ*கL

அத7 தJக ஆதரவ&7 காரணமாக மதி&A நிைலயான நாணயமாக அத7 ேநா/கEைத அைடய
வ3வைம/க9பM=NளI .

ü

:ழ/கEதி' உNள Aureus Nummus தJகEதி7 வழJக' ;ைறவாக உNளI ம45+ எ9ேபாI+ 60
3P'லிய7 நாணயJகளாக நிTணய&/க9பM=NளI.

ü

dரKக<
அIலாத
கிN&ேடாகர>சிக8
அளX
அதிகN&பதMகான
ம$7&ப7Qத&ப$ட
சாQதிய6]5க8 காரணமாக மிகX< மதி&Aமி6கதாக இE6*<. இI நிைலயான ச9ைளய&7
காரணமாக நிகlகிறI, இI தJகEதி7 வ&ைலைய/ கCEதி' ெகாU= மM=ேம அதிகP/கிறI. ANG
கN எ&ேபா:< நிைலயான வ=நிேயாகQைத6 ெகா\78ளன , ேமH+ அைவ iரUட
G3யாதைவ. ANG கN வழ/கமான நாணயJகN ேபா7றவ4றிலிCKI உCவா/க9படவ&'ைல, ANG
கN ஃப&யM பண+ அ'ல. நா+ ப&Mகாய&ைன ANG உட7 ஒ9ப&M=9 பாTEதா', ANG இ7
ஒM=ெமாEத வ&ைல அதிகP/கலா+, ஏெனன\' வ&நிேயாக+ ;ைறவாக உNளI. :திய ப&Mகாய&7
ெதாடTKI சKைதய&' அறிGக9ப=Eத9ப=வதா', ப&Mகாய&ன\7 வ&ைல ேத/கமைடகிறI அ'லI
மதி9:/ ;ைறகிறI. ம5:ற+ ANG ஆனI தJகEதா' ஆதP/க9ப=வI மM=ம'லாம',
நிரKதரமாக நிைலயான வ&நிேயாகEைத/ ெகாU=NளI, அத7 நாணயJகள\7 எUண&/ைகைய
இன\ மா4ற G3யாI

எ#_ைடய(
அLல
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Aureus Nummus த"க$ - உ"க2 வண'க5தி+7 ஏ+ற.

இண9கமான(
`தVதிரமாக
மா?ற9[Oய(
எளaதாக வH?க.%

ü

Aureus Nummus Gold ஆன@, Aureus Nummus Gold கி*=ேடாகர'சிைய ெசாLதமாக
ைவ>திF9க, பயனUகI வ*கி9 கண96 அLல( கிெரOM காUR ேபா#ற
கிெரOM வ3ைசைய ைவ>திF9க ேவ1Oய அவசியமிLைல - அவUகI
பண%, பHற கி34ேடாகர#சிகI அLல( வHைலமதி4ப?ற உேலாக*கைள
மா?ற ேவ1R% . Aureus Nummus த*க% அைத பய'ப>3த.

ü

நY"க? Aureus Nummus GoldK] பண%, க%பH ப3மா?ற%, கிெரOM காUR,
கி34ேடாகர#ஸிகI ம?X% வHைலமதி4ப?ற உேலாக*கI Yல% பண%
ெசE>தலா% .

ü

உ"க? Aureus Nummus த"க நாணய"க? த?dப9ய&1, பண%, க%பH
ப3மா?ற%, கிெரOM காUR, கி34ேடாகர#சிகI ம?X% வHைலமதி4ப?ற
உேலாக*கI ^ல$ தி)$ப வா"க=படலா$ .

ü

வா*க.%

ü

Aureus Nummus
த"கமான@
த"க$,
ப&8காய&',
eவ&a
ஃப&ரா"Kக?,
gேராKக?,
Tைனெட8
aேட8a
டால2க?,
கேன9ய
டால2க?,
ஆaதிேரலிய டால2க?, ஜ=பான0ய ெய' ம-G$ பல கி*=ேடாகர'சிகள01
இலவசமாக= ப*மாறிKெகா?ளலா$. இ@ ப1ேவG கி*=ேடாகர'சிகைள
ப*மா-ற$ ெச6ய= பய'ப>கிற@.
Aureus Nummus Gold ஆன@ அ#றாட நிXவன*க]9காக.%, eகUேவாU
ம?X% சிLலைற வH?பைன9காக.% கMடைம9க4பMRIள(, ேமE%
இ( உIநாMR ம?X% எLைல தா1Oய கMடண*கI, தKU.கI ம?X%
ேசமி4Bக]9கான ேவகமான, ெசல. 6ைறVத கி34ேடாகர#சி ஆ6% .
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அ;5த வள=>சி க@ட$
01

02

03

அ>3த
வள2Qசி
க8ட3தி1
Aureus
Nummus
த"கமான@
M2M
(ெமஷி#-R-ெமஷி#)
ப3வU>தைனக]96
ஏ?றதாக
இF96%
.
நிகiேநர3தி1 இல]ரக, பா@கா=பான, திறைமயான,
க8டணமி1லாத
ைமKேரா
ப*வ23தைனகைள
வழ"க,
ப&ளாKெசய&'
ெதாழி1j8ப3தி1
க8டைமKக=ப8ட e-GQkழ1 அைம=ைப இ@
வழ"]$.
Aureus Nummus Gold ஆன@ இ'ட2ெந8 ஆஃ4
தி*ஸி?காக (IoT) வOவைம9க4பMRIள( , இ@
IoT
ம-G$
வண&க
ப*வ23தைனகள0'
இயKகவ&யைல
ேம$ப>3@வைத
ேநாKகமாகK
ெகாlட அளவ&டKM9ய e-GQkழ1 அைம=பாக
வ9வைமKக=ப8>?ள@.
IoT
kழலி1,
அ>3த
வள2Qசி க8ட3தி1 Aureus Nummus Gold ஆன@,
க-பைன ெச6யKM9ய எLதெவா) ெபா)ைளT$
கlகாண&=பத-]$
வ&)=பமான
மதி=ைப
ஒ@K]வத-]$ உத_$.
m$Dைவ உலகளாவ&ய க8டண$ ம-G$ ேசமி=XK
க)வ&யாக=
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இண$க&
Aureus Nummus Gold எVதெவாF
நிXவன% அLல( ெசா>திL
எVத வMOைய^% அLல(

01

ப*ைக^% வழ*கா(,

Aureus Nummus Gold எ#ப(
ெபாFVத9[Oய SEC

02

வHதிகளாL
வைரயX9க4பMட பா(கா4B
அLல.

04
Aureus Nummus த*க%
தI]பOயHL எ*களாL
திF%ப வா*க4படலா%.

03
Aureus Nummus த*க>தி# மதி4B
எVதெவாF வணHக> திMட% அLல(
நிXவன>தி# ெவ?றிைய4 ெபாX>த(
அLல.

ெதாட;< ெகா6ள>&

ெதாட%&:
aureus@ nummus .த<க,
அ4ல> ெதாட(A பBவ#தி& Cல,
https://aureus.nummus.gold இ4

எ"க
ைள
ெதாட*+
ெகா,ள

சWட மXQR மYXF தகவ0
https://aureus.nummus.gold இJ ெவளAய?ட1பMட அவDறி< தDேபாைதய பதி1ப?J உXள
"வ?திBைறகX மD9I நிப3தைனகX" மD9I "தனAgNைமG ெகாXைக" ஆகியைவ இ3த
வ?ளGகGகாMசிய?< ("வ?ளGகGகாMசி") உ4கX பய<பாF மD9I நிைறZGகான சMட
அT1பைடயாHI. இ4H உXள வரலாD9 உ]ைமய?< அறிGைககைளE தவ?ர,
வழ4க1பMட தகவJகX "B<ேனாGகி பா)GHI அறிGைககX", 1933 ஆI ஆ]T<
அெமNGக1 பா;கா1\W சMடI, 1934 ஆI ஆ]T< அெமNGக1 பEதிர1 பNவ)EதைனW
சMடI, 1995 ஆI ஆ]T< தனAயா) பEதிர4கX வழGHW சீ)தி"EதW சMடI மD9I
ெபா"3;I ப?ற அெமNGக மD9I ெவளAநாMF பEதிர4கX சMடI. B<ேனாGகிய
அறிGைககளAJ த4கEதி< எதி)கால வ?ைல, நாணய வ?ைலகளA< மதி1பiF, மதி1ப?ட1பMட
எதி)கால உலக1 ெபா"ளாதார உDபEதிய?< ேநரI மD9I அளZ ஆகியைவ அட4HI,
ஆனாJ அைவ மMFI அJல. "ேம", "வ?J", "எதி)பா)Gகிேற<", "உEேதசI", "BயDசி",
"மதி1பiF", "எதி)பா)1ப;", "நIப?Gைக", "ெதாடரZI", "திMட4கX" அJல; ஒEத ெசாDகX. சில
அkமான4கX மD9I ப?ற BGகியG காரண?களA< அT1பைடய?J B<ேனாGகிய
அறிGைககX உ"வாGக1பFகி<றன . இEதைகய அறிGைககX மD9I தகவJகX
தDேபாைதய மD9I எதி)கால வண?க உEதிகX மD9I எதி)காலEதிJ Aureus Nummus த4கI
ெசயJபFI pழJ, த4கEதி< வ?ைல மD9I எதி)பா)Gக1பFI ெசலZகX உXளAMட பல
அkமான4கைள அT1பைடயாகG ெகா]ட;. உ]ைமயான BTZகX, ெசயJதிற<
அJல; சாதைனகX B<ேனாGH அறிGைககளAJ உXளவDறிJ இ"3; ேவ9பMடதாக
இ"GகGSTய சில BGகியமான காரண?கX, மDறவD9ட<, த4கEதி< வ?ைல ஏDற
இறGகI, உ]ைமயான மD9I மதி1ப?ட1பMட உDபEதிGH இைடேய உXள Bர]பாFகX,
கனAம இ"1\GகX மD9I வள4கX மD9I உேலாகவ?யJ மq M\, oர4க ெசயJபாF மD9I
Aureus Nummus த4கEைத நி)வகிGHI கMசிகX ெதாட)பான வள)Wசி அபாய4கX,
ஒh4HBைற கMF1பாFகX, அரசா4க அதிகாNகளA< ெசயJபாFகX (வNவ?தி1\
மாDற4கX உMபட ஆனாJ அைவ மMFI அJல), நாணய ஏDற இறGக4கX, உலகளாவ?ய
ெபா"ளாதார pழJ, நR)EதJ, ப4HW ச3ைத ஏDற இறGகI மD9I ேபாMT. B<ேனாGகிய
அறிGைககX, அறிய1பMட மD9I அறிய1படாத அபாய4கX, நிWசயமDற த<ைமகX
மD9I ஆNயK னIமK ேகாJT< உ]ைமயான BTZகX, ெசயJபாMT< நிைல,
ெசயJதிற< அJல; சாதைனகX ேபா<ற B<ேனாGHகளாJ ெவளA1பFEத1பMட அJல;
மைறBகமாக ெவளA1பFEத1பMடவDறிலி"3; ேவ9பMடதாக இ"GகGSTய ப?ற BGகிய
காரண?கeGH உMபMட;. அறிGைககX உMபட ஆனாJ அைவ மMFI அJல: ெபா;
வண?கI மD9I ெபா"ளாதார நிைலைமகளA< தாGகI, Aureus Nummus Gold நி)வாகI த4கI
மD9I ப?ற ெபா"Mகைள வா4HI வள ெசயJபாFகளA< மq ; கMF1பாF இJலாத;
மD9I ச)வேதச ெசயJபாFகX ெதாட)பான அபாய4கX உMபட அ3த ெசயJபாFகX
ெதாட)பான அபாய4கX , அரo மD9I oD9WpழJ ஒh4HBைற, தDேபாைதய ஆPZ
நடவTGைககளA< உ]ைமயான BTZகX, ெபா"ளாதார மதி1பiFகளA< BTZகX மD9I

திMட அளZ"GகளAJ மாDற4கX ெதாட)3; oEதிகNGக1பFவதாJ, கனAம4களA<
ச3ைதEத<ைமய?J ஏDபFI அபாய4கX, த4கEதி< வ?ைலய?J ஏDற இறGக4கX, அ3நிய
ெசலாவண? வ?கித4கX மD9I வMTகளAJ ஏDற இறGக4கX வ?கித4கX, ப4HW ச3ைத
ஏDற இறGகI மD9I பல ப?ஓ இ3த ேநரEதிJ அறிய1படாத தDகாலிக ஆபE; காரண?கX.
Aureus Nummus Gold நி)வாகI, B<ேனாGH அறிGைககளAJ உXளவDறிJ இ"3; உ]ைமயான
BTZகைள
ேவ9பFEதGSTய
BGகியமான
காரண?கைள
அைடயாளI
காண
BயDசிEதாUI, எதி)பா)Gக1பMட, மதி1ப?ட1பMட அJல; ேநாGகI ெகா]ட BTZகைள
ஏDபFEதாத ப?ற காரண?கeI இ"GகலாI. உ]ைமயான BTZகX மD9I எதி)கால
நிக`ZகX அEதைகய அறிGைககளAJ எதி)பா)Gக1பMடவDறிலி"3; ெபா"X mதியாக
ேவ9படலாI எ<பதாJ, அEதைகய அறிGைககX ;Jலியமானைவ எ<பைத நிsப?Gக
BTயா;. அத<பT, வாசக)கX B<ேனாGH அறிGைககளAJ ேதைவயDற நIப?Gைகைய
ைவGகGSடா;. இ3த ஆவணEதிJ உXள பட4கX, நி9வனEதி< வ?ளGகGகாMசியான;
ஆNயK ^IமK த4கEதிJ இ"3; அJல; Hறி1ப?டாமJ இ"GகலாI. Aureus Nummus Gold
நி)வாகI ெபா"3தGSTய (பEதிர4கX) சMட4கeGH இண4க தவ?ர, Hறி1\ QலI
உXளடGகிய அJல; இைணGக1பMட எ3த B<ேனாGH அறிGைககைளgI \;1ப?Gகா;.
இ3த வ?ளGகGகாMசிய?J உXள பட4கX மD9I வTேயாGகX
R
மD9I ப?ற தகவJ
உXளடGகI, Hறியiடாக இ"GகலாI மD9I ஆNயK நIபK ேகாJFGH அவசியமிJைல.
இ3த வ?ளGகGகாMசிய?J தDெசயலான ப?ைழகX அJல; எhE;1 ப?ைழகX இ"GகலாI,
இ; ெதNய1பFEத1பMடZட< ஆNயK னIமK ேகாJM நி)வாகI அைத சNெசPgI.
Aureus Nummus Gold நி)வாகI தDெசயலான ப?ைழகX அJல; எhE;1 ப?ைழகeGH எ3த1
ெபா91ைபgI ஏDகா;. Aureus Nummus Gold நி)வாகI, ச3ைத p`நிைலகX மD9I ேதைவகைள
மாD9I வைகய?J எ1ேபா; ேவ]FமானாUI வ?திBைறகX மD9I நிப3தைனகைள
மாDறலாI. சிI1ளGK லிமிெடM மD9I Hவா]டI கI1tMT4 ேல1K கா)1பேரஷ<
மMFேம ஆNயK நIபK த4கEைத வ?நிேயாகிGக அ4கீ கNGக1பMட நி9வன4கX .
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