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BUSDBUSD

خبر فوری!
باری دیگر جھت ساده سازی اجرای کار سازمانی  در زنجیره ھوشمند فورسج اینبار

  BUSD Binance راه اندازی شد.

مسئلھ اینجاست کھ در سطح دنیا افراد زیادی ھستند کھ عالقھ منِد پیوستن بھ فورسج FORSAGE میباشند.
خب اکنون در دو شبکھ ی ETH و TRX ھزینھ ی ثبت نام ھا بسیار باال رفتھ است و از لحاظ اقتصادی کار سازمانی برای اعضا دیگر قابل توجیھ 
نمیباشند.  و ھمچنین مسئلھ ی بعدی، باال رفتن قیمت اندیکاتورھای ارزھای این شبکھ (TRX.ETH) و فاصلھ گرفتن از آرمانھای اصلی انجمن کھ 

نظر بر جذب سرمایھ ھای خرد میباشد فاصلھ گرفتھ است 
بنا بر ھمین دالیل FORSAGE جھت ساختن بستری مناسب و شرایطی ایده آل برای کار برانش، قراردادی را با Binance Smart Chain با 

رمز BUSD در ھستھ اصلی بازاریابی قرار داده است 

نکتھ ی مھم اینجا است کھ ما بالک چین ھای دیگر انجمن را رھا نمی کنیم.و این بدان معنا نیست کھ آنھا (TRX.ETH) متوقف میشوند .
خیر، بلکھ طبق صلیغھ و عالقھ ی شخص فرد میتواند ھرکس آنھا را ادامھ دھند .
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BUSD

رمز BUSD و مزایای آن چیست؟

این ارز یک ارز رمزپایھ است کھ نرخ ثابت آن ھمیشھ برابر با 1 دالر است و کامالً حسابرسی شده است. کھ دارای کد مورد تأیید از امور مالی ، 
وزارت خارجھ نیویورک است.

 
5 مزیت BUSD در زنجیره ی قرار دار ھوشمند فورسج .

1. مقدار ثابت درآمد شما در شبکھ FORSAGE دیگر بھ حرکات و اصالحات ارزی بازار ارتباط ندارد.چون قیمت BUSD ھمیشھ یک دالر 
است.

2. فرصت ھای رمزنگاری یکسان. رمز BUSD را می توان بالفاصلھ از طریق DEX بھ ھر نشانھ ای مبادلھ کرد مبادلھ تقریباً با ھزینھ صفر.
3. پایین بودن ھزینھ ھای ثبت نام ، ارتقا و بازگشایی باکسھا با دالر آمریکا؛میتواند شرایط استثنائی برای شما رقم بزند .این یک فرصت طالیی است 

برای رشد سازمان شما .
4. برنامھ ریزی دقیق و سرعت بی نظیر ثبت تراکنشھا توسط شبکھ ی اختصاصی و نقل و انتقال BEP20 کھ نصیب ھرکسی نمیشود این موھبت 

BUSD.1= 1$ .5. حمایت از مصرف کننده
● دالر امریکا کامال پشتیبان BUSD بوده کھ این باعث شده ارزش تبدیل آن بھ دیگر ارزھا درشبکھ ھای مختلف نقل و انتقال آسان شود.

● مبادلھ بین USD و BUSD با مشارکت Paxos و Binance راه اندازی شد.



BUSD
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نکتھ بسیار بسیار مھم!

ارز BUSD مورد استفاده در بازاریابی فورسج ، نشانھ ای با فرمت BEP-20 در زنجیره ھوشمند Binance است کھ بالکچین اختصاصی    
این صرافی محسوب میشود.

برای ارسال BUSD یا رمزھای دیگر در شبکھ BSC ، باید مبلغ مشخصی را پرداخت کنید.    
کھ آن مقدار برای معاملھ توسط BNB محاسبھ میگردد بنابراین ،برای شرکت نت وورک فورسج  داشتن BNB جھت پرداخت کارمزد الزامی 

است.
یعنی اینکھ شما در صورت مشارکت در این طرح میبایست ھم ارز BNB جھت پرداخت کارمزد ھا تھیھ کنید و ھم ارز BUSD جھت دریافت 

دستمزد ھا



فورشگاه .فورسج



BUSDتمرکززدایی در فورسج

Blockchain Technology

BUSD
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"غیرمتمرکز" یعنی چھ؟ چھ مزایایی دارد و
مزایا ی چیست؟

● بازاریابی غیرمتمرکز با قراردادی خودکار و بدون دخالت شخص ایجاد می شود کھ شما 
حداکثر امنیت و پایداری را در آن طرح دارید.کھ آن فقط در یک قرارداد ھوشمند قابل 

اجرااست.
ما اینبار ھم بھ لطف پلن ھای استثنائی فورسج الگوریتم ھای اجرایی خودکار 

(غیر متمرکز ) را در Binance داریم .
● زنجیره ھوشمند Smart Chain ، یکی از برترین ارزھای رمزپایھ در قراردادھای 

ھوشمند است کھ مانند ارزھای رمزپایھ غیرمتمرکز کار میکنند و کامالً مطابق با برنامھ 
فورسج  است ،  کدی کھ شامل تمام منطق انقضا قرارداد بر روی بالکچین آن است.

کھ ھمھ ی محاسبات توسط میلیون ھا کامپیوتر در اطراف ارائھ شده است. این موضوع 
تضمین می کند کھ ھیچ خطر ھک شدنی در سیستم وجود ندارد و غیر ممکن است

در فناوری بالکچین و قرارداد ھوشمند متوقف کردن پروژه امکان پذیر است؟ 

● این روز ھا دیگر ھمھ میدانند کھ بالکچین سابقھ تغییرناپذیری دارد و در ثبت معامالت و
ثبت اطالعات کھ بھ طور رمزنگاری محافظت می شوند.



BUSDفورسج درBSC چگونھ کار میکند؟

1

FORSAGE x4
1

FORSAGE x3
سھ ماتریکس
در یک خط

(شش ماتریکس)
          در

    (دو ردیف)

�ریز های
 دا�ی و 
اتوماتیک

بدون تاریخ
 انقضا و

 مادام العمر

هرنفردارای یک
 لینک رفرال

 مستقیم وح�یتی

FORSAGE MATRIX MARKETING سیستمی منصفانھ ، از نظر اقتصادی سالم ، بدون مھلت مقرر برای اسالت ھا ، با تعداد محدودی 
باکس غیر قابل اشباح

مکانها و تعداد نامحدود رفرش. در برنامه FORSAGE x3 در زیر ش� سه ماتریکس در یک خط قرار دارد. در برنامه FORSAGE x4 در زیر دو ماتریس وجود 

دارد - و 4 ماتریس در خط دوم. وقتی در FORSAGE ثبت نام می کنید ، هر دو برنامه را همزمان باز می کنید.
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FORSAGE xXxBUSD

xXx
1 فورسج تریبل xXx در ماتریس xXx شما 14 

ماتریکس دارید

در سطح اول 2 ماتریس -درسطح دوم 4 
ماتریس- در سطح سوم 8 ماتریس .

شرکای موجود در ماتریکس شما ممکن است:
- مستقیماً توسط شما دعوت شود و یا خود سیستم

- بھ صورت سرریز از خطوط باال ، تا
2 خط!

- بھ عنوان سرریز از خطوط پایین بیایید!

سھ سطح
14ماتریکس
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FORSAGE xGoldBUSD

1

xGOLD
چھار خط
30 مکان

فورسج ایکس گلد در ماتریس xGold شما 
30 ماتریکس دارید

درسطح اول 2ماتریکس-درسطح دوم 4 
ماتریس- درسطح سوم 8 ماتریس - ودر سطح 

اخر 16 ماتریس وجود دارد
شرکای موجود در ماتریس شما ممکن است:

- مستقیماً توسط شما دعوت شود
- بھ صورت سرریز از خطوط باال ، تا

3 خط!
- برای دریافت سرریز از خطوط پایین بیایید!
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  x4 و x3 اسالت ھایBUSD

در ھر یک از این دو برنامھ ، FORSAGE x3 و FORSAGE x4 دارای 12 باکس ھستند. ھمھ شبیھ ھم ھستند و بایک الگوریتم کار می 
کنند. ھر باکس بعدی 2 برابر گرانتر از باکس قبلی است. ھم درآمد و ھم سود حاصل از آنھا دو برابر بیشتر ھستند! چند اسالت می تواند 

x4 و x3 بالفاصلھ فعال شود؟ بھ ھمان اندازه کھ شما می خواھید! اماسعی شود طبق نگرش پیش برود1.بیس اکانت=فقط
2.فول اکانت =فقط باکسھای ھر 4 اسالت 3.اکانت لیدری=ھر 3 باکس از ھر چھار اسالت آنھا تاریخ انقضا ندارند ، بنابراین از سوختن آنھا 

نترسید. ھمھ اسالت ھای فعال جابجا می شوند و برای شما درآمد می آورند

FORSAGE x3 FORSAGE x4

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

5 10 20 40

80 160 320 640

1250 2500 5000 9900

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

5 10 20 40

80 160 320 640

1250 2500 5000 9900
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SLOTS xXx BUSD

FORSAGE xXx

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

8 15 29 57

111 211 411 799

1555 2999 5775 9696
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SLOTS xGoldBUSD

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

10 20 30 50 80

130 210 340 550 890

1440 2330 3770 6100 9870

FORSAGE xGOLD
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BUSDثبت نام
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10 BUSD

1

5 BUSD

FORSAGE x4

1

FORSAGE x3

5 BUSD

�ط ثبت نام در FORSAGE ، این است که یک عضو اولین باکسها را در برنامه های x3 و x4 فعال می کند(بیس اکانت) که هزینه هر کدام BUSD 5 ودر مجموع 

هردو اس¢ت BUSD 10 است. اولین اس¢ت های x4 & x3 همیشه با هم فعال می شوند ، �ی توان آنها را جداگانه خریداری کرد. باکسهای بعدی (ارتقا) را می توان 

جداگانه فعال کرد اما فقط یکی پس از دیگری. بعد از ثبت نام در بیس اکانت x3 و x4 در فورسج میتوان 2  اس¢ت دیگر

 (تریبل ایکس و ایکس گلد) فعال کنید xXx و xGold. برای تریبل ایکس اولین اس¢ت برنامه BUSD 8 هزینه دارد و حداقل پس از اولین اس¢ت ها می توان آن را 
فعال کرد و برای ایکس گلد اولین شکاف BUSD 10 است



FORSAGE x3BUSD

همه �کای ش� در برنامه FORSAGE x٣ اعضای مستقیم ش� هستند و این اس¢ت به صورت متمرکز 

طبق فعالیت مستقیم برای ش� کار میکند .یعنی به تعداد افرادی که ش� معرفی میکنید به سیستم 

برای ش� کار میکند .

�کای ارجاع شده وقتی �کا را دعوت می کنید ، آنها زیر ش� قرار می گیرند.

توزیع پرداخت ها هنگام پر کردن ماتریکسهای هر باکس (جایگاه ها ی داخل باکس) به طور خودکار 

طبق محاسبات الگوریتم ه�ن باکس با فرمول هر تراکنش ³یب بر مبلغ باکس برای ش� رخ می دهد

به �ح زیر است:

اولین �یک در اولین ماتریکس و اولین باکس در زیر ش� جای می گیرد. و پرداخت دستمزد ش� ١٠٠٪ 

به کیف پول شخصی ش� واریز میشود

�یک دوم هم به ه�ن ترتیب �یک اول در جایگاهش قرار میگیرد و اینجا نیز دستمزد ش� ب¢فاصله 

به کیف پول شخصی ش� واریز می شود.

و اما �یک سوم در جایگاه سوم ش� قرار میگیرد ش� دوباره ١٠٠٪ درآمد دریافت می کنید ، اما به 

صورت �مایه گذاری مجدد آن را باید جهت رفرش شدن باکس و تهیه سه ماتریکس جدید دیگر به 

آپ¢ین (با¾ �ی) پرداخت کنید تا بتوانیداز �کای بیش½ی برای عضو گیری استفاده کنید 

1

1

YOU

UPLINE

321
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FORSAGE x4

1 2

3 4 5 6

BUSD

فورسج X٤ هم به موازات X٣  نیز برای ش� کار می کند ،

سیستم هم از با¾ و هم از پایین سازمان میابد ما از این طریق در حال ساخت یک تیم با هم هستیم.

اعضایی که در X٤ ش� هستند ممکن است که جزو تیم متمرکز X٣ ش� نباشنداما اص¢ بعید نیست که 

شخصی از ¾ینهای کناری ش� در X٤ ش� بنشیند و به ش� دستمزد بدهد.

نحوه ی تقسیم دست مزد در الگوریتم های X٤ به این صورت است که �کایی که در سطح یک  ش� 

هستند و ٢ ماتریکس زیر ش� را می گیرند ، 

 ١٠٠٪ به آپ¢ین ش� میرسند .

و همچنین از سطح دوم ش� که ٤ ماتریکس وجود دارد  سه ماتریکس اول آن  به صورت ١٠٠٪ به ش� 

تهلق میگیرد و دست مزد نفر آخر مجدد به آپ¢ین ش� پرداخت میشود و برای ش� یک �مایه گذاری 

مجدد انجام میشود و این عمل باعث میشود که یک رفرش صورت بگیرد و مجدد ٦ جایگاه دیگر جهت 

فعالیت ش� برای ش� باز خواهد شد .

1

YOU

1

UPLINE
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FORSAGE xXxBUSD

سطح یک ش� ٢ ماتریکس است و سطح دوم ش� ٤ ماتریکس 

است و در سطح سوم ش� ٨ ماتریکس

درسطح اولتان ٥٠ ٪ از مبلغ باکس در ٢ ماتریکس که در سطح اول 

ش� هستند مستقیم به آپ¢ین ش� انتقال میدهد .

در سطح دومتان ٣٠٪ از مبلغ باکس از ٤ ماتریکس ش� سه 

ماتریکس مستقی� برای ش� و یک ماتریکس اخر  برای آپ¢ین ش� 

دستمزد تعیین میشود

درسطح سومتان ٧٠٪ از مبلغ باکس در ٨ ماتریکس که ٧ تای آن 

مستقیم برای ش� ارسال میشود و یک ماتریکس برای آپ¢ین ارسال 

میشود .

که نفرات اخر هر دوسطح دوم و سوم بابت �مایه گذاری مجدد 

برای آپ¢ین ش� ارسال میشود و عمل رفرش اتفاق خواهد افتاد و 

مجدد ١٤ ماتریکس دیگر برای ش� پدیدار میشود که این عمل تا 

بی نهایت اتفاق خواهد افتاد

30% + 70%

1

YOU
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FORSAGE xGoldBUSD

پرداخت ٢ نفر سطح اول ش� به upline ش� صورت میگیرد.

در سطح ٢ ، از هر ٤ ماتریکس ٢٠٪ از مبلغ باکس را دریافت می 

کنید.

در سطح ٣ ، ش� ٣٠٪ از مبلغ باکس به تعداد ٨ ماتریکس را 

دریافت می کنید.

و درسطح ٤ یا اخر  ، ش� از ١٦ ماتریکس ٥٠٪ از ملبغ باکس را 

دریافت می کنید.

که اینجا دونفر آخر به عنوان �مایه گذاری مجدد برای ش� آن را 

به آپ¢ین ش� پرداخت میکنید و ش� ١٤ ماتریکس از ١٦ ماتریکس 

سطح آخر را میگیرید 

عملکرد کل ١١٢٠٪ درصد از این باکس است

از ماتریکس ، ١٠٠٪ آن برای پرداختها و دریافتها استفاده می شود.

به این صورت که ش� ٢٠٠.TRX پرداخت میکنید جهت خرید 

باکس .یک ٥٠٪ پرداخت میکنید یک ٣٠٪ پرداخت میکنید و یک 

٢٠٪ که در مجموع میشود ١٠٠٪ 

30%

20%

50%

1

YOU
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BUSDخرید اتوماتیک مجدد کنید

ازیافت - این یک خرید اتوماتیک جدید  در این باکس است 

سطح فعلی

بازیافت دوباره ه�ن باکس را برای ش� باز می کند و این اتفاق تا میتواند تا بی نهایت انجام شود 

و ش� ادامه می دهید. بدون بازیافت ، باکس ها بسته می شوند و دیگر �یتوانید با ورود کسی 

تراکنشی را در باکس خودتان ایجاد کنید و دستمزد آن تراکنش را دریافت کنید.

ش� در قرار داد فی مابین خودتان و فورسج پذیرفته ایید که با پرداخت دستمزد از یک ماتریکس 

به یک سطح با¾ �تان بازیافت به صورت خودکار واتوماتیک انجام شود ،

بعد از بازیافت یا خرید اتوماتیک مجدد باکس فعلی ش� که الگوریتم های اجرایی را انجام داده 

بسته شده و به بایگانی می رود.

ه�نطور که در باکس ش� عمل بازیافت و یا خرید اتومانیک مجدد صورت میپذیرد و مبلغی از 

طرف ش� به آپ¢ین ش� به صورت ١٠٠٪ پرداخت میشود .

پس قطعا از ش� به بعد هم در بین �کای ش� چنانچه بازیافتی صورت بپذیرد سود حاصله از آن 

بازیافتها به ش� خواهد رسید .

به زبان ساده ه�نطور که ش� به با¾ �یتان بابت بازیافت سود میدهید .�کای ش�هم به تعداد 

تک تک شان بابت بازیافت هایشان به ش� سود میدهند

1

1

YOU

YOUYOU

UPLINE
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 xXx RECYCLE: YOUR
    INDIVIDUAL SMART CONTRACT

BUSD
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آیا بازیافت اتوماتیک در xXx کار می کند؟

موضوع این است - که در ... قرارداد های هوشمند برای فعال سازی جدید ه�ن باکس ، ١٠٠٪ مقدار مبلغ باکس ¾زم است. اما پرداخت از خط ٣ هر کدام ٧٠ درصد است ، 

بنابراین ش� برای جمع آوری ٣٠٪ بیش½ نیاز دارید برای بازیافت.

�ی توان دقیقاً از قبل دانست که �یک در چه موقعیتی باید درون ماتریس بایستد ، بنابراین ش� �ی توانید یک موقعیت را بگیرید

از قبل قرار دهید

همچنین ایجاد انباشت �مایه مش½ک در قرارداد هوشمند جامعه برای ما غیر قابل قبول است.

ما همیشه تأکید می کنیم که �مایه ی �کت کنندگان را در قرارداد هوشمند Forsage جمع �ی کنیم! و هیچ پولی در فورسج باقی �ی�ند.

اما ما به یک بازیافت اتوماتیک نیاز داریم! در غیر این صورت ، موقعیت هایی به طور مداوم بوجود می آیند که ش� وقت کافی برای پرداخت به موقع بازیافت را نداشته باشید ،

�کای ش� می توانند از ش� پیشی بگیرند. و این ناعاد¾نه است ، زیرا نظارت شبانه روزی روی میزکارتان تقریبا غیرممکن است.

ممکن است ماتریس ش� پر شود ، به عنوان مثال ، هنگام خواب.

در Forsage ، ش� قرارداد هوشمند خود را در BSC دارید ،

 که به غیر از ش� در دس½س هیچ کس نیست!

اولین پرداخت ٣٠٪ به قرارداد شخصی ش� از آخرین �یک در خط ٢ می رسد و ٧٠٪ دیگر به ش� اضافه می شود

از آخرین �یک سطح ٣ ماتریکس برای بازیافت خودکار آن.

پرداخت ١ درصدی ٣٠٪ فقط برای ش� قابل دس½سی است و تا رسیدن پرداخت دوم ٧٠٪ قفل می شود.

سپس همه چیز در یک دایره قرار می گیرد. و �کای ش� ، به همین ترتیب ، بسته شدن ماتریکس خود را دوباره در یک ماتریکس جدید به ش� می رسانند.



xGold RECYCLE: YOUR
       INDIVIDUAL SMART CONTRACT

BUSD
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خرید اتوماتیک و خودکار در xGold نیز براساس قرارداد فردی انجام می شود:

برای فعال سازی خرید اتوماتیک و رفرش باکس اول ایکس گلد  ، ش� باید از مبالغ دریافتی این باکس ١٠٠٪ هزینه باکس را هزینه کنید .

اما اینجا پرداخت به آپ¢ین از ٤ ماتریکس ٥٠٪ است ، بنابراین ش� باید فقط ٢ پرداخت را برای خرید اتوماتیک مجدد پرداخت کنید.

�ی توان دقیقاً از قبل دانست که �یک در چه موقعیتی باید درون ماتریکس بایستد ، بنابراین ش� �ی توانید یک موقعیت را 

همچنین جمع آوری �مایه کاربران در قرارداد هوشمند انجمن فورسج برای ما غیرقابل قبول است.و هیچ پولی از هیچ شخص در فورسج باقی �ی�ند که کسی بخواهد آن را بØد.

اما ما به یک بازیافت اتوماتیک نیاز داریم! در غیر این صورت ، موقعیت هایی به طور مداوم بوجود می آیند را ش� از دست خواهید و کلی سود که ممکن است برای ش� رقم 

بخورد از دیت خواهید داد 

�کای ش� می توانند از ش� پیشی بگیرند. و این عاد¾نه است و حق هرکسی .

اما در Forsage ش� قرارداد هوشمند خود را در BSC دارید که به جز ش� در دس½س هیچ کسی نیست!

پیش پرداخت ٥٠٪ به قرارداد شخصی ش� تعلق می گیرد و فقط ش� می توانید این وجوه را مدیریت کنید.

به محض اینکه آخرین پرداخت ماتریس فرا می رسد ، با آخرین مورد خ¢صه می شود و ه�ن ماتریس جدید به طور خودکار

فعال شده

سپس همه چیز در یک دایره قرار می گیرد. و �کای ش� ، به همین ترتیب ، بسته شدن ماتریس خود را دوباره در یک ماتریس جدید به ش� می رسانند.



UPGRADEBUSD

7 8

320 640

آپگرید: یا (خرید) باکس بعدی است

مهم½ین آیتم در فورسج همین آپگرید کردن است.

درآمد با¾ی این کار در آبگرید کردن و فتح باکسهای بعد انجام می شود.

پرداختهای ش� در خرید باکسها به ُمعرف ش� می رسد ، مÛوط بر اینکه معرف قبل از ش� خودش را 

آپدیت کرده باشد و دارای ه�ن باکس باشد از این سطح

به½ین زمان آپگرد ، زمانی است  که سیستم برای ش� در نظر بگیرد .زمان آپگرید را اما بااین  اوصاف ش� 

تصمیم می گیرید که اس¢ت سطح بعدی را کی خریداری کنید!

نکته ی جالب و متفاوت در این سیستم این است که ش� فقط یکبار هر باکس را میخرید .اما تا بی نهایت 

برای ش� در دور دوم ،و سوم  و چهارم الی بی نهایت بازیافت ، میشود و به ش� سود میدهد.

سود از دست رفته - پرداختی که به a ارسال شد

آپ¢ین ، لطفا به دلیل عدم وجود آپدیت

خودتان را به باکس گران½ی ارتقا دهید.

سود اضافی - پرداختی که به ش� دریافت شده است.

وقتی باکس ¾زم را خریداری کردید ، در مرحله بعدی بازیافت کنید.

ورودی ش� و با هر بازیافت جای ش� را می گیرد و ش� را کمپرس میکند .

با ارتقای خودتان ورودی ش� دوباره در زیر ش� جایی خواهد گرفت

Missed profit – payment sent to a 
higher partner, due to the lack of an 
upgrade to a more expensive slot

Extra profit –  payment received to you
at the expense of the Missed profit of a
lower partner
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OVERFLOWS, OVERTAKING
      AND RETURNS

BUSD

که هنوز به آن نرسیده است.

در این صورت ، ش� به �یک برتر او ،

نزدیک½ین کسی که دارای چنین سطحی از باکس است درآمد پیش او می رود.

راهی که ش� در حال پیشی گرفÝ از دو مافوق هستید تا سیستم �یکی را پیدا 

کند که در حال حا³ جای فعال این مورد را دارد.

لینک ارجاع �کا را برمی گرداند. این بدان معنی است که چه زمانی نفر برتر ش� 

این باکس را خریداری می کند ، سپس بازیافت بعدی ، ش� دوباره زیر او جای 

خواهد گرفت.

�ریز (سودی که از ورود نفر نفرات ش� میرسد )

از پایین �ریز کنید (�یک دعوت شده downline ش�)

�یکی که از مافوق خود پیشی گرفت و بازگردد.

با باز کردن جایگاه ها می توانید از �یک برتر خود پیشی 

1 2 3

5 10 20
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PROFITBUSD
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10
11 
12

5
10
20
40
80

160
320
640

1250
2500
5000
9900

Price, BUSD 1 cycle income, BUSD

FORSAGE x3

15
30
60

120
240
480
960

1920
3750
7500

15000
29700

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10
11 
12

5
10
20
40
80

160
320
640

1250
2500
5000
9900

Price, BUSD 1 cycle income, BUSD

FORSAGE x4

20
40
80

160
320
640

1280
2560
5000

10000
20000
39600

* BUSD is a stable coin, BUSD/USD rate = 1 * BUSD is a stable coin, BUSD/USD rate = 1



PROFITBUSD

* BUSD is a stable coin, BUSD/USD rate = 1

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10
11 
12

8
15
29
57

111
211
411
799

1555
2999
5775
9696

Price, BUSD 1 cycle income, BUSD

FORSAGE xXx

54.4
102

197.2
387.6
754.8

1434.8
2794.8
5433.2
10574

20393.2
39270

65932.8

Price, BUSD 1 cycle income, BUSD

Forsage xGold

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10
11 
12
13
14
15

10
20
30
50
80

130
210
340
550
890

1440
2330
3770
6100
9870

112
224
336
560
896

1456
2352
3808
6160
9968

16128
26096
42224
68320

110544

* BUSD is a stable coin, BUSD/USD rate = 1
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BUSDثبت نام اکانت لیدری

x3

x4

xGOLD

xXx

به لیدرها (و هرکسی که مایل است )توصیه می شود در آغاز حداقل از هر چهار اس¢ت 
سه باکس را فعال کنید. این نتایج اولیه خوبی را تضمین می کند. البته فقط با اولین 

اس¢ت می توانید �وع کنید. فول اکانت : �وع با یک باکس از هر اس¢ت بیس اکانت: 
�ط عضویت در فورسج است که خرید باکسهای اول X٣ وX٤ است که میتوانید از 

درآمد حاصله خودرا به فول اکانت و اکانت لیدری ارتقاع دهید اگر ساختار ش� به این 
طریق توسعه یابد ، ما تضمین میکنیم که �ریز خوبی می کند.و تعهد ما برای سود 

کافی و رشد عالی قطعی است. موفق ترین اعضا از اس½اتژی هایی برای �وع استفاده 
می کنند که طبق دستور العمل های ما است. تاحد امکان طبق دستورالعملهای اب¢غی 
از خود انجمن پیروی شود که در نتیجه، گردش مالی آنها �یع½ رشد می کند. بسیاری 

از آنها از ٥ اس¢ت همزمان �وع می شوند ، برخی حتی از ٧ اس¢ت اس¢ت یا بیش½

1 2 3 4

5 10 20 40

1 2 3 4

5 10 20 40

1 2 3 4

10 20 30 50

1 2 3 4

8 15 29 57
1 2 3

5 10 20 35

35

52

60

1 2 3

5 10 20
1 2 3

8 15 29
1 2 3

10 20 30

182
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سود حاصل از فتح تمام باکسھا و بازیافت شده و کلیھ
 اسالتھا را بازیافت کنید

BUSD

x3

TOTAL SLOTS COST, BUSD 1 CYCLE INCOME, BUSD NET PROFIT FOR 1 CYCLE, BUSD

x4

XGold

TOTAL

XXX

19,925

19,925

21,666

25,820

87,336

59,775

79,700

147,329

289,184

575,988

39,850

59,775

125,663

263,364

488,652

BUSD / USD = 1 بر اساس نرخ *
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پاسخ بھ  سواالت متداول



BUSDBUSD

که هنوز به آن نرسیده است.

در این صورت ، ش� به �یک برتر او ،

نزدیک½ین کسی که دارای چنین سطحی از باکس است درآمد پیش او می رود.

راهی که ش� در حال پیشی گرفÝ از دو مافوق هستید تا سیستم �یکی را پیدا 

کند که در حال حا³ جای فعال این مورد را دارد.

لینک ارجاع �کا را برمی گرداند. این بدان معنی است که چه زمانی نفر برتر ش� 

این باکس را خریداری می کند ، سپس بازیافت بعدی ، ش� دوباره زیر او جای 

خواهد گرفت.
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چرا زنجیره هوشمند Binance؟

شبکه های امیدوار کننده زیادی وجود دارد ، اما همه آنها به اندازه کافی محبوب نیستند

توسعه یافته. زنجیره هوشمند Binance به چند دلیل انتخاب شده است:

- پهنای باند عالی ؛

- هزینه کم آن نسبت به بقیه

- زیر ساخت خوب و توسعه یافته

- محبوبیت رو به رشد ؛

- یک شهرت بی عیب و نقص.

- اعتبار و ارزش جهانی
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BUSDBUSD

Tron و Ethereum

 جایی �ی روند. ما همچنان از این ب¢کچین ها پشتیبانی خواهیم کرد.

ما مطمá هستیم که دیر یا زود ، شبکه Ethereum مسئله هزینه و موارد دیگر را حل خواهد کرد

شبکه ã Tronام اشکا¾ت را â x خواهد کرد. توسعه دهندگان آنها در حال کار بر روی آن هستند.

اما انجمن FORSAGE نباید بایستد و منتظر فرا رسیدن آن لحظه باشد. ما باید عمل کنیم تا ت¢ش مش½ک ما رشد کند. این بدان معنی است که ما از موارد مناسب دیگر نیز استفاده 

خواهیم کرد چون مایک خانواده ی بزرگ و معروف هستیم .اکنون میبینید که تاکنون چگونه بر فقر غلبه کردیم ãام اعضای فورسج ماموریت الهی دارند جهت ریشه کنی فقر 
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BUSDBUSD

آیا برنامه های جدیدی با BUSD وجود دارد؟

هر سه ب¢کچین برنامه های مشابهی را اجرا می کنند - x٣ ، x٤ و xGold. به لحاظ

ساختار و هزینه ، معرفی ب¢کچین سوم تغییری در کاربران ما ایجاد �ی کند

تجربه و ایده FORSAGE به هر روشی.

اما ما تصمیم گرفتیم که یک ماتریس جدید در Binance Smart Chain راه اندازی شود. بنام

ماتریکس xXx به نوعی انحصاری تبدیل خواهد شد که کاربران جدید را به سمت خود جذب می کند

هر ٤ برنامه در یک ب¢کچین ( Forsage) در دس½س خواهد بود.در واقع ور کل دنیا فقط خانواده ی فورسج میتوانند با یک دیتا چهار عمل کاری را پیاده کنند و کسب درآمد کنند 

چگونه می توان برای راه اندازی زنجیره هوشمند FORSAGE Binance آماده شد؟

ما توصیه می کنیم قبل از پرتاب از قبل آماده شوید زیرا مطمá هستیم که انسانهای بیش�ری قصد پیوسÝ دارند پس ش� پیش گام باشید .

هوشیار باشید مقدار BUSD و مقداری BNB را برای هزینه های ¾زم برای افتتاحیه BUSD در Trust Wallet تهیه کنید

اطمینان حاصل کنید که کیف پول پشتیبانی کننده BSC را با رمز BEP٢٠ تنظیم کرده اید

افرادی که در تیم های بولد ما جزو اولین ما هستند �اینده های ما در �ا� دنیا هستند
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و در اینجا چند لینک برای کمک به ش� وجود دارد:

خالق فورسج ، ¾دو اوخوتنیکوف , میگوید

Binance https://www.binance.com/fa/buy-sell-crypto در BUSD یا BNB خرید

/https://trustwallet.com/buy-bnb مستقی�ً از کیف پول اعت�د بخرید BUSD یا BNB

BUSD به BNB مبادله

 https: //exchange.pancakeswap.ânance/#/swap فورا از طریق مبادله 

 Binance Smart Chain https://www.binance.org/en/smartChain درباره ی مبادله

- https://bscscan.com/chart/gasprice Binance Smart Chain Explorer بیش½ بیاموزید �ودار قیمت بنزین زنجیره ای هوشمند

در اینجا می توانید کلیه معام¢ت ب¢کچین  https://bscscan.com/ را پیدا و ردیابی کنید

/Metamask https://metamask.io :کیف پول های پیشنهادی

(برنامه افزودنی مرورگر دسک تاپ و برنامه موبایل) Binance Smart Chain Wallet (فقط پسوند مرورگر دسک تاپ)

https://chrome.google.com/webstore/detail/binance-chain-wallet/çbohimaelbohpjbbldcng تراست والت

https://trustwallet.com/ (فقط برنامه تلفن همراه)

توکن پاکت https://www.tokenpocket.pro/ (فقط برنامه تلفن همراه)
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https://youtu.be/1Pus7sXFEMI
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