
ON BUSD



முக்கிய செய்திகள்!
FORSAGE BUSD பைனன்ஸ் ஸ்மார்ட் செயினில் அறிமுகப்ைடுத்தப்ைடுகிறது

விஷயம் என்னவவன்றால், எங்கள் சமூகத்தில் சசர விரும்பும் பலரின் பிரச்சினனனய 
FORSAGE எதிர்வகாள்கிறது. ETH வெட்வவார்க்கில், கட்டணம் மிக அதிகம். டிஆர்எக்ஸ் 
வெட்வவார்க்கில், அந்த பிளாக்வசயினில் உள்ள பினைகள் மற்றும் பரிவர்த்தனன 
கட்டணங்கள் அதிகரித்துள்ளதால் ஒரு பரிவர்த்தனன வசய்வது கடினம். இதனால்தான் 
FORSAGE மார்க்வகட்டிங் னமயத்தில் BUSD சடாக்கனுடன் னபனன்ஸ் ஸ்மார்ட் 
வசயினில் ஒரு ஒப்பந்தத்னத அறிமுகப்படுத்துகிறது.

ொங்கள் மற்ற பிளாக்வசயின்கனள னகவிடவில்னல என்று வசால்ல சவண்டும். 
எத்சதரியம் ETH மற்றும் ட்ரான் TRX ஆகியவற்னற ொங்கள் ெம்புகிசறாம், சமலும் இந்த 
பிளாக்வசயின்களில் வதாடர்ந்து பணியாற்றுசவாம். ஆனால் இப்சபாசத புதிய 
ஒன்னறத் திறக்க சவண்டிய செரம் இது.
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BUSD ட ாக்கன் மற்றும் அதன் நன்பமகள் என்ன?

BUSD என்பது ஒரு கிரிப்சடாகரன்ஸியாகும், இது 1 அவமரிக்க டாலருக்கு சமமான 
ெினலயான பரிமாற்ற வதீத்துடன், முழுனமயாக தணிக்னக வசய்யப்பட்ட 
குறியடீ்னடக் வகாண்டு, ெியூயார்க் மாெில ெிதிச் சசனவத் துனறயால் 
அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

BUSD இல் FORSAGE இன் 5 ென்னமகள்:

1. ெினலயான மதிப்பு. FORSAGE வெட்வவார்க்கிங் வதாடர்பான உங்கள் முடிவுகள் 
அனனத்தும் வினல இயக்கங்கள் மற்றும் சந்னத திருத்தங்கனள சார்ந்தது அல்ல;
2. அசத கிரிப்சடா வாய்ப்புகள். கிட்டத்தட்ட பூஜ்ஜிய வசலவில் DEX இடமாற்றுகள் 
வைியாக BUSD சடாக்கனன எந்த கிரிப்சடாகரன்ஸிக்கும் உடனடியாக மாற்றலாம்;
3. கணக்கீடுகளின் எளினம. பதிவு வசலவுகள், சமம்படுத்தல்கள் மற்றும் மீண்டும் 
திறப்புகள் அவமரிக்க டாலரில் குறிப்பிடப்படுகின்றன;
4. துல்லியமான திட்டமிடல். கூடுதல் வதீ மாற்றங்கள் இல்லாமல் துல்லியமான 
வசலவு கண்காணிப்பு மற்றும் முடிவு மதிப்படீு;
5. நுகர்சவார் பாதுகாப்பு. BUSD என்பது 1: 1 முழு அவமரிக்க டாலர் ஆதரவு 
ொணயமாகும், இது USD மற்றும் BUSD க்கு இனடயிலான பரிமாற்ற மதிப்னப மாற்ற 
எளிதானது மற்றும் இது பாக்சஸாஸ் மற்றும் னபனான்ஸுடன் இனணந்து 
வதாடங்கப்பட்டது.



முக்கியமானது!

மார்க்வகட்டில் பயன்படுத்தப்படும் BUSD என்பது னபனன்ஸ் ஸ்மார்ட் வசயின் 
பிளாக்வசயினில் உள்ள BEP-20 வடிவனமப்பு சடாக்கன் ஆகும்.

பி.எஸ்.சி வெட்வவார்க்கில் BUSD அல்லது சவறு எந்த சடாக்கனனயும் 
அனுப்புவதற்கு, பரிவர்த்தனனக்கு ெீங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு BNB ஐ வசலுத்த 
சவண்டும். எனசவ, மார்க்வகட்டில் பங்சகற்க BUSD மற்றும் பினணய கட்டணத்னத 
வசலுத்த சபாதுமான BNB இருக்க சவண்டும்.
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FORSAGE ெந்பதப்ைடுத்தல்



பன்முகப்படுத்தல்

"பன்முகப்படுத்தல்" என்பதன் வபாருள் என்ன? ென்னமகள் என்ன, 
ென்னமகள் என்ன?

பன்முகப்படுத்தல் (பரவலாக்கப்பட்ட சந்னதப்படுத்தல்) ஒரு 
தானியங்கி ஒப்பந்தத்துடன் உருவாக்கப்பட்டது, இது உங்களுக்கு 
அதிகபட்ச பாதுகாப்பு மற்றும் ெினலத்தன்னமனய வைங்குகிறது. 
ஸ்மார்ட் ஒப்பந்தம் என்பது ஒரு தானியங்கி வசயல்படுத்தல் 
வைிமுனற ஆகும். இது TOP கிரிப்சடா ொணயங்களில் ஒன்றான 
னபனன்ஸ் ஸ்மார்ட் வசயின் பிளாக்வசயினுக்குள் உள்ளது.

கிரிப்சடாகரன்ஸிகள் சபான்ற ஸ்மார்ட் ஒப்பந்தங்கள் 
பரவலாக்கப்படுகின்றன. வனரயறுக்கப்பட்ட மரணதண்டனனனய,
பின்னர் மாற்றுவதற்கான சாத்தியம் இல்லாமல் உள்ளது சபால், 
அனவ அடிப்பனட ெிரலின் படி கண்டிப்பாக வசயல்படுகின்றன. 
ஒப்பந்த மரணதண்டனனயின் அனனத்து தர்க்கங்கனளயும் வகாண்ட 
குறியடீு பிளாக்வசயினில் உள்ளது மற்றும் அனனத்து 
கணக்கீடுகளும் உலவகங்கிலும் உள்ள மில்லியன் கணக்கான 
கணினிகளால் வைங்கப்படுகின்றன. இது , ஸ்மார்ட் ஒப்பந்தத்னத 
சேக்கிங் வசய்வதற்கும், அனத ெிறுத்துவதற்கும் எந்த ஆபத்தும் 
இல்னல என்பனத உறுதி வசய்கிறது.

* பிளாக்வசயின் என்பது பரிவர்த்தனனகள் மற்றும் தகவல்களின் 
மாறாத பதிவு, இது உலகளவில் ஆயிரக்கணக்கான சுயாதீன 
கணினிகனளப் பயன்படுத்தி எந்தவவாரு அடுத்தடுத்த 
னகயாளுதலிலிருந்தும் குறியாக்கவியல் மூலம் 
பாதுகாக்கப்படுகிறது. FORSAGE.IO    6



ெிரந்தர
குறிப்பு

( Referral )
பினணப்பு

வரம்பற்ற 
தானியங்கி
மறுசுைற்சி

காலாவதி 
இல்னல

ஸ்லாட் சததி

ஒரு 
அடுக்கு
3 
இடங்கள்

இரண்டு
அடுக்குகள்

2 + 4 
இடங்கள்

ஃசபார்சசஜ்சமட்ரிக்ஸ் மார்க்வகட்டிங் என்பது ஒரு ெியாயமான, வபாருளாதார ரீதியாக சிறந்த 
அனமப்பாகும், இது ஸ்லாட்டுகளுக்கான காலக்வகடு இல்லாமல், குனறந்த 
எண்ணிக்னகயிலான இடங்கள் மற்றும் வரம்பற்ற மறுசுைற்சிகளுடன்உள்ளது .
உங்களுக்கு கீசை உள்ள FORSAGE x3 PROGRAM இல் ஒரு அடுக்கில் மூன்று இடங்கள் உள்ளன. 
உங்களுக்கு கீசை உள்ள FORSAGE x4 PROGRAM இல் இரண்டு அடுக்குகள் உள்ளன - முதல் 
அடுக்கில் 2 இடங்கள் மற்றும் இரண்டாவது அடுக்கில் 4 இடங்கள். ெீங்கள் FORSAGE இல் பதிவு 
வசய்யும்சபாது, இரண்டு ெிரல்கனளயும் ஒசர செரத்தில் திறக்கிறரீ்கள். FORSAGE.IO    7

எவ்வாறு டவபை செய்கிறது
டமட்ரிக்ஸ் மார்க்சகட்டிங்

டவபை?



FORSAGE xXx

மூன்று 
அடுக்குகள்
14 இடங்கள்

xXx சமட்ரிக்ஸில், 3 
அடுக்குகளில் 14 இடங்கள் 
உள்ளன. 2 - 1 வது 
அடுக்கில், 4 இடங்கள் - 2 
வது அடுக்கில் மற்றும் 8 -
3 வது அடுக்கில்.

உங்கள் சமட்ரிக்ஸில்
உள்ள பங்குதாரர்கள் 
பின்வருமாறுஇருப்பார்கள் :
-உங்களால் செரடியாக
அனைக்கப்பட்டவர்கள் 
- 2 அடுக்குகள் வனர, 
அப்னலன்களிலிருந்து
ஸ்பில்ஓவர்களாக 
வருபனவ !
- கீழ்ெினலகளில் இருந்து 
ஸ்பில்ஓவர்களாக 
வருபனவ !
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ொன்கு 
அடுக்குகள்
30 
இடங்கள்

xGold சமட்ரிக்ஸில் 4 
அடுக்குகளில் 30 இடங்கள் 
உள்ளன. 2 - 1 வது 
அடுக்கில், 4 இடங்கள் - 2 
வது அடுக்கில், 8 - 3 வது 
மற்றும் 16 - 4 வது 
அடுக்கில்.

உங்கள் சமட்ரிக்ஸில்
உள்ள பங்குதாரர்கள் 
பின்வருமாறுஇருப்பார்கள்:

- உங்களால் செரடியாக
அனைக்கப்பட்டவர்கள் 
- அப்னலன்களிலிருந்து 3 
அடுக்குகள் வனர 
ஸ்பில்ஓவர்களாக 
வருபனவ !
- கீழ்ெினலகளில் இருந்து 
ஸ்பில்ஓவர்களாக 
வருபனவ !

FORSAGE xGold
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இந்த இரண்டு ெிரல்களிலும், FORSAGE x3 மற்றும் FORSAGE x4 ஆகியனவ 12 இடங்கனளக் வகாண்டுள்ளன. 
அனனத்தும்  ஒத்த மற்றும் ஒசர வைியில் சவனல வசய்யும் . ஒவ்வவாரு அடுத்தடுத்த இடமும், 
முந்னதயனத விட 2 மடங்கு அதிகமாக இருக்கும் . அவர்களிடமிருந்து கினடக்கும் வருமானம் மற்றும் 
இலாபம் இருமடங்கு அதிகம் !
எத்தனன இடங்கனள உடனடியாக வசயல்படுத்த முடியும்? ெீங்கள் விரும்பும் அளவுக்கு! ஒசர செரத்தில் 
பன்னிரண்டு இடங்களும்கூட ! அனவகளுக்கு காலாவதி சததி இல்னல, எனசவ அனவ காலாவதி
ஆகிவிடும் என்று ெீங்கள் பயப்பட சவண்டியதில்னல . அனனத்து வசயல்பாட்டில் உள்ள இடங்களும், 

இனணயாக ெகரும் மற்றும் வருவானயக் வகாண்டுவருகின்றன.

இ ங்கள் x3 AND x4
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இ ங்கள் xXx
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இ ங்கள் xGold

FORSAGE.IO    12



FORSAGE இல் பதிவு வசய்ய ஒரு புதிய உறுப்பினர் x3 & x4 ெிரல்களில் முதல் இடங்கனள வசயல்படுத்துகிறார், இது 
ஒவ்வவான்றும் 5 BUSD வசலவாகும். ஆக, பதிவு வசய்ய வமாத்தம் 10 BUSD ஆகிறது. X3 & x4 இன் முதல் இடங்கள் 
எப்சபாதும் ஒன்றாக வசயல்படுத்தப்படுகின்றன, அவற்னற தனித்தனியாக வாங்க முடியாது. அடுத்த இடங்கள் 
(சமம்படுத்தல்கள்) தனித்தனியாக வசயல்படுத்தப்படலாம், ஆனால் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக மட்டுசமவசய்யமுடியும் .

BSCயில் x3 & x4 புசராகிராம்கள் வதாடங்கப்பட்ட பிறகு, சமலும் 2 புசராகிராம்கள் ஒரு செரத்தில் ஒன்று 
சசர்க்கப்படும் (வவளியடீ்டு அட்டவனணஅறிவிக்கப்படும்): xXx மற்றும் xGold . xXx ெிரல் முதல் ஸ்லாட்டுக்கு 8 BUSD 
வசலவாகும், சமலும்இதற்கு முன், x3 & x4 இல் உள்ள முதல் இடங்கள் வசயல்படுத்தப்பட்ட பின்னசர, இவற்னற 
வசயல்படுத்த முடியும். xGold முதல் ஸ்லாட் - 10 BUSD மற்றும்அனத , xXx இல் குனறந்தது 1 ஸ்லாட் வாங்கப்பட்ட 
பின்னசர, வசயல்படுத்த முடியும்.

ைதிவு செய்தல் 
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FORSAGE x3 PROGRAM இன், உங்கள் இடங்களில் உள்ள அனனத்து 
கூட்டாளர்களும் உங்கள் தனிப்பட்ட முனறயில் குறிப்பிடப்பட்ட
(அனைக்கப்பட்ட) கூட்டாளர்கள். ெீங்கள் கூட்டாளர்கனள 
அனைக்கும்சபாது, அவர்கள் உங்களுக்கு கீழ் இடம்
வபறுகிறார்கள் . சமட்ரிக்னஸ ெிரப்பும்சபாது பண வைங்கீட்டின் 
விெிசயாகம் பின்வருமாறு தானாக ெிகழ்கிறது :

முதல் பரிந்துனர கூட்டாளர் உங்களுக்கு கீழ் இடம் வபறுகிறார்.
100% வசலுத்துதல் உங்கள் தனிப்பட்ட பணப்னபக்கு வசல்கிறது.

இரண்டாவது பரிந்துனர கூட்டாளர் உங்களுக்கு கீசை 
இரண்டாவது இடத்னதப் பிடிப்பார். கட்டணம் உங்கள் தனிப்பட்ட 
பணப்னபக்கு , உடனடியாக வரவு னவக்கப்படும்.

மூன்றாவது கூட்டாளர் உங்களுக்கு கீசை மூன்றாவது 
இடத்னதப் பிடிப்பார். ெீங்கள் மீண்டும் 100% வருமானத்னதப் 
வபறுகிறரீ்கள், ஆனால் மறுசுைற்சி வடிவத்தில்.

மறுசுைற்சி உங்களுக்காக மீண்டும் அசத இடத்னதத் திறக்கிறது, 
சமலும் ெீங்கள் வதாடர்ந்து வருமானத்னதப் வபறுகிறரீ்கள். 
ஸ்லாட்னட மீண்டும் திறந்து, உங்கள் உயர் கூட்டாளரின் 
ஸ்லாட்டில் அடுத்த இலவச இடத்னதப் வபறுவரீ்கள். அதன்படி, 
மறுசுைற்சிக்கான 100% பண வைங்கீடு உயர்ந்தவருக்கு
மாற்றப்படும். FORSAGE.IO    14
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இனணயாக, FORSAGE x4 புசராகிராமும் உங்களுக்காக சவனல 
வசய்கிறது, இங்சக ஒருஓவவர்ப்பிசலாஅனமப்பு சமசல 
மற்றும் கீசை இருந்து ஏற்பாடு வசய்யப்பட்டுள்ளது. ொங்கள் 
ஒன்றாக ஒரு குழுனவ உருவாக்குகிசறாம். குனறந்த பட்சம் 
அனனவரும்உங்களால் அனைக்கப்பட்டிருக்கலாம், 
குனறந்தபட்சம் ஒருவர் கூட உங்களால் அனைக்கப்படாமல்
இருக்கலாம் , அல்லது கலக்கப்பட்டும் இருக்கலாம் .

முதல் அடுக்கில் (வரியில்),உங்களுக்கு கீசைஉள்ள இரண்டு 
இடங்கனளப் பிடிக்கும் கூட்டாளர்கள், உயர் கூட்டாளரின் 
இரண்டாவது வரினசயில், இரண்டு இடங்களில் இடம் 
வபறுவார்கள் . 100% கட்டணம் உங்கள் உயர் கூட்டாளரின் 
பணப்னபக்கு வசல்கிறது.

ெீங்கள் இரண்டாவது அடுக்கிலிருந்தும் (வரியிலிருந்தும்)
வருமானத்னத வபறுகிறரீ்கள், ொன்கு ெபர்களிடமிருந்தும்
100%வபறுகிறரீ்கள். இவற்றில், 3 வகாடுப்பனவுகள்,
உடனடியாக உங்கள் பணப்னபக்கு வசல்கின்றன.

கனடசிஇடம் இறுதி ஸ்லாட் ஆகும், சமலும் இது
மறுசுைற்சி வசய்கிறது, அசத ஸ்லாட்னட மீண்டும் 
உங்களுக்கு திறக்கிறது , சமலும் அதற்குண்டான 100% 
கட்டணம் உங்கள் உயர் கூட்டாளருக்கு வசலுத்தப்படும் .

UPLINE

YOU
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1 வது அடுக்கில் , உள்ள 2 ெபர்களின் 
வகாடுப்பனவுகள் உங்கள் உயர் 
கூட்டாளருக்கு, அப்னலனுக்குச் வசல்கின்றன 
(x4 இல் உள்ளனதப் சபாலசவ).

2 வது அடுக்கில், ஒவ்வவாரு 4 
இடங்களிலிருந்தும் ெீங்கள் 30% வபறுவரீ்கள், 
70% உங்கள் உயர் கூட்டாளருக்கு 
அப்னலனுக்குச் வசல்கிறது.

3 வது அடுக்கில், ெீங்கள் 8இடங்களிலிருந்து 
70% வபறுவரீ்கள், அசத செரத்தில் 30% உயர் 
கூட்டாளருக்கு வசல்கிறது.

ஆக, ஸ்லாட்டின் ஒரு சுைற்சியில் இருந்து,
வமாத்த மகசூல் 580% ஆகும், இதில் 100%
தானியங்கி மறுசுைற்சிக்கு பயன்ப்படுகிறது.

எனசவ, ஒவ்வவாரு அடுக்கிலிருந்தும் கனடசி 
இரண்டு வகாடுப்பனவுகள்: 2 வது 
அடுக்கிலிருந்து ஒன்று (30%) மற்றும் 3 வது 
அடுக்கிலிருந்து ஒன்று (70%) , சசர்ந்து 
வமாத்தமாக ஸ்லாட்னட மறுசுைற்சி
வசய்யப் பயன்படுகிறது.

YOU
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1 வது அடுக்கில், 2 ெபர்களின் 
வகாடுப்பனவுகள் உங்கள் உயர் 
கூட்டாளருக்குச் வசல்கின்றன (x4 இல் 
உள்ளனதப் சபாலசவ).

2 வது அடுக்கில், ஒவ்வவாரு 4 
இடங்களிலிருந்தும் 20% வபறுவரீ்கள். 
மீதமுள்ள 80% , 30% மற்றும் 50% ஆக 
பிரிக்கப்பட்டு உங்கள்உயர் கூட்டாளருக்கு 
அனுப்பப்படுகிறது.

3 வது அடுக்கில், ெீங்கள் ஒவ்வவாரு 8 
இடங்களிலிருந்தும் 30% வபறுவரீ்கள், 
மீதமுள்ள 70% , 20% மற்றும் 50% ஆக 
பிரிக்கப்பட்டு அப்னலன்களுக்கு
அனுப்பப்படுகிறது.
4 வது அடுக்கில், 16 இடங்களிலிருந்து 50%

வபறுவரீ்கள். மீதமுள்ள 50% ,உங்கள் 
அப்னலன்களுக்குச் 20% மற்றும் 30% என 
பிரிக்கப்பட்டு அனுப்பப்படுகிறது.

ஆக, சமட்ரிக்ஸின் ஒரு வட்டத்திலிருந்து
வமாத்த மகசூல் 1120% ஆகும், இதில் 100% ,
ஸ்லாட்டின் தானியங்கி மறுசுைற்சிக்கு 
பயன்படுத்தப்படுகிறது.

எனசவ, 4வது அடுக்கிலிருந்து கனடசி 2 
வகாடுப்பனவுகள், 50 + 50%, மறுசுைற்சிக்கு 
பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
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மறுசுைற்சி –இது தற்சபானதய ெினலஸ்லாட்டின் மறு 
திறப்பு (மறு வகாள்முதல்) ஆகும்.

மறுசுைற்சி உங்களுக்காக அசத ஸ்லாட்னட மீண்டும் 
திறக்கிறது, மற்றும் ெீங்கள்அதிலிருந்து வதாடர்ந்து 
வருமானத்னதப் வபறுகிறரீ்கள் . மறுசுைற்சி இல்லாமல், 
ஒரு ஸ்லாட் மூடப்படும், மற்றும்ெிறுத்தப்படும் .

மறுசுைற்சி தானாகசவ வசய்யப்படுகிறது, கனடசி இலவச 
இடத்னத ஒரு பங்குதாரர் எடுத்தவுடன், தற்சபானதய 
ஸ்லாட் மூடப்பட்டு காப்பகத்திற்கு வசல்கிறது.

உயர் கூட்டாளரின் இடத்திலுள்ள இலவச இடத்னத
ெீங்கள் மீண்டும் , இடம்வபறுவரீ்கள்மற்றும் இலவச 
இடங்களுடன் , அசத அளவிலான புதிய ஸ்லாட் 
உங்களுக்காக திறக்கிறது, சமலும் 100% கட்டணம் 
உங்கள் உயர் கூட்டாளியின் பணப்னபனய சொக்கி 
வசல்கிறது.

இசதசபால், உங்கள் பரிந்துனர கூட்டாளர்களுக்கும் 
மறுசுைற்சி இருக்கும், சமலும் ெீங்கள்ஒவ்வவாரு 
முனறயும் , அதற்குண்டான வருமானத்னதஉடனடியாக 
வபறுவரீ்கள்.

மறுசுழற்ெி

YOUYOU
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xXx மறுசுழற்ெி: உங்கள்
தனிப்ைட்  ஸ்மார்ட் சதா ர்பு (காண்ட்ராக்ட்)

XXx இல் தானியங்கி மறுசுைற்சி எவ்வாறு இயங்குகிறது?
ரகசியம் - என்னவவன்றால்... உங்கள் வசாந்த ஸ்மார்ட் ஒப்பந்தம்!

அசத ஸ்லாட்டின் புதிய வசயல்படுத்தலுக்கு, அதன் மதிப்பின் 100% அளவு சதனவப்படுகிறது. ஆனால் 3 வது 
அடுக்கிலிருந்து வகாடுப்பனவுகள் ஒவ்வவான்றும் 70% ஆகும், எனசவ மறுசுைற்சி வசய்ய ெீங்கள் 30% கூடுதலாக 
சசகரிக்க சவண்டும்.

சமட்ரிக்ஸுக்குள் பங்குதாரர் எந்த ெினலயில் இடம்வபற சவண்டும் என்பனத முன்கூட்டிசய வதரிந்து 
வகாள்வது சாத்தியமில்னல, எனசவ ெீங்கள் முன்கூட்டிசய ஒரு இடத்னத எடுக்க முடியாது. சமூகத்தின் 
ஸ்மார்ட் ஒப்பந்தத்தில் வபாதுவான ெிதி திரட்டனல உருவாக்குவதும் எங்களால் ஏற்றுக்வகாள்ள முடியாதது.

ஃசபார்சசஜ் ஸ்மார்ட் ஒப்பந்த ெிலுனவயில் பங்சகற்பாளர்களின் ெிதினய ொங்கள் சசகரிக்கவில்னல என்பனத 
ொங்கள் எப்சபாதும் வலியுறுத்துகிசறாம் !

ஆனால் எங்களுக்கு ஒரு தானியங்கி மறுசுைற்சி சதனவ! இல்னலவயனில், சரியான செரத்தில் மறுசுைற்சி 
வசய்ய உங்களுக்கு செரம் இல்லாதசூழ்ெினலகள் வதாடர்ந்து எழும், உங்கள் கூட்டாளர்கள் உங்கனள விட 
முன்சனறி வசல்லலாம். இது ெியாயமற்றது, ஏவனன்றால் சரியான தருணத்னத பார்த்துக்வகாண்டு, கடிகாரத்னத 
கண்காணித்துக்வகாண்சடயிருக்க முடியாது. உதாரணமாக, ெீங்கள் தூங்கும் சபாது உங்கள் சமட்ரிக்ஸ் 
ெிரப்பப்படலாம்.

ஃசபார்சசஜில், பி.எஸ்.சி-யில் உங்களுனடய வசாந்த ஸ்மார்ட் ஒப்பந்தம் உள்ளது, இது உங்களுக்கு தவிர,
சவறு யாருக்கும் கினடக்காது!

30% முதல் கட்டணம் 2 வது அடுக்கின் கனடசி கூட்டாளரிடமிருந்து , உங்கள் தனிப்பட்ட ஒப்பந்தத்திற்கு 
வசல்கிறது, சமலும் தானாக மறுசுைற்சி வசய்ய சமட்ரிக்ஸின் 3 வது அடுக்கின் கனடசி கூட்டாளரிடமிருந்து 
மற்வறாரு 70% சசர்க்கப்படும்.

30% முதல் கட்டணம் உங்களுக்கு மட்டுசமஅணுகக்கூடியது , மற்றும் , 70% 2வது கட்டணம் வரும் வனர, இது 
பூட்டப்பட்டிருக்கும் .

பின்னர் எல்லாம் ஒரு வட்டத்தில் வசல்கிறது. உங்கள் கூட்டாளர்கள், அசத வைியில், அவர்களின் 
சமட்ரிக்ஸ்கனள மூடியதும் , மீண்டும் உங்களிடம் ஒரு புதிய சமட்ரிக்ஸில் முனறசய எழுவார்கள் . FORSAGE.IO    19



xGold மறுசுழற்ெி: உங்கள்
தனிப்ைட்  ஸ்மார்ட் சதா ர்பு (காண்ட்ராக்ட்)

XGold இல் தானியங்கி மறுசுைற்சி தனிப்பட்ட ஒப்பந்தத்தின் அடிப்பனடயில் வசயல்படுகிறது:

அசத ஸ்லாட்டின் புதிய வசயல்படுத்தலுக்கு, அதன் மதிப்பில் 100% அளவு உங்களுக்குத் சதனவ.
ஆனால் 4வது அடுக்குகளிலிருந்து வகாடுப்பனவுகள் ஒவ்வவான்றும் 50% ஆகும், எனசவ ெீங்கள் 2
வகாடுப்பனவுகனள சசகரிக்க சவண்டும்.

சமட்ரிக்ஸுக்குள் பங்குதாரர் எந்த ெினலயில் ெிற்க சவண்டும் என்பனத முன்கூட்டிசய வதரிந்து வகாள்வது 
சாத்தியமில்னல, எனசவ ெீங்கள் முன்கூட்டிசய ஒரு இடத்னத எடுக்க முடியாது. சமூகத்தின் ஸ்மார்ட் 
ஒப்பந்தத்தில் வபாதுவான ெிதி திரட்டனல உருவாக்குவதும் , எங்களுக்கு ஏற்றுக்வகாள்ள முடியாதது.

ஃசபார்சசஜ் ஸ்மார்ட் ஒப்பந்த ெிலுனவயில் பங்சகற்பாளர்களின் ெிதினய ொங்கள் சசகரிக்கவில்னல என்பனத 
ொங்கள் எப்சபாதும் வலியுறுத்துகிசறாம்!
ஆனால் எங்களுக்கு ஒரு தானியங்கி மறுசுைற்சி சதனவ! இல்னலவயனில், சரியான செரத்தில் மறுசுைற்சி 

வசய்ய உங்களுக்கு செரம் இல்லாதசூழ்ெினலகள் வதாடர்ந்து எழும், உங்கள் கூட்டாளர்கள் உங்கனள விட 
முன்சனறி வசல்லலாம். இது ெியாயமற்றது, ஏவனன்றால் சரியான தருணத்னத பார்த்துக்வகாண்டு, கடிகாரத்னத 
கண்காணித்துக்வகாண்சடயிருக்க முடியாது. உதாரணமாக, ெீங்கள் தூங்கும் சபாது உங்கள் சமட்ரிக்ஸ் 
ெிரப்பப்படலாம்.

ஆனால் ஃசபார்சசஜில், பி.எஸ்.சி-யில் உங்களுனடய வசாந்த ஸ்மார்ட் ஒப்பந்தம் உள்ளது, இது உங்கனள  
தவிர சவறு யாருக்கும் கினடக்காது!
50% இறுதி கட்டணம் உங்களுனடய தனிப்பட்ட ஒப்பந்தத்திற்கு வசல்கிறது, சமலும் இந்த ெிதினய ெீங்கள் 
மட்டுசம ெிர்வகிக்க முடியும்.

கனடசி சமட்ரிக்ஸ் வசலுத்துதல் வந்தவுடன், அது இறுதி முடிவுடன் சுருக்கமாகக் கூறப்படுகிறது, சமலும் 
புதிய சமட்ரிக்ஸ் தானாகசவ வசயல்படுத்தப்படும்.

பின்னர் எல்லாம் ஒரு வட்டத்தில் வசல்கிறது. உங்கள் கூட்டாளர்கள், அசத வைியில், அவர்களின் 
சமட்ரிக்ஸ்கனள மூடியதும், மீண்டும் உங்களிடம் ஒரு புதிய சமட்ரிக்ஸில் முனறசய எழுவார்கள் .
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டமம்ைடுத்தல்- என்பது அதிக வினலயுள்ள அடுத்த 
ஸ்லாட்டின் திறப்பு (வகாள்முதல்) ஆகும். ஸ்லாட்டின் முதல் 
திறப்பில் , இது ஒரு முனற வசய்யப்படுகிறது. கட்டணம் 
உங்கள் உயர் கூட்டாளருக்கு வசல்கிறது, எவரிடம் இந்த 
குறிப்பிட்ட ெினல உள்ளசதா அவருக்கு வசல்கின்றது .

ஒவ்வவாரு ஸ்லாட்டிலிருந்தும் , அசத  ஒசர அளவிலான 
ஸ்லாட்னட மறுசுைற்சி வசய்வதற்கும் அடுத்த கட்டத்தின் 
ஸ்லாட்னட வாங்குவதற்கும் சபாதுமான வருமானம்,
உள்ளது.

அடுத்த ெினல ஸ்லாட்னட வாங்கலாமா என்று ெீங்கள் 
முடிவு வசய்கிறரீ்கள்!
ஸ்லாட்டின் மறுசுைற்சி தானாக ெிகழ்கிறது. அடுத்த ஸ்லாட் 
உங்களால் திறக்கப்படாவிட்டால், இரண்டாவது சுற்றில் 
இருந்து, மறுசுைற்சி வசய்தபின், அனனத்து 
வகாடுப்பனவுகளும் உயர் கூட்டாளருக்கு திருப்பி விடப்படும்.

ெீங்கள் சதனவயான ஸ்லாட்னட வாங்கும்சபாது, அடுத்த 
மறுசுைற்சியில் உங்கள் பரிந்துனர பங்குதாரர் உங்களுக்கு கீழ் 
ஒரு இடத்னதப் பிடிப்பார், சமலும் ஒவ்வவாரு மறுசுைற்சி 
மூலம் , மீண்டும் உங்களுக்கு கீழ் ஒரு இடம் எடுப்பர் .

தவறவிட்ட லாபம் - அதிக வினல
வகாண்ட இடத்திற்கு 
சமம்படுத்தப்படாததால், உயர்
பங்குதாரருக்கு பணம் 
வசலுத்தப்பட்டது.
கூடுதல் லாபம் -ஒருகுனறந்த, கீழ் 
கூட்டாளரின் தவறவிட்ட 
லாபத்தின் இைப்பில் , உங்களுக்கு 
பணம் வசலுத்தப்பட்டது.
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டமம்ைடுத்தல்



உங்கள் உயர் கூட்டாளர், இன்னும் அனடயாத 
இடங்கனளத் திறப்பதன் மூலம், ெீங்கள் அவனர 
முந்தலாம்.

இந்த விஷயத்தில், ெீங்கள் அவரது உயர்
கூட்டாளரிடம் வசன்று, அத்தனகய ஸ்லாட்னடக் 
வகாண்ட மிக வெருக்கமானவரிடம் வசல்வரீ்கள் , 
மற்றும் வருமானம் அவருக்குச் வசல்கிறது .

அவரிடமும் இந்த ஸ்லாட் இல்னல என்றால், 
அசத வைியில் ெீங்கள் ஏற்கனசவ இரண்டு உயர் 
கூட்டாளர்கனள முந்தியிருப்பரீ்கள் , இந்த
வசயலில் அத்தனகய ஸ்லாட்னடக் வகாண்டஒரு 
கூட்டாளனர கணினி கண்டுபிடிக்கும் வனர
இச்வசயல் வதாடரும் .

பரிந்துனர இனணப்பு , கூட்டாளர்கனள மீண்டும் 
வைங்குகிறது . இதன் வபாருள் என்னவவன்றால், 
உங்கள் உயர் கூட்டாளர் இந்த ஸ்லாட்னட 
வாங்கும்சபாது, அடுத்த மறுசுைற்சியில், ெீங்கள் 
மீண்டும் அவருக்கு கீழ் ஒரு இடத்னதப் 
பிடிப்பரீ்கள்.

ெீங்கள் அனைத்த தனிப்பட்ட கூட்டாளர்

ஓவவர்ப்பிசலா (உங்கள் உயர் 
கூட்டாளரின் தனிப்பட்ட முனறயில் 
அனைக்கப்பட்ட கூட்டாளர்)

கீசை இருந்து ஓவவர்ப்பிசலா (உங்கள் 
டவுன்னலனின் தனிப்பட்ட முனறயில் 
அனைக்கப்பட்ட கூட்டாளர்)

தனது உயர்-கூட்டாளனர முந்திய
பங்குதாரர்
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ஓவவர்ப்பிசலா, முந்துதல்
மற்றும்வருமானம்



1 cycle income, BUSD Price, BUSD 1 cycle income, BUSD Price, BUSD

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



1 cycle income, BUSD Price, BUSD

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

1 cycle income, BUSD Price, BUSD

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



வதாடக்கத்தில் குனறந்தபட்சம் முதல் மூன்று இடங்கனள
(ஸ்லாட்கனள) வசயல்படுத்த பரிந்துனரக்கப்படுகிறது. இது 
ெல்ல ஆரம்ப முடிவுகனள உறுதி வசய்கிறது.
ெிச்சயமாக, ெீங்கள் முதல் ஸ்லாட்டுடன் மட்டுசம 
வதாடங்க முடியும். இருப்பினும், உங்கள் கட்டனமப்னப 
வினரவாக உருவாக்கினால், 1 ஸ்லாட்டில் வதாடங்கி,
ஓவவர்ப்பிசலாவினரவாகஏற்படலாம்.
மிகவும் வவற்றிகரமான கூட்டாளர்கள் ஒசர செரத்தில் பல 
இடங்களிலிருந்து வதாடங்குவதற்கான உத்திகனளப் 
பயன்படுத்துகின்றனர். அவர்கள் தங்கனள முன்மாதிரியாய் 
அனமத்துக் வகாள்கிறார்கள், அவர்களின் கூட்டாளர்களும் 
அவ்வாசற வசய்கிறார்கள். இதன் வினளவாக, அவர்களின் 
வருவாய் சவகமாக வளரும்.
பலர் ஒசர செரத்தில் 5 இடங்களிலிருந்து (ஸ்லாட்கள்)
வதாடங்குகின்றனர், சிலர் 7 இடங்கள் (ஸ்லாட்கள்) அல்லது 
அதற்கு சமற்பட்டனவசயாடு வதாடங்குகிறார்கள் .
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குபறந்தைட்ெ ைரிந்துபரக்கப்ைட் சதா க்க
விருப்பம்



வமாத்த இடங்களின் வசலவு, BUSD 1 சுைற்சி வருமானம், BUSD 1 மறுசுைற்சிக்கான ெிகர லாபம், BUSD

* Based on the rate BUSD/USD = 1
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எல்ைாஇ ங்கபையும்(ஸ்ைாட்) வாங்குதல் & 
அவற்றின் மறுசுழற்ெியின்டைாது கிப க்கும் ைாைம் 



அடிக்கடி டகட்கப்ைடும் டகள்விகள்



ஏன்பைனன்ஸ் ஸ்மார்ட் செயின்?

பல ெம்பிக்னகக்குரிய வெட்வவார்க்குகள் உள்ளன, ஆனால் அனவ அனனத்தும் 
சபாதுமான பிரபலமாக இல்னல அல்லது ென்கு வளர்ந்தனவ அல்ல. பல 
காரணங்களால் னபனன்ஸ் ஸ்மார்ட் வசயின் சதர்வு வசய்யப்பட்டது:

- சிறந்த அனலவரினச;

- குனறந்த கட்டணம்;

- ென்கு வளர்ந்த உள்கட்டனமப்பு;

- வளர்ந்து வரும் புகழ்;

- குனற கூற முடியாத ெற்வபயர்.
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மற்ற ைிைாக்செயின்கள் என்னவாகும் ?

Ethereum மற்றும் Tron எங்கும் வசல்லப்சபாவதில்னல . இந்த பிளாக்வசயின்கனள 
ொங்கள் வதாடர்ந்து ஆதரிப்சபாம். வினரவில் அல்லது பின்னர், எத்சதரியம் 
வெட்வவார்க் கட்டண சிக்கனல தீர்க்கும் என்பதில் ொங்கள் உறுதியாக உள்சளாம், 
சமலும் டிரான் வெட்வவார்க் அனனத்து பினைகனளயும் சரிவசய்யும். அவர்களின் 
வடவலப்பர்கள் அதில் சவனல வசய்கிறார்கள்.

ஆனால் FORSAGE சமூகம் ெின்று , அந்த தருணம் வரும் வனர காத்திருக்கக்கூடாது. 
ெமது கூட்டு முயற்சி வளர , ொம் வசயல்பட சவண்டும். எங்கள் பயனர்களுக்கு 
ஏற்றவாறு வபாருத்தமான பிற வெட்வவார்க்குகனள ொங்கள் பயன்படுத்துசவாம் 
என்பசத இதன் வபாருள்.
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BUSD உ ன் புதிய திட் ங்கள் இருக்குமா?
மூன்று பிளாக்வசயின்களில் ஒவ்வவான்றும் ஒசர ெிரல்கனள இயக்கும் - x3, x4 மற்றும் 
xGold. கட்டனமப்பு மற்றும் வசலனவப் வபாறுத்தவனர, மூன்றாவது பிளாக்வசயினின் 
அறிமுகம், எங்கள் பயனர்களின் அனுபவத்னதயும் FORSAGE சயாசனனனயயும் எந்த 
வனகயிலும் மாற்றாது.
ஆனால் Binance ஸ்மார்ட் வசயினில், புதிய சமட்ரிக்ஸ் வதாடங்கப்பட சவண்டும் 
என்று முடிவு வசய்சதாம். xXx எனப்படும் புதிய சமட்ரிக்ஸ் ஒரு வனகயான,
பிரத்திசயகமானஒன்றாக மாறும். இது புதிய பயனர்கனள பிளாக்வசயினுக்கு ஈர்க்கும். 
காலப்சபாக்கில்,அனனத்து 4 ெிரல்களும் அனனத்து பிளாக்வசயின்களிலும் கினடக்கும்.

அறிமுகப்ைடுத்தப்ை ப்டைாகும் FORSAGE Binance Smart Chainகு எப்ைடி தயாராவது ?

துவக்கத்திற்கு முன்சப முன்கூட்டிசய தயாராக , பரிந்துனரக்கிசறாம். ஏவனனில் இது 
சூடாக (பரபரப்பாக) இருக்கும் என்று ொங்கள் உறுதியாக ெம்புகிசறாம்! சரியான 
எண்ணிக்னகயிலான இடங்கனளத் திறக்க சதனவயான கட்டணங்களுக்கு BUSD 
மற்றும் வெட்வர்க் கட்டணத்திற்கு சில BNB இன் அளசவாடு தயாராவது
புத்திசாலித்தனம் மற்றும் BEP20 சடாக்கன் வடிவனமப்பு ஆதரவுடன் BSC-
ஒத்துனைக்கும் பணப்னபனய அனமப்பனத உறுதிவசய்க. BUSD மற்றும் BNB ஆகியனவ 
BEP20 வடிவத்தில் இருப்பனத உறுதிவசய்க.
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உங்களுக்கு உதவ சில இணைப்புகள் இங்கக :
FORSAGE நிறுவனர் Lado Okhotnikov , FORSAGE Binance Smart Chainல் ததொடங்குவணத பற்றி கபசுகிறொர்

(~7 minutes) https://youtu.be/1Pus7sXFEMI 
Buy BNB அல்லது BUSD on Binance https://www.binance.com/en/buy-sell-crypto 
Buy BNB அல்லது BUSD directly from Trust Wallet https://trustwallet.com/buy-bnb/

Swap BNB to BUSD instantly via Pancake Swap https://exchange.pancakeswap.finance/#/swap 
Learn more about Binance Smart Chain https://www.binance.org/en/smartChain
Binance Smart Chain gas price chart https://bscscan.com/chart/gasprice
Binance Smart Chain Explorer -
here you can find and track all blockchain transactions https://bscscan.com/ 

Recommended wallets:
Metamask https://metamask.io/ (desktop browser extension and mobile app)
Binance Smart Chain Wallet (desktop browser extension only) 
https://chrome.google.com/webstore/detail/binance-chain-
wallet/fhbohimaelbohpjbbldcngcnapndodjp
TrustWallet https://trustwallet.com/ (mobile app only)
Tokenpocket https://www.tokenpocket.pro/ (mobile app only)
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TIME TO TURN ON THE FORCING


