
بــی یــــو اس دی
بازاریابی شبکھ ایی

    شبکھ ی ھوشمند
تکنولوژی  بالکچـــین 

فــــــــــــورسج__



غیر متمرکــــز امنـــیت بھره بـــــری شفافیت
برای شروع

کار با فورسج 
ھیچ وقت دیر 

نیست!این پلتفرم 
 ثابت می کندکھ 

حتی با یک عضو
فعال ھم میتواند
ده ھا و ھزاران
دالر در عرض

 چند ھفتھ
یاحتی چند

!روز بدست بیاورد 

برابــــری

فورسج یک پلتفرم منصفانھ و مادام العمر است کھ تیم توسعھ  
آن برای اولین بار در دنیا توانست یک پلن ماتریکس پایدار 

را بھ وسیلھ تکنولوژی  غیر متمرکز در بستر بالک چین قرار دھد 

در فورسج حدود 1.7 میلیون نفر کھ بیش از 200 کشور مختلف دردنیا
ھستند با ھمکاری و استقالل مالی زندگی خود را تغییر داده اند. ھر یک 
 از این اعضا توانستھ اند در فورسج کسب و کار آنالین بسیار سودآوری 

را بدون ریسک و ھزینھ ھای اضافھ ایی ایجاد کنند

اوپن سورس بودن
فورسج وتراکنشھای

 قابل مشاھده در 
بالکچین فورسج
نھ تنھا تضمینی

برای امنیت درآمد
بلکھ این امکان رابھ
شما می دھد تا تمام

اقدامات و آمار پلتفرم
را ردیابی کنید و
 ھمچنین ھرحسابی
را در زمان واقعی

.مشاھده کنید 

ھیچ محدودیتی در میزان 
درآمد وجود ندارد، ھمچنین 
ھیچ کمیسیونی درخود پلتفرم 
کم نمیشود کارایی ارائھ شده 

توسط فورسج فراتر از 
رقابت است رابط ھای چند 
پلتفرمی و عملکردی، کسب 
و کار شما را راحت تر می 

کند.

 قراردادھای ھوشمند فورسج
نھ تنھا فوراً سود را در کیف
پول شرکت کنندگان توزیع

می کند، بلکھ تضمینی برای 
امنیت از مداخلھ اشخاص 

 ،خارج از قرار داد را میسازد
این در حالی است کھ در
نھایت ھیچ سرمایھ ایی
در قرار داد باقی نمیماند
کھ نویسندگان قرار داد
بخواھند آن را ببرند

پلت فرم، ساختھ شده بر
روی فناوری بالک چین
با قرارداد ھوشمند کار
می کند  و اجازه میدھد
 ٪تا شما سودھای100

 داشتھ باشید و عدم
 وجود مدیر یا رئیس
 بھ شما فرصت میدھد

تا برای ایجاد سود خالص
 بھ صورت غیر متمرکز و
بدون دخالت اشخاص یک

خانواده ی بزرگ برای خود
بسازید



      غیــــــر متمرکز
عدم تمرکز چیست؟ فواید و مزایای آن چیست؟

 بازاریابی غیرمتمرکز بر اساس یک قرارداد خودکار ایجاد می شود کھ حداکثر امنیت و ثبات را برای شما تضمین
می کند

.قراردادھای ھوشمند یک الگوریتم با اجرای خودکار ھستند
.ارز بی یو اس دی درون زنجیره بلوک ھوشمند بایننس است کھ یکی از برترین ارزھای دیجیتال است

.قراردادھای ھوشمند، مانند خود ارزھای دیجیتال غیر متمرکز ھستند
 آنھا بھ شدت امنیتی و طبق یک برنامھ خاص کار می کنند و پس از راه اندازی آنھا، ھر تغییری در آنھا غیرممکن

است
 عمال کدھایی کھ منطق یک قرارداد ھوشمند را تعیین میکند در یک بالک چین نوشتھ شده است و تمام محاسبات

توسط میلیون ھا نفری کھ دارای آن ارز ھستند بھ صورت اتوماتیک انجام می شود
 کامپیوترھای سراسر جھان این را تضمین می کنند کھ یک قرارداد ھوشمندی مانند فورسج را نمیتوان ھک کرد یا

.متوقف کرد

 بالک چین یک ثبت تغییرناپذیر از تراکنش ھا و اطالعات است کھ از ھرگونھ دستکاری 
بیشتر توسط روش ھای رمزنگاری محافظت می شود این اتفاق بھ طور ھمزمان توسط 

ھزاران کامپیوتر مستقل در سراسر جھان نگھداری می شود



توکن BUSD  چیست
 این ارز یک ارز دیجیتال با نرخ ثابت یک دالر است کھ یک کد کامالً تأیید شده دارد و توسط وزارت خدمات مالی

.ایالت نیویورک تأیید شده است

��برای فورسج BUSD پنج مزیت
 ١ . ھزینھ ھا و درآمدھا در فورسج بااین ارز ثابت است و شما دیگر تحت تأثیر باال و پایین شدن قیمت ارز قرار

نمیگیرید و درآمدتان ثابت دالری است

 ٢. این ارز برای ما فرصت ھایی را فراھم می کند تا بتوانیم با سلیقھ ی خودمان از درآمدمان ھر ارزی را کھ مایل
ھستیم بخریم

 ٣. تراکنش ھای ارزان این ارز باعث شده تا ھزینھ ھای ثبت نام و ارتقاء و چرخھ ھا تا حد قابل توجھی پایین آمده
است

 برنامھ ریزی دقیق. شما می توانید ھزینھ ھا را با دقت پیگیری کنید ودیگر اتالف وقتی برای تبدیل از یک واحد .۴
بھ واحد دیگر را ندارید

 یک دالر بایننس توسط دالر آمریکا با نسبت یک دالر پشتیبانی میشود کھ شرایط را کمپانی پَکسوس جھت .۵
حمایت از مصرف کننده برای شبکھ ھوشمند بایننس ایجاد کرده است



https://youtu.be/xIZktPVJqUk

بازاریابی فورسج بر روی فناوری قرارداد ھوشمند زنجیره ھوشمند پیاده سازی شده است.
بازاریابی از توکن BUSD در قالب BEP-20 جھت ثبت نام و پرداخت دستمزد استفاده می 
کند و برای ارسال BUSD یا ھر توکن دیگری کھ در شبکھ ی ھوشمند بایننس عمل می کند 

نیاز بھ مقدار مشخصی BSC برای پرداخت کار مزد نیاز دارید.

BSC

 این توکن  داخلی بایننس با فرمت ِبپ 20 است کھ برای _

.پرداخت ھزینھ تراکنش الزم است

BUSD

این دالر دیجیتال باینانس با فرمت ِبپ 20 است کھ برای 

پرداخت دست مزد شما در فورسج تعیین شده

BUSDبازاریابی شبکھ ایی فورسج



بازاریابی BUSD  فوسج:
 انجمن فورسج یک کمپانی محصول محور نیست کھ بخواھید محصوالت آن را ارائھ دھید بلکھ آن یک
 سیستم آزاد و غیر متمرکز تراکنش گیری ماتریسی مبتنی بر اجرای قرارداد ھای ھوشمند در فناوری

 .بالک چین است
 نحوه ی کسب درآمد در آن بھ این صورت است کھ فقط کافیست شما با دعوت از اطرافیانتان در این

 سیستم اقدام بھ تراکنش گیری بر روی ارز مورد نظر این پروژه جذاب کنید ، سود حاصل از این فرآیند
 مستقیم بھ صورت آنی و در لحظھ بھ کیف پول شخصی شما واریز میشود

 شما در این پروژه میتوانید طبق 4 اسالت زیر کھ از نظر سود دھی نسبت بھ ھم متفاوت ھستند درآمد
 کسب کنید. بھترین راه کسب درآمد در این پروژه اجرای دستورالعملھای درآمدی تیم توسعھ ی این

انجمن میباشد

 In Direct) اسـالت ایکس4 پلن آینھ)Direct) اسالت ایکس 3 - پلن ملکولی

اسالت تریبل ایکس xXx آینھ
In Direct

 Direct :  مستقیم
 In Direct: غیرمستقیم

 اعتبار ھر چھار اسالت نامحدود است و شما فقط یک بار آنھا را فعال میکنید اما تا بی نھایت رفرش
 مشوند ، این باعث میشود تا بدون ھیچ محدودیت زمانی ھر تراکنشی کھ در آنھا لحاظ شود سود آن برای

 .شما محاسبھ میشود

 درآمد فورسج در فعال کردن اسالتھا میباشد، پس فعال کردن اسالت بیشتر طبق دستورالعملھا برابر
 است با درآمد بیشتر. بنابراین، کار در سطوح باالتر نتایج شما را افزایش می دھد. فورسج بھ گونھ ای

.ساختھ شده کھ درآمد یک چرخھ برای فعال کردن سطح بعدی کافی باشد

 داخل ھرکدام از این اسالتھا تعداد محدودی باکس است و داخل ھر باکس تعدادی مکان وجود دارد بنام
 ماتریس . بھ محض پر شدن ماتریسھای ھرباکس، یک چرخھ یا رفرش جدید بھ طور خودکار آغاز می

 شود و بھ ھمان تعداد قبلی در ھمان باکس بوجود می آید

 تعداد رفرش ھا نامحدود است. ھربار کھ باکسھای جدید فعال می شود بھ شما امکان می دھد تعداد
.نامحدودی از شرکای جدید را دعوت کنید

 با یک لینک عضویت شخصی ھمھ شرکای شخصی کھ دعوت می کنید برای ھمیشھ بھ شما اختصاص
.داده می شوند و این قابل تغییر نیست زیرا آن در قرارداد ھوشمند جایگاه شما ثبت شده است

ایکس ُگلد پلن فیبو ناچی
In Direct 



برنامھ ھای فورسج

سطح اول 3 ماتریس
سطح اول 2 ماتریس

سطح دوم 4 ماتریس

تعداد ماتریسھا
 در ھر چرخھ

سود خالص 
درھر رفرش

تعداد ماتریسھا
در ھر چرخھ

سود خالص
در ھر چرخھ

تعداد ماتریسھا
در ھر چرخھ

سود خالص
در ھر چرخھ

تعداد ماتریسھا
در ھر چرخھ

سود خالص
در ھر چرخھ

سطح اول 2 ماتریس

سطح دوم 4 ماتریس

سطح سوم 8 ماتریس

سطح اول 2 ماتریس

سطح دوم 4 ماتریس

سطح سوم 8 ماتریس

سطح چھارم 16 ماتریس



ثبت نام در BUSD فورسج

 پلت فرم فورسج مبتنی بر فناوری قرارداد ھوشمند است. قراردادھای ھوشمند فورسج بھ گونھ ای برنامھ
 ریزی شده اند کھ ھرگز سرمایھ ی شرکت کنندگان را در جایی ذخیره نمی کنند، باالنس این قرار داد ھمیشھ
 صفر است. ھدف این قرارداد ھوشمند ھدایت خودکار سرمایھ از تراکنش ھای دریافتی بھ کیف پول سایر

شرکت کنندگان، طبق قوانین برنامھ بازاریابی است

لینک عضویت شخصی شما ھمچنین، پیوند ارجاع شما بدون تغییر باقی می ماند و
 ھیچ کس نمیتواند شریک پایین شما و یا شریک باالی شما (آپالین)  را تغییر دھید، آنھا برای ھمیشھ در

.ساختار شما بھ شما اختصاص داده شده است
 شما برای عضویت در این قرار داد ھوشمند نیاز مند یک کیف پول دیجیتالی (َولِت)  ھستید دستورالعمل ھای

:دقیق را می توان در اینجا یافت

https://support.forsage.io/hc/en-us/categories/360003112100-FORSAGE-
BUSD

ھرکس فقط بھ سرمایھ ی خودش دسترسی دارد
 در این قرار داد پادشھا و ھدایایی ھست کھ ھمھ با توجھ بھ قانون بازاریابی این قرار داد فوراً بھ کیف پول

 شخصی شما واریز می شوند و تمام تراکنش ھای آن ھم ذخیره می شوند کھ شما میتوانید تمام این تراکنش ھا
را در حوزه بالک چین بھ راحتی ھر یک را بررسی کنید

 فقط کافیست شما با عضویت اعضا در این قرار داد تراکنش ھای بیشتری را بنام خودتان ثبت کنید در مقابل
صد در صد درآمد بھ حساب شما واریز میشود



ثبت نام در فورسج
 ثبت نام در فورسج بایننس بر سھ حالت پیشنھاد میشود

 بیس اکانت : فعال سازی اولین سطوح در برنامھ ھای ایکس٣ و ایکس۴ است کھ ھر کدام پنج دالر بایننس ھزینھ دارد کھ در
.مجموع ده دالر است وباھم فعال میشوند

 
 فول اکانت : فعال کردن باکس ھای اول ھر چھار اسالت میباشد کھ ھزینھ آنھا روی ھرباکس مشخص است البتھ بجز ھزینھ

 ی کارمزد

 اکانت لیدری: کھ بھترین حالت درآمدی و باالترین سطح تراکنش گیری را رقم میزند کھ با خرید سھ باکس از ھر چھار
 اسالت صورت میگیرد و ھزینھ آن را میتوانید از روی قیمت باکسھای آن محاسبھ کنید توضیحات بیشتر اکانت لیدری در

اسالتھای بعدی ارائھ میشود

 در تمام حاالت ثبت نامی شما، قرارداد شماره کیف پول شما در سیستم ثبت می شود و آن بھ ھیچ عنوان دیگر تغییر نمیکند
 کھ محض پیوستن شما تراکنشی در اولین ماتریس ایکس٣ و سطح اول, اولین ماتریس ایکس۴ ثبت میشود کھ در ازای این

 تراکنش سود محاسباتی بھ آپالین یا معرف شما انتقال داده میشود

 شرط پیوستن بھ فورسج فعال کردن دواسالت ایکس٣ و ایکس۴ است کھ بیس اکانت است بعد از آن شما می توانید از طریق
لینک شخصی خود شرکای خود را دعوت کنید

 بعد از فعال کردن برنامھ ھای ایکس٣ و ایکس۴، شما میتوانید برای ثبت جایگاه فول اکانت خود ابتدا اسالت (تریبل ایکس)
 و سپس اسالت (ایکس ُگلد) را فعال کنید

:دستورالعمل ثبت نام دقیق را می توانید در اینجا پیدا کنید

https://support.forsage.io/hc/en-us/categories/360003112100-FORSAGE-BUSD



x3  عملکرد اسالت

توزیع پاداش دراسالت ایکس٣ در الگوریتم این اکو سیستم بھ شرح زیر است:

در این اسالت در ھر باکس ٣ ماتریس دارد کھ بھ محض جذب اولین شریک در اولین ماتریس یک 
تراکنش بنام شما در سیستم ثبت میشود و ١٠٠% پاداش بھ کیف پول شما ارسال میشود 

و بھ محض جذب شریک دوم درماتریس دوم زیر شما تراکنش دوم ثبت میشود و شما ھمچنین 
١٠٠%  پاداش در کیف پول شخصی خود دریافت می کنید.

تعد کل باکسھا : ١٢ باکس، تعداد کل ماتریس ھا ٣ ماتریس
تعداد سطوح ١ سطح، در ھر سطح ٣ ماتریس

بازدھی در ھر چرخھ : ١٠٠ % بھ آپالین و ٢٠٠ % بھ شما

شریک سوم در ماتریس سوم و آخر زیر شما قرار می گیرد و این سطح را کامل می کند و این چرخھ ی اول 
را رفرش میکند و 100% درآمد آن را بھ عنوان سرمایھ گذاری مجدد بھ کیف پول شریک آپالین (باال 

سری) شما می رود، و بالفاصلھ یک چرخھ جدید برای شما آغاز می شود و شما میتوانید با دعوت از شرکای 
جدید دوباره ماتریسھای جدید را پر کنید.

 نکتھ :
 ممکن است در بین شرکای زیر دست شما یک شریک فعال وجود داشتھ باشد کھ بھ سرعت ماتریس ھای خود را پر میکند

 وطبق الگوریتم آخرین ماتریس آن متعلق بھ آپالین است چنانچھ این شریک قبل از الباقی شرکای زیر دست شما ماتریسھای
 خودش را پر کند و چرخھ  خود را دو بار یا بیشتر قبل از بقیھ کامل کند این شخص در زیر دست شما دو یا چند بار کنار آیدی

خودش در باکس شما تکرار میشود

اسالت ایکس ٣ بھ صورت مستقیم عمل میکند و تمام شرکایی کھ مستقیم 
بالینک شخصی شما وارد شده اند در ماتریس ھای این اسالت بھ ترتیب 

زیر دست شما کنار ھم قرار میگیرند 



x4 عملکرد اسالت

این عالمت یا فریز شدن ھرکدام از باکسھای شما یعنی اینکھ فراموش نکنید کھ سطح بعدی را 
فعال کنید تا سود باکسھای بعدی را از مجموعھ تان از دست ندھید

در اسالت ایکس۴ شما شش ماتریس در دو سطح دارید سطح اول دو ماتریس و سطح دوم 
چھار ماتریس، کھ ١٠٠% ھر دو تراکنش ھای ثبت شده در دو ماتریس سطح یک شما 

پاداش آپالین شما است 

در سطح دوم اسالت ۴ شما چھار ماتریس وجود دارد کھ ١٠٠%  پاداش تراکنشھای 
سھ ماتریس اول این سطح  بھ کبف پول شما واریز میشود

آخرین ماتریس سطح دوم اسالت ایکس۴ شما ماتریکس سرمایھ گذاری مجدد است و منض ثبت 
تراکنش درآن ١٠٠%پاداش بھ صورت سرمایھ گذاری مجدد بھ کیف پول آپالین شما تعلق 

میگیرد و چرخھ شما را کامل میکند و رفرش صورت میپذیرد و ماتریسھای جدید برای شما باز 
میکند 

﮲که هم ممک﮲ں است از  ﮵ ﮲ى ا ﮵ع ﮵م است  ﮴ ﮴ ﮵ر مس ى و ﮲ع ﮵ ﮲ه ا ﮵ ﮹ل﮲ں آ ﮵ک  ﮵کس۴  اسالت ا
﮲ى  ﮵ع ﮵م  ﮴ ﮴ ﮵ر مس ﮲د  و هم از اع﮲صای ﮲ع ﮵ ﮶س ﮲ ﮳ ﮵س های آن  ﮴ر ﮵م ﮶سما در ما ﮴ ﮴ اع﮲صای مس
﮲د  و  ﮲ ﮵ ﮶س ﮲ ﮳ ﮵س های آن  ﮴ر ﮴ى ﮹حپ و راست ﮶سما در ما ﮲ى و ح ﮵ ﮵ ﮹ا ى و  ﮵ ﮳اال  سطحهای 

﮴د  ﮲ ﮵ ﮳ اق   ﮲ ﮴ ﮳رای ﮶سما  ا ﮵﮲ر   ﮳ى  و  عمل سرر ﮵ ﮴رک ﮴ى  ح

تعداد کل باکسھا :١٢ باکس،  تعداد کل ماتریس ھا ۶ ماتریس
تعداد سطوح ٢،  سطح یک ٢ ماتریس، سطح دوم ۴ ماتریس
بازدھی در ھر چرخھ : ٣٠٠%  بھ آپالین، ٣٠٠%  بھ شما 

در اسالت ایکس 4  ھم از انعکاس اعضای مستقیم شما عضو میشوند و ھم بھ 
لطف پلن ھای حمایت از مصرف کننده، از اعضای تیم ھای اطراف شما در 

ماتریس ھای شما عضو میشوند و برای شما سرریز سود  ارسال میشود



)xXx) عملکرد اسالت تریبل ایکس

سطح اول (2 ماتریس):یک30% و یک 70%  پاداش بھ شرکای باالدست شما تعلق می 
گیرد.

سطح دوم (4 ماتریس): شما 30٪  مبلغ باکس را در 3 ماتریس از ھر چھارماتریس را 
دریافت می کنید.و 30%ماتریس آخر برای آپالین شما سرمایھ گذاری مجدد میکند

 سطح سوم (8 ماتریس): شما 70% مبلغ باکس را در 7 ماتریس از ھر 8 ماتریس را دریافت میکنید و
.70% ماتریس آخر برای آپالین شما سرمایھ گذاری مجدد میکند

سرمایھ گذاری مجدد در اسالت تریبل ایکس نسبت بھ اسالتھای دیگر متفاوت است 
بجز سطح اول،  در دو سطح دوم و سوم آخرین ماتریسھا ی ھر سطح نسبت بھ 
درصد ھمان سطح بھ آپالین تعلق دارد و چرخھ را کامل میکند تا رفرش شود و 

ماتریس ھای جدید ثبت شود

تعداد باکسھا :١٢ باکس، تعداد ماتریسھا ١۴ ماتریس، تعداد سطوح٣سطح
سطح اول ٢ ماتریس،  سطح دوم  ۴ ماتریس ،  سطح سوم ٨ ماتریس

میزان بازدھی پاداش ١٠٠ %مبلغ باکس آپالین ۵٨٠% برای شما 



X GOLD عملکرد اسالت 

 مزیت برنامھ ایکس گلد تعداد بیشتر شرکا و فرصت ھای سرریز  است کھ از یک
.چرخھ سطح درآمد 1020% ایجاد می کند

.سطح اول (2 ماتریس): پاداش این سطح بھ شریک باالدستی شما تعلق میگیرد

.سطح دوم (4 ماتریس): از ھر ماتریس 20% دریافت می کنید

.سطح سوم (8 ماتریس): از ھر ماتریس 30% دریافت می کنید

 سطح چھارم (16 ماتریس): از ١۴ ماتریس آن 50٪ از ھر شرکت کننده دریافت می
 کنیدو دو ماتریس آخر این سطح بھ عنوان سرمایھ گذاری مجدد بھ شرکای آپالین شما

توزیع می شود

رفرش ایکس گلد : پاداش دوماتریس آخر ازسطح چھارم
 (%50 + 50%) توزیع می شود و 100٪ بین

 شرکای آپالن توزیع می شود و چرخھ جدیدی از سطح بھ
.طور خودکار شروع می شود

تعداد باکسھا : ١۵ باکس، تعداد ماتریسھا ٣٠ ماتریس، تعداد سطح ۴ سطح
سطح اول ٢ ماتریس کھ ١٠٠ % آن در ٢ ماتریس آن متعلق بھ آپالین است
سطح دوم ۴ ماتریس کھ ٢٠%مبلغ باکس در ۴ ماتریس متعلق بھ شماست
سطح سوم٨ماتریس کھ ٣٠%مبلغ باکس در ٨ماتریس متعلق بھ شماست

سطح چھارم١۶ماتریس کھ ۵٠% مبلغ باکس در ١۴ماتریس متعلق بھ شما
سود کلی اسالت در یک رفرش ١٠٢٠% مبلغ باکس برای شما و ١٠٠ %آپالین



سطوح چگونھ کار می کنند

مراقب باشید اگر ھنوز برای ارتقاع خودتان اقدامی نکردید ممکن است شریک 
سطوح پایینی شما از شما زودتر اقدام بھ آپگرید کنند و از شما سبقت بگیرند و سود 
حاصل از شما رد شود و بھ باالسری برسد. مراقب باشید فورسج بر اساس ارزش 

ھا شما را حمایت میکند

اسالت x3 = دارای 12 باکس 
اسالت x4 = دارای 12 باکس

اسالت xXx = دارای 12 باکس
اسالت X Gold = دارای 15 باکس

 ھمھ ی اسالت ھا بر اساس یک اصل کار می کنند اما ھزینھ ی فعال سازی آنھا متفاوت ھستند. در ھر رفرش
 یا چرخھ مالی سود کافی برای فعال کردن باکس بعدی را بھ دست می آورید و ھر بار با ارتقا بھ باکسھای

 بعدی باھمان تعداد نفرات قبلی کھ دعوت کردید این فرصت را بھ شما می دھد کھ ٢ برابر بیشتر درآمد کسب
.کنید

 ھرچھ در اتک ھا (حملھ) بھ ھمراه شرکای خودتان باکسھای بیشتری را باز کنید در اتک ھای جدید بھ طور
.ھمزمان سود شما را چندین برابر افزایش می دھد

 با استراتژی کار کنید و اصال نترسید این باکسھا یکبار برای ھمیشھ فعال میشوند بدون ھیچ تاریخ انقضا و
تایمر زمانی پس فرصت دارید

.تا در ھر سطح فعالی دائماً برای خودتان درآمد بھ ارمغان آورید

 چند باکس را می توان ھمزمان فعال کرد؟
 فعالن کردن باکسھا بستگی بھ نوع توان جذب برای شما دارد بنابر این در استراتژی ھای عضویت سازمانی با

فورسج ھمراه باشید
:بھ عنوان مثال

 در ھر صورتی کھ خودتان عضو ھستید و ارتقا یافتھ ایید دیگران را وارد کنید و یااینکھ طبق توان مخاطب در
 کشورتان از آنھا انتظار داشتھ باشید سعی کنید بر روی سرمایھ ھای خورد تمرکز کنید اما در ارتقا دادن

 خودتان پیشتاز باشید فراموش نکنید با مشارکت در این پلت فرم میتوانید طوری درآمد زایی کنید کھ فقر بھ
 طور کل ریشھ کن شود ارزان بفروش زیاد بفروش (ھمھ باھم برای ھم )



رفرش ھا چگونھ کار می کنند
 باکسھای فورسج دارای قابلیت رفرش ھستند ھربار کھ تمام ماتریسھای باکسھای ھر چھار اسالت را کامل میکنید با سرمایھ گذاری مجدد از طرف شرکای شما باکس شما در ھر اسالتی کھ باشد رفرش میشود

 و بھ شما اجازه میدھد کھ یکبار دیگر در ماتریسھای جدید تراکنش ثبت کنید و اینبار بھ صورت رایگان بدون ھزینھ ی مجدد فقط توسط شرکای شما سرمایھ گذاری میشود نکتھ ی جالب اینجاست کھ شما فقط
 .یکبار ھر باکس را خریداری میکنید اما تا بی نھایت باکسھای شما سرمایھ گذاری مجدد میشوند و برای شما سود خالص بھ ارمغان میآورند

 الزم بھ ذکر است بدانیم کھ ماتریس ھای  رفرش بعدی بھ چھ صورت پر میشوند؟
 در اسالت مستقیم : ھمانطور کھ تا االن متوجھ شدید ما در فورسج یک اسالت مستقیم و سھ اسالت غیر مستقیم داریم و تنھا اسالت  مستقیم کھ ایکس ٣ میباشد ماتریسھای رفرش بعد از نفرات مستقیم شما

جایگذاری میشوند
 

 در اسالت ھای غیر مستقیم : رفرشھا توسط اعضا ی غیر مستقیم تیم ھای پیرامون شما و حتی اعضای مستقیم شما صورت میپذیرد
بھ این ترتیب کھ ھر وقت چرخھ ی ھرکدام از این سھ اسالت ما کامل شد ١٠٠% سود آخرین ماتریس در ھر اسالت  (طی شرایت ھمان اسالت) بھ آپالین شما تعلق میگیرد و باکس رفرش میشود

.سیستم توسط بک پلن (پلنی موازی با پلن رویتی) جایگاه مارا در یکی از ماتریس ھای اعضای باال سر ی مان قرار میدھد و مجدد شروع بھ ثبت تراکنش ھای جدید میکند 

  این شرایط نیز برای ھمھ یکسان است و ھمانطور کھ آپالین ما بھ غیر از سود ھای تعلقی  اش کھ از الگوریتم این اکو سیستم دریافت میکند ما ھم برای آپالین مان بھ صورت پاداش سود آوری میکنیم
اعضای شرکای ما ھم برای ما ھمین گونھ  پاداش فراھم میکند

فریز شدن باکس ھا در واقع زمانی اتفاق می افتد کھ شما نھایت سودتان را در آخرین باکس بدست آورده باشید. و 
بھ محض اینکھ باکس بعدیتان را فعال کنید تمام  باکسھای فریز شده مجدد فعال میشوند

نکتھ بسیار مھم :
ساختار xXx تریبل ایکس چگونھ کار میکند؟  تریبل ایکس یک قرار داد نسبتا متفاوت تر از اسالتھای دیگر این پلت فرم است در این قرار داد در ابتدا یک ٣٠% از مبلغ 

باکس برای شما در نظر گرفتھ شده است و یک ٧٠%  از مبلغ باکس کھ در داخل قرار داد باقی میماند و بعد از اینکھ کل ماتریس ھای شما پر شدند بھ شما پرداخت میشود و 
 با شما تصفیھ حساب میشود 

ساختار ایکس گلد X Gold چگونھ کار میکند : ایکس گلد یک قرار داد سرمایھ گذاری بر اساس رفرال گیری است کھ با قانون فیبوناچی محاسبھ میشود و بھ این صورت عمل میکند کھ در 
سطح چھارم ما ١۶ ماتریس وجود دارد کھ دوماتریس آخر آن دوتا ۵٠% از مبلغ باکس را کھ در مجموع میشود ١٠٠ % مبلغ باکس را بھ آپالنین اھدا میکند. باید توجھ کنید کھ این 

دوماتریس آخر ممکن است ھرکدام از ماتریس ھای باقی مانده باشد ھیچ فرقی نمیکند کدام باشد ھرکدام کھ دوتای آخر باشد 



قوانین ارتقا و ارزشھا 

 ارتقاء فعال سازی باکس گران تر بعدی است. درآمد حاصل از 1 دوره از ھر سطح برای ارتقاء بھ سطح بعدی کافی است. پاداش ارتقا بھ شریک آپالین شما می رسد، بھ شرط  اینکھ آن آپالین 
قبل از شما این سطح را فعال کرده باشد. شما باید تصمیم بگیرید کھ سطح بعدی را فعال کنید یا خیر. اما اگر سطح بعدی را باز نکنید، پاداش ھای چرخھ دوم این سطح بھ upline شما ھدایت 
می شوند چون فورسج بر اساس ارزشھا توضیع پاداش میکند ھرکسی کھ باکس بیشتری فعال کرده باشد از نظر سیستم ارزش بیشتری برای جایگاھش قائل شده پس سریز ھا و حمایت 

ھا و قطعا پاداش بیشتری نصیبش میشود

شما می توانید با فعال کردن سطوحی کھ ھنوز فعال نشده است از شریک آپالین خود پیشی بگیرید. در چنین حالتی، شما یک نقطھ در نزدیکترین سطح شریک صعودی آنھا را اشغال 
خواھید کرد، مشروط بر اینکھ این شریک چنین سطحی را فعال کرده باشد. پاداش بھ جای باال بردن مستقیم شما بھ او تعلق می گیرد.

فورسج یک سیستم کامال عادالنھ است و بھ شما این اختیار را میدھد کھ بتوانید از شریک خود پیشی بگیرید و در راس ھمھ ی شرکای خود تازیر آیدی اول این سازمان قرار بگیرید تا نھایتا افراد راس 
سازمان افرادی فعال و تالش گر برای سود جمعی باشند نھ اشخاصی کھ زودتر آمده اند و در مقابل این شرایط را ھم برای شما ساختھ تا تالش کنید و مجددجایگاھی را کھ  شریک زیر دستتان از شما 

سبقت گرفتھ را  با ارتقا بھ یک سطح باال تر باز پس بگیرید 



 باکس انجماد باکس در صورتی اتفاق می افتد کھ شرکا تمام ماتریس ھای
 را با تکمیل رفرش اول گرفتھ باشند، اما باکس بعدی فعال نشده باشد

 یعنی

.(عدم ارتقا)
ھنگامی کھ باکس شما "یخ زد'' باکسھای فتح شده ی شما بھ طور موقت 

غیر فعال میشوند تا زمانی کھ شما با خرید باکس بعد آنالین بودنتان را 
بھ سیستم اعالم کنید بعد از اثبات آنالینی باکسھای شما مجدد فعال 

میشوند و در صورت ثبت تراکنش مجدد درماتریسھایتان سود دریافت 
میکنید این انجماد باعث میشود کھ جلوی اشخاصی کھ در تیم شما قصد 

گرفتن سرریز مجانی بدون فعالیت را دارند را محدود میکند فورسج 
برای ھیچ جایگاھی استثنا قائل نیست و تمام این قوانین برای ھمھ 
یکسان است تا آخرین باکس این استثناھا فقط شامل کسی است کھ 

آخرین باکش را در کل اسالتھا ارتقا داده باشد تا معاف از این قوانین 
باشد

سطح انجماد



.سودھای از دست رفتھ مواردی ھستند کھ پاداش ھای شرکا را از دست می دھید، و آنھا بھ یک شریک باال ھدایت می شوند
:سود از دست رفتھ ممکن است بھ دو دلیل رخ دھد

 یکی از دالیل از دست دادن سود میتواند سبقت شرکای شما باشد بھ صورتی کھ قبال گفتیم ممکنھ شما باکسی را کھ شریک خط پایین شما فعال کرده است، فعال نکرده اید. در
.واقع شما کمپرس میشوید و این پاداش بھ نزدیکترین شریک خط باال کھ این باکس را فعال کرده است میرسد

دلیل بعدی انجماد باکس است کھ سطح شما کامالً پر شده است و چرخھ 1 تکمیل شده است، اما باکس گرانتر بعدی ھنوز فعال نشده است.

نکتھ :
در ھردو این موارد پس از فعال کردن باکس بعدی ، شرکای شما و سودھای از لحظھ بھ بعد  دوباره در چرخھ بعدی خود بھ شما باز خواھد گشت.

سود از دست رفتھ و سود اضافی

 سود ھای اضافی:

در بحث سود ھای اضافی و یا گیفت ھای سیستم شما ممکن است سودھایی را دریافت کنید و آنھا بھ این صورت اتفاق می افتند کھ 
چوانچھ از خط ھای پایین و باال سر شما طی ھر فرایندی بھ صورت مداری سود دریافت کنید کھ مربوط بھ فعالیت شما نمیباشد اگا 

سیستم بر اساس ارزش جایگاھی شما با شما پرداخت میکند 



سرریزھا

سرریزھا فرآیندی ھستند کھ در آن ماتریس ھایی کھ در باکس ھای شما نھ تنھا توسط شرکای دعوت شده شخصی شما، بلکھ توسط شرکای دعوت شده توسط سایر اعضای تیم شما 
در ماتریس ھای شما پر شود. برنامھ ھای بازاریابی فورسج بھ شما این امکان را می دھند کھ از شرکای باال و پایین خود در x4، xXx و xGold سرریزھایی را دریافت کنید.

شرکای شخصی افرادی ھستند کھ با لینک مستقیم شما وارد این پلت فرم شده اند و عالمت آن طبق شکل رو برو است 

سرریز از باال بھ این معناست کھ افرادی از سمت آپالین شما برای شما سرریز شده است 

سریز از پایین بھ این معنا است کھ افرادی از سمت نفرات زیر دست شما سرریز شده است 

 سبقت این بھ این معناست کھ شخصی در تیم شما از باال سری اش سبقت گرفتھ و موقتا زیر دست شما 
نشستھ است 

 شما می توانید از شریک باالسری خودت سبقت بگیرید و باکسھایی را کھ او ھنوز فعال نکرده است را  بھ دست آورید. در این صورت، پاداش آن سطح تا زمانی کھ آپالین شما مجدد از شما سبقت نگیرد بھ شما خواھد رسید در
.این مدار نزدیکترین عضوی کھ خودش را ارتقاع دھدو سطحی را فعال کند در آمدش بھ شما ھم تعلق می گیرد

 نکتھ مھم در خصوص زمانی کھ توسط افراد زیر دست شما از شما سبقت گرفتھ میشود این است کھ بھ دلیل اینکھ آنھا با لینک شخصی شما وارد شده اند این اختیار بھ شما داده میشود کھ با ارتقا یک سطح بیشتر از آن شخص
 شما مجدد شرایط را باز میگردانید بھ نفع خودتان

 سبقت در فورسج یک رقابت سالم است یک حس خود جوشی و زنده نگھ داشتن فعاایت گویا در تیم لطفا با دیدگاه مثبت و رو بھ رشد بھ آن نگاه کنید و سعی کنید کھ برداشت منفی از این نداشتھ باشید فورسج واقعا بر اساس
ارزشھا بھ مخاطبانش نگاه میکند



سود دھی

از نمودار محاسباتی فورسج 
میتوانید استراتژی ھای خودتان 

را محاسبھ کنید

 نتیجھ احتمالی خود را در فورسج محاسبھ کنید.
 یکی از برنامھ ھا و تعداد سطوح را انتخاب کنید.

 نتیجھ تخمینی یک رفرش را در تمام باکسھا
انتخاب کنید و ببینید

https://forsage.io/#calculator-list-item-1

 بیو اس دی  یک استیبل کوین است کھ با نسبت *
1:1 بھ دالر آمریکا متصل شده است

 بیو اس دی یک استیبل کوین است کھ با نسبت 1:1   *
بھ دالر آمریکا متصل شده است

مبلغ ھزینھ ی باکس بھ دالر سود کامل از ھررفرش بھ دالر مبلغ ھزینھ خرید باکس بھ دالر سود کامل از ھر رفرش بھ دالر



مبلغ خرید ھرباکس بھ دالر سود کامل ھر رفرش بھ دالر مبلغ خرید باکس بھ دالر سود کامل از یک رفرش بھ دالر

بیو اس دی یک استیبل کوین است کھ با نسبت 1:1 بھ دالر آمریکا متصل شده است   *

بیو اس دی یک استیبل کوین است کھ با نسبت 1:1 بھ دالر آمریکا متصل شده است   *



) Legendary) اکانت لیدری

 Forsage: https://forsage.io/#calculator-list-item-1 ماشین حساب شرکت کننده

.ھمانطور کھ گفتھ شده بود شما میتوانید با سھ روش مختلف عضو فورسج شوید
میباشد  X3 . X4 بیس اکانت کھ فقط باکسھای اول دو اسالت

 فول اکانت کھ باکسھای اول ھر چھار اسالت میباشد
 و اکانت لیدری کھ از ھر چھار اسالت سھ باکس بھ باال را فعال میکنید. و بھترین حالت درآمدی در این حالت را میتوانید بھ دست بیاورید
 اما بھ شرطی کھ کال نفراتی کھ وارد میکنید ھم بااین شرایط اکانت لیدری وارد کنید و حداقل یک استیج فعال را عضو کنید در این حالت

 .باالترین تراکنش ھا و باال ترین درآمد ھا و نھایتا بیشترین سرریز را تجربھ میکنید
 .بسیاری از رھبران موفق از این استراتژی فعال سازی استفاده می کنند و این یک نگرش بسیار قوی میباشد

 فقط نکتھ ایی کھ باید در این باره مورد توجھ قرار  بگیرد بھ این صورت است کھ چنانچھ در اکانت لیدری دستور العملھا بھ درستی اجرا
نشود تیم شما بھ صورت مقطعی یک سود ابتدایی راا دریافت میکنند و خیلی زود متوقف میشود

 سعی کنید بایک استراتژی تھاجمی وقتی خودتان تقویت شدید از ھر سھ حالت عضویت در سازمانتان داشتھ باشید تا ھر نوع شخصیت و
پتانسیلی را از دست ندھید

 در مقاطعی دیده شده کھ در اکانتھای لیدری از 5 سطح الی 7 سطح ھم انجام شده کھ اتفاقھای بزرگی را رقم زده اند



پیوند ھای رسمی فورسج:
Forsage Official page - https://forsage.io
Forsage BUSD - https://busd.forsage.io
Forsage Community - https://community.forsage.io
Forsage Academy - https://academy.forsage.io
Forsage Support Center - https://support.forsage.io/hc/ru/- 
categories/360003112100-FORSAGE-BUSD

مواد بازاریابی
Forsage Brandbook - https://forsage.io/docs/brandBook.pdf 
Forsage BUSD Official video - https://youtu.be/xIZktPVJqUk

ربات ھای رسمی تلگرام را جستجو کنید
Forsage Support Bot - https://t.me/forsage_io_support_bot 
Forsage BUSD Notifier Bot - https://t.me/busd_forsage_io_bot

کانال ھای اجتماعی رسمی
Telegram Channel - https://t.me/forsage_official Telegram Chat - 
https://t.me/smartpeoplechat
Facebook - https://www.facebook.com/forsage.io.official Twitter - 
https://twitter.com/forsageofficial
Youtube - https://www.youtube.com/c/FORSAGEOfficial

https://t.me/busd_forsage_io_bot

