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CargoCoin ની સાંક્ષિપ્િ કારોબારી
Cargo Coin શ ાં છે ?
-

બ્રિટે ન આધારિત ICO પ્રોજેક્ટ

Cargo Coin રિપ્ટો ચલણ મંચ, વૈશ્વિક વેપાિ અને પરિવહન શ્વવકે ન્દ્રીકિણ માટે િચાયેલ એક સ્માટટ કિાિ છે . મંચ ન ં લક્ષ્ય વેપાિીઓ,

ભાડાર્થીઓ, શ્વિશ્વપિંગ લાઇન, બરકિંગ એજન્દ્ટ તેમજ આંતિિાષ્ટ્રીય વેપાિ અને ચીજવસ્ત તેમ જ કાગો પરિવહનમાં સામેલ અન્દ્ય તમામ
દળો વચ્ચેની રિયાપ્રશ્વતરિયાને સાનકૂળ અને ઉત્તમ બનાવવાન ં છે .
-

Cargo Coin બ્લોકચેન અને ઓનલાઈન રિપ્ટો તકનીકો માટે વેપાિ અને પરિવહન માટે ના ભૌશ્વતક શ્વવિન ં જોડાણ કિે છે .

સમસ્યાઓ અને સમાધાન:
-

છે િરવપિંડી ઘટાડિી. સ્માટટ કિાિ દ્વાિા લેન્દ્ડીંગ બીલ, લેટિ ઓફ િે રડટ અને રિપ્ટો ચકવણીના અમલીકિણ દ્વાિા વેપાિ અને પરિવહન
ઉદ્યોગમાં છે િરવપિંડી ઘટાડિી. સ્માટટ કિાિ પહેલાની નક્કી કિે લ િિતો પ ૂિી ર્થયા પછી જ ચ ૂકવણ ં છૂટે છે .

-

ખર્ચ માાં ઘટાડો. સ્માટટ કિાિ દ્વાિા એસ્િો સેવાઓ માટે બેંક ની મોટી ફી ઘટાડીને લેન્દ્ડીંગ બીલ તર્થા લેટિ ઓફ િે રડટ દ્વાિા બ્રબલ્સ.
સ્માટટ બ્રબલ ઓફ ખચટ ઘટાડવો. સ્માટટ બીલ ઓફ લેરડિંગ આંતિિાષ્ટ્રીય વાહક ખચટ અને ઓરફસ સ્ટે િનિી ખચટને દૂ િ કિે છે .

-

વિલાંબ થિામાાં ઘટાડો. પહેલાની નક્કી કિે લ સ્માટટ કિાિની િિતોના આધાિે દસ્તાવેજીકિણ શ્વવશ્વનમય ત્વરિત ર્થાય છે અને સાર્થે
સાર્થે બ્લોકચેન દ્વાિા તેને ચકાસવામાં આવે છે .

-

મારહિીની સરિા. Cargo coin કદિતી િીતે સિબ્રિત છે . તે બ્લોકચેન હેિીંગ ઍલ્ગોરિધમ ટે કનોલોજી પિ મારહતીને ભેદવાની
કોઈપણ સંભાવના વગિ સિબ્રિત િાખે છે .

-

વિિાસ માાં િધારો. તે Etherium બ્લોકચેનના જાહેિ ઈન્દ્રાસ્રક્ચિ પિ આધારિત છે .

સલામિ સાંગ્રહ. Cargo coin તમામ ઐશ્વતહાશ્વસક વ્યવહાિોના સંપ ૂણટ સંગ્રહ પિ આધારિત છે , આમ દસ્તાવેજોના ભૌશ્વતક નકિાન
અર્થવા શ્વવનાિના જોખમોર્થી તે બચી િકે છે .

હેતઓ શ ાં છે ?
-

Cargo Coinનો ઉદ્દે શ્ય બ્લોકચેન અને સ્માટટ કિાિ સમશ્વર્થિત વેપાિ અને પરિવહન માટે મફિ વૈશ્વિક બજાિ સ્ર્થાપવાનો છે ,
Cargo Coinનો અંશ્વતમ ઉદ્દે િ ટોકન ની મ ૂલ્ય વ ૃદ્ધિ અને ઉછે િ કિવાનો છે .

હેતઓને અમે કે િી રીિે પાર પાડી શકીશ?
ાં
-

પગલ ં 1: શ્વિશ્વપિંગ ઉદ્યોગ (દરિયાઇ પરિવહન) માટે એક મફિ વૈશ્વિક મંચ બજાિન ં શ્વનમાટણ અને પરિચય. શ્વનિઃશલ્ક મંચ સેવા શ્વવભાગ
પિ શ્વવિાળ વપિાિકતાટ દ્વાિા ઉપયોગી બનાવવ ં.

-

પગલ ં 2: મંચ વપિાિકતાટઓ માટે સ્માટટ કિાિની િજૂઆત.

પગલ ં 3: વપિાિકતાટઓ દ્વાિા સ્માટટ કિાિનાં ઉપયોગર્થી Cargo Coin ટૉકન્દ્સ ની માંગ ઉભી કિે છે . માંગમાં વધાિો = મ ૂલ્યમાં
વધાિો

Cargo Coin ના સ્માટચ કરારો શ ાં કરે છે ?
-

સ્માટચ બીલ ઓફ લેન્દ્ડીંગ. છે તિશ્વપિંડી ઘટાડવા, સમય બચાવવા, ખચટ કપાત, પિો વચ્ચેન ં સંચાલન અને શ્વવશ્વનમય કિવ ં સિળ
બનાવે છે .

-

સ્માટચ લેટર ઓફ ક્ે રડટ અને એસ્ક્ો ખાિાઓ. સિબ્રિત, ઝડપી અને સસ્તા.

સહભાગીઓ િચ્ર્ે સીધી પિાિટ સ્માટટ કિાિ ઉપયોબ્રગતા ભાડાની ચકવણી, સેવાની ચકવણી અને કાગો વેપાિ મ ૂલ્યની લેવડદે વડ
માટે ઉપયોગમાં લેવાય છે .

સાંભવિિ બજાર
-

૩૮૦ બ્રબબ્રલયન ડોલિ જેટલી ભાડાની ચ ૂકવણી (*UNCTAD ૨૦૧૬)
૧૨ રરબ્રલયન ડોલિ- સમરી કાગોન ં મ ૂલ્ય (*WTO ૨૦૧૬)
લાખો વપિાિકતાટઓ

હાલમાં મયાટરદત સ્પધાટ, ઉચ્ચ માશ્વસક ફી સાર્થે Cargo Coin મંચની સેવાઓને આંશ્વિક િીતે આવિી લે છે .
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-

હાલમાં કોઈ સ્માટટ કિાિ આધારિત બીલ ઓફ લેરડિંગ અને લેટિ ઓફ િે રડટ બજાિમાં ઉપલબ્ધ નર્થી.

Cargo Coin ક્ાાં સ ૂક્ષર્િ થયેલ છે ?
-

નોરટસીએસ એક્સચેન્દ્જ પિ

અન્દ્ય એક્સચેન્દ્જો ટૂંક સમયમાં આવી િહ્યા છે
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