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کارگو کوائن ایگزیکٹو مخترص
کارگو کوائن کیا ےہ؟
 یو ےک می ایک یآئ یس او منصوبہ
ں
 کارگو کوائن کو ایک اسمارٹ رکانٹیکٹ ،کریپٹو رنیس پلیٹ فارم ے
بنن ےک ںلی ڈیزائن کیا گیا ےہ تا کہ عالیم تجارت اور
ن والوں ،شپنگ ے
ٹرانسپورٹ کو غٹ مرکزی بنایا جا سےک۔ پلیٹ فارم کا ہدف تاجروں ،سامان ال ے
کرن والوں ،بوکنگ
ں
ے
ے
پارٹٹ ےک درمیان رابےط یک سہولت فراہم کرنا
می موجود تمام دیگر ں
ایجنٹس اورساز و سامان یک ںبی االقوایم تجارت ں
اور اےس ر
بہٹ بنانا ےہ۔
ںے
 کارگو کوائن تجارت اور ٹرانسپورٹ یک مادی دنیا کو بالک ں ےٹیکنالوجٹ ےس جوڑتا ےہ۔
چی اور آن الئن کریپٹو کرنیس
مسائل اور حل:
ے
ر
ر
می سامان کا اسمارٹ کانٹیکٹ بل ،کریڈٹ لیٹ اور کریپٹو ےن منٹس لگان ےس۔
 دھوکہ دیہ یک کیم،تجارت اور ٹرانسپورٹ ں
ی
ر
ر
ی
جائی۔
می دی گئ شائط پوری ہو ں
جائی یک جب اسمارٹ کانٹیکٹ ں
ےن منٹس تبیھ ادا یک ں
ی
ے
کانٹیکٹ سامان کا بل اور کریڈٹ ر
 کم قیمتی۔ اسمارٹ رجان وایل مہنگ فیس کو
لیٹ بینک یک ایسکرو خدمات ےک ںلی یل
ر
ے
ختم کر ر
اسٹیشٹی یک قیمت کو ختم کر دیتا ےہ۔
کورئٹ اور آفس
دین ںہی۔ سامان کا اسمارٹ بل بیل االقوایم
ں
گئ رشائط ےک مطابق فوری ایکسچینج ہو ر
ر
می پہےل ےس دی ی
جائ
 رتاخی کو کم ےس کم کرنا۔ دستاویزات اسمارٹ کانٹیکٹ ں
چی ےس ان یک جانچ بیھ ہو ر
ںہی اور بالک ں ے
جائ ےہ۔
ر
قدرئ طور پر محفوظ ہ۔ یہ بالک ں ے
ی
ٹیکنالوج پر
چی یک ہیشنگ الگورتھم
 معلومات کو محفوظ کرنا۔ کارگو کوائنے
نہی۔
انحصار کرتا ےہ اور معلومات کا باہر نکلنا ممکن ں
چی ےک پبلک انفرا ر
 بھروسہ بڑھانا۔ یہ ایتھریم بالک ں ےسٹکچر پر انحصار کرتا ےہ۔
ے
ے
 دستاویزات محفوظ رکھنا۔ کارگو کوائن تمام ٹرانزیکشٹ یک تاری خ ےک مکمل اسٹوری ج پر انحصار کرتا ےہ جس ےسے
ے
ہون کا خطرہ ٹل جاتا ےہ۔
کھون یا تباہ
دستاویزات ےک
اہداف کیا رہی؟
ے
چی اور
 کارگو کوائن کا ہدفتجارت اور ٹرانسپورٹ ےک ںلی ایک مفت مارکیٹ پلیس بنان ےہ جس یک بنیاٹ بالک ں
ی
اسمارٹ ر
کانٹیکٹس ہوں ےک۔
 آخری ہدف کارگو کاوئن یک ٹوکن یک قیمت کو بڑھانا ےہ۔ے
ہم یہ اہداف کیےس حاصل کریں ےک؟
می شپنگ یک صنعت (بحری ٹرانسپورٹ) ےک ںلی ایک مفت عالیم پلیٹ فارم یک تخلیق اور تعارف۔
 پہال قدم :مارکیٹ ںے
صارفی یک بڑی تعداد حاصل کرنا۔
پلیٹ فارم ےک مفت خدمات واےل حےص ےک ںلی
ں
صارفی ےک لی اسمارٹ ر
ںے
کانٹیکٹس کا تعارف
 دوشا قدم :پلیٹ فارم ےکں
ی
ے
ر
ے
ںے
 تیرسا قدم:می اضافہ
صارفی یک جانب ےس اسمارٹ کانٹیکٹس کا استعمال کارگو کوائن ٹوکٹ یک طلب بڑھان گا۔ طلب ں
می اضافہ۔
= قیمت ں
کارگو کوائن اسمارٹ ر
ے
سکت رہی؟
کانییکٹس کیا کر
 سامان کا اسمارٹ بل۔ دھوکہ دیہ یک کیم ،وقت یک بچت ،کم قیمت ،استعمال اور ں ےپارٹٹ ےن درمیان ایکسچینج
می آسان۔
ں
ر
ے
 اسمارٹ کریڈٹ کا لیی اور ایسکرو اکاؤنٹس۔ محفوظ ،ںتٹ اور سستا۔ ارکان ےک درمیان براہ راست سودے۔ اسمارٹ رکانٹیکٹس یک سہولیات کو سامان یک ےن منٹس ،خدمات یک ےن
ی
ےے
جان گا۔
انزیکشٹ ےک ںلی استعمال کیا
منٹس اور کارگو تجارت یک قیمت یک ٹر
مارکیٹ کا پوٹینشل
 سامان یک ن منٹس ےک لی  380ں ےبلی ڈالر (٭یو این یس رئ اے یئ )2016
ں
ے
  12ں ےٹریلی ڈالر – بحری کارگو یک قیمت (٭ڈبلیو رئ او )2016
ںے
صارفی
 -الکھوں
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اونچ ماہانہ فیس ےک ساتھ کارگو کوائن پلیٹ فارم یک خدمات کا رصف کچھ حصہ
 پہےل ےس موجود محدود مقابلہ ،یفراہم کرتا ےہ۔
ی
ر
ر
نہی۔
می کوئ سامان کا اسمارٹ کانٹیکٹ بل یا کریڈٹ کا لیٹ دستیاب ں
 مارکیٹ ںکارگو کوائن کہاں کہاں موجود ےہ؟
 ناٹکس ایکسچینج پر -دیگر ایکسچینجز پر جلد یہ

2 | www.thecargocoin.com

