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 جائزہ

۔ ن ےس جوڑتا ہے  کارگو کوائن پلیٹ فارم تجارت اور ٹرانسپورٹ یک مادی دنیا کو بالک چیر

ن کو رابےط میر آ کر کارگوزع اپئن  –کارگو کوائن یک بنیاد دو ستونوں پر رکیھ گئی ہے  پہال ستون ایک آن الئن پلیٹ فارم ہے جو کئی پارٹیر

۔ وریات اور دیگر خدمات ےک بارے میر معلومات ایکسچینج کرنن کا موقع دیتا ہے :  ٹرانسپورٹ یک ضن یکٹس ہیر دورسا ستون اسمارٹ کانیر

 ذریےع ےک طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے یا اس ےک عالوہ اےس  انہیر پیش کش ےس ڈلیوری تک ےک تمام عمل کو ریکارڈ کرنن ےک
ی
ایک برق

اصل پے منٹ یک سہولت ےک لیر بیھ استعمال کیا جا سکتا ہے چاہے وہ براہ راست پے منٹ ہو، ایسکرو پے منٹ یا مختلف مرحلوں میر 

 وایل ایسکرو پے منٹ۔
 تھوڑے تھوڑے فنڈز ادا کرنن

 ڈالرز ےک بی مفت آن الئن خدمات ےک تعار 
ن ن یک ایک بڑی تعداد کو  2ف اور ان پر عمل درآمد ےس اےس کئی بلیر بی مارکیٹ پلیس میر صارفیر

۔  ےک لیر ڈیزائن کیا گیا ہے
ن ےککشش دالپن  خدمات ےک حےص میر رابطہ کرنن ےس خود بخود پلیٹ فارم یک کارگو کوائن پلیٹ فارم ےک صارفیر

۔ یہ ا
ی

۔ پلیٹ فارم کا مقصد کارگو اسمارٹ سہولیات یک طلب بڑےھ یک
ی
ن ےک ذریےع حاصل یک جا سکیر ےک

سمارٹ سہولیات کارگو کوائن ٹوکین

۔
ی

 قیمت مےل یک
ن
ن یک طلب ےک ذریےع آبی یس او ےک سپورٹرز کو اضاق ۔ کارگو کوائن ٹوکین ن یک طلب کو زیادہ ےس زیادہ بڑھانا ہے  کوائن ٹوکین
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۔ خالصہ1  
 

یکٹ،  کارگو کوائن   ےک لیر ڈیزائن کیا گیا ہے تا کہ عالیم تجارت اور ٹرانسپورٹ کو غیر کو ایک اسمارٹ کانیر
کریپٹو رنیس پلیٹ فارم بننن

ن  االقوایم  مرکزی بنایا جا سےک۔ پلیٹ فارم کا ہدف تاجروں، سامان الپن والوں، شپنگ کرنن والوں، بکنگ ایجنٹس اورساز و سامان یک بیر

ن ےک درمیان ن ایک متوازن ایکو  تجارت میر موجود تمام دیگر پارٹیر ۔ پلیٹ فارم ےک صارفیر رابےط یک سہولت فراہم کرنا اور اےس بہیی بنانا ہے

۔   جو نئی کریپٹو کرنیس اور بال مزاحمت رابےط یک بنیاد پر بنا ہے
ی
 سسٹم کا تجربہ کریں ےک

ینج اور پے منٹ ےک انتخابات ےک لیر کا مقصد ریئل ٹائم میر کم قیمت پر تجارت اور کارگو دستاویزات ےک پی عیب ایکسچکارگو کوائن 

، شفافیت، رساغ لگاپن یک اہلیت اور احتساب یک اہلیت  ۔ پلیٹ فارم کا آرکیٹیکچر ہابی لیول سیکیوربر ماحول اور آلہ جات فراہم کرنا ہے

۔ اےس اس طرح بنایا گیا ہے کہ ارکان اس ےک کیس بیھ حےص کا اکیےل یا دورسے حصوں ےک  ۔ ےک اصولوں پر بنا ہے ساتھ فائدہ اٹھا سکیی ہیر  

۔ اےس ایک سادہ  اےس اس طرح بنایا گیا ہے کہ ارکان اس ےک کیس ایک حےص کا اکیےل یا دورسے حصوں ےک ساتھ بیھ فائدہ اٹھا سکیی ہیر

یکٹ سہولت ےک طور پر استعمال کیا   پے منٹس ےک انتخابات ےک ساتھ ایک پیچیدہ اسمارٹ کانیر
جا سکتا  پلیٹ فارم ےک طور پر یا کئی

 ےک منصونی پر عمل درآمد کا موقع فراہم کرتا ہے 
ن ےس تعلق ایک بڑے پیماپن ۔ مادی تجارت اور ٹرانسپورٹ کا آن الئن کنیپٹو ٹیکنالوجیر  ہے

۔  اور اےس مزید پھیالپن یک اجازت دیتا ہے

۔ پلیٹ فارم پر موجود تمام سہولیات کارگو کارگو کوائن   قیمت ےک التعداد  امکانات مہیا کرتا ہے
ن
 اور ارکان ےک لیر اضاق

ن پلیٹ فارم صارفیر

۔  ن یک ڈیمانڈ کو بڑھانا اوران ےک استعمال میر مدد دینا ہے
۔ آخری مقصد ٹوکین  ہیر

ن ےس کام کربی یک ٹیم یک دلچسئ  اس   کارگو کوائن کوائین

۔ ےک آبی یس او  سپورٹرز یک دلچسئ  یک غماز ہے   

؟  ۔1۔1 کارگو کوائن کیا ہے  

ز، بہت سا سامان، حصوں میر سامان،  –اس منصونی کا مکمل دائرہ کار ٹرانسپورٹ ےک تمام حصوں پر پھیال ہے  شپنگ یک صنعت )کنٹیین

ہ پر آمد و رفت(، آمد و رفت ےک دیگر "نیی زماپن ےک"   سامان )جہازوں، ڈرونز وغیر
مائع سامان، زمیئن آمد و رفت )ٹرک، ریل وے(، ہوابی

پائپ الئن ٹرانسپورٹ، جگہ کا سامان، شہر ےک اندر اور باہر بھیجا جاپن واال سامان۔ مختلف اقسام یک ٹرانسپورٹ ےک لیر ذرائع جیسا کہ 

۔ مقصد ساز و سامان ےک 
ی

 جس ےس ٹرانسپورٹ یک فعالیت ال محدود ہو جاپی یک
ی
وقف کردہ پلیٹ فارمز ایک دورسے ےس جڑے ہوں ےک

۔ تمام ارکان اور آلہ جات ےک اکٹھا کرنن ایک انوکھا، اپئن تاجروں کا تمام ٹرانسپورٹ ےک ساتھ ع الیم سطح پر ایک متحدہ عمل کا قیام ہے

۔ ایکو سسٹمطرز کا ایک  ملتا ہے  

یکٹس ےک ذریےع ایک محفوظ ٹرانسفر اور اسٹوری    ج ےک طریقی ےک طور پر اور ٹرانسپورٹ یک خدمات اور سامان ےک  کارگوکوائن اسمارٹ کانیر

۔ لیر پے منٹ ا  ےک لیر ڈیوائن کیا گیا ہے
ن یک پوری قوت سامین  کارگوکوائندا کرنن واےل پلیٹ فارم استعمال کرنن ےک تصور ےس کریپٹو کرنسیر

، رد کرنن اور عمل ےک ذریےع  ، قبول کرنن ، وصول کرنن  ےک لیر بلکہ بھیجنن
آبی ہے نہ ضف پے منٹ ادا کرنن اور قیمت محفوظ رکھنن

  ےک ایک متعامل طریقی ےک طور پر بیھ۔دستاویزات پر دستخط کرنن 

ٹوکن ےک معیار پر بنن گا کیوں کہ یہ مستقبل قریب میر دستیاب ہو گا، اور اس میر موجودہ ا؛ آر  223سب ےس نیی ای آر یس کارگوکوائن 

۔ ای آر یس  20یس  یکٹس یک مزید جدید  223ٹوکن ےک معیار ےک مقابےل بڑی اصالحات یک گئی ہیر ، باریک اور عالیم دیکھ اسمارٹ کانیر

ن سالیڈیئر  ۔ جاری کیر گیی ٹوکین ، اور یہ ٹوکن ےک ممکنہ مسائل ےس بیھ بچاتا ہے وری ہے بھال کو ممکن بناتا ہے جو اس منصونی ےک لیر ضن

 ےک لیر اوپن
 اور ہر ایک ےک کوڈ کا ریویو اور جائزہ لینن

ی
یکٹس یک طرح کام کریں ےک سورس ےک طور پر  میر پروگرام کیر گیی اسمارٹ کانیر

۔
ی
 جس ےس منصونی ےس تمام مقاصد ایک ساتھ پورے ہوں ےک

ی
 دستیاب ہوں ےک

ن یک ڈیولپمنٹ اور مرحلہ وار   حاصل کیر گیی فنڈز دنیا بھر میر کارگو یک ٹرانسپورٹ اور مسافر ھنعتوں میر پلیٹ فارم اور کریپٹو کرنسیر

۔ ابتدابی کوائن یک پ
ی
ن یک ایک بڑی تعداد کو حصہ لینن اور پلیٹ فارم اور امپلیمینٹیشن میر استعمال ہوں ےک یش کش )آبی یس او( پارٹیر

 
ی

ن کو سپورٹ کرنن یک اجازت دے یک ۔ٹوکین  

۔ ن ےس جوڑتا ہے  کارگو کوائن پلیٹ فارم تجارت اور ٹرانسپورٹ یک مادی دنیا کو بالک چیر

مسئلہ 2۔1  

ن ہے )ڈبلیو بر او اعداد و شمار(۔ 12محض بحری تجارت یک عالیم قیمت  –ٹرانسپورٹ صنعت کا سائز بہت بڑا ہے  میر  2017$ ٹریلیر

ن ڈالر ہے )یو این یس بر اے ڈی(۔ بھےل یہ سامان الپن ےل جاپن یک صنعت سب ےس بڑے معایسر  280سامان ےک ریٹس یک قیمت  بلیر

، یہ تکی ز میر ےس ایک ہے
 واےل تمام سامان ےک لیر کاغذی دستاویزات جاری یک سیکیر

۔ آج بھیجی جاپن نیک طور پر سب ےس کم جدید ہے
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، جس میر پیسہ اور وقت لگتا   ہیر
ز ےک ذریےع بھیجی جابی ، چاہے ٹرانسپورٹ کا ذریعہ کوبی بیھ ہو۔ تمام اصیل دستاویزات کورییی  ہیر

جابی

۔ تمام ساز و سامان  ےک لیر روایئی انداز  ، آہستہ اور غیر  –میر رقم ادا یک جابی ہے  ہے
ی
بینک وائر ٹرانسفر یا کریڈیٹ لییر ےک ذریےع۔ یہ مہنےک

۔   ہفتوں ےک لیر بالک کر دیا جاتا ہے
ن کو کئی  بار یو ایس ےک متعلقہ بینکس میر ڈالر اور یورو یک ٹرانزیکشین

ن
۔ کاق  ہیر

محفوظ طریقی

، صنعت میر موجود ہر شخص اس مسئےل کا سامنا ک  قیمتیر
ن
۔ اصیل دستاویزات بھیجنن اور رقم یک منتقیل میر تاخیر ےس اضاق ر چکا ہے

۔ ن میر بیھ گڑبڑ ہو جابی ہے  چیر
، جبکہ ایک لمئی سپالبی  ہیر

کارگو   موقع یک قیمت اور اثاثہ جات یک قیمت میر کیم ےک مسائل پیدا ہونی

ن ٹیکنالوجی تجارت اور ٹرانسپورٹ کو بہیی بنا کوائن  :   بالک چیر
ی

۔ یہ بہت ےس مسائل ختم کر دے یک کر اس میر انقالب البی ہے  

 

 
 

دھوےک ےک خطرے کو کم کرتا ہے اور کئی کیسن میر اےس مکمل طور پر ختم کر دیتا ہے کیوں کہ  کارگوکوائن –۔ دھوکہ دیہ کم کرنا 1

ائط پوری نہ ہو جائیر اور پے منٹ ادا ہونن اور  ن یک پہےل ےس ےط کردہ رسر کوبی بیھ پے منٹ تب تک ادا نہیر یک جابی جب تک دونوں پارٹیر

۔ دھوکہ دیہ یک حمایت یا یا ایسکرو میر محفوظ ہونن کا ثبوت بیھ عوایم طو  /  ۔ پے منٹس یک ضمانت پیک ہے ر پر دستیاب ہونا چاہنر

۔  ملکیت ےک کاغذات یک نقل بنانا ممکن نہیر

ہ ےک پورے عمل  کارگوکوائن –۔ قیمتیر گھٹانا 2 ز، بیمہ کاروں وغیر
، بندرگاہوں، کسٹمز ایجنٹس، کورییی ن بینکس، داللوں، ایجنٹس، الئین

ح   جیسا کہ اس وقت ایل میر لگین وایل بڑی رسر
ی
 پے منٹس پر کوبی الگت نہیر آپی یک

۔ ضمانت دی گئی  صد ےک مقابےل قیمتیر کم کرتا ہے
ن
ق

۔ /  یس ےک ساتھ ہے  

 یک پے منٹ  کارگوکوائن –۔ تاخیر کم کرنا 3
ن فوری ایکسچینج، دستاویزات ےک ریویو اور منظوری اور اسمارٹ معاہدے میر شامل پارییر

ن  فراہم کر ےک تاخیر ےس ۔ بالک چیر ۔ مزید تاخیر مختلف ٹائم زونز یا مختلف عوایم چھٹیوں یک وجہ ےس ہو جابی ہے کام   24/7بچتا ہے

۔ اندازے ےک مطابق ہر سال ضف پے منٹ  ورت ہے ، نہ یہ اےس چھٹیوں یک ضن کربی ہے اور انسانوں یک مداخلت پر انحصار نہیر کربی

ن )یو این یس اے19میر تاخیر یک وجہ ےس  ۔ $ بلیر بر ڈی( کا نقصان ہوتا ہے  

کچر پر انحصار کرتا ہے جےس ایک غیر مرکزی پیر ٹو پیر انفرا  کارگوکوائن –۔ بھروسہ بڑھانا 4 ن ےک پبلک انفرا سیر ایتھریم بالک چیر

 لیر خود بولتا ہے 
۔ ایک تصدیق شدہ اور بھروسہ مند ٹیکنالوجی کا استعمال اپنن کچر میر ہزاروں لوگ سہارا دینی ہیر

۔سیر  

ن یک ثابت شدہ ہیشنگ الگورتھم ٹیکنالوجی پر بنا  کارگوکوائن –۔ معلومات کو محفوظ بنانا 5 ۔ یہ بالک چیر قدربی طور پر محفوظ ہے

۔ مکمل طور پر محفوظ  ہے جہاں ےس درمیابن رابطہ کاروں جیسا کہ بینکس، داللوں، ایجنٹس ےک ذریےع معلومات ےک نکلین کا امکان نہیر

۔ہونن ےک ساتھ سات  ہیر
 سب کو بیھ نظر آبی

ی
ن ےک عالوہ باق یکشن یک معلومات عوایم سطح پر دکھاتا ہے جہاں یہ دونوں پارٹیر ن ھ یہ ٹرکین  
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، اس  کارگوکوائن –۔ محفوظ دستاویزات 6 ن ےک مکمل اسٹوری    ج یک اجازت دیتا ہے بلکہ اس پر انحصار کرتا ہے نہ ضف تمام ٹرانزیکشین

۔ اس ےک ساتھ ساتھ یہ کالؤڈ میر موجود ماضن یک ےس کاغذی دستاویزات ےک گم جاپن ی ا خراب ہو جاپن کا خطرہ ختم ہو جاتا ہے

۔  معلومات یک آسان رسچنگ اور  ریویو کو بیھ ممکن بناتا ہے

۔ معیاری یا ذابی طور پر  کارگوکوائن –لچکداری  ائط چن سکئی ہیر ن آسابن ےس اپنن رابےط یک رسر ےط یک لچک دار ہے اور اس میر شامل پارٹیر

۔ زبان یک رکاوٹ کا ہٹ جانا بیھ ایکو سسٹم ےک ارکان ےک لیر مددگار 
ی
 بنائیر ےک

ائط، ضوابط اور فارمز صارف ےک تجرنی کو بہیی
گئی رسر

 ثابت ہو گا۔ 

 

۔ کارگو کوائن یک ڈویلپمنٹ3۔1  

 

 :
ی

  کارگوکوائن یک ڈویلپمنٹ مندرجہ ذیل مرحلوں میر یک جاپی یک
ایک عالیم شپنگ پلیٹ فارم یک ڈیویلپمنٹ، اسمارٹ معاہدوں کا استعمال )سامان ےک لیر اسمارٹ بل، کریڈٹ  –شپنگ پلیٹ فارم ۔ 1

۔ پلیٹ فارم درآمد کاروں، برآمد کاروں، سامان بھیجنن والوں، ہ(، جےس اس وائٹ پیی  میر پلیٹ فارم کہا گیا ہے  وغیر
 ےک لیر اسمارٹ لییر

۔ بکنگ ایجنٹس، جہازوں ےک داللوں، ج ہ کو ایک اکٹھے مارکیٹ پلیس میر جوڑتا ہے ہازون ےک مالکان وغیر  
یکٹس کا استعمال، زمیئن پلیٹ فارم تمام زمیئن ٹرانسپورٹ کا  –زمینن پلیٹ فارم ۔ 2 عالیم زمیئن پلیٹ فارم یک ڈیویلپمنٹ، اسمارٹ کانیر

ہ۔   احاطہ کرے گا جیسا کہ ٹرکس، ریل وے، پائپس وغیر
یکٹس کا استعمال، جس ےس صنعت کار اپئن ایک  –کا پلیٹ فارم   کارگو تمام مقاصد ۔ 3 مارکیٹ پلیس یک ڈیویلپمنٹ، اسمارٹ کانیر

۔ 
ی
 اوربحری اور زمیئن پلیٹ فارمز ےک درمیان قائم تعلق ےک ذریےع انہیر گاہکوں ےس براہ راست جوڑ سکیر ےک

ی
 پراڈکٹ دکھا سکیر ےک

یکٹس کا استعمال، جس میر کارگو جہاز، کارگو ہییل ہوابی سامان یک ٹر  – اییر کارگو پلیٹ فارم۔ 4 انسپورٹ یک ڈیویلپمنٹ، اسمارٹ کانیر
ز اور ڈرونز شامل ہیر 

۔کاپیر  
 

۔ –یک بات کرتا ہے   1یہ وائٹ پیی  مرحلہ  شپنگ صنعت کا پلیٹ فارم، جو اس منصونی کا بنیادی حصہ ہے   
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۔ عالیم سطح پر تجارت اور ٹرانسپورٹ کا تعارف2  
 

۔ کوبی بیھ  ن االقوایم تجارت کا ایک بنیادی حصہ ہے تجارت بیر

، اےس بھیجا  ن جےس بنایا یا جس یک تجارت یک جاپی مادی ےسر یا چیر

 ، ۔ ٹرانسپورٹ لوگوں ےک درمیان تجارت کو ممکن بنابی ہے جاتا ہے

۔ ٹرانسپورٹ کا   ےک لیر الزیم قرار دی گئی ہے
جو تہزیبوں ےک بننن

 ےک لیر درست طریقہ ایک فعال ا
ور سسئی تجارت کو یقیئن بناپن

۔ درست وقت پر درست ساتیھ اور درست قیمت  الزیم ہے

۔ ٹرانسپورٹ   ےک لیر الزیم ہیر
ےک چار طریقی فعالیت حاصل کرنن

سمندر، رسرک، ریل اور ہوا۔ زیادہ تر ایک ےس زیادہ اقسام یک  –ہیر 

 میر شپن
۔ معایسر سیکیر گ یک ٹرانسپورٹ کا استعمال کیا جاتا ہے

۔ اس ےس ہمیر   یافتہ ہے
ی
صنعت تکنییک طور پر سب ےس کم ترق

۔  ی ےس داخل ہونن کا موقع ملتا ہے ن   کارگو کوائن ےک تعارف اور نسبتا کم مقابےل ےک ساتھ عالیم مارکیٹ پلیس میر تیر

 

 صنعت اور ممکنہ مارکیٹ ےک مالیابی عناض ےک مخترص اعداد و شمار

ن ٹن  13۔3میر  2016 -  پر متحدہ اقوام یک کانفرنس( –بلیر
ی
دنیا یک بحری تجارت؛ ٭یو این یس بر اے ڈی )تجارت اور ترق  

ز میر الدے گئر   - ن ٹن؛ 1۔8کنٹیین بلیر  

ن ٹن 8۔5سامان، ٹکڑوں میر بٹے سامان، مائع میر الئر گئر  - بلیر  

 ای یوز  701 -
ے

ن ٹ این یس بر اے ڈی( میر دنیا بھر یک بندرگاہوں پر ہینڈل کیا گیا؛ )٭یو  2016کو ملیر  

ن 380یو ایس  - ،  $ بلیر )٭یو این یس بر اے ڈی( ےک عالیم معیشت ےک تاجر جہازوں ےک عالیم معیشت ےک ساتھ سامان ےک ریٹس میر

 آپریشن ےس اندازہ لگایا گیا۔ 

 ےک  -
ے

ن ٹن 1۔9ڈی ڈبلیو ٹ دنیا ےک تاجروں کا جہاز       ٭عالیم چیمیی آف شپنگ – بلیر  

ی 90عالیم شپنگ یک صنعت دنیا یک تجارت کا  ٪: 90کا   دنیا یک تجارت - ن االقوایم میر  ایم او )بیر
؛ ٭آبی  ےک لیر ذمہ دار ہے

٪ ےل کر جاپن

 ٹائم آرگنائزیشن(

؛ )٭آبی ایم او( تاجر جہاز  50،000 -  االقوایم طور پر تجارت کر رہے ہیر وار ہر قسم کا سامان ٹرانسپورٹ کر رہے ہیر
ن بیر  

ن ڈالر  12 - !(؛ )ڈبلیو بر او کا اندازہ( – ٹریلیر ن یک معیشت ےک سائز کو پہنچنن وایل ہے بحری تجارت یک قیمت، )چیر  

ن  1۔2 - مالح جو دیکھنن میر ہن قومیت ےس تعلق رکھنی ہیر  ملیر  

؛  شپنگ سب ےس کم اندھن لینی ہے اور کاربن دوست - )٭یو این یس بر اے ڈی(تجاربی ٹرانسپورٹ ہے  

-  
ی

)٭یو این یس بر اے ڈی(عالیم سطح پر تجارت اور ٹرانسپورٹ یک؛  مستحکم لمنی ترق  

ن یک  ر رکھنی ہونی کارگو کوائن پلیٹ فارم کا مقصد ایک دورسے ےس جڑی کئی بلیر تجارت اور ٹرانسپورٹ ےک عالیم اعداد و شمار کو نظر میر

یز میر ایک خدمات اور سہولیات ےک فرام کنندہ ےک طور پر اپنن اسمارٹ کری
۔انڈسیر پٹو حل ےل کر آنا ہے  

۔   یہ پلیٹ فارم مادی دنیا اور کریپٹو یک کائنات ےک درمیان ایک مضبوط رابطہ قائم کرتا ہے
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۔ کارگو کوائن ایکو سسٹم3  
 

ن ۔ ارکان اور 1۔3 مرکزی سامعیر  

 

پلیٹ فارم عالیم سطح پر ہر تجاربی کمپئن یا فرد، شپنگ الئن، سامان بھیجنن واےل، جہازوں ےک دالل اور عالیم تجارت اور کارگو کوائن 

۔ پلیٹ فارم   ن تک پھیال ہوا ہے بحری ٹرانسپورٹ یک خدمات اور سہولیات۔ یک دو بنیادیں ہیر یعئن ٹرانسپورٹ میر شامل دیگر پارٹیر

۔صنعت تکنییک طور پر سب ےس ز  وعات کرنن ےک پیچھے ییہ وجہ کار فرما ہے ۔ اس خاص سیکیر ےس رسر  پذیر ہے
ی
یادہ ترق  

 ےک لیر خدمات مفت 
( اور انہیر تجارت وار ٹرانسپورٹ ےک لیر ایک عالیم مارکیٹ پلیس بناپن ہیر )کوبی ماہانہ یا ساالنہ فیس نہیر

۔ پلیٹ ن یک بڑی تعداد مرکزی مقصد ہے ۔ صارفیر ۔ سہولیات فارم یک  استعمال کیا جاتا ہے  ہیر
ن استعمال کربی اور طلب بڑھابی کارگو کوائین

۔ بانیوں، ٹیم اور آبی یس او ےک سپورٹرز یک دلچسئ   کارگو کوائن یک طلب وار اس یک قیمت کو پسند کیر جانا آبی یس او کا آخری ہدف ہے

۔ سیکشن  ن میر ہے ۔میر تفصیل ےس دیکھنر کہ پلیٹ فارم کیےس کام   4ایک یہ چیر کرتا ہے  

 

مارکیٹ: اوپر دپے گیی تمام گروپس ےس الکھوں افراد۔ ممکنہ 2۔3  

تمام ارکان کو "درست" قیمت، وقت اور جگہ میر "درست" خدمت  -

۔ ورت ہے  ڈھونڈپن یک ضن

۔ - ن اور کم قیمت پر محفوظ رابطہ چاہنر تمام ارکان کو فوری ٹرانزیکشین  

 ایکسچینج چاہنر  -
ن ۔تمام ارکان کو دستاویزات یک محفوظ اور تیر  

ورت ہے یعئن کارگو کا رسوے کرنن واےل، مرک -  خدمات یک ضن
ن
زی ارکان کو اضاق

ہ۔مبی ہ ےک دالل، کسٹمز ایجنٹ، جہاز کا ایجنٹ، سامن رکھنن یک جگہ وغیر  

عالیم وسعت -  

بینکنگ دن۔ 3ےس  2 –بینک پے منٹس آہستہ ہیر  -  

میر ڈیزائن کیا گیا۔ ب  یس ےک زماپن ےس پہےل اور  1973سوئفٹ سسٹم  -

ول رکھنن یک  ن پر انیر نیٹ ےس کئی دہائیاں پہےل۔ یہ یو ایس آفس ےک ٹرانزیکشین انیر

۔  وجہ ےس نہایت غیر بھروسہ مند اور آہستہ ہے

۔ مختلف ٹائم تک کام کرتا ہے  5:00ےس  9:00بینک ضف ہفیی ےک پانچ دن  -

۔ بزنس کرنن واال کوبی بیھ شخص   ہیر
زونز اور مختلف عوایم چھٹیاں ہوبی

۔اس  مسئےل ےس واقف ہے  

۔ ساالنہ قیمت میر  -  ہیر
 پڑبی

ی
ن ڈالر٭  1۔6بینک ےس پے منٹس مہنیک ٹریلیر

ہ(  ذخیر
ی
ن االقوایم مالیات کا ادارہ، وفاق  )ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن، بیر

۔ - تھرڈ پاربر ےک پاس موجود دستاویزات ےک محفوظ رہنن یک ضمانت نہیر  

ز آہستہ )  - ۔  4 – 2کورییی  ہیر
ی
دن( اور مہنےک  

۔ -  ہیر
راسیی میر اور آفس ےک سامان میر اصیل دستاویزات کھو جابی  

 

 ایکو سسٹم ےک مرکزی ارکان

تاجر، درآمد کار، برآمد کار، چارٹرر -  

پرائیویٹ افراد -  

 بھیجنن واےل -
ے
سامان آگ  

این وی او یس یس )جہازوں ےک بغیر چلین واےل  -

ز( ییی  کیر
 کنٹیین

ن   - کنٹیین الئین  

بکنگ ایجنٹس -  

جہازوں ےک مالکان / جہازوں ےک مینیجرز /  -

واےلجہاز چالپن   

جہازوں ےک دالل -  

جہازوں ےک ایجنٹس -  

کارگو / جہاز / ٹرانسپورٹ ےک سامان یک بیمہ   -

 کمپنیاں اور دالل

گودام / سامان رکھنن یک جگہیر   -  

کسٹم ایجنٹس  -  

نٹنڈنٹس /  -  واےل / سی 
آزاد کارگو کا رسوے کرنن

 بندرگاہ ےک کپتان

ے، سپالبی کرنن واےل اور  - جہاز ےک ذخیر

 واےل بشمول اجازتیر / خدمات فر 
اہم کرنن

 تکنییک / جہاز رابن ےس متعلق

مالح / عملہ -  

، مگر  - ن )آخری مگر اختتام نہیر اسٹیٹ اتھارٹیر

 گا خاص کر 
ی
یہ ماننا پڑے گا کہ اس میر وقت لگ

)  پذیر ملکوں میر
 ترقی

، فلیگ  - ن  وایل سوسائٹیر
جہازوں یک اقسام بناپن

 اسٹیٹ انتظامیہ
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۔ پے منٹ میر تاخیر  ن پر اس کا اثر پڑتا ہے  چیر
 خرچے بننی ہیر اور پوری سپالبی

ن
، اضاق شپنگ یک صنعت میر تاخیر یک قیمت روپیہ ہوتا ہے

ز اور بندرگاہ یک ن ڈ 29سہولیات( یک موقع یک قیمتساالنہ  یک وجہ ےس سامان )جہاز، کنٹیین ۔ )٭یو این یس اے ڈی(بلیر الر بتابی جابی ہے  

ن ےک  ۔ کارگو کوائن اسمارٹ پلیٹ فارم تمام شامل پارٹیر ۔ یہ "پرانن زماپن یک" ہے  یافتہ ہے
ی
شپنگ یک صنعت تکنییک طور پر سب ےس کم ترق

۔ پلیٹ فارم یک درمیان عالیم تجارت اور ٹرانسپورٹ ےک رابےط یک مکمل سہو   ہیر لیات دیتا ہے
ی

کو   کارگو کوائن   اور  سہولیات انقالب الٹ

۔  عالیم تجارت اور ٹرانسپورٹ ےک لیر اپئن طرز کا ایک، انوکھا ایکو سسٹم بنا دیئی ہیر

 

وضاحت -۔ پلیٹ فارم کیےس کام کرتا ہے 3۔3  
 

خدمات ےک لیر ایک عالیم مارکیٹ پلیس بنانا ہے جےس اسمارٹ تجارت اور ٹرانسپورٹ یک مقصد پلیٹ فارم کا کارگو کوائن اسمارٹ 

۔
ی
یکٹس اور کریپٹو ےک پے منٹ ےک طریقی سپورٹ کریں ےک  کانیر

 

( اسمارٹ سہولیات  یکٹس اور پے منٹ ےک طریقی )اسمارٹ کانیر

 ےک لیر 
یک قیمت بن اور بڑھ کارگو کوائن تا کہ ، متعارف کروانن

ر پر مارکیٹ ےک لیر بئن سےک، ہم پن ایک الئر مگر مکمل طو 

۔  حکمت عمیل اپنابی ہے

ہے جو )خدمات( بنیاد ایک عالیم مارکیٹ پلیس پلیٹ فارم 

تمام اقسام ےک سامان یک طلب و رسد میر مدد دیتا ہے بشمول 

۔  وری ہیر الزیم خدمات ےک جو شپنگ اور تجارت ےک لیر ضن

اسمارٹ مفت خدمات کا استعمال خود بخود پلیٹ فارم یک 

۔ مارکیٹ پلیس کو تمام یات سہول پر عمل درآمد کرتا ہے

ن ےک  ۔مفت صارفیر استعمال ےک لیر ڈیزائن کیا گیا ہے  

، ارکان حاصل کرنا کارگو کوائن  ن کا مقصد زیادہ ےس زیادہ صارفیر

۔  اور ان کا رابطہ بڑھانا ہے

 

 

 

اس طرح ےک دورسے پلیٹ فارم کارگو کوائن یک خدمات کا ضف 

۔ ان سب کو رقم ادا کرنن پڑبی کچھ حصہ یہ فراہم    ہیر
کرنی

۔ انہیر یا تو منافع حاصل کرنن یا  250ہے جو ماہانہ  ڈالر تک ہے

۔   ےک لیر بنایا گیا ہے
اپنن مرکزی مالک تک گاہک اور معلومات الپن

 )سامان بھیجنن وایل کمپئن یا شپنگ الئن(
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 نہیر ہے اور اس تجارت اور ٹرانسپورٹ ےک کارگو پلیٹ فارمز یک مارکیٹ 
بھری ہوبی

۔ مارکیٹ کا لیڈر بننا مفت خدمات فرام کرنن اور ممکنہ  میر داخل ہونا آسان ہے

 ےک لیر درست مارکیٹنگ کرنن جتنا آسان 
ن تا پہنچنن اور اےس پروموٹ کرنن صارفیر

۔  ہے

اس وقت مارکیٹ میر کوبی بیھ ایسا پلیٹ فارم موجود نہیر جو اسمارٹ 

یکٹس یک مکمل سہولیات فراہم کرے اور تمام اقسام یک ٹرانسپورٹ پر اس کا  کانیر

 ےک لیر تیار ہے جو تمام اقسام یک 
عمل درآمد ہو۔ کارگو کوائن ایک ایسا دائرہ بناپن

ٹرانسپورٹ اور سامان کو ایک یہ پلیٹ فارم میر گھیر ےل اور پھر تاجرون کو 

۔ مقصد کارگو کوائن ےک دو بنیادی ستون  وں ےس مالپی ن  –حاصل کرنا ہے چیر

ن ٹیکنالوجی استعمال کرنی ہونی  خدمات کا پلیٹ فارم اور ایتھریم بالک چیر

یکٹس۔  اسمارٹ کانیر

ن ہے کہ دنیا یک معیشت ایک مارکیٹ ہے جےس ایک "ان دیکھا ہاتھ"  ہمیر یقیر

۔ اس طرح وہ مارکیٹ  ۔ "بڑے کھالڑی" اس حقیقت یک گوایہ دینی ہیر چالتا ہے

" مگر ممکنہ طور پر  حاصل کرنن واےل بننی  ۔ ییہ مجہ ہے کہ ہم پن "چھونر ہیر

 الکھوں کالئنٹس ےک ساتھ مارکیٹ میر آپن کا فیصلہ کیا۔
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۔ پلیٹ فارم: خدمات4  
 

۔ شپنگ یک صنعت: ایکو سسٹم کا مرکزی اثاثہ1۔4  

۔ یہ ایک مارکیٹ  6یہ   اپنن حےص ہیر
ے
۔ ہر حےص ےک آگ پلیس ہے جو ایکو سسٹم ےک ارکان کو مرکزی حصون ےک ساتھ ڈیزائن کیا گیا ہے

۔  مفت میر مزید قیمت یک سہولت دیتا ہے

ن کو کارگو کوائن پر ےل کر آتا ہے اور ان خدمات یک بنیاد رکھتا ہے جو  ۔ یہ صارفیر سمندری ٹرانسپورٹ پلیٹ فارم ایکو سسٹم یک بنیاد ہے

۔  آبی یس او سپورٹرز ےک لیر قیمت بنائیر

 

ز )ایف یس 2۔4 (۔ کنٹیین ایل، ایل یس ایل، او او جی  
ہ ےس  ن وغیر

، کنٹیین الئین ن ن اپنا کارگو کا آرڈر دینی ہیر اور سامان بھیجنن والوں، بکنگ ایجنٹس، این وی او یس سیر پیش پلیٹ فارم ےک صارفیر

۔  ہیر
  کش اور بولیاں وصول کرنی

 

 
  

۔ این وی او یس  آرڈر سبسکرائب کیر گغن ارکان ےک پاس جاتا  ہ یک بنیاد پر اسمارٹیل چنا جاتا ہے ل وغیر ن
، پچھیل مین

ی
ہے جنہیر ان ےک عالق

۔ ن  بھیجنن واےل، بکنگ ایجنٹس، کنٹیین الئین
ے
 یس، سامان آگ

ہ، درآمد کار کارگو کوائں پلی : سامان یک قیمت، منتقیل کا وقت، سامان یک دستیابی وغیر  ہیر
ٹ فارم پیش کش تفصیالت ےک ساتھ یک جابی

۔ اسمارٹ پلیٹ فارمز ےک ذریےع   دستیاب ہے
ی

ن کا مکمل پس منظر اور کارکردیک ۔ دونوں پارٹیر ۔ شفافیت ترجیح ہے ےک ذریےع بویل چنتا ہے

۔  رابےط محفوظ اور فوری ہے

 

 خدمات یک تصدیق ہونن ےک بعد ارکان ےک پاس 
ن
ائط اور اضاق ع ہو گا۔ اس میر استعمال کرنن کا موقاسمارٹ سہولیات ٹرانسپورٹ یک رسر

۔  )پے منٹس( اور اسمارٹ ایل / یس ایسکرو پے منٹس شامل ہیر
ن   اسمارٹ بی / ایل، کریپٹو ٹرانزیکشین

 

 

 

 

مثال ےک طور پر ایک درآمد کار کو 

 ےک لیر 
ایک تجاتر میر مدد دینن

۔شپنگ   کا حوالہ چاہنر  

ےس / تک: ہم برگ / ریو ڈی  -

یو  جنیر

کارگو یک تفصیل: حالت / وزن /   -

 والیوم / سائز

 یک تاریخیر  -
سامان ےک تیار ہونن  

سامان، اور ٹکڑے -  

ائط )مثال  - شپنگ اور تجارت یک رسر

  ےک طور پر یس آبی ایف، الئین آؤٹ(
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۔ سوکھا سامان / حصوں میر بٹا سامان3۔4  
۔   ز میر بہت سا سامان بھیجا جاتا ہے

کنٹیین یک تجارت   کارگو کوائن ٹرانسپورٹ یک صنعت ےک حریف زیادہ تر عام عوام جانئی ہے کہ کنٹیین

۔ یو این یس بر اے ڈی   ہیر
 ہیر کہ دنیا بھر یک بحری تجارت کا  2016کا احاطہ کرنی

ز ےک بغیر جہازوں 85ےک اعداد و شمار بتاپی
٪ کنٹیین

۔ کئی دہائیون ۔ کارگو کوائن کا پلیٹ فارم اےس بڑے مگر خایل مارکیٹ پلیس کا تقریبا بال مقابلہ احاطہ کرتا ہے ےک تجرنی ےک  میر جاتا ہے

۔ پلی
ی
ن ےک ن کا اندازہ لگائیر ٹ ساتھ کارگو کوائن یک ٹیم جانئی ہے کہ آن الئن ماحول میر جہازوں ےک دالل، مالکان، چارٹرر اور تاجر کس چیر

۔ مرکزی   ےک لیر سادہ طریقوں پر توجہ رکھتا ہے
۔ یہ اےس آسان رکھنن اور وقت بچاپن ائط یک فارم کئی کمیونیکیشن چینلز فراہم کرتا ہے رسر

۔  ہیر
 بات چیت ڈیویلپ ہونن ےس یہ تفصییل، انتخابی طلب پر موجود فیلڈز زیادہ ےس زیادہ رابےط کو ممکن بنابی

ن شامل    میر کئی بڑی ٹرانزیکشین
شپنگ یک صنعت ےک اس خاص سیکیر

 سامان یک پے منٹس، جہاز ےک ایجنٹ یک پے منٹس، رسوے کرنن 
۔ یعئن ہیر

۔  وقتیہ سب  واےل یک پے منٹس۔ کارگو اور قیمت کو ےل کر حساس ہیر

اس ماحول میر آسابن ےس اور قدربی طور پر گھل کوائن اسمارٹ سہولیات 

۔  ہیر
 مل جابی

 : ۔ یہ دونوں طرح کام کرتا ہے  مثال کہ یہ کیےس کام کرتا ہے

جہاز کا دالل، جہاز کا مالک، بکنگ ایجنٹ پلیٹ فارم پر جہاز یک جگہ 

: )آسان شکل(  ڈالتا ہے

ہ جہاز یک تفصیل - / قیم / سائز وغیر  

جہاز یک کھیل جگہوں یک تاریخیر یا جہاز کا الئین شیڈیول -  

: قیم / سائز / کھیل  - تاجر / چارٹرر آسان رسچ ےس جہاز ڈھونڈ سکتا ہے

 تاریخیر 

 
 یا

 

۔  چارٹرر، جہاز کا دالل، سامان بھیجٹن واال یا بکنگ ایجنٹ ایک کارگو آرڈر ڈالتا ہے

یک بندرگاہ / ڈسچارج یک بندرگاہلوڈ   -  

کارگو یک فطرت، تفصیل  -  

وریات / تفصیالت - ضن  

ائط - ، ایف آبی او ایس آبی / ایس / ڈی –شپنگ یک رسر یعئن ایف ایل بر  

 

۔ ۔ یہ بغیر کیس قیمت ےک تمام ارکان کا نفع پہنچاتا ہے ی ےس اور آرام ےس بن جاتا ہے ن  مارکیٹ پلیس تیر

(۔ مائع سامان 4۔4 ، ایل ب  جی ، ایل این جی ر )ٹینکرز، کیمیکل کنٹیین  
 

۔  2۔1۔4پچھےل حےص  قابلیتاس حےص یک  فرق یہ ہے کہ اےس خاص طور پر مائع سامان ےک کارگوز ےک لیر ڈیزائن کیا گیا ہے  یک طرح یک ہے

۔ ان یک خصوصیات کو خاص طور پر الگ حےص میر بتایا گیا  ز، ایل این جی اور ایل ب  جی ےس بھیجا جاتا ہے ییی جےس ٹینکرز، کیمیلن کیر

۔  ہے
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۔ الئین خدمات5۔4  

 

یں ٹرانسپورٹ کرنن یک  الئین شپنگ اچیھ گنجائش واےل ایےس ن سمندری جہازوں ےک ذریےع چیر

۔  ہیر
 400آج تقریبا  خدمت ہے جو فکسڈ شیڈیول اور یکساں راستوں پر منتقیل کا کام کرنی

الئین خدمات کام کر ریہ ہیر جو ہر خدمت ےک مطابق تمام بندرگاہوں ےس ہر ہفیی چلئی 

۔ الئین جہاز ایک ےس زیادہ کام کرنن واےل اور پہ ۔ہیر  ہیر
یوں واال سامان ےل جاپن واےل جہاز ہونی  

 

یں  ن  پر چیر
ن ایک ایےس پیماپن الئین شپنگ ملکون، مارکیٹس، بزنسن اور لوگوں مالبی ہے اور انہیر

خدمات  رو الئین -بیچنن اور خریدپن دیئی ہے جو پہےل ممکن نہ تھا۔ ٹکڑوں میر بٹا سامان اور رو

 منتقیل کم مقدار میر سامان رکھنن 
ن
۔ق واےل گاہکوں کو ایک متقابیل قیمت پر بھیجنن دیئی ہیر  

 

 ہے کہ بکنگ ایجنٹس اپنا الئین شیڈیول اور 
ی
الئین خدمات کا پلیٹ فارم ایےس ڈیزائن کیا یک

 پارسلز ےک لیر درست خدمت کو رسچ، موازنہ 
۔ درآمد کار اور برآمد کار اپنن تاریخیر ڈال سکیر

۔  اور بک کر سکیی ہیر

 

وری خدمات۔ تجارت ا6۔4 ور ٹرانسپورٹ ےک لیر ضن  
 

۔ ان میر ےس کچھ کارگو یک تعداد اور معیار یک جانچ، مادی تجارت یک  ورت ہے ن االقوایم تجارت اور ٹرانسپورٹ کو کئی خدمات یک ضن بیر

۔ یہ  ورت ہوبی ہے تا کہ وہ مادی تجارت ےک عمل میر مدد دے سکیر ز کو ضن ییی  ےک لیر الزیم ہیر جبکہ باقیوں یک کیر
عمل میر مدد دینن

۔  سب کارگو کوائن  وایل اسپیشالئزڈ کمپنیاں ہیر یعئن کارگو کا رسوے کرنن واےل،  ےک قدربی ایکو سسٹم کا حصہ ہے
خدمات فراہم کرنن

ہ اندوز، ٹیکنیکل سپالئرز،  جہاز رابن ےک سپالئرز۔ ٹرانسپورٹ یک بیمہ ےک دالل، کسٹمز ایجنٹس، جہازوں ےک ایجنٹس، جہازوں ےک ذخیر

ن یک جانب  صنعت کو  ورت ہے  ےسآزاد پارٹیر  خدمات یک ضن
ن
تا کہ یہ قابل عمل اور آسان ہو سےک۔ اضاق   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

میر بتاپی گیی کارگو کوائن ےک عناض  3ےس  1حصہ 

دنیا بھر ےس مختلف خدمات فراہم کرنن والوں ےک 

، جیسا کہ تصویر میر  استعمال یک اجازت دینی ہیر

۔ زیادہ تر الزیم خدمات جلدی میر  دکھایا گیا ہے

 ہیر اور آرڈر کرنن وایل پاربر یک جانب آرڈر یک 
جابی

۔ اس عمل ےس اضاقن   پے منٹ مانگئی ہیر
ن ےس تیر

۔  ہیر
 خرچے پیدا ہونی

ٹرانسپورٹ یک صنعت کا ماحول ہر لمحہ بدلتا اور 

ن رد عمل یک  ناقابل پیشگوبی ہے جےس زیادہ تر تیر

۔  ورت ہوبی ہے گھنیر پیچیدہ حاالت پیدا   24ضن

۔ تاخیر   رہنی ہیر
ےس قیمت میر اضافہ ہونن  ہونی

۔  یک وجہ ےس ارکان فعال رہنی ہیر
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ییی  کو   کہ جب تاجر یا کیر
ی

یا میر ایک پری ایک مثال یہ ہو یک ہفیی ےک اختتام پر الگوس، نائجیر

ورت ہو۔ کوالیفائیڈ، رسٹیفائڈ اور منظور شدہ رسوے کرنن والوں یک  لوڈنگ کارگو یک فوری ضن

 گا۔ کارگو مکمل فہرست ان یک  
ی
 پر فیڈ بیک ےک ساتھ نکالین میر ضف ایک کلک لگ

ی
کارکردیک

۔  کوائن پلیٹ فارم پر پے منٹ کا انتظام فوری طور پر کیا جا سکتا ہے

ن جیسا کا کارگو کا رسوے کرنن واےل، کارگو  ڈ کارگو کوائن صارفیر
یہ ضف ایک مثال ہے کہ رجسیر

ہ وائزرز، سی  انٹینڈینٹس، جہاز ےک ذخیر مزدوروں اندوز، بندرگاہ ےک کپتان، تکنییک سپالئرز،  سی 

ن  "الزیم خدمات"  کس طرح  یک کمنیاں اور ٹرانسپورٹ اور تجارت ےس متعلقہ کئی دورسی پارٹیر

۔
ی

  ےک حےص میر ایک دورسے ےس رابطہ کر سکیر یک

 

 

 

۔ عمےل یک خدمات )مالح / جہاز کا عملہ(7۔4  
، تجرنی اور 

۔ دیکھنن میر ہر ملک ےس کئی الکھ مالح تمام اقسام ےک جہازوں میر مختلف ہین عمےل یک خدمات ایک عالمگیر صنعت ہے

۔کوالیفیکیشن ےک ساتھ،  بادبابن کشتیوں ےس ےل کر سوپر ٹینکرز اور آئل رگ پلیٹ فارمز میر کام کر رہے ہیر  

 

ن ےس رابطہ کرنن   ، شپنگ الئن یا عمےل یک کمپنیر اس خدمت ےس انہیر اپئن یس ویز کو پروموٹ کرنن

اپئن اسناد وار حوالہ جات کو شفاف اور محفوظ اور مستقبل یک مالزمتوں ےک معاہدوں ےک لیر 

ن اور انسانوں یک ن االقوایم قوانیر ۔ جہاز ےک عمےل یک مینیجمنٹ سخت بیر
ی
 رکھنن میر مدد مےل یک

۔  یک وجہ ےس ایک پیچیدہ عمل ہے
ی

 موجودیک

 

ن االقوایم فطرت یک  ۔ یہ بزنس یک بیر ن یک قیمت مالحوں یک تنخواہوں کا ایک بڑا حصہ ہے ٹرانزیکشین

۔ ۔ کارگو کوائن یک پے منٹس قیمت کم کر دیئی ہیر اور بغیر تاخیر ےک سامان آ جاتا ہے  وجہ ےس ہے
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۔ کارگو کوائن اسمارٹ سہولیات5  
۔کارگو    ےک لیر ڈیزائن کیا گیا ہے

کوائن اسمارٹ سہولیات کو آبی یس او سٹورٹرز ےک لیر قیمت بناپن  

 

 بل )بی / ایل( 1۔5
وضاحت  –۔ سامان کا روایئی  

 

۔ بی   ہیر
ییی یا اس ےک ایجنٹس جاری کرنی وں یک ہر شپمنٹ ےک لیر کیر ن ۔ اےس چیر  ےک لیر مرکزی دستاویز ہے

ن االقوایم تجاربی  / بی / ایل بیر

 : ن بنیادی کام ہیر  ایل ےک تیر

۔ - )مرسل الیہ( دستاویز کا عنوان۔ یہ کارگو کا مالک دکھاتا ہے  

یکٹ - سامان کا کانیر  

۔ - یں وصول کر یل ہیر ن  شی  ےس چیر
ییی پن رسید یک دستاویز جو اس بات یک تصدیق کربی ہے کہ کیر  

 

۔ سامان کا بل ایک معیاری دستاویز ہے جےس منظوری ےس منتقل کیا  ۔ کارگو یک ملکیت منتقیل ےک دوران تبدیل ہو سکئی ہے جا سکتا ہے

ملکیت یک تبدییل کا ثبوت بس مرسل الیہ )وصول کنندہ( یک جانب ےس ایک کاغذ بی / ایل دستاویز پر ہاتھ ےس لکھ کر دی گئی اجازت 

۔  ہوبی ہے

 

ییی )یا اس کا ایجنٹ( اور م 3بی / ایل میر شامل  ، کیر ن شی  ۔ ہمارے آسان ماڈل میر مندرجہ ذیل افعال مرکزی پارٹیر  ہیر
رسل الیہ ہوبی

۔  گیی ہیر
 دکھاپی

۔)بیچنن واال یا برآمد کارشیر  - ز ےک ذریےع بھیجتا ہے ( کارگو کو جہاز یا کنٹیین  

ییر   - ۔)شپنگ الئن، کنٹیین الئن، این وی او یس یس( ٹرانسپورٹ ےک لیر کارگو وصول کرتا ہے اور تعداد اور معیار  کیر یک ذمہ داری لیتا ہے  

)بیچنن واال یا خریدار(مرسل الیہ  -  

 

تصویر دکھابی ہے کہ کس طرح سسٹم صدیوں ےس چال آ 

 ےک! بی / ایل خطوط ےک ذریےع 
، بشمول کورییی رہا ہے

یورپ ےس انڈیا اور انڈیا ےس یورپ مرسل الیہ ےک پاس 

بھیجا جاتا تھا تا کہ کپتان اصل وصول کنندہ تک مال 

۔پہنچا  سکیر  

 

سامان ےک اصیل بل آج بیھ پرانن طریقی ےس کاغذ پر یہ 

۔ اس ےک بہت ےس نقصانات ہیر   ہیر
جاری کیر جاپی

 اسمارٹ بی / ایل ےک تعارف ےس بہیی 
ن جنہیر جالک چیر

۔  کیا جا سکتا ہے

 

 

 

 

 

 بی / ایل ےک نقصانات1۔1۔5
۔ روایئی  

 

جاتا: غیر محفوظ۔ ٹی / ایل کو محفوظ طریقی ےس نہیر بھیجا   

۔ -  ہیر
حساس اور خفیہ تجاربی معلومات باہر نکل سکئی ہے کیون کہ کئی افراد راسیی میر اےس ہاتھ میر پکڑنی  

۔ - اصل بی / ایل کورییی ےس، آفس یک فائلوں میر شعبوں ےک درمیان گم سکتا ہے  

 

 :  آہستہ۔ اےس بھیجٹن میر بہت دیر لگنی ہے

ن االقوایم کورییی  - ۔دن ےل سکتا ہے  5-3بیر  
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ائط ےک مطابق جمع کروایا جاپی تو بہت کم امکان ہے کہ - ل پر پہنچنن  اگر اصل بی / ایل بینک میر کریڈٹ ےک لییر یک رسر ن یہ جہاز ےک مین

 ےس پہےل بھیج دیا جاپی گا۔

۔ -  ہیر
 مادی بی / ایل ےس پہےل یہ پہنچ جاپی

زیادہ تر چھونر بحری تجاربی جہاز یا کنٹیین  

۔ بی / ایل کا آہستہ - ن میر تاخیر کا باعث بنتا ہے  چیر
پہنچنا پوری سپالبی  

 

 قیمت۔ جاری کرنن اور بھیجٹن میر مہنگا

ن االقوایم کورییی یک قیمت  - ۔ 75ڈالر ےس  50بیر  کمپنیاں ہر سال سامان ےک ہزاروں بل بھیجئی ہیر
۔ تجاربی ڈالر تک ہوبی ہے  

ی یک ق  - ۔ عمیل طور پر ہر بی / ایل ےک لیر کاغذ پر گلوبل وارمنگ میر ڈاال گیا حصہ اور آفس اسٹیشین  7اصیل اور  3یمت بیھ اہم ہے

۔ ز، وصول کنندگان اور مرسل الیہ پہےل یہ پرنٹ کر لینی ہیر ییی ز، کیر ۔ منظوری ےک مسودے شی   ہیر
 نقول پرنٹ اور جاری یک جابی

 

 اعداد و شمار موجود نہیر کہ بی / ایل کورییی پر کتئن ال 
ی استعمال ہوبی ہے اور مادی عالیم سطح پر کوبی گت آبی اے، کتئن اسٹیشین

، تو اعدا ی ہے ن انڈرسیر ن االقوایم تجارت اور ٹرانسپورٹ ایک کئی بلیر  کہ بیر
۔ اگر دیکھا جاپی د و ڈلیوری ےس کاربن ےک کتین نشانات بننی ہیر

ن یک کاربن ڈابی آکسائڈ ےک ساتھ۔ ، الکھوں ٹین
ی
ور ہوں ےک  شمار کروڑوں میر تو ضن

 

یکٹ 2۔5 انقالبی حل –ایس بی / ایل  –۔ اسمارٹ کانیر  
 

۔ یہ اسمارٹ ٹی / ایل  یکٹ سہولت ےک طور پر کارگو کوائن ایکو سسٹم کا حصہ بنایا گيا ہے " بی / ایل کا کو ایک اسمارٹ کانیر
"روایئی

۔ ٪100 متبادل ہے  

 

 پر بنا، کریپٹو بی / ایل کئی کارگو کوائن 
ن یکٹ، بالک چیر ۔اسمارٹ کانیر فوائد کو یقیئن بناتا ہے  

۔  -
ر

۔محفوظ اور فوری رساٹ س رکھئی ہیر
، رسابی ےک مختلف درجات ےک ساتھ شپ منٹ ےک ہر مرحےل تک دسیی ن تمام پارٹیر  

۔  - ن ۔فوری ریلیر  ہیر
ن کو ممکن بنابی ائط بیچنن واےل اور خریدار ےک درمیان فوری ریلیر ن یک رسر یکٹ میر پہےل ےس دی گئی ریلیر اسمارٹ کانیر  

ن ڈلیوری۔ - فوری اور محفوظ بالک چیر  

ن ٹیکنالوجی خفیہ۔  - ۔ ضف تصدیق شدہ لوگ یہ بی / ایل تک رسابی صنعنی جاسویس  بالک چیر ےک حواےل ےس سیکیوربر بڑھابی ہے

۔  رکھنی ہیر

۔ یا تصد؛ق شدہ فوری منظوری  - ل میر تبدییل یک تصدیق کربی ہے ن
ن ےک درمیان ال محدود کارگو رسید یا ملکیت میر تبدییل یا مین پارٹیر

۔  لچک داری کو ممکن بنابی ہے

ائط ےک مطابق رصف  –محفوظ منظوری  - یکٹ یک رسر یک قانوبن ملکیت رکھنن وایل پاربر منظوری بی / ایل  پہےل ےس دی گئی اسمارٹ کانیر

۔  دے سکئی ہے

۔کیس غیر تصدیق شدہ پاربر یک جانب ےس دورسا بی / ایل دھوکہ دیہ کا خاتمہ۔  - بنانا یا منظوری دینا نا ممکن ہے  

ن اور محفوظ منظوری - ن یک جانب ےس۔ مسودے یک تیر تمام متعلقہ اور تصدیق شدہ پارٹیر  

۔ جاری کرنن کا اوسط ٹیکس جاری ہونن میر سستا۔  - ۔ 50قیمت کم کرتا ہے ڈالر ہے  

ن االقوایم کورییی بھیجٹن میر سستا۔  -  بیر
۔ڈالر کا خرچہ نہیر کرتا  75کوبی  

۔مادی طور پر کھو نہیر سکتا  - کورییی ےس یا آفس ےک سامان میر  

 

: 1۔2۔5 یکٹ ایس بی / ایل کیےس کام کرتا ہے ۔ اسمارٹ کانیر  
 

۔ ن االقوایم تجارت اور ٹرانسپورٹ میر ایک مرکزی دستاویز ہے میر بتابی گئی مفت  1۔4چونکہ پلیٹ فارم ےک ارکان پہےل یہ  بی / ایل بیر

۔ اسمارٹ بی / ایل ایکو سسٹم ےک رکن کو کئی  ، اب کارگو کوائن اسمارٹ سہولیات ےک جانب بڑھ جانا اچھا ہے  ہیر
خدمات استعمال کرنی

یعئن وقت اور رقم بچاپی گا، حفاظت اور اخفاء الپی گا۔ –فائدے دے گا   

 

 یس او سب ےس اہم یہ ک
ر

 یس او سپورٹرز ےک لئر طلب بڑھائر گا، جو ٹیم اور کارگو کوائن آٹ
ر

ہ اسمارٹ ٹی / ایل کارگو کوائن آٹ

۔  سپورٹرز کا ایک بنیادی ہدف ہے
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5.2.2. CargoCoin Smart B/L - explained 
 

ن اسمارٹ شیر ۔ 1 ییی کو کارگو کوائن بالک چیر کیر

یکٹ ےک ذریےع بی / ایل ہدایات  ۔کانیر بھیجتا ہے  

ییر ۔ 2 کارگو کوائن پلیٹ فارم پر مرسل الیہ اور کیر

اسمارٹ بی / ایل ےک مسودے کو ریویو اور قبول کرنی 

یکٹ بی /   ہیر کہ اسمارٹ کانیر
ن تصدیق کربی ۔ پارٹیر ہیر

ائط ان ےک تجارت وار ٹناسپورٹ ےک  ایل میر دی گئی رسر

۔ کارگو کوائن پلیٹ فارم ےک ذر  یےع معاہدے ےک مطابق ہیر

 ےک لیر ایک جییس معلومات دستیاب ہو  3تمام 
ن پارٹیر

۔ دورسوں یک مرضن اور قبولیت ےک بغیر کوبی   ہیر
جابی

ائط و ضوابط تبدییل نہیر کر سکتا۔ اس مرحےل میر  شر

۔ےط پانی   ہیر
اور منظور کیر جاپی  

ییر یا اس کا ایجنٹ۔ 3 )جہازوں ےک  لوڈ بندرگاہ پر کیر

) ( ، یا لوڈ ایڈریس / بنلیر ز ےک لیر
درگاہ پر )کنٹیین

، شی  یک ہدایات اور اسمارٹ ٹی / ایل جاری کرنی ہیر 

مرسل الیہ یک تفصیالت یک تصدیق ےک مطابق۔ تینوں 

ن یک منظوری ےک بغیر تفصیالت میر تبدییل ممکن  پارٹیر

۔  نہیر

ن کر دیتا ہے ۔ 4 ییر مال کو ریلیر ل پر، مرسل الیہ / درآمد کار ےک پاکیر ن یک کریپٹو تصدیق ےک مطابق۔  اسمارٹ ٹی / ایل س، بندرگاہ / مین  

 

ن میر محفوظ اور  ائط ےک مطابق کیس بیھ مرحےل پر ہر وقت بالک چیر یکٹ میر پہےل ےس ےط شدہ رسر اسمارٹ بی / ایل،  اسمارٹ کانیر

س میر رہتا ہے 
ن یک فوری دسیی ایکو سسٹم ےک ارکان اسمارٹ ایل ۔ کارگو کوائن اسمارٹ بی / ایل ایک اٹاثہ ہے جےس تمام تصدیق شدہ پارٹیر

۔ /   ےک لیر استعمال کر سکیی ہیر
ن یس اور کریپٹو ٹرانزیکشین  

 پے منٹس3۔5
ن ۔ غیر مرکزی بالک چیر  

 

 ےک لیر 
ن ن ےس غیر مرکزی فوری کریپٹو ٹرانزیکشین کارگو کوائن ایکو سسٹم، اس یک خدمات اور اسمارٹ بی / ایل یک سہولت کارگو کوائن ٹوکین

۔مضبوط بنیاد  ن کو فعالیت ےس پروموٹ کرتا ہے ۔ اسمارٹ بی / ایل سیکیوربر ایک عنرص ہے جو پلیٹ فارم پر کریپٹو ٹرانزیکشین دیئی ہیر  

 

 وایل فوری، محفوظ پے منٹس یک 
ن یک جانب ےس پیش یک جاپن ن ےک درمیان رابطہ عالیم سطح پر کارگو کوائن ٹوکین پلیٹ فارم ےک صارفیر

۔ تجارت اور ٹر  ۔ ڈالر اور یورو میر طلب بڑھاتا ہے ورت ہے ، محفوظ اور فوری پے منٹس یک ضن
انسپورٹ یک صنعت اور فوری طور پر نئی

۔  ہیر
ی

ن مہنیک ۔ ٹرانزیکشین  بار یو ایس کا درمیانہ بینک فنڈز روک لیتا ہے
ن
، کاق ن آہستہ ہوبی جا ریہ ہیر ن االقوایم ٹرانزیکشین  بیر

: کارگو کوائن کریپٹو پے منٹس کو تجارت ےک لیر است عمال کیا جا سکتا ہے  

سامان یک پے منٹس -  

تاجروں، درآمد کاروں، برآمد کاروں ےک درمیان کارگو قیمت یک پے منٹس -  

مزدوروں، عمےل یک تنخواہیر یعئن بیمہ، رسوے، جہاز ےک سامان یک اجازت / تکنییک، دالل، جہاز ےک ایجنٹس،  –خدمت یک پے منٹس  -  

 

( ۔ روایئی ایل / یس )کریڈٹ  1۔3۔5 کا لییر  
 

ی کریڈٹ جےس کریڈٹ کا لییے )ایل / یس( ایک  ، ایک آزاد درمیابن پاربر )عام طور پر بینک( ےک ساتھ خریدار یک ڈاکومنیے بیھ کہا جاتا ہے
۔
ی

 واےل کو پے منٹ کر دی جاپی یک
ائط و ضوابط ےک پورا ہونن پر بیچنن  جانب ےس ایک معاہدہ ہوتا ہے کہ پہےل ےس بتاپی گیی رسر

ن ڈالر( 1۔8٪ )15 میر دنیا بھر میر تجاربی والیوم کا 2015اندازے ےک مطابق  ایل / یس ےک ذریےع انجام پایا۔ ٭بی این ب  پاریبا  ٹریلیر
۔  بڑی مارکیٹ موجود ہے

ن
 ریسچ(۔ اعداد و شمار بتاپی ہے کہ کارگو کوائن ٹوکن پر عمل درآمد ےک لیر ممکنہ طور پر کاق
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ن   بیر
۔ االق کریڈت کا لییر یہ خاص طور پر تب کارآمد ہے جب بیچنن واال اور خریدپن واال وایم تجارت میر پے منٹ کا ایک اہم طریقہ ہے

ن اور رسم و وراج ہوں۔ کریڈٹ کا لییر عام طور پر خریدار اور  ایک دورسے کو نہ جانیی ہوں اور دور رہنی ہوں، ہر ملک ےک مختلف قوانیر
۔بیچنن واےل ےک درمیان سیکیوربر کا   ےک لیر استعمال ہوتا ہے

توازن پیدا کرنن  

ول نہیر چھوڑے گا جب 
، یعئن کہ بینک تب تک کنیر  ہیر

یں جاری کرنن واےل بینک ےک آرڈر یک محتاج ہوبی ن  ٹرانزیکشن میر چیر
کریڈٹ لییر

 کا عہد نہیر کر لیا۔ اسمارٹ کان
 رقم ادا نہیر کر دی یا بینک یک ضمانت پر رقم ادا کرنن

یکٹ ایل / یس میر اب بینک یک تک خریدار پن یر
۔ پے منٹ یک  یکٹ میر ےط ہوبی ہے ن کانیر ائط اور بیچنن واےل کو دی جاپن وایل رقم پہےل ےس اسمارٹ بالک چیر ۔ پے منٹ یک رسر ورت نہیر ضن

۔ یکٹ سالیڈیئر کوڈ دیتا ہے  ضمانت اسمارٹ کانیر

۔ معیاری ایل / یس ےک نقصانات یکٹ ایل / یس ختم کر سکتا ہے جنہیر اسمارٹ کانیر  
۔ فراڈ کا خطرہ۔ -  کو پے منٹ دی جا سکئی ہے

غلط یا نقیل دستاویزات یک بنا پر کیس غیر موجود یا پی کار کمپئن  
۔ ضابطہ کاری کا خطرہ۔ - ول ےس باہر حکومت ےک کیس کام ےس ایل / پر عمل درآمد رک سکتا ہے ن ےک کنیر پارٹیر  
جاری کرنن واال بینک / جمع کرنن واال بینک یک ناکایمبینک   -  
درخواست کنندہ کا دیوالیہ ہونا -  
یا تاخیر جاری کرنن واےل بینک ےس پے منٹس یک ناکایم -  
۔  مہنگا۔ - ح فیصد فیس ےک طور پر لیتا ہے تینک ٹیکس لیتا ہے اور کل رقم یک ایک بڑی رسر  
۔ افراد اور اداروں یک ایک بڑی غیر خفیہ۔ - تعداد حساس تجاربی معلومات تک رسابی رکھئی ہے  

 

( اور ایسکرو2۔3۔5 یکٹ ایس ایل / یس )اسمارٹ کریڈٹ لییر ۔ اسمارٹ کانیر  

 

۔ پیچیدہ حل س میر ہیر
یکٹس میر تبدیل ہونی جو سب یک دسیی آسان اور سسیی اسمارٹ کانیر  

۔ ایکو سسٹم ےک ارکان انقالبی   ےک لیر بنایا گیاہے
یز ےک لیر مکمل حل دینن

اسمارٹ کارگو کوائن پلیٹ فارم کو شپنگ اور تجاربی انڈسیر

 ) یکٹ ایس ایل / یس )اسمارٹ کریڈٹ کا لییے  ےک لیر کانیے
۔ اسمارٹ ایل / یس کو اسماٹ بی / ایل ےک ساتھ کام کرنن  ہیر

وصول کرنی

۔ یہ مجموعہ ارکان ےک درمیان محفوظ ڈیزائن کیا اور  ن )بینک  بہیی بنایا گیا ہے ۔ اس میر شامل پارٹیر ن کو ممکن بناتا ہے اور یقیئن ٹرانزیکشین

 کہ پے منٹ 
 ہیر تا کہ یہ یقیئن بنایا جاپی

ن سسٹم پر انحصار کربی ( اسمارٹ کریپٹو ایل / یس یک سیکیوربر اور کریپٹو بالک چیر ےک بجاپی

۔پہےل ےس ےط شدہ  ائط و ضوابط ےک مطابق یک گئی رسر  

 

۔اسمارٹ بی / یس ےک مطابق اسمارٹ ایل / یس  ایےس ڈیزائن کیا گیا ہے کہ یہ خود بخود ایل / یس ےک بہت ےس نقصانات پر قابو پا لیتا ہے  

۔  - ییی فراڈ کا خطرہ ختم کرتا ہے  ےک۔ اسمارٹ بی / ایل ےک تعارف اور عمل درآمد ےس برآمد کار، کیر
غلط دستاویزات یا غیر موجود کمپئن

ن  یکٹ یک دیگر آزاد پارٹیر ۔ –یعئن آزاد کارگو کا رسوے کرنن واال  –اور بی / ایل اسمارٹ کانیر اس ی پہےل یہ تصدیق کر لیئی ہیر  

۔ بینک یک ناکایم یا تاخیر کا خطرہ ختم کر  - ول نہیر کیا جا سکتا، اگر تا ہے
 اور پے منٹ کو کنیر

ن خود دیوالیہ نہیر ہو سکئی بالک چیر

۔ ائط پوری ہو جائیر  پہےل ےس ےط یک گئی رسر

۔  - ، ، اگر پہےل دیوالیہ پن کا خطرہ ختم کرتا ہے  تو پے منٹ یقیئن ہے
یکٹ ےط اور اس یک تصدیق ہو گغن ایک بار اسمارٹ ایل ۔ یس کانیر

۔ےس ےط یک   ائط پوری ہو جائیر گئی رسر  

۔ اسمارٹ ایل / یس یک قیمت بینک ےک چارجز کا ایک قیمت بچائن واال۔  -  ہیر
 صد میر فیس چارج کرنی

ن
ح ق بینکس بڑے ٹیکس اور رسر

۔  چھوٹا سا حصہ ہے

۔  -  ہیر اور ان یک تصدیق  اےس ےط کرنا آسان ہے
ائط پر راضن ہوبی ن کارگو کوائن پلیٹ فارم پر رسر ۔ )وقت یک بچت(۔ پلیٹ تما پارٹیر  ہیر

کربی

۔ ورت ےک مطابق جتنا چاہے بڑھایا جا سکتا ہے ائط ےط کرنن دیتا ہے جےس ارکان یک ضن  فارم پہےل ےس سادہ رسر

ن ےس تصدیق شدہ لوگ اس تک رسابی حاصل خفیہ۔  - ۔ ضف دونوں پارٹیر ن کریپٹو سیکیوربر پر منحرص ہے اسمارٹ ایل / یس بالک چیر

ن تک رسابی ختم  کر سکیی ہیر تا کہ ن یک ایک بڑی تعداد اور دیگر تھرڈ پارٹیر ۔ بینک ےک مالزمیر ائط و ضوابط پورے ہو سکیر تجارت ےک رسر

۔ اسمارٹ  ۔کر دی گئی ہے  ہیر
ایل / یس تجاربی جاسویس کا خدشہ گھٹاپی  

پہےل ےس ےط شدہ اسمارٹ ایل / یس فارمز سادہ  -  

اتالمحدود کسٹمائز کرنن ےک انتخابلچک داری۔  -  

میر دئے گئر عالیم تجارت اور ٹرانسپورٹ ےک اعداد و شماد دیکھے جائیر تو کارگو کوائن کا ممکنہ ٹرانزیکش والیوم کنر  2اگر حصہ 

 یس 
ر

 اور اس یک قیمت کو بیھ۔ یہ کارگو کوائن ٹیم اور آٹ
ی

ن ڈالر ہو گا۔ کارگو کوائن سہولیات یک طلب ٹوکن یک طلب کو بڑھائر یک بلیر

۔او سپورٹرز   کا مقصد ہے  
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ن پر عمل درآمد3۔3۔5 یکٹس کا بالک چیر ۔ اسمارٹ کانیر  

 

۔ سالیڈیئر کوڈ ای آر کارگو کوائن اسمارٹ    ہیر
 کرنی

ی
ن اور سالیڈیئر کوڈ پر بنن ہیر اور یہ ڈی ایپ یک نمائندیک یکٹس ایتھریم بالک چیر کانیر

۔ کارگو کوائن ڈی ایپ  233یس  : مرکزی تہوں پر م 2معیار پر لکھا گیا ہے شتمل ہے  

۔ فرنٹ اینڈ ایپلیکیشن رسور اور ڈیٹا بیس اسٹوری    ج1  

ن کا حصہ2 ۔ سالیڈیئر کوڈ، ایتھریم بالک چیر  

 ، وع کرتا ہے یکٹ یک تخلیق کو رسر ن پر اسمارٹ کانیر ۔ڈیسٹینیشن اور  سورسفرنٹ اینڈ یا کارگو پلیٹ فارم بالک چیر ےک ایڈریس ےط کرتا ہے  

 ےک لیر کال  
وع کرنن یکٹ رسر ۔ پھر ٹوکن ےک ٹاک بیک  کو کانیر کیا جاتا ہے transfer(_to, _value) یکٹ یک تخلیق پر فنکشن  اسمارٹ کانیر

کو کال کیا جاتا ہے جو کارگو کوائن ےس رابطہ دیکھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ    tokenFallback(_from, _value, _data)   –فنکشن 

ائط اور چیکس پورے ہو یکٹ میر ےط یک گئی رسر وع کرنن واےل اور وصول کرنن واال اپئن شپ منٹ اور ےط یک اسمارٹ کانیر ۔ رسر  یا نہیر
نی

۔ ساری  کا      ط پوری ہونن ےک بعد پلیٹ فارم پر چیک ہوبی جابی ہے ۔ ہر رسر  ہیر
ائط ےک بارے میر پلیٹ فارم ےک ذریےع رابطہ کرنی     گئی رسر

ن یک منتق ۔ اگر  فنکشن پورا ہو جاتا ہے اور ڈیسٹینیشن ایڈریس پر ٹوکین یل مکمل ہو جابی ہے tokenFallback چیکس مکمل ہونن ےک بعد 

۔ ٹرانزیکشن   ٹرانزیکشن تب تک پوری نہیر کرتا جب تک معاملہ حل نہ ہو جاپی tokenFallback  اس عمل میر کوبی جھگڑا سامین آپی 

 تو 

۔  مکمل نہیر ہو پابی اور واپس ہو جابی ہے

ن بنا دیتا ہے اور  20لیر ضف ایک کال یک اجازت دیتا ہے جو اےس ای آو یس اٹامک فنکشن ےک عمل ےک   223ای آر یس                            ےس سستا اور تیر

 میر مدد دیتا ہے 
ن کو آسابن ےس کینسل کرنن  عمل یک فطرت یک وجہ ےس tokenFallback 0، بجاپی کا استعمال جھگڑے وایل ٹرانزیکشین

ن کو کال کرنن ےک جو جھگڑے وایل ٹرانزیکشن کو کینسل کرے۔بیلنس واےل ایک نیی ٹرانسفر فنکش  

ن ےک نقصان ےس پیدا ہونن واےل ای آر یس  یکٹس ےک بجاپی والٹ ےس بھیجنن پر غلط استعمالگ باعث ٹوکین ن کو کانیر ےک مسائل  20ہم ٹوکین

 ےک لیر اور کم توانابی اور اس ےس جڑی ایتھریم یک گیس یک کم قیمت یک وجہ ےس
۔ اب تک ای آر یس  233ای آر یس  ےس بچنن  20چنیی ہیر

ن کو  ن کا نقصان ہو چکا ہے 400،000ےک استعمال ےس مختلف ٹوکین ، کیوں کہ انہیر غلط طریقی ےس منتقل کیا گیا۔ ای آر یس $ ےس زائد ٹوکین

یکشن میر استعمال ہونن وایل گیس کو ایک نیا معیار ہے جو ٹوکن یک منتقیل کا عمل آسان بنا دیتا ہے اور یہ اہم ہے کہ یہ ہر ٹرانز  223

۔ اس ےک عالوہ ای آر یس   ہیر
ن ےک ممکنہ غلط استعمال ےک ختم کرتا ہے اور  223کم کر دیتا ہے کیوں کہ کم فنکشن کال کیر جاپی ٹوکین

، بھیجنن واال سسٹم کو بیوقوف بناپن  یکٹس میر بھیجنن یک اجازت نہیر دیتا، یعئن ن کو کانیر ےک لیر یا غلیط ےس بیھ  غیر سپورٹ شدہ ٹوکین

ن نہیر بھیج سکتا۔
 غیر کارگو کوائن ٹوکین

 

یکٹس کا مستقبل ہے اور ایس لیر ہم پن ای آر یس  223چونکہ کہا جا رہا ہے کہ ای آر یس  ےک مسائل کو چھوڑنن اور ان پر  2اسمارٹ کانیر

یکٹس ےک مستقبل یک جانب چل نکےل، جہاں معیار یک لچک داری اور مزید حفاظت ےس  223ای آر یس  قابو پانن کا سوچا اور اسمارٹ کانیر

۔  فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے

 

 : یکٹس کا سالیڈیئر کوڈ مندرجہ ذیل ہے  اسمارٹ کانیر

 

pragma solidity ^0.4.20; 
 
library SafeMath { 
  function mul(uint a, uint b) internal pure returns (uint) { 
    if (a == 0) { 
      return 0; 
    } 
    uint c = a * b; 
    assert(c / a == b); 
    return c; 
  } 
 
  function div(uint a, uint b) internal pure returns (uint) { 
    uint c = a / b; 
    return c; 
  } 
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  function sub(uint a, uint b) internal pure returns (uint) { 
    assert(b <= a); 
    return a - b; 
  } 
 
  function add(uint a, uint b) internal pure returns (uint) { 
    uint c = a + b; 
    assert(c >= a); 
    return c; 
  } 
} 
 
interface ERC20 { 
  function balanceOf(address who) public view returns (uint); 
  function transfer(address to, uint value) public returns (bool); 
  function allowance(address owner, address spender) public view returns (uint); 
  function transferFrom(address from, address to, uint value) public returns (bool); 
  function approve(address spender, uint value) public returns (bool); 
  event Transfer(address indexed from, address indexed to, uint value); 
  event Approval(address indexed owner, address indexed spender, uint value); 
} 
 
interface ERC223 { 
  function transfer(address to, uint value, bytes data) public; 
  event Transfer(address indexed from, address indexed to, uint value, bytes indexed data); 
} 
 
contract ERC223ReceivingContract { 
  function tokenFallback(address _from, uint _value, bytes _data) public; 
} 
 
contract StandardToken is ERC20, ERC223 { 
  using SafeMath for uint; 
 
  string public name; 
  string public symbol; 
  uint8 public decimals; 
  uint public totalSupply; 
 
  mapping (address => uint) balances; 
  mapping (address => mapping (address => uint)) allowed; 
 
  function StandardToken(string _name, string _symbol, uint8 _decimals, uint _totalSupply, address _admin) public { 
    name = _name; 
    symbol = _symbol; 
    decimals = _decimals; 
    totalSupply = _totalSupply * 10 ** uint(_decimals); 
    balances[_admin] = totalSupply; 
  } 
 
//TODO : implement a token fallback here 
  
  function () { //revert any ether sent to this contract 
    revert(); 
  } 
  
  function balanceOf(address _owner) public view returns (uint balance) { 
    return balances[_owner]; 
  } 
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  function transfer(address _to, uint _value) public returns (bool) { 
    require(_to != address(0)); 
    require(_value <= balances[msg.sender]); 
    balances[msg.sender] = SafeMath.sub(balances[msg.sender], _value); 
    balances[_to] = SafeMath.add(balances[_to], _value); 
    Transfer(msg.sender, _to, _value); 
    return true; 
  } 
 
  function transferFrom(address _from, address _to, uint _value) public returns (bool) { 
    require(_to != address(0)); 
    require(_value <= balances[_from]); 
    require(_value <= allowed[_from][msg.sender]); 
 
    balances[_from] = SafeMath.sub(balances[_from], _value); 
    balances[_to] = SafeMath.add(balances[_to], _value); 
    allowed[_from][msg.sender] = SafeMath.sub(allowed[_from][msg.sender], _value); 
    Transfer(_from, _to, _value); 
    return true; 
  } 
 
  function approve(address _spender, uint _value) public returns (bool) { 
    allowed[msg.sender][_spender] = _value; 
    Approval(msg.sender, _spender, _value); 
    return true; 
  } 
 
  function allowance(address _owner, address _spender) public view returns (uint) { 
    return allowed[_owner][_spender]; 
  } 
 
  function increaseApproval(address _spender, uint _addedValue) public returns (bool)  { 
    allowed[msg.sender][_spender] = SafeMath.add(allowed[msg.sender][_spender], _addedValue); 
    Approval(msg.sender, _spender, allowed[msg.sender][_spender]); 
    return true; 
  } 
 
  function decreaseApproval(address _spender, uint _subtractedValue) public returns (bool) { 
    uint oldValue = allowed[msg.sender][_spender]; 
    if (_subtractedValue > oldValue) { 
      allowed[msg.sender][_spender] = 0; 
    } else { 
      allowed[msg.sender][_spender] = SafeMath.sub(oldValue, _subtractedValue); 
    } 
    Approval(msg.sender, _spender, allowed[msg.sender][_spender]); 
    return true; 
  } 
  
  function transfer(address _to, uint _value, bytes _data) public { 
    require(_value > 0 ); 
    if (isContract(_to)) { 
      ERC223ReceivingContract receiver = ERC223ReceivingContract(_to); 
      receiver.tokenFallback(msg.sender, _value, _data); 
    } 
    balances[msg.sender] = balances[msg.sender].sub(_value); 
    balances[_to] = balances[_to].add(_value); 
    Transfer(msg.sender, _to, _value, _data); 
  } 
   
  function isContract(address _addr) private returns (bool is_contract) { 
    uint length; 
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    assembly { 
      length:= extcodesize(_addr) 
    } 
    return (length>0); 
  } 
} 

 

یکٹ کا کوڈ  ، جب تک آخری اسمارٹ کانیر  بغیر تبدییل یک جا سکئی ہے
یکٹ کوڈ ایک ابتدابی ورژن ہے اور اس میر بتاپی یہ اسمارٹ کانیر

یکٹ کوڈ ےک نیی ورژن :  سامین نہیر آ جاتا۔ اسمارٹ کانیر ےک لیر جٹ ہب یک رپوزٹری پر جائیر

https://github.com/CargoCoinRepo/Cargo-Coin 

 

 

 

  

https://github.com/CargoCoinRepo/Cargo-Coin
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 مقاصد 6
ی

 گا –۔ بزنس ماڈل اور مالیاٹ
ر
 یس او سپورٹرز ےک لئر قیمت کیےس بنائ

ر
پلیٹ فارم آٹ  

 

 قیمت جان یل ہے جو کارگو کوائن ایکو سسٹم بنا اور حاصل کر 
ن
ہم پن وہ وسیع اضاق

۔ ن ےس جوڑتا  سکتا ہے ن ٹیکنالوجیر پلیٹ فارم مادی تجارت اور ٹرانسپورٹ کو بالک چیر

۔ مقصد ایک آسان مگر فعال مفت رابےط یک آن الئن خدمات اور اس ےک بعد  ہے

۔  ن یک بڑی تعداد حاصل کرنا ہے یکٹ سہولیات فراہم کر ےک صارفیر اسمارٹ کانیر

ن یک طلب م یکٹ سہولیات کارگو کوائن ٹوکین ۔ کارگو کوائن اسمارٹ کانیر
ی

یر اضافہ کریں یک

۔ ن یک طلب آخری مقصد ہے  ٹوکین

 اور ایس وقت 
ی
ایکو سسٹم ےک ارکان مفت خدمات ےک استعمال ےس فوائد حاصل کریں ےک

ن ری  ، یعئن متحدہ عمل اور چیر
ی

کارگو کوابی آبی یس او سپورٹرز ےک لیر فائدہ مند ہوں یک

 ایکشن۔

 

 

ن یک طلب۔  کارگو کوائن ٹوکین

۔۔ کارگو  1  اسمارٹ بی / ایل یک سہولت دینی ہیر
ن کوائن ٹوکین  

۔2
ی

ن یک طلب میر اضافہ کریں یک ن کارگو کوائن ٹوکین ۔ غیر مرکزی کریپٹو ٹرانزیکشین  

۔3
ی
ن یک طلب بنائیر ےک ۔ اسمارٹ ایل / یس اور ایسکرو خدمات کارگو کوائن ٹوکین  

ن یک طلب کو پی مثال طور پر اونچا ےل جا سکیی پو  3تجارت اور ٹرانسپورٹ ےک اعداد و شمار ےک مطابق اوپر دپے گیی  آنٹس کارگو کوائن ٹوکین

یکٹ سہولیات ےک ساتھ اییس مفت خدمات دیتا ہو۔ ۔ اس مرحےل پر مارکیٹ میر ایسا کوبی حریف نہیر جو اسمارٹ کانیر  ہیر

۔ بزنس ماڈل1۔6  
۔کارگو کوائن پلیٹ فارم تجارت اور ٹرانسپورٹ یک مادی دنیا کو آن الئن   ن ےس جوڑتا ہے کریپٹو ٹیکنالوجیر  

۔  ۔ اس میر مفت خدمات اور پلیٹ فارمز موجود ہیر ی ےس بڑھئی تعداد پر انحصار کرتا ہے ن ن یک تیر کارگو کوائن بزنس ماڈل اپنن صارفیر

۔ ان میر  25اندازہ ہے کہ دنیا بھر میر کم از کم  ن تجارت اور ٹرانسپورٹ یک صنعتوں میر شامل ہیر ن ایکٹو صارفیر درآمد کار، برآمد کار،  ملیر

، جہازوز ےک ایجنٹس، جہازوں ےک مالکان، بیمہ ایجنٹس،  ن ، این وی او یس سیر ن سامان بھیجنن واےل، جہاووں ےک دالل، چارٹرر، شپںگ الئین

ن یک تعداد او  ۔ موجودہ دور میر کچھ بحری پلیٹ فارمز موجود ہیر جو صارفیر ہ شامل ہیر ر کسٹمز ایجنٹس، پرائیویٹ افراد وغیر

ن یک ملکیت میر ہیر جن کا مرکزی   ہیر اور دورسے متعصب، جو شپنگ الئین
ی
۔ ان میر ےس کچھ مہنےک جغرافیابی طور پر بہت محدود ہیر

ن ٹیکنالوجی پر آزاد،  ۔ کارگو کوائن پلیٹ فارم کو بالک چیر ول کرنا ہوتا ہے  ےک لیر معلومات اکٹیھ اور کنیر
مقصد اپنا بزنس چمکاپن

۔ محفوظ اور شفاف رہ  ےک لیر بنایا گیا ہے
یکٹ سہولیات ےک نن اس وقت ایسا کوبی حریف پلیٹ فارم نہیر جو اییس خدمات اسمارٹ کانیر

 ساتھ فراہم کرتا ہو۔

سالوں میر بحری ٹرانسپورٹ کمیونئر  2بغیر کیس ماہانہ یا ساالنہ فیس ےک ایک مفت متبادل پلیٹ فارم فراہم کرنن ےس ہم پہےل 

۔ یہ ایک حقیقی طور پر حاصل ہونن ےک قابل ہدف ہے کہ  ،0001،000ےس  750،000ےس  کا ارادہ رکھنی ہیر
ن حاصل کرنن ایکٹو صارفیر

ن  ن ےک ذریےع مارکیٹ میر ۔ مارکیٹنگ آف 3مفت اور فعال خدمات فراہم کرنی ہونی ایک فعال مارکیٹنگ کیمپیر ٪ شییی حاصل کیا جاپی

۔
ی

 الئن اور آن الئن یک جاپی یک

ن کا  250،000ابیھ ہم فعال بحری صنعت ےک ارکان ےک ۔ ای میل مارکیٹنگ - ۔ یہ براہ راست مارکیٹنگ کیمپیین ای میل ایڈریسن رکھنی ہیر

۔  حصہ ہے

ٹرانسپورٹ ہزاروں تجاربی کمپنیاں اور افراد عالیم طور پر مرکزی طور پر خاص یک ورڈز ےک لیر گوگل اشتہارات۔ شچ انجن مارکیٹنگ۔  -

۔کا  ہیر
۔ےک حل رسچ کرنی رگو کوائن پلیٹ فارم حل دیتا ہے  

۔  - توجہ کا مرکز لنکڈ ان ےک متعلقہ گروپس، پیجز اور پروفائلز پر شعیی کو ہدف بنا کر تشہیر کو رکھا جاپی گا۔ سوشل میڈیا تشہیر  

کئی شپنگ اور الجسٹکس نمائشوں میر حصہ ےل کر کارگو کوائن براہ راست مارکیٹ میر آگایہ پیدا   شپنگ یک صنعت یک نمائش۔  -

 کا احساس دالپی گا۔
ی

 کرے گا اور اپئن موجودیک
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 متقلئی فیس ےک ذریےع خود یہ 
یکٹس ےک لیر چارج یک جاپن وایل ایک چھوبر کارگو کوائن پلیٹ فارم ےک افعال کو اسمارٹ سہولیات ےک کانیر

ن ےس چارج یک جاپن وایل فیس اسمارٹ   اسمارٹ بی / ایل، اسمارٹ ایل / یس، کریپٹو ٹرانزیکشین
فنڈ کیا جاپی گا۔ سہولیات ےک ستون یعئن

 ےک لیر یہ 
 کم رکھنن

ن
ی ےک موجودہ معیار ےس کاق  مگر اےس انڈسیر

ی
۔ ٹرانزیکشن فیس تبدیل ہو یک

ی
یکٹس ےک استعمال پر منحرص ہو یک کانیر

۔ڈیزائن کیا گ یا ہے  

 مزید ازاں، کارگو کوائن پلیٹ فارم مندرجہ ذیل طریقوں ےس رقم بناپی گا: 

بیین اور ٹیکسٹ ےس تشہیر  -  

ن اور نیوز آرٹیکلز یک اشاعت - پریس ریلیر  

یکٹس ےک لیر حواےل دینا - ورت ےک وقت ان ےک اسمارٹ کانیر ارکان کو ضن  

وں یک سائٹس، - ، جیسا کہ خیی ن ی ےس تعلق  دلچسئ  رکھنن وایل پارٹیر ہ کو غیر متعصب اور انڈسیر ، حکومتوں وغیر ن ریسچرز، یونیورسٹیر

 رکھنن واےل اعداد و شمار فراہم کرنا

۔ سواٹ تجزیہ2۔6  
، صنعت ےک لیر پے منٹ ےک حل ےک ساتھ ایک مارکیٹ پلیس اور  –خوبیاں  کارگو کوائن ایک اکٹھا دو ستونوں واال پلیٹ فارم پیش کرتا ہے

یک ۔ اسمارٹ کانیر ن کو جوڑتا ہے اور ٹرانسپورٹ یک صنعت یک مکمل ٹس بیھ فراہم کرتا ہے یہ اپئن طرز کا ایک یہ منصوبہ ہے جو تمام پارٹیر

ن کا احاطہ کرتا ہے   چیر
ائط پر بات چیت، سامان کا اسمارٹ بل جاری کرنا، بیمہ یک  –سپالبی بولیوں ےس ےل کر، آفرز، ٹرانسپورٹ یک رسر

( ےک ذریےع پتا رکھنا، کسٹمز ےس  منظوری، بولیاں اور اسمارٹ بیمہ پالییس بنان، کارگوز اور جہازون کا آبی او بر )انیر نیٹ اور تھنگز ڈیوائسن

 ےک ذریےع پے منٹ ےط کرنن تک۔ یہ اکٹھا پلیٹ فارم تمام لوڈنگ اور ڈسچارجنگ بندرگاہوں پ
ر خدمات اور ایسکرو یا کریڈٹ ےک لییر

۔ پلیٹ   –اقسام ےک کارگو کا احاطہ کرتا ہے  ز، سامان اور بٹا ہو سامان، مائع سامان، جو کہ مارکیٹ ےک دورسے کھالڑی نہیر کیی کنٹیین

۔ پلیٹ فارم کا ڈیزائن اعیل فارم یک ایک بڑی خوبی اس یک خدمات کا تمام صارف ، کیس ماہانہ یا ساالنہ فیس ےک بغیر  ےک لیر مفت ہونا ہے
ن یر

۔ ن کو شفافیت فراہم کرتا ہے یکٹ میر شامل پارٹیر  درچی یک سیکیوربر فراہم کرتا ہے اور تاخیر کو گھٹاتا اور اسمارٹ کانیر

ہستہ ڈیجیٹل ہو ریہ ہے اور یہ توقع یک جابی ہے کہ آخر ٹرانسپورٹ یک صنعت اور خاص طور پر شپنگ یک صنعت آہستہ آ –خامیاں 

۔ موجودہ طور پر یہ صنعت بالک 
ی

 اور تاخیر گھٹاپی یک
ی
ن ٹیکنالوجی شپنگ یک صنعت میر داخل ہو کر قیمتیر بہیی بناپی یک کار بالک چیر

ن  ن ایےس بزنس ےک لیر ایک نئی ٹیکنالےس آگاہ نہیر  ، اس ےک ممکنات اور استعماالت چیر  جو ۔ صارفیر
ی
وجی استعمال کرنن ےس ڈریں ےک

۔  سینکڑوں سالوں ےس ایک یہ طریقی ےس چال آ رہا ہے

 حاصل کرنا۔ بکنگ اور چارٹرنگ کف پلیٹ فار  –مواقع 
ی
ن ترق ن میر تیر ن کو کشش دالنا اور صارفیر م ےک مفت استعمال ےس بہت ےس صارفیر

یکٹس ےک ذریےع بہیی بنانا، دستاویزات یک ای کسچینج اور پے منٹ میر تاخیر کو گھٹا کر، اس طرح منافع بڑھانا اور عمل کو اسامرٹ کانیر

ن ےک ذریےع دستاویزات یک نقل تیار ک رنن موقع یک قیمتیر گھٹانا۔ جاری کردہ رسٹیفائیڈ دستاویزات ےک ذریےع فراڈ کم کرنا اور پبلک بالک چیر

ن کا مکمل ریکارڈ محفوظ رککو ناممکن بنا دینا جب ھنا۔کہ تمام ٹرانزیکشین  

۔ ایک مرکزی عنرص اسمارٹ  –خطرات 
ی
ن کاغذی دستاویزات یک جگہ ڈیجیٹل دستاویزات کو دینن کا عمل آہستہ آہستہ کریں ےک صارفیر

 مگر 
ی

 میر مزید آہستہ ہوں یک
ن ٹیکنالوجی کو اپناپن ۔ پبلک باڈیز بالک چیر

ی
یکٹس ےس استعمال ےس  وقت اور قیمت یک بچت ہو یک کانیر

وبن خطرات ےس کارگو کوائن یک پیش آخر میر صنعت ےک  ۔ متقابیل پلیٹ فارمز ےس بیر
ی

وی کرنا پڑے یک رجحان کو مارکیٹ ےک رجحان یک پیر

 کردہ مفت خدمات ےک ذریےع نمٹا جاپی گا۔
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ائط7  کوائن یک پیش کش یک شر
ر

۔ ابتداٹ  
 

یس آر جی او۔کو دی گغن چھوبر عالمت: کارگو کوائن   

ن  100پہےل مرحےل میر   اور ہر ایک ےک ملیر
ی
ن پیش کیر جاپی ےک ۔ 18ٹوکین

ی
اعشارنے ہوں ےک  

پری آبی یس اور اصل آبی یس او۔ –آبی یس او دو حصوں میر بانٹا جاپی گا   

 یس او ےک دوران یس آر 1پری آبی یس او بہت تھوڑے وقت ےک لیر چےل گا اور پبلک ےک لیر ایک خاص وقت تک دستیاب ہو گا۔ 
ن

پری آغ

۔کل  0۔50جی او یک قیمت 
ی

 یس او  10ڈالر پر فکس رہے یک
ن

 یس او مرحےل میر بانٹا جاپی گا۔ پری آغ
ن

ن کو پری آغ ۔ یس آر جی او ٹوکین ن  ملیر

۔ پری آبی یس او 50ےک دوران سپورٹرز یس آر جی او کو اس یک عام قیمت ےس 
ی
اپریل  1 –دن تک چےل گا  15٪ بچت پر خرید سکیر ےک

۔ اندازے ےک مطابق سافٹ کیپ  5923:@  2018اپریل  15 – 00:00@  2018 ۔ 5بی
ی

ن ڈالر تک پہنجے یک ملیر  

۔ آبی یس او کا پہال مرحلہ  55ڈالر کیقیمت پر  1پری آبی یس او ےک بعد آبی یس او آپی گا اور 
ی
ن بانیر جائیر ےک

ن ٹوکین @  2018اپریل  16ملیر

وع ہو گا اور   00:00 ہ ہوبی تو آبی یس او یک مدت مزید مرحلوں ےک ساتھ تک چےل گا۔ اگر ہارڈ کیپ حاصل ن 23:59مئی @  15کو رسر

۔ اندازہ ہے کہ ہارڈ کیپ 
ی

۔ 55بڑھابی جاپی یک
ی

ن ڈالر تک پہنجے یک ملیر  

ن ڈالر تک پہنجے گا۔ 60ابتدابی کوائن پیش کش ےک پہےل مرحےل یک تکمیل ےک بعد کارگو کوائن کا کل رسمایہ اندازا  ملیر  

ن پر ای آر یس پر مش 223چونکہ کارگو کوائن ای آر یس  ۔ جب ایتھریم بالک چیر
ی
ن تب بانیر جائیر ےک ن  223تمل ہے ٹوکین معیار آفیشیل ریلیر

ن جاری ہونن ےک بعد واپس نہیر ہو سکیی اور  ، کیوں کہ ٹوکین یکٹس ممکل طور پر ڈیویلپ اور ٹیسٹ ہو جائیر ہو جاپی اور اسمارٹ کانیر

 کوڈ میر مزید تبدیلیاں نہیر یک 
۔ڈی ایپ ےک سیکیوربر جا سکتیر  

 

 

 

 

  

آئی سی او-پری  

ملین سی آر جی او 10  

ڈالر پر  0.50  

 آئی سی او

ملین سی آر جی او 55  

ڈالر پر  1.00  



 

 
27 

www.thecargocoin.com 

۔ ٹوکن یک تقسیم8  
 

مندرجہ ذیل طریقوں ےس بانٹا جاپی گا: کارگو کوائن   

پری آبی یس او )سافٹ کیپ( ٪10 -  

آبی یس او )ہارڈ کیپ( ٪55 -  

ماہ تک دستیاب۔ 6مشائر میر تقسیم۔ آبی یس او یک کامیاب تکمیل ےک بعد ٹیم اور  ٪15 -  

باؤنئر اور منسلک پروگرام ٪10 -  

ہ ٪10- ہ ےک لیر ذخیر  وغیر
ایکسچینجز یک لیکوڈیئر  

 

اور مارکیٹنگ  ٪ فنڈز کو پلیٹ فارم ےک پہےل مرحےل یک ڈیویلپمنٹ100ٹوکن سیل ےس حاصل کیر گیی جیسا کہ اس وائٹ پیی  میر بتایا گیا، 

 یک حکمت عملیوں پر عمل درآمد میر استعمال کیا جاپی گا۔

 

  

10%

55%

15%

10%

10%

کارگو کوائن کی تقسیم

pre-ICO ICO Team Bounty Reserve

30%

50%

10%

3%
7%

فنڈز کا استعمال

Research & Development Marketing & Sales Administrative Legal Exchange listing
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 کوائن یک پیش کش میر حصہ لینا9
ر

۔ ابتداٹ  
 

۔  ےک لیر 1 اپریل 2018 ےک بعد https://www.thecargocoin.com کو  وزٹ کریں اور منصونی میر حصہ ڈالیر
   کارگو کوائن خریدپن

۔ کارگو کوائن  پری آبی یس او اور آبی یس او ےک عمل ےک دوران
ی
ن ایک خاص قیمت پر دستیاب ہوں ےک ٹوکین  

 

https://www.facebook.com/thecargocoin/ :وں اور معلومات ےک لیر ہمیر فیس بک پر فالو کریں  نئی خیی

 

https://twitter.com/thecargocoin :وں اور معلومات ےک لیر ہمیر ٹوئیر پر فالو کریں  نئی خیی

 

 ہمیر لنکڈ ان پر فالو کریں: 

https://www.linkedin.com/company/cargocoin/ 

 

 ہمیر یو ٹیوب پر فالو کریں: 

https://www.youtube.com/channel/UCH6E328MCvBIKeHe71Yf16A 

 

  

https://www.thecargocoin./
https://www.facebook.com/thecargocoin/
https://twitter.com/thecargocoin
https://www.linkedin.com/company/cargocoin/
https://www.youtube.com/channel/UCH6E328MCvBIKeHe71Yf16A
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سسٹم یک ڈیویلپمنٹ یک حکمت عمیل۔ کارگو کوائن ایکو 10  
۔ منصونی کا  کارگوکوائن یک حکمت عمیل اس یک تیاری، ڈیولپمنٹ، عمل درآمد اور مارکیٹنگ ےک پورے دائرے پر منحرصہے

۔ کچھ مراحل اندازے ےس پہےل ختم ہو سکیی ہیر جبکہ شیڈیول ایک اندازہ ہے اور کئی عن اض ےک مطابق تبدیل ہو سکتا ہے

۔ اندازے ےک مطابق سال کچص میر زیا ۔ کارگو  2023دہ وقت لگ سکتا ہے ن اور قابلیت ےک مکمل ہونن کاسال ہے تمام آپریشین

۔ موجودہ ابتدابی کوائن  یک پیش کش مارکیٹنگ ےک مرحلہ  5کوائن منصوبہ  ، جیسا کہ نیجے بتایا گیا ہے  1مرحلوں میر بانٹا گیا ہے

۔ اندازے ےک مطابق مرحلہ
ی

 فنڈز اکٹھے کر ےک فنڈ کیا جاپی کو پ  4-2تک چےل یک
ن
ورت پڑنن پر اضاق لیٹ فارم یک اپئن مالیات اور ضن

  گا۔
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، یعئن تمام مرحلوں میر موبائل   گیی
 مرحےل نہیر بتاپی

۔ اس میر چھونر یہ حکمت عمیل کارگو کوائن منصونی کا ایک مخترص ورژن ہے

 
ن
ورت ےک مطابق اضاق ن یک ڈیویلپمنٹ۔ ضن  جنہیر حکمت عمیل میر پلیٹ فارمز اور / یا خدمات حاصل یا ڈیویلپ کیر جاایپلیکیشین

ی
ئیر ےک

 شامل نہیر کیا گیا۔
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۔ ٹیم اور مشائر11  
 

۔ ٹیم1۔11  

 

ان ایک دوسیی  ۔ زیادہ تر ٹیم ممیی ہماری ٹیم نہایت پرجوش اور کوالیفائیڈ ارکان پر مشتمل ہے جو متعلقہ شعیی میر تجرنی ےک حامل ہیر

۔ ارکان احتیاط ےس چنن گیی ہیر تا کہ کارگو کوائن منصونی میر مکمل قوت کو حاصل کیا کو  موجودہ یا ماضن ےک منصوبوں ےس جانیی ہیر

  جا سےک۔

 

 

  –میل الیگزینڈرو  بوگو 
ن

   باٹ
 

ن 20ڈیویلپمنٹ میر مالیابی سافٹ وییی  ۔ بالک چیر + سالوں ےک تجرنی ےک ساتھ مرکزی ڈیولی 
ن االقوایم تجارت، یونیورسئر اور   اور مالیات ےک ماہر۔ بی اے مالیات اور بیر

۔ سافٹ وییی ڈیولی 
 پورٹس ماؤتھ۔

 

  – الیو  مارٹن
ن

باٹ   
ن  االقوایم تجارت میر  + سالہ تجربہ۔ برونل یونیورسئر لندن ےس بی 18الجسٹکس، شپنگ اور بیر

، ویلز ےس ایم بی اے۔ ن یونیورسئر وپولییر  ایس یس معاشیات اور بزنس مالیات، کارڈف مییر

 

 
ن الےک توپکو  شپنگ، آمد و رفت اور کنٹیین ےک اسپیشلسٹ۔ – کیپیے  

 
 مئن پراجیکٹ شپنگ لمیٹڈ، لندن ےک چارٹرنگ مینیجر۔ سند یافتہ سمندری کپتان۔

 

شپنگ اور آمد و رفت یک اسپیشلسٹ – کرسٹینا سارستووا   
 

شپنگ،  -شپنگ، تجارت اور مالیات، سئر یونیورسئر لندن۔ مار ٹریڈ گروپ جرمئن ایم ایس یس 
 قوت ہنمائند الجسٹکس اور بندرگاہوں ےک معامالت ےک لندن یک

ی
شپنگ ےک  –۔ امرییک برق

 معامالت، سامان یک تجارت اور ماخوذات۔

 

بزنس ڈیویلیر  – الیوا  الیانا   
 

ن  وپولییر یشن، یونیورسئر آف پورٹس ماؤتھ، ایم بی اے کارڈف مییر بی اے بزنس ایڈمنٹسیر
۔  یونیورسئر

https://www.linkedin.com/in/bogomil-alexandrov-924b2844/
https://www.linkedin.com/in/martin-iliev-36011082/
https://www.linkedin.com/in/ilkay-top%C3%A7u-4b50bb6b/
https://www.linkedin.com/in/ilkay-top%C3%A7u-4b50bb6b/
https://www.linkedin.com/in/christina-sarastova-362a2527/
https://www.linkedin.com/in/christina-sarastova-362a2527/
https://www.facebook.com/iliana.ilieva.188
https://www.facebook.com/iliana.ilieva.188
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ٹر آر اور مارکیٹنگ ےک ماہر – سیموئال والکووا   
 

کمیونیکیشن۔ایونٹ مینیجر، پریس    

 

ن ڈیویلیر  –پیوش گپتا  بالک چیر  
 

، دہیل، انڈیا۔  انڈرا انسٹیٹوٹ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی
 

 

ن ڈیویلیر  -کاشک گوش  بالک چیر  
 

۔ کرشنا انسٹیٹیوٹ آف  یکٹس لکھنن کا تجربہ رکھنی ہیر ایتھریم، بٹ کوائن اور اسمارٹ کانیر
، انڈیا۔ نگ اینڈ ٹیکنالوجی  انجینیی

 

 

گرافک ڈیزائین   –کتووا   ایوا   
 

ز کالج، آکسفورڈ، یونائٹڈ کنگڈم،  انگوبن مالنو، اٹیل۔سینٹ کلییی اسٹیٹیوٹو میر  
 

 

 ڈیویلیر  –لوکانووا  مہیال 
ر

یو آٹ  
 

۔  یوزر انیر فیس اور فرنٹ اینڈ ےک ڈیویلی 

 

مالیات ےک ماہر – بوگڈن ٹوڈورو   
 

 یونیورسئر آف نیشنل اینڈ ورلڈ اکانویم ےس اکاؤنٹنگ اور فنانس میر ایم ایس یس۔
 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100006617524032
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006617524032
https://www.linkedin.com/in/gupta-piyush/
https://www.linkedin.com/in/gupta-piyush/
https://www.linkedin.com/in/kaushik-ghosh-97443914a/
https://www.linkedin.com/in/kaushik-ghosh-97443914a/
https://www.linkedin.com/in/iva-kitova/
https://www.facebook.com/mlukanova
https://www.facebook.com/bogdan.todorov.967
https://www.facebook.com/bogdan.todorov.967
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آفس مینیجر –پیٹیا کاالازکا   
 

 ساؤتھ ویسٹ یونیورسئر ےس ایم اے انگلش۔
 

 

 ڈاکیے زالتن شستو
 

لندن بزنس اسکول ےس ایم ایس یس فنانس۔ ب  ایچ ڈی معاشیات اور مالیات۔ ایچ ایس بی یس 
۔ –ٹیکنالوجی میر رسمایہ کاری، امفورا کیپیٹل  –لندن میر تجربہ  پارٹین  

 

ن کزنلیو  لیی
 

۔ بزنس الء، کمیپوٹر الء، انتظایم الء ےک ماہر۔  مشیر
، قانوبن  قانون ےک اٹاربن

  

 

  

https://www.facebook.com/petya.kalauzka
https://www.facebook.com/petya.kalauzka
https://www.linkedin.com/in/zlatin-sarastov-332a0727/
https://www.linkedin.com/in/zlatin-sarastov-332a0727/
https://www.linkedin.com/in/luben-kazanliev-451881b9/
https://www.linkedin.com/in/luben-kazanliev-451881b9/
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۔ مشائر2۔11  
 

۔ یہ سب پی حد پر جوش ہیر اور کارگو کوائں مشاوربی بورڈ ےک ارکان کارگو کوائن پلیٹ فارم یک صنعتوں ےس جڑے چنن گیی پیشہ واران  ہیر

۔ ن رکھنی ہیر  یک کامیابی میر یقیر

 

 

 مائیکل ای۔ برائنٹ
 
ن  ، بالک چیر نیشنل ےک یس ای او؛ ایگزیکٹو ممیی ن وینچرز انیر ۔ بالک چیر ن  میر

مشاوربی بورڈ ےک چییی
ن االقوایم کارپوریٹ فنانس ےککونسل؛ رشیاز ہا معاون پروفیس؛  ئر اسکول آف اکنامکس میر بیر

ن اور کریپٹو کرنیس ےک لیکچرار، ماسکو یونیورسئر اور فنانس اینڈ الء؛ یس ای او اور  بالک چیر
وبن تعلقات یک کونسل ، بیر ن ڈییل نیوز"؛ ممیی ، "بالک چیر  پبلسر

 
 

 

 

 سائمن کاکنگ
 

، کریپٹو کوائن نیوز پر چیف ایڈییر اور سنڈے بزنس پوسٹ، آئرش  آئرش ٹیک نیوز پر سینیی ایڈییر
ن ےک  ۔ 'بالک چیر  ہیر

ہ ےک لیر فری النسنگ کرنی  بی ایم، جی + ڈی وغیر
ٹائمز، ساؤتھرن اسٹار، آبی

۔ ٹیڈ ایکس، ویب سمت، ڈبلن ٹیک سمت جیےس مواقع پر پبلک   1/18000لوگ' میر  نمیی پر آپی
ر۔اسپیک  

 

 

ن   ساویو گومیر  
 

، یس  جاپان اور کوریا میر کام کرنی مارین کنسلٹنٹ، رسٹیفائیڈ انسپیکیر )او یس آبی ایم ایف سائیر
، یس ڈی آبی   ایم ب   –ڈی آبی اور یس ایم آبی ڈی(، آڈییر )او یس آبی ایم ایف سائیر

یس اے  آبی
ایس، آبی ایس ایم، کیو ایچ ایس ایس ای، بر ایم ایس اس اور ایم بر ایم ایس اے(۔ ب  ایچ ڈی، ایم 

ن  ی ٹائم اسٹڈیز میر پروفیس، رسٹیفائیڈ بالک چیر بی اے، ایم ایس یس، ایڈوانسڈ ڈپلوما، میر
 پروفیشنل۔

 

 

 جوناتھن چانگ
 

، اے این زی پر اعیل درچی ےک بینکنگ ےک تجرنی ےک ساتھ کریپٹو  یک بابن ناٹکس ایکسچینج ےک رسر
، ےک وابی یس، اے ایم ایل، یس بر ایف ضوابط ےک عالوہ ریٹیل بینکنگ، مرچنٹ   پرینیر

کرنیس انیر
وع ےک رسمایہ کار، انہوں پن اپنا کرییی پےل فییی اینڈ ا ور ای کامرس سسٹمز ےک ماہر۔ بٹ کوائن ےک رسر

وع کیا۔  کو ےک ساتھ مارکیٹنگ اور سیلز مینیجر ےک طور پر رسر

 

 لن سیانگ لیاؤ
 

نائب صدر، چائنا مرچنٹس گروپ ےک رکن، شیکو کنٹیین ٹرمینلز، ماڈرن  چائنا مرچنٹس نیو انرجی ےک
ن زنالنگ شپنگ اینڈ کو، چائنا مرچنٹس انرجی شپنگ، ہانگ  ن ٹرمنلز لمیٹڈ، چائنہ مرچنٹس شین
نیشنل مرین  ، انیر کانگ منگ واہ شپنگ، ہوا جیانگ ٹرانسپورٹیشن اکنامک ڈویلپمنٹ سینیر

ز گروپ ےک مالک۔  کنٹیین
 

https://www.linkedin.com/in/simon-cocking-20540135/
https://www.linkedin.com/in/simon-cocking-20540135/
https://www.linkedin.com/in/savio-gomez-capt/
https://www.linkedin.com/in/savio-gomez-capt/
https://www.linkedin.com/in/jonathan-chang-a45b1429/
https://www.linkedin.com/in/jonathan-chang-a45b1429/
https://www.linkedin.com/in/sean-liaw-06497942/
https://www.linkedin.com/in/sean-liaw-06497942/
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ن بیرسر    اسویس ایٹ پروفیرس ڈاکیے کلیمین
 

، ب  ایچ ڈی، یونیورسئر آف سینٹ گیلن، سوئزرلینڈ، بی ایس یس،  ن انٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی ایشیر
  یونیورسئر آف کولون، جرمئن 

 

 برائن نگ
 

یلیا ےک کئی عالقوں میر پریکٹس کرنن 
، ملبورن، آسیر  ہیر

نگ فرسٹ اکاؤنٹنٹس ےک یس ای او اور بابن
یلیا  ےک رکن۔ انہوں پن  واےل یس ب  اے۔ایک الئسنس یافتہ ٹیکس ایجنٹ اور یس ب  اے آسیر

ن ایجوکیشن کنک یلیر
، اسمارٹ ہوم فنانس اور آسیر ن ن یک بنیاد رکیھ اور سیلمن گائلز / ڈیوڈ سین شین

۔  ےک میر کردار نبھاپی
ن آر بر  ریزولیوشین

 

 

 ایڈلسن نواس
 

ن ساؤتھ امریکہ ےک  ، اینلٹیر
ز اسویس ایشن( ےک بابن ن پائیو نییی جی بی ب  اے )عالیم بالک چیر

medicohealth.ioکمیونئر  مینیجر، برازیل اور الطیئن امریکہ میر ایک غیر سماجی مرکزی نیٹ  
 ورک 

ن ےک نمائندے۔  اور برازیل میر برڈ چیر
 

 

  کرازیمیر جیورشیو
 

ن اوراٹوس میر کئی مینیجمنٹ اور ایگزیکٹو   بی ایم، سیمین
سینییی بزنس اور آبی بر ایگزیکٹو جو آبی

سالہ تجربہ رکھنی  20ےک موجودہ سیلز ڈائریکیر ہو پی ہونی  –بینک رسوس  –مقامات، بوریکا 
۔  ہیر

 

  

https://www.linkedin.com/in/clemens-bechter-3114aa1/
https://www.linkedin.com/in/bryanng88/
https://www.linkedin.com/in/bryanng88/
https://www.linkedin.com/in/edilson-navas-694605110/
https://www.linkedin.com/in/edilson-navas-694605110/
https://www.linkedin.com/in/krassimir-georchev-74630a6/
https://www.linkedin.com/in/krassimir-georchev-74630a6/
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پروگرام۔ باؤننے / منسلک 12  
 

۔ ز اور منسلک پروگرام پی حد آسان ہے  کارگو کوائن باؤنئر ہنیر

ن )10ہم پن اس پروگرام ےک لیر  ، جنہیر مندرجہ ذیل طریقی ےس تقسیم کیا جاپی گا:  10٪ ٹوکین ( کا تقرر کیا ہے ن ن ٹوکین ملیر  

 ےک لیر  3 -
ن  کیمپیر

ن باؤنئر ہنیر ن ٹوکین ملیر  

ن منسلک / حوالہ جابی پرو  7 - ن ٹوکین گرام ےک لیر ملیر  

 

https://thecargocoin.com/bounty.html :  ےک طور پر سائن اپ کر سکیی ہیر
 آپ مندرجہ ذیل ایڈریس پر باؤنئر ہنیر

 

۔ منسلک پروگرام1۔12  
ئر ےک حواےل کا ایڈریس دیا جاپی گا۔ آپ سوشل نیٹ ورکس پر تمام سائن اپ کرنن ےک بعد آپ کو آپ یک اپئن منفرد باؤنئر آبی ڈی اور باؤن

۔ حواےل ےک ایڈریس ےس یک گئی ہر سیل 
ی
ن کرنی ہونی اور لوگوں کو بھیجنی ہونی اپنا باؤنئر ایڈریس استعمال کریں ےک پوسٹس اور پبلیکیشین

ن یک صورت میر مےل گا۔ مثال ےک طور 5ےس آپ کو جمع کروابی گئی رقم کا 
ن  10،000پر اگر آبی یس او کا ایک رکن ٪ ٹوکین یس آر جی او ٹوکین

۔ ہو سکتا ہے کہ ہم سب ےس زیادہ ایکٹو رہنن واےل  500خریدتا ہے تو آپ کو حواےل ےک بونس ےک طور پر 
ی
ن ملیر ےک

یس آر جی او ٹوکین

 بونسن بیھ متعارف کروا دیں۔
ن
 ساتھیوں ےک لیر یس آر جی او / ایتھر میر اضاق

 

  پروگرام۔ باؤنئر 2۔12

 
ن
 اور ہر کام ےس آٹ کو اضاق

ی
 ےک لیر آپ کو کچھ کام کرنن ہوں ےک

منسلک پروگرام ےک عالوہ کارگو کوائن ےک بارے میر معلومات پھیالپن

۔  ۔ یہ کام نیجے دی گئی فہرست تک محدود نہیر مگر یہ سب ےس زیادہ اور سب ےس قیمئی کام ہیر جو آپ کر سکیی ہیر
ی
پوائنٹس ملیر ےک

 کہ ہر کام کرنن پر   ہر کام
ی
 ےک لیر ہم یہ نہیر بتائیر ےک

، مگر فراڈی کاموں ےس بچنن
ی
کرنن ےس آپ کو مختلف تعداد میر پوائنٹس ملیر ےک

۔  کتین پوائنٹس مل رہے ہیر

۔ ویڈیو کو کارگو کوائن ےس متعلق ہونا  – یو ٹیوب ویڈیو - اپئن زبان میر کارگو کوائن کا ایک ویڈیو ریویو بنائیر اور اےس اپنن چینل پر ڈالیر

۔ ویڈیو یک تفصیل میر کارگو کوائن ویب سائٹ کا ایک لنک الزیم ہونا چاہنر )ظاہر   چاہنر
 چاہنر اور کارگو کوائن ےک بارے میر بات کربن

(ہے کہ آپ لنک ےک  ڈی استعمال کر سکیی ہیر
  طور پر اپئن منسلک آبی

ہمارے آفیشل یو ٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں، ہماری آفیشل ویڈیوز الئک کریں، ہر ہفیی ہماری کیس آفیشل  –یو ٹیوب چینل ۔ 

کوائن ےک بارے میر کمنٹ   ویڈیو پر کم از کم ایک کمنٹ کریں۔ ہماری آبی یس او یا ٹرانسپورٹ یک صنعت ےس متعلق ویڈیوز پر کارگو 

 کریں۔

کارگو کوائن پر اپئن انوکیھ بالگ پوسٹ لکھیر اور اےس اپنن ذابی بالگ یا کیس اور ےک بالگ پر ڈال دیں۔ بالگ پوسٹ   –بالگ پوسٹ  -
۔ وری ہے  میر کم ےس کم ایک بار آپ کا منسلک ایڈریس ہونا ضن

کل لکھیر اور اےس آن الئن پبلش کریں۔ آرٹیکل میر کم از کم ایک بار آپ کا منسلک کارگو کوائن ےک بارے میر اپنا منفرد آرٹی  –آرٹیکل  -

۔  ایڈریس موجود ہونا چاہنر

۔ – ترجمہ -
ی
ترجےم کا کام ہم بعد میر اپنن ٹییل گرام چینل پر ڈالیر ےک  

۔ کارگو کوائن فیس بک   پیجکارگو کوائن فیس بک    – فیس بک - کو الئک اور شییی کریں، ریٹ کریں اور ریٹ کرنی وقت ایک ریویو لکھیر
 پیج یک کوبی پوسٹ شییی کریں اور اپنا منسلک ایڈریس شامل کریں۔ اپئن وال پر کارگو کوائن ےک بارے میر ایک فیس بک پوسٹ لکھیر 

شامل کریں۔  کا حوالہ دیں اور اپئن پوسٹ میر اپنا منسلک ایڈریس   @theCargoCoin   اور ہمیشہ 
کو فالو اور ری ٹوئیٹ کریں۔ کارگو کوائن یک ٹوئیٹس کو ری ٹوئیٹ کریں اور اپنا منسلک ایڈریس شامل    کارگو کوائن ٹوئیر اکاؤنٹ  – ٹوئیے  -

theCargoCoin@کا حوالہ دیں اور اگر ممکن ہو  کریں۔ کارگو کوائن ےک بارے میر ایک نئی ٹوئیٹ کریں اور اپئن پوسٹ میر ہمیشہ     
 تو اپنا منسلک ایڈریس شامل کریں۔

میر ہر ہفیی کم از     ٹییل گرام گروپجوائن کریں۔  ٹییل گرام سوپر گروپجوائن کریں اور ہمارا  کارگو کوائن ٹییل گرام چینل  –ٹییل گرام  -
theCargoCoin@کا حوالہ  یس بک پوسٹ یا ٹوئیٹ کریں اور ےک بارے میر ف ٹییل گرام گروپبا معئن پوسٹس کریں۔ ہمارے  2کم     

 دیں۔ 
آبی یس او یک مدت ےک لیر اپنن بٹ کوائن ٹاک اکاؤنٹ میر کارگو کوائن دستخط کا اضافہ کریں۔ آپ کا اکاؤنٹ  –بٹ کوائن ٹاک / فورم  -

۔ آفیشل فورم تھریڈ پر کارگو کوائن ےک بارے میر پوسٹ    ممیی ےک درچی پر ہونا چاہنر
کریں۔ انگریزی ےک عالوہ دیگر کم ےس کم جونییی

۔ متبادل بات چیت میر کارگو کوائن ےک بارے میر پوسٹس کریں۔ ، یعئن آپ یک ماردی زبان میر  زبانوں ےک تھریڈز زیادہ قیمئی ہیر
ہمیر میڈیم پر فالو کریں اور پبلش ہونن واےل آرٹیکلز یک تعریف کریں۔ –میڈیم  -  
۔ کارگو کوائن ےک لیر کیا جاپن واال کوبی بیھ کام جمع کروانن ےس نہ ہم ہر اس کام کو خوش آمدید ک – دیگر - ہنی ہیر جو آپ کر سکیر

۔  جھجھکیر
 

https://thecargocoin.com/bounty.html
https://www.facebook.com/thecargocoin/
https://www.facebook.com/thecargocoin/
https://www.facebook.com/thecargocoin/
https://twitter.com/thecargocoin
https://t.me/thecargocoin
http://t.me/thecargocoingroup
http://t.me/thecargocoingroup
http://t.me/thecargocoingroup
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۔ چونکہ   ہونا چاہنر اور کارگو کوائن اور شپنگ / ٹرانسپورٹ یک صنعت ےک مطابق سمجھ میر آنا چاہنر
تمام پوسٹس / آرٹیکلز کو بامعئن

، یہ عم ۔معیار ذابی طور پر جانچا جاتا ہے
ی
ل ضف اور ضف کارگو کوائن یک ٹیم کرے یک  

 

۔ ہر کام ۔ کارگو کوائن ٹیم ےک دسئی ریویو ےک مطابق پوائنٹس کم یا زیادہ کیر جا سےک ہیر
ی
 آپ ےک ہر کام کرنن پر آپ کو پوائنٹس ملیر ےک

 جہان آپ یر ریکارڈ کیا جاپی گا۔ رجسیر کرنی یہ آپ کو اپنن باؤنئر ہنیر ےک ذریےع آپ ےک باؤنئر اکاؤنٹ م
ی

 ڈیش بورڈ تک رسابی مل جاپی یک

۔  کر سکیی ہیر
 کاموں کو ریکارڈ اور مانییر

 

۔ باؤنئر پروگرام ےک ہفیی حصوں میر بنر سمجھے جائیر 
ی
ہر ہفیی ہم اس ہفیی ےک سب ےس ایکٹو باؤنئر ہنٹو کو ایک خاص قیمت دیں ےک

۔ خاص قیمتیر اگ
ی
وع ہو کر اتوار کو ختم ہون ےک  جو پیر ےس رسر

ی
۔ےک

ی
ےل ہفیی میر بانئر جائیر یک  

 

 :  کارگو کوائن ےک آفیشن سماجی چینلز مندرجہ ذیل ہیر

 

https://www.facebook.com/thecargocoin/ :فیس بک پیج 

https://www.linkedin.com/company/cargocoin/ :لنکڈ ان پیج 

https://www.youtube.com/channel/UCH6E328MCvBIKeHe71Yf16A :یو ٹیوب چینل  

https://twitter.com/thecargocoin :   ٹوئیر

https://bitcointalk.org/index.php?topic=3224289 :بٹ کوائن ٹاک اے این این 

https://bitcointalk.org/index.php?topic=3565845 :  بٹ کوائن ٹاک باؤنئر

https://medium.com/@thecargocoin :میڈیم 

@thecargocoin :ٹییل گرام چینل 

@thecargocoingroup :ٹییل گرام سوپر گروپ 

 

 

ائط و ضوابط۔ باؤنئر ہنیر پروگرام 3۔12 ےک رسر  
http://t.me/thecargocoingroup ہمارا ٹییل گرام چینل جوائن کریں:  -  

۔ -  کا اختیار رکھنی ہیر
 ےک لیر ارکان یک تعداد محدود کرنن

ن ہم کیس بیھ کمیپیر  
ائط تبدیل کرنن کا اختیار  - ن یک رسر ۔ہم اپئن باؤنئر کیمپیر رکھنی ہیر  
 بندہ ایک اکاؤنٹ-
ن
ق  
کئی اکاؤنٹس کا استعمال، نقل اور دھوکہ دیہ یک اجازت نہیر   -  
 کا حق رکھنی ہیر اگر  -

 اور اور ہم آپ کو کیس بیھ کمیپیمن ےس ہٹاپن
ی
 جو ہمیر نقیل یا اسکام لگ

ی
ن یک تصدیق کریں ےک ہم ہر اس چیر

 کہ آپ ایماندار نہیر یا فورم کو اسپیم ک
ی
۔ہمیر لگ ر رہے ہیر  

۔ضہم بغیر کیس و  -  کا حق رکھنی ہیر
احت ےک آپ کو کیس بیھ کیمپیمن یک ہٹاپن  

۔ -  کا حق رکھنی ہیر
ن ےس ہٹایا تو ہم آپ ےک اسٹیکس مٹاپن کرنن اگر ہم پن کیس وجہ ےس آپ کو کیمپیر  

۔ آپ ےک حاصل کردہ ٹوک -
ی
ن یک تقسیم آبی یس او ےک اختتام پر ہو یک ن یک اصل تعداد اس تقسیم ےک وقت یہ نکایل باؤنئر ارکان تک ٹوکین ین

۔
ی

 جاپی یک

 

ائط4۔12 ۔ باؤنئر ہنیر پروگرام ترجےم یک رسر  
ترجمہ درست گرامر اور لغت رکھتا ہو۔ -  
ن کا خود کار ترجےم ےک آالت ےس  ترجمہ کیا گیا ہے تو ترجمہ کرنن واال  -  ترجمہ اصیل ہو نہ کہ گوگل ٹرانسلیٹ۔ اگر ہمیر معلوم ہوا کہ میی

۔
ی

 پے منٹ نہیر دی جاپی یک
 بلیک لسٹ ہو جاپی گا اور کوبی

، تو آپ کا انعام اصل  - ۔ اگر آپ تھریڈ کو ایکٹو اور تازہ رکھنن میر ناکام رہے ورت نہیر ہمیر کیس ایک یہ پوسٹ واےل مردہ تھریڈ یک ضن
۔50قیمت ےس 

ی
 کر دپے جائیر ےک

٪ گھٹ جاپی گا یہ آپ ڈس کوالیفابی  
 پے منٹ  -

۔ناگر ترجےم میر بہت یس غلطیاں ہوئیر تو ترجمہ کرنن واےل کو بلیک لسٹ کر دیا جاپی گا اور کوبی
ی

ہیر یک جاپی یک  
۔ -  رہیر

ی
ترجمہ کرنن والوں ےس توقع یک جابی ہے کہ وہ اپئن زبان ےک تھریڈ میر کارگو کوائن ےس متعلق بات چیت میر لگ  

۔ ترجےم پیشہ ور طور پر کیر جاپن  - چاہییی  
۔ اسٹیک یک گنئی  -

ی
ےک لیر تبدییل ےک فعل یک جانب ضف او ب  یک پوسٹس گئن جائیر یک   

https://www.facebook.com/thecargocoin/
https://www.linkedin.com/company/cargocoin/
https://www.youtube.com/channel/UCH6E328MCvBIKeHe71Yf16A
https://twitter.com/thecargocoin
https://bitcointalk.org/index.php?topic=3224289
https://bitcointalk.org/index.php?topic=3565845
https://medium.com/@thecargocoin
http://t.me/thecargocoingroup
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ز13 ۔ پارٹین  
 

 

ز:   ایکسچینج پارٹین

 
  

 

ز:   شپنگ اور الجسٹکس پارٹین

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

Technology Partners: 

 
 

Media Partners: 
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ز:   آبی یس او پارٹین
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۔ لغت14  
 

 اس وائٹ پیی  میر استعمال یک گئی ٹیکنالوجی اور بزنس ےس متعلقہ اصطالحات: 

 وضاحت اصطالحات

ابتدابی کوائن یک پیش کش۔ ابتدابی پبلک پیش کش اور لوگوں ےس فنڈ اکٹھے کرنن یک طرح کا ایک عمل ہے  آبی یس او
۔ بدےل میر آبی جہاں ایک  منصونی کو سپورٹ کرنن واےل لوگ اس یک مالیات ےک لیر فنڈز میر حصہ ڈالیی ہیر

ن وصول  یکٹس میر استعمال ہونن واےل ٹوکین ن اور / یا اسمارٹ کانیر یس او سپورٹرز پلیٹ فارم میر ٹرانزیکشین
۔
ی
 کریں ےک

 واال، منصونی میر حصہ ڈالین واال آبی یس او سپورٹر
 ٹوکن خریدپن

اےس عام طور پر پری سیل کہا جاتا ہے جو ایک عمل ہے بس میر ایک خاص وقت ےک لیر اور / یا ایک خاص  پری آبی یس او
۔  ہیر

ن پیش کیر جاپی  قسم ےک لوگوں ےک لیر ٹوکین

ن  ن یک پبلک لیجر جےس ایک دورسے ےس جڑے بالکس یک صورت  بالک چیر ن ےک ساتھ پیر ٹو پیر ٹرانزیکشین کریپٹو کرنسیر
۔  میر  ن کہنی ہیر ، اس لیر اےس بالک چیر ، یعئن ہر تنظیم دیا جاتا ہے  ہیر

 ےک طریقی ےس جڑے ہونی
ے
بالکس آگ

، جس ےس ایےس بالک کو تبدیل کرنا نا ممکن ہو  نیا بالک پچھےل ےک ہیڈر ےک چیک سم پر منحرص ہوتا ہے
 آپن واےل تمام بالکس کو پھر ےس  

ے
۔جاتا ہے جو پہےل گزر چکا ہو، کیوں کہ آگ کیلکولیٹ اور ہیش کرنا پڑتا ہے  

یکٹ یکٹس پر عمل  اسمارٹ کانیر ن ےک درمیان جانچ ےک قابل ڈیجیٹل کانیر ن پر مشتمل ٹرانزیکشن جو دو پارٹیر ایک بالک چیر
ورت ےک بغیر ممکن بنابی ہے اور اس ےک ساتھ ساتھ ٹرانزیکشن کو ٹائم  درآمد کو کیس تھرڈ پاربر یک ضن

یکٹس روایئی اسٹیمپ کرنن اور اس یک آ ۔ اسمارٹ کانیر زادنہ طور پر تصدیق کرنن یک اہلیت بیھ رکھئی ہے
 ہیر اور 

 ہیر کیوں کہ یہ رقم بچاپی
یکٹس ےس بہیی ط ےک پورا ہونن یا نہ ہونن پر عمل درامد یا   کانیر کیس رسر

۔ یک صالحیت رکھنی ہیر  کینسل ہونن

۔ یہ اسمارٹ  غیر مرکزی ایپلیکیشن ایک ایسا کوڈ کا ٹکڑا ہے جےس ڈی ایپ ن پر ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے بالک چیر
وبن حاالت پر  ، یعئن یہ متعامل ہے اور بیر یکٹ فعالیت کا بنیادی حصہ ہے اور ییہ اےس اسمارت بناتا ہے کانیر

۔  انحصار کرنی ہونی کام کرتا ہے

ن / اس ای آر یس ۔ کمنٹ ےک لیر ایتھریم یک درخواست، آر ایف یس ےس ادھار لینا، یہ ٹوکین یکٹس ےک معیار ہیر مارٹ کانیر
۔  ورت ہوبی ہے  ےک لیر ضن

ن کو کام کرنن ن اور مواقع کا ایک سیٹ ہیر جن یک ٹوکین ای آر یس ےک معیار فنکشین
ےس تبدیل کیا  223ہے لیکن اےس اب ای آر یس  20موجودہ معیار جو آج کل استعمال ہو رہا ہے وہ ای آر یس 

۔  جا رہا ہے

: دستاویز کا عنوان، رسید یک  3معیاری دستاویز ہے جس ےک  سامان کا بل ایک بی /ایل  ہیر
مرکزی افعال ہونی

یکٹ۔   دستاویز، سامان ےل جاپن کا کانیر

۔ ایس بی / ایل  بل ہے
ی
یکٹ پر بنا سامان کا ایک برق  سامان کا اسمارٹ بل اسمارٹ کانیر

بینک( ےک ذریےع خریدار یک طرف ےس ایک معاہدہ ہوتا کریڈٹ کا لییر ایک آزاد درمیابن پاربر )عام طور پر ایک  ایل / یس
۔
ی
ائط و ضوابط ےک پورا ہونن پر بیچنن واےل کو قیمت ادا کر دی جاپی یک  ہے کہ رسر

یکٹ پر کریڈ کا اسمارٹ لییر اسمارٹ   ایس ایل / یس ( اسمارٹ  کانیر ن )بینک ےک بجاپی ۔ اس میر شامل پارٹیر منحرص ہے
ن سسٹم یک سیکیوربر پر انحصار کربی ایں تا کہ پہےل ےس ےط یک  یکٹ کریپٹو ایل / یس اور کریپٹو بالک چیر کانیر
ائط و ضوابط ےک مطابق پے منٹ پر عمل درآمد کو یقیئن بنایا جا سےک۔۔ اسمارٹ ایل / یس دونوں 

گئی رسر
بیچنن واال اور خریدار۔ –فاظت کرتا ہے اطراف یک ح   

۔ ایتھریم ن ٹیکنالوجی پر منحرص ہے اور سالیڈیئر اسکرپٹنگ زبان استعمال کرتا ہے  کریپٹو کرنیس بالک چیر

یکٹ کا ایک یونٹ۔ ٹوکن ن پر اسمارٹ کانیر  بالک چیر

 اس وائٹ پیی  ےس متعلقہ شپنگ یک اصطالحات: 

 وضاحت اصطالحات

 ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن۔ ڈبلیو بر او

یو این یس بر اے 
 ڈی

ن یک کانفرنس۔  تجارت اور ڈیویلپمنٹ پر یونائٹڈ نیشین

ی ٹائم تنظیم۔ آبی ایم او ن االقوایم میر  بیر

ئیر  ںجہازو  این وی او یس یس  واال عام کیر
ےک بغیر کام کرنن  

۔ کنٹیین جہازوں اور کنٹیین گوداموں  بیس فٹ ےک برابر یونٹ۔   بر ای یو  ےک لیر استعمال ہوتا ہے
فٹ  20یک گنجائش بتاپن

( ےک کنٹیین ےک والیوم ےک مطابق۔ 6۔1لمیی ) مییر  

 مکمل کنٹیین لوڈ۔ پورا کنٹیین بک کرنا۔ ایف یس ایل



 

 
41 

www.thecargocoin.com 

۔ ایل یس ایل  ہیر
 کارگوز اکٹھے کیر جاپی

 میر کئی
  کم کنٹیین لوڈ۔ کنٹیین کا ایک حصہ بک کرنا۔ ایک کنٹیین

  قطر  او او جی 
ن
ےک باہن کا مطلب ہے کہ کارگوز کا سائز ایک معیاری کنٹیین ےک سائز ےس زیادہ ہے اور عام طور پر اضاق

۔  ٹیکس لگتا ہے

ن االقوایم  انکو اصطالحات  وایل اصطالحات ہیر جنہیر بیر
 میر استعمال ہونن

عالیم تجاربی اصطالحات عالیم تجاربی قانوبن
۔  چیمیی آف کامرس پن جاری کیا ہے

آبی ایف یس جو بتابی ہے کہ بیچنن واال آخری بندرگاہ تک سامان پہنچاپن یک کو اصطالح ہے نقیمت، بیمہ، سامان ایک ا 
وں ےک گم یا خراب ہو جاپن اور  ن وں ےک پہنچ پر خریدار ےس رقم وصول کر لینن تک چیر ن قیمتیر ادا کرے گا۔ چیر

 قیمتوں کا خطرہ یا ذمہ داری۔ 
ن
 اضاق

وں یک آمد و رفت یک اصطالح ہے اور بتابی ہے کہ سامان یک قیمت میر کیا مکمل ال  ایف ایل بر  ن ئین اصطالح سمندر ےس چیر
۔ )لوڈ کرنا، اتارنا(  شامل ہے اور کیا نہیر

  ایف آبی او ایس
ی
مفت ان، آفت اور محفوظ کیا ایک شپنگ یک اصطالح ہے یعئن کہ ضف درانسپورٹ ےک لیر رقم ادا یک جاپی یک

۔اور تمام اضا
ی

 خدمات جیسا کہ سامان لوڈ کرنن اور اتارنن یک قیمت الگ ےس دی جاپی یک
ن
ق  

لیشڈ سیکیورڈ ڈنایجڈ ایک اصطالح ہے جو سامان کا ریٹ بتابی ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ان اور آؤٹ مفت  ایل / ایس / ڈی
۔  پر ترسیل کنندہ اور کارگو اےس عام طور ہے مگر یہ بیھ کہئی ہے کہ یہ جہاز ےک مالک یک طرف ےس نہیر ہے

۔  ہیر
 وصول کرنن واال ادا کرنی

ایل این جی اور ایل 
 ب  جی 

ولیم گیس  مائع بنابی گئی قدربی گیس اور مائع بنابی گئی پییر

ن االقوایم سسٹم ہے جےس دنیا ےک زیادہ تر  سوئفٹ عالمگیر انیر بینک مالیابی ٹییل کمیونیکیشن یک سوسائئر ایک بیر
۔بینکس میر   ےک لیر استعمال کیا جاتا ہے

اکاؤنٹس ےک درمیان فنڈز ٹرانسفر کرنن  

، کمزوریاں، مواقع اور خطرات کا تجزیہ ایک منصوبہ بندی یک تکنیک ہے جو بزنس یک منصوبہ بندی اور  سواٹ قوتیر
۔  بزنس میر مقابےل ےک تجزنے ےس تعلق رکھئی ہے
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 اصطالحات15
ن

۔ قانوٹ  
 

۔  یہ صفحہ مستقبل یک نیت یک  یہ دستاویز ایک تکنییک وائٹ پیی  ہے جےس ضف معلومات ےک مقاصد ےک لیر استعمال کیا جا سکتا ہے

 تبدیلیوں ےک بارے میر جانین 
۔ اس صفج اور کارگو کوائن منصونی ےک مندرجات تبدیل ہو سکیی ہیر اس لیر برانی مہر بابن عبارت نہیر ہے

، اس صفج میر بتابی گئی ب سائٹ پر ای میل ےک لیر ہماری وی اپ ڈیٹس ےک لیر سبسکرائب کریں۔ جب تک الگ ےس نہ بتایا جاپی

 نہیر کرتا  پراڈکٹس اور ایجادات پر ابیھ کام ہو رہا ہے 
ی

 نہیر کیا گیا۔ کارگو کوائن کوبی ضمانت یا نمائندیک
کہ اییس   اور انہیر ابیھ ڈپالبی

، یا اس صفج میر دیا گیا اور کوبی بیھ کام پورا ہو سےک گا اور قان
ی

 یا اجادات کامیابی ےس ڈیویلپ یا امپلیمنٹ ہو سکیر یک
ن ون یک ٹیکنالوجیر

۔ کیس بیھ شخص کو اس صفج ےک مندرجات یا اس  دار ہوتا ہے اجازت یک حد میر رہنی ہونی قانوبن یا کیس بیھ اور ضمانت ےس دستیی

ورت نہیر ہے  نکاےل جاپن واےل نتائج ےس ن یا کارگو کوائن ےس کوبی بیھ پر انحصار کرنن یک ضن اور اس میر اس صفج میر دی گئی ٹیکنالوجیر

دار ہوتا ہے جو  ۔ کارگو کوائن کیس بیھ قسم ےک )چاہے اس کا اندازہ ہو نہ ہو( نقصان یا خرابی یک ذمہ داری ےس دستیی تعلق شامل ہے

س صفج میر موجود کارگو کوائن ےس متعلق معلومات اور خیاالت یا اییس کیس بیھ عملومات پر عمل کرنن ےس پیدا کیس شخص ےک ا

۔یا غفلت شامل ہے اس میر کوبی بیھ ال پراوایہ ہو جےس مزید سواالت کر ےک حاصل یک گيا ہو،   

ن اس اشاعت میر دی گئی معلومات کو ایےس ذرائع ےس لیر گیی ڈیٹا ےس اخذ کیا گ یا ہے جنہیر کارگو کوائن قابل بھروسہ سمجھ کر ان پر یقیر

، کاملیت یا مناسب ہونن یک کوبی ضمانت نہیر دیتا۔ اس پر انحصار نہیر کیا جانا 
ی

، مگر کارگو کوائن دی گئی معلومات یک درستیک رکھتا ہے

ن رکھنن والوں یا دیگر حےص رکھنن چاہنر اور نہ یہ اس ےک حقوق یا اصالح کا مشورہ آپ کو یا آپ ےک کیس مالزم، کریڈی ز، سیکیورٹیر
یر

 ہیر 
ن ےک موجودہ خیاالت یک عکایس کرنی ۔ بتاپی گیی تمام تاثرات اس صفج ےک مصنفیر والوں یا کیس بیھ اور شخص کو نہیر دینا چاہنر

وری نہیر کہ وہ کارگز کوائن یک خیاالت بیھ ہوں۔ کارگو کوائن کا کوبی فرض نہیر کہ وہ یہاں بتابی گئی کیس بیھ بات یا خیال،  اور ضن

 یا اندازے میر تبدییل یا اس ےک غلط ثابت ہو جاپن پر اس صفج میر اصالحات یا تبدیلیاں کرے یا اےس پڑھین یا وصول کرنن 
ن گوبی پیشیر

، ٹھیےک دار اور نمائدےا ن ز، مالزمیر
ن لمیٹڈ، اس ےک ڈائریکیر ۔ کارگو ٹیکنالوجیر

، واےل کو اس ےک بارے میر بتاپی ، اندازہ لگابی س صفج میر بتابی

یک کیس بیھ   ت یا معلوماتکیس بیھ عبارت، خیاال   گئی یا اس صفج میر غیر موجود   اس ےس اٹھنن وایل، اس میر موجود یا اس ےس اخذ یک

اور وجہ ےس پیدا فرد یا وصول کنندہ ےک جانب ذمہ داری قبول نہیر کرنی ) چاہے وہ ال پروایہ، غفلت میر غلط لکھ دینن یا کیس بیھ 

ہوبی ہو(۔ ہر وصول کنندہ کو اس رپورٹ میر دپے گیی مواد اور اس ےس متعلق سواالت ےس حاصل ہوبی کیس بیھ دستیاب معلومات ےک 

ن   اور کاملیت ےک لیر مطمیی
ی

وں یک درستیک ن  اور تجزنے پر انحصار کرنا ہو گا اور خود کو ان چیر
بارے میر خود اپئن معلومات، تحقیق، رانی

 گئی حصہ ڈالین یک مدت ےک دوران کارگو کوائن میر ڈاال گیا ہر حصہ ناقابل واپیس امداد سمجھا جاپی گا اور حصہ ک
رنا ہو گا۔ نیجے بتابی

ن میر شامل کیس بیھ وجود یا فرد ےک ڈالین واالک کارگو کوائن میر حصہ ڈالین 
ن یک تقرری اور کارگو کوائن ےک آپریشین ، کارگو کوائن ٹوکین

الس قانوبن ایکشن یا کالس وائڈ ثالئی کروانن کا حق کھو دے گا۔خالف ک  

بھےل یہ ہر کوشش یک جابی ہے کہ اس صفج میر بتابی گئی حقیقت یک عبارتیر درست ہوں، اس صفج میر موجود تمام اندازے، 

اور اس ےک بعد پیش آپن واےل واقعات  پی گا پیشگوئیاں، ممکنات، خیاالت بتانا یا دیگر ذابی رانی کو اس صفج یک تاری    خ تک مناسب مانا جا

 نہیر سمجھا جاپی گا۔ ہو سکتا ہے اس صفج میر دپے گیی کیس منصونی یا پیشگوبی کو مکمل نہ کیا جا سےک جس یک وجہ کئی 
ی

یک نمائندیک

، قانوبن یا ضابطہ کاری اظہار، مارکیٹ یک تبدییل، سیکیر 
ی
 یک تبدییل، کارپوریٹ ےک افعال خطرات ہو سکیی ہیر جیسا کہ ٹیکنالوجی یک ترق

 یا مکمل اور درست معلومات کا دستیاب نہ ہونا۔

  کیوں کہ ریاست ہانی 
ی
یہ فیصلہ کیا گيا تھا کہ یو ایس ےک شہری، رہائیسر اور وجود ٹوکن یک تقسیم میر کارگو کوائن نہیر خریدیں ےک

۔ کارگو کوائن نہیر سمجھتا کہ کارگو کوائن متحدہ امریکہ یک چند ریاستوں میر مختلف ضوابط ےک باعث کچھ منطقی   مسائل درپیش ہیر

ن  ، چیر
ن کو رسمایہ کاری یا  یک تقسیم میر یہ کوبی سیکیوربر ۔ کارگو کوائین  آلہ جات ہیر

وں کا بدلہ یا ایےس کوبی مالیابی ن ن یا چیر ، دیگر سیکیورٹیر

۔ اس ےک باوجود یو ایس ےک مشکوک مقاصد ےک لیر ڈیزائن نہیر کیا گیا اور انہیر رسمایہ کاری یک    قسم نہیر سمجھا جایا جانا چاہنر
کوبی

یکٹ، کارگو کوائ ۔ کارگو کوائن یک تقسیم کا کانیر  نہیر چاہییی
ن شہریوں، رہائشیوں اور وجودوں کو کارگو کوائن خریدپن یک کوشش یا خریدپن

، کارگو کوائن یک جانب ےس بغیر کیس نما ن یکٹ اور کارگو کوائین " اور "جیےس دستیاب اسمارٹ کانیر ہ ےک "جو ہیر ، ضمانت، وعدوں وغیر
ی

ئندیک

 ہونا چاہنر کہ آپ پن خود اپنا امتحان اور تحقیق کر یل ہے 
ن ن خریدپن ےس پہےل آپ کو یقیر ۔ کارگو کوائین

ی
" یک بنیاد پر دپے جائیر ےک اور ہیر

 ےک معاہدے میر بتاپی گیی تمام خطرات کا مکمل اور پراحتیاط جائزہ ےل 
 اور خرید خریدپن

ی
 ہو یک

ن
ن یک خرید ناقابل معاق ۔ کارگو کوائین لیا ہے

ن نہ خرید سکین ےک بدےل رقم یا کچھ ا ن یا کارگو کوائین ور کو کینسل نہیر کیا جا سکتا۔ کیس بیھ حاالت بیھ آپ کیس خریدپن گیی کارگو کوائین

ن   ۔ کارگو کوائین
ی
 ےک اہل نہیر ہوں ےک

خصوصیات، فعالیات یا عناض نہیر رکھتا جو بتاپی یا کوبی حقوق، استعماالت، مقصد، حاصل کرنن

 اشارتا کہے گیی ہوں بشمول کیس بیھ استعمال، مقصد، خصوصیات، فعالیات یا عناض ےک۔

، مگر یہ لنکس ڈالین کا یہ مطلب نہیر کا کارگو کوائن ان  اس صفج میر یہاں دپے گیی کئی وجودوں یک ویب سائٹس ےک لنکس موجود ہیر

۔ صفحات یا  اییس ویب سائٹس ےک لنک آپ اپنن خطرے اس ےس حاصل ہونن واےل کیس بیھ مواد یک حمایت، مشورہ یا منظوری دیتا ہے

۔کارگو کوائن ایےس کیس بیھ مواد یا اس ےک استعمان یک ذمہ داری قبول نہیر کرتا۔ یہ صفحہ کیس بیھ ایےس شخص یا وجود 
ی
پر کھولیر ےک
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یر نہیر ہے جو کیس بیھ اییس ریاست، ملک یا دورسے قانوبن دائرہ کار کا شہری یا رہائیسر ہو جہاں اییس ےک لیر یا ان ےک تقسیم کرنن ےک ل

ن و ضوابط ےک بر خالف ہو۔  تقسیم، اشاعت اور دستیابی قوانیر

 تقسم یا دوبارہ
ے
بنایا یا کیس  یہ صفحہ یا اس ےک کیس بیھ حےص کو کارگو کوائن یک تحریری اجازت ےک بغیر کیس بیھ مقصد ےک لیر آگ

ن و ضوابط ےک مطابق دورسے شخص کو نہیر دیا جا سکتا۔  کا طریقہ قوانیر
ہو سکتا ہے کہ کچھ ممالک میر اس صفج کو تقسیم کرنن

ن  ن یونیر  واال قانون یورپیر
 اور الگو ہونن

ی
یا ےک اصولوں ےک مطابق حل کیر جائیر ےک یشن کورٹ صوفیا، بلجیر

ممنوع ہو۔ تمام جھگڑے اربییر

، اور ر  ن لمیٹڈ پن جاری کیا اور بیچا ہے یا کا ہو گا۔ کارگو کوائن کو کارگو ٹیکنالوجیر یہ محدود ذمہ داری یک کمپئن جو ی پبلک آف بلجیر

ن ایکٹ  ڈ ہے ےک تحت  2006کمپنیر یشن نمیی انگلینڈ اور ویلز میر رجسیر
:  11234558، اس کا رجسیر  99ہے اور اس کا ہیڈ کوارٹر ہے

ایکس ڈی، یونائٹڈ کنگڈم۔ یہ صفحہ پاس رکھنن واےل لوگوں کو خود کو اییس ممنوعات ےک بارے میر  4ایم  2 بشپس گیٹ، لندن ای یس

۔ ۔ یہ صفحہ حاصل کرنن ےس وصول کنندہ دی گئی تمام حدود قبول کرتا ہے
ی

 بتانا اور ان یک معلومات رکھئن ہوں یک


