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معرفی کارچین

 کارچین بازاری غیرمتمرکز و مبتنی بر تکنولوژی بالکچین برای ارائه خدمات حمل و نقل اسـت. به عبارت دیگر
 کارچین را می توان پلتفرمی زیرساختی، متن باز و با حاکمیتی توزیع شده دانست که در آن سرویس دهندگان
 مختلـف نظیـر تاکسـی های اینترنتی، تاکسـی های تلفنی، آژانس ها، سـازمان های تاکسـیرانی، شـرکت های
 حمل و نقل بار و مرسوالت و غیره خدمات خود را در فضایی رقابتی به مشتریان ارائه می کنند.                          ه
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پلتفرم کارچین

سرویس  دهندگان حمل و نقل

رانندگان و مسافران



 پلتفرم هـا حمـل و نقـل فعلـی کـه بـر اسـاس اقتصـاد اشـتراکی شـکل گرفته انـد،
 مالکیـت و حاکمیتـی متمرکز دارند. از این رو بیشینه سـازی سودشـان در ایجاد بازار
 انحصـاری، دریافـت کارمزدهای باال، قیمت گذاری متمرکـز روی خدمات و پرداخت با
 تأخیـر کرایه ها اسـت. هر کـدام از این موارد، به زیان بخشـی از جامعه کاربران تمام
 می شـود. بـه عالوه، اختیـار تغییر قوانیـن، احتمال نقـض حریم خصوصـی و امکان
                                                                                                                                             دستکاری در نظرات و امتیازات، ویژگی های چالش برانگیز دیگر این پلتفرم ها است.
                                                                                           ه

 راه حـل کارچیـن ایجاد بازاری غیرمتمرکز، مقیاس پذیر، امـن، قابل اعتماد و مبتنی بر
 تکنولوژی بالکچین برای فعالیت بازیگران حوزه حمل و نقل در فضایی رقابتی اسـت،
 بـه طـوری که امکان ایجاد انحصـار و تمرکز قدرت برای هیچ یـک از بازیگران فراهم
 نگردد. کارچین در واقع اکوسیسـتمی متشکل از رانندگان، مسافران، خدمات  هندگان
 و سـرمایه گذاران مختلفی اسـت که هر کدام سـهمی در مالکیت و حاکمیت پلتفرم
                                                                                                                                         دارند و بر اسـاس منافع و انگیزه های اقتصادی خود در این پلتفرم فعالیت می کنند.
                                                                                                                                                                                                                                         ه
                                                                                                                                                      ه

مسئله چیست؟

راه حل



حجم بازار جهانی 
تاکسی های اینترنتی 

در سال 2020
52.07 میلیون دالر

تعداد کاربران 
تاکسی های اینترنتی 

در جهان
1.43 میلیارد نفر

نرخ رشد مرکب 
ساالنه جهانی

%15 ~

چشم انداز بازار



 
تشکیل سفر

1-  مسافر از طریق اپ کارچین مبدأ و مقصد مورد نظر خود را ثبت و درخواست خود را ارسال می کند.                             ه 

                                                                                                             ه                                                                                                                                          2- درخواست سفر مستقیمًا از اپ مسافر برای تمام سرویس دهندگان آن محدوده جغرافیایی ارسال می شود.

 3- هـر سـرویس دهنـده، درخواسـت سـفر را بـه همـراه »قیمـت پیشـنهادی« بـه راننـدگان نزدیـک
   بـه موقعیـت مسـافر ارسـال می کنـد.                                                                       ه

 4- راننـدگان بـا توجـه به موقعیـت مکانی مقصد، ترافیک و سـایر عوامـل، می توانند قیمت پیشـنهادی
ه                                                                                                                                                را اصالح و نهایتًا پیشنهاد خود را به سرویس دهنده باز می گردانند.                                                 ه                                                                                

5- سـرویس دهندگان پیشـنهادهای دریافتـی را بـه مسـافر ارسـال می کننـد.                               ه

 6- مسـافر از بیـن پیشـنهادهای دریافتـی و بـر اسـاس ترجیحات خـود روی قیمـت پیشـنهادی، امتیاز
                                                                                                                                         راننـده، نـوع خـودرو، فاصلـه از راننـده و ... یکـی از پیشـنهادها را تأییـد و سـفر شـکل می گیـرد.
ه                                                                                  

 7- در پایـان سـفر، مسـافر امکان پرداخت کرایه به صـورت نقدی، پرداخت اینترنتی یـا پرداخت با توکن
 شبکه که به آن کارنسی می گوییم را خواهد داشت.                                                                         ه
 .                                                                                                                                 ه

 8- نهایتـًا راننـده، کارمـزد سـرویس دهنده خـود را »الزامـًا« بـا توکـن شـبکه پرداخـت خواهـد کـرد.
                                                                                                                                                )شـبکه کارچیـن در ایـن فراینـد هیچگونـه کارمـزدی دریافـت نمی کنـد(.                                        ه
ه                                                                                               
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توکن کارچین

CarChain Native Currency :نام  •
CarNC :نماد  •

Utility/Payment نوع: کاربردی/پرداختی  •
ERC-20 :استاندارد  •

عرضه کل: 1,000,000,000  •
حجم عرضۀ خصوصی: 110,000,000  •

حجم عرضۀ عمومی: 450,000,000  •
قیمت عرضه اولیه: 10 ِسنت / به قیمت روز دالر  •

توضیحات توکن

کاربردهای توکن 

تأمین مالی پلتفرم  •
توزیع رایگان )AirDrop( در کمپین های بازاریابی   •

پرداخت هزینه سفر توسط مسافر  •
پرداخت کارمزدهای سفر به سرویس دهندگان  •

شرکت در رأی گیری )قانون گذاری شبکه(  •
وثیقه گذاری توسط سرویس دهندگان برای ثبت نام در شبکه  •

 ERC-20 کارنسی، یک توکن کاربردی با استاندارد
بر بستر بالکچین اتریوم است. 



توزیع توکن

توزیع هزینه ها



ارزش های پیشنهادی ذینفعان

حق انتخاب خودرو و قیمت  •
کاهش قیمت نسبی سفر از ناحیه کاهش کارمزد  •

امکان سهامداری و مشارکت در پلتفرم  •
افزایش سطح سرویس دهی شبکه  •

بهبود کیفیت خدمات سرویس دهندگان به دلیل وجود رقابت  •
پرداخت یکتای جهانی  •

اعتماد به عدم دستکاری امتیازات  •

مسافران



امکان تعدیل قیمت سفر  •
افزایش درآمد نسبی از ناحیه افزایش تعداد سفر و کاهش کارمزد  •

امکان سهامداری و مشارکت در پلتفرم  •
تضمین ثبات قوانین   •

بهبود کیفیت خدمات سرویس  دهندگان به دلیل وجود رقابت  •
پرداخت یکتای جهانی  •

اعتماد به عدم دستکاری امتیازات  •

رانندگان



امکان سهامداری و مشارکت در پلتفرم  •
افزایش تاب آوری در برابر رقبای بزرگ  •

حاکمیت غیرمتمرکز و تضمین عدم انحصار پلتفرم  •
حفظ استقالل در سیاستگذاری کارمزدی و قیمتی  •

عدم نیاز به اشتراک گذاری و افشای اطالعات رانندگان  •
سهولت ورود به بازارهای جدید )اثر شبکه ای(  •

هم افزایی و کاهش هزینه جذب کاربر  •
ظرفیت توکن برای جذب رانندگان و مسافران  •

کاهش هزینه های عملیاتی و فنی  •
تضمین ثبات قوانین   •

سرویس دهندگان •



توزیع جغرافیایی پلتفرم های بالکچینی حمل و نقل



شرکای راهبردی
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