آﯾﻨﺪه آﻣﺎزون و ﭘﻬﭙﺎدﻫﺎی ﺣﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮔﺮه
ﺧﻮرده اﺳﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﺴﻦ وﻓﺎﻧﮋاد | ﺟﻤﻌﻪ ۲۲ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۵
آﻣﺎزون ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﺰرگ ﺣﻮزه ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﺳﺖ .آن ﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه اﭘﻞ رازدار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
اﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻈﯿﻢ ﺟﻒ ﺑﺰوس ﻏﯿﺮ ﺷﻔﺎف و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ اﺳﺖ .ﮐﻢ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ
آﯾﺪ ﮐﻪ آﻣﺎزون ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﺪ ،ﭼﻪ آن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ زودی اﻧﺠﺎم ﺷﻮﻧﺪ
و ﭼﻪ ﻃﺮح ﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت.
ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،آﻣﺎزون ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺷﯿﻮه ارﺳﺎل ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ردﭘﺎﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن

ﻣﯽ دﻫﺪ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻗﺼﺪ دارد ﺗﻐﺮاﺗﯽ اﺳﺎﺳﯽ در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ،آﻣﺎزون
ﺗﻌﺪادی ﮐﺎﻣﯿﻮن ﺑﻪ ﺧﻄﻮط ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد ،ﺳﺮوﯾﺲ اوﺑﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪی ﺑﺮای ارﺳﺎل
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺎﺧﺖ ،اﻧﺒﺎرﻫﺎﯾﺶ را ﺑﻪ رﺑﺎت ﻫﺎ ﻣﺠﻬﺰ ﮐﺮد و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﻨﮕﻔﺘﯽ روی ﻃﺮح ارﺳﺎل
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻬﭙﺎدﻫﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮد.
ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺰ ﻫﻮاﭘﯿﻢ ﺑﻮﻨﮓ  767ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﺎوﮔﺎن آﻣﺎزون اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ .ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ زودی 40
ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی ﺑﻮﻨﮓ ﺑﺎ ﻟﻮﮔﻮی آﻣﺎزون در آﺳﻤﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺮواز درآﯾﻨﺪ و ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺮدم را ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻤﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ آﻣﺎزون ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد ﻗﺼﺪ دارد ﺗﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ را
از ﺑﺎزی ﺑﯿﺮون ﮐﻨﺪ؛ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ  ،UPSﭘﺴﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ و  FedExﮐﻪ در ارﺳﺎل ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻧﻘﺸﯽ اﺳﺎﺳﯽ دارﻧﺪ .ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ رﺷﺪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ داﺧﻠﯽ آﻣﺎزون از
ﺑﺎزی ﺑﯿﺮون ﻣﯽ روﻧﺪ و ﺷﺮﮐﺖ ﺟﻒ ﺑﺰوس در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺧﻮدﮐﻔﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺣﺎﻻ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺎور دارﻧﺪ ﮐﻪ آﻣﺎزون در ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻏﻮﻟﯽ ﺑﯽ ﺷﺎخ و دم ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه
و ﮐﺴﯽ ﻗﺪرت ﭘﺎﻦ ﮐﺸﯿﺪن آن را ﻧﺪارد .ﺑﯽ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ واﻟﻤﺎرت ،ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه زﻧﺠﯿﺮه
ای آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ  Jet.comرا ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  3.3ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺪف ﻧﻬﺎﯾﯽ آﻣﺎزون در ﻧﺤﻮه ارﺳﺎل ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺶ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﭘﺲ از ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان،
ﻫﻤﮑﺎران ،رﻗﺒﺎ و ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻣﻘﺪاری از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﭘﯿﺮاﻣﻮن آﯾﻨﺪه آﻣﺎزون ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ آﻣﺎزون ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای آﯾﻨﺪه اش دارد.
اول از ﻫﻤﻪ ،آﻣﺎزون ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ را از ﺑﺎزی ﺑﻪ در ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎی
آﺗﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ در ﮐﻨﺎر آن ﻫﺎ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮدش را ﻫﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﺠﻢ

ﺑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ روزاﻧﻪ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد را ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ  FedExو  UPSﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ
ﻫﻤﮑﺎری ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ دﻻر ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺧﺮﯾﺪاری ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎ،
ﮐﺎﻣﯿﻮن ﻫﺎ و ﺷﯿﻮه ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ارﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،آن ﻫﻢ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﻧﮑﻪ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻی
ﺗﻘﺎﺿﺎ را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ.

ﻧﻘﺸﻪ دوم روﯾﺎﯾﯽ ﺗﺮ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻃﺮح ﻣﻮﻓﻘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺮگ ﺑﺮﻧﺪه آﻣﺎزون ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ رﻗﺒﺎی ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ و ﻗﺪﻣﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺑﺮدارد .ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﭘﺮ از ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎ
ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺎر ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و در ﻋﻮض ﭘﻬﭙﺎدﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﭘﺮﻧﺪه در آﺳﻤﺎن ﮐﺎر ﺧﻮد
را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺟﻒ ﺑﺰوس در ﺳﺎل  2013و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ  60دﻗﯿﻘﻪ از ﭘﻬﭙﺎدﻫﺎ ﭘﺮده ﺑﺮداری ﮐﺮد ،ﻫﻤﻪ
اﻫﺎﻟﯽ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺣﺮف وی را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﺮح ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻒ آﯾﻨﺪه آﻣﺎزون اﺳﺖ .ﭘﻬﭙﺎدﻫﺎ
ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری اﻧﺒﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ رﺑﺎت ﻫﺎ اداره ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﺪه و ﮐﺎﻣﯿﻮن ﻫﺎی ﺧﻮدران ﻧﯿﺰ
اﺟﻨﺎس ﺑﺰرگ ﺗﺮ را ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ آﯾﻨﺪه ای ﮐﺎﻣﻼ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و

رﺑﺎت ﻫﺎ ﺑﺮای آﻣﺎزون ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.

وﻟﯽ دﺷﻮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ آﯾﻨﺪه ای را ،ﺣﺪاﻗﻞ ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎی ﻧﺰدﯾﮏ ﭘﯿﺶ رو ﻣﺘﺼﻮر ﺷﻮﯾﻢ.
ﭘﻬﭙﺎدﻫﺎ ﻫﻨﻮز ﻣﺸﮑﻼت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻤﻞ ﮐﺎﻻ دارﻧﺪ و از ﻟﺤﺎظ ﻓﻨﯽ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ دﻧﯿﺎ
آﻣﺎده ﭘﺬﯾﺮش آن ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ آﯾﻨﺪه ای ﮐﻪ در آن ﭘﻬﭙﺎدﻫﺎی ﺧﻮدران

دﻧﯿﺎ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ از آﯾﻨﺪه ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮ ﺷﺪه از ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی ﺧﻮدران.

اﮔﺮ ﻃﺮح آﻣﺎزون ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﺟﺮا ﺷﻮد )ﮐﻪ آن ﻫﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ در دﺳﺖ اﺟﺮا اﺳﺖ( ،ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ اﺳﺎﺳﯽ

در ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ دوﯾﭽﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ از اﻻن ﺗﺎ ﯾﮏ دﻫﻪ
دﯾﮕﺮ ،ﭘﻬﭙﺎدﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺮ ﺑﺴﺘﻪ ارﺳﺎﻟﯽ را ﺑﻪ ﻧﺼﻒ ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ.

در ﮔﺰارش دوﯾﭽﻪ ﺑﺎﻧﮏ آﻣﺪه ﮐﻪ ﻗﺪرت رﻗﺎﺑﺖ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ رود و ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در زﻣﯿﻨﻪ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ آﻣﺎزون رﻗﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد ﭘﺎﯾﺎن
ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
ارﺳﺎل ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﻣﺮﮐﺰ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ آﻣﺎزون ﺑﻮده اﺳﺖ .در روزﻫﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ،
آﻣﺎزون ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت اﻧﺪک ،اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﺧﻮد را در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ اﻧﺪﮐﯽ ،ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﭘﺎﻦ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ارزان ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻨﺎ ﮐﺮد و ارﺳﺎل ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﯿﻦ  3ﺗﺎ  5روز ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ.
اﻋﻼم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  Amazon’s Primeدر ﺳﺎل  ،2005ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را راﺿﯽ ﻧﮕﻪ ﻣﯽ داﺷﺖ.
ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎ ﺣﺎﻻ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ دو روزه ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽ رﺳﯿﺪ .ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ 99
دﻻر ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ ﺑﻪ  Amazon’s Primeﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﺪ .ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ

ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻧﯿﺰ روی آورﻧﺪ و ﺑﻪ اﻧﺪازه  99دﻻری ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ ،اﺟﻨﺎس ﺷﺎن را زود
ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺣﺠﻢ ﮐﺎری آﻣﺎزون را ﻫﻢ ﺑﺎﻻ ﺑﺮد .اواﯾﻞ ﻫﻤﯿﻦ دﻫﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی اﻧﺒﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺰرگ
در اﯾﺎﻟﺖ ﻫﺎی ﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ ،ﺑﻪ ﺳﺮاغ اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﺑﺰرگ و رﺑﺎﺗﯿﮏ آﻣﺪﻧﺪ ،آن ﻫﻢ در ﻧﻮاﺣﯽ ﺷﻠﻮغ.
آﻣﺎزون ﺑﻪ ﺳﺮاغ »ﺗﺰرﯾﻖ ﭘﺴﺘﯽ« رﻓﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ دوﯾﭽﻪ ﺑﺎﻧﮏ ،ﺗﺰرﯾﻖ ﭘﺴﺘﯽ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺨﺶ
اﻋﻈﻤﯽ از درآﻣﺪﻫﺎی ارﺳﺎل ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ .در واﻗﻊ ﻣﯿﺰان ﻫﺰﯾﻨﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺻﺮف ﻣﯽ ﺷﺪ
در ﺳﺎل  ،2010ﺣﺪودا  5.25دﻻر ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺑﻪ  4.26دﻻر ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ.

اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺮای ﺑﺰوس ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ رﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﻣﯿﺰان ﺗﻘﺎﺿﺎ
ﺑﺎﻻﺳﺖ .دو ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻی ﺳﻔﺎرش ﻫﺎ ﺳﺒﺐ اﺧﺘﻼل در ﺳﯿﺴﺘﻢ  UPSو دﯾﺮ ﯾﺎ اﺷﺘﺒﺎه ارﺳﺎل
ﺷﺪن ﮐﺎﻻ ﻫﺎ ﺷﺪ.
ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺰرگ ﺑﻌﺪی ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﺧﻮدش را ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد .زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ راه و ﺟﺎده اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺴﻦ ﺷﺪه و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻐﺮ دارد .وزارت راه آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺧﻄﺎر داده ﮐﻪ اﮔﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻫﻨﮕﻔﺘﯽ

ﺻﺮف ﺑﺎزﺳﺎزی ﺟﺎده ﻫﺎ ،راه ﻫﺎی آﺑﯽ ،ﻫﻮاﯾﯽ و دﯾﮕﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻧﺸﻮد ،ﻣﺴﯿﺮﻫﺎ ﺗﺎ
ﺳﺎل ﻫﺎی  2040اﻟﯽ  2050ﻗﻔﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺮای آﻣﺎزون ،ﭼﻨﯿﻦ آﯾﻨﺪه ای ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﺎر اﺳﺖ .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ آﻣﺎزون روی ﻧﺤﻮه ارﺳﺎل ﮐﺎﻻ
اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺴﯿﺮ رو ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﮐﺎر آن ﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و

ﮐﺎﻣﯿﻮن ﻫﺎی ﺑﺰرگ ،ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎ و ﮐﺸﺘﯽ ﻫﺎ ،ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ درﮔﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺟﺰ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ :ﭘﻬﭙﺎدﻫﺎ.

ﺷﺎﯾﺪ اﺻﻼ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﺎزون دﺳﺖ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری روی اﯾﻦ ﻃﺮح ﻋﺠﯿﺐ ﺑﺮ ﻧﻤﯽ

دارد و ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻋﻤﺪه ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺧﻮد را ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎی آﺗﯽ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻃﺮح ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ اﺟﺮا ﺷﺪه اﻧﺪ و در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﻫﺎ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪی ﻣﺪﯾﺮان
آﻣﺎزون ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﻃﺮح ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ آﻣﺎزون ،ﭘﻬﭙﺎدﻫﺎ زودﺗﺮ از
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻓﮑﺮش را ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻤﺘﺮ از  5ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ﺣﺘﯽ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

