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دریافت سریع سفارش، نیاز مهم مشتریان دیجی کاالست. از طرفی 

روش های معمول ارسال كاال، در آینده پاسخ گوی اين نياز نخواهند بود. 

با افزايش هرروزه ی مشکالت حمل ونقل در كالن شهرها، تامين اين نياز 

دشوارتر هم خواهد شد؛ اما گاهی بن بست ها فرصتی برای نگاهی متفاوت، 

شروعی تازه و به چالش کشیدن راهکارهای معمول فراهم می آورند. 

تاکنون تعدادی از فروشگاه های اینترنتی بزرگ دنيا، نمونه های آزمایشی 

از ربات پرنده ی حمل کاالی خود را معرفی کرده اند. تدوین مقررات مربوط 

به ربات های پرنده هم در بعضی از كشورها با سرعت زیادی در حال انجام 

است؛ اما دیجی کاال تصمیم گرفت به جای خريد يک ربات آماده يا حتی 

ساختن آن از طریق تولیدكننده های صنعتی، با اعتماد به توان مندی نخبگان 

رباتيک کشور، از همه ی ظرفیت های موجود استفاده کند. با همین رویکرد، 

دیجی کاال مسابقه ای برای ساخت ربات پرنده ی حمل کاال برگزار کرد.

نخستین مسابقه ی ربات های پرنده ی حمل کاال زمستان سال گذشته 

آغاز شد. با انتشار فراخوان اولیه، درمجموع ۶۳ تیم با عضویت ۲۵۰جوان 

متخصص از سراسر كشور در مسابقه ثبت نام کردند. پس از بررسی 

تخصصی تیم ها از سوی شورای علمی مشورتی مسابقه ، ۱۶ تیم برای حضور 

در بخش نمایشگاهی و ۱۱ تیم برای شرکت در مسابقه انتخاب شدند و 

جزییات قوانين مسابقه در نشست های حضوری به آن ها ابالغ شد. در 

نهایت پس از برگزاری پیش مسابقه و ارزیابی میدانِی عملکرد تیم های 

داوطلب، ۹ تیم به مرحله ی نهایی مسابقه راه یافتند که دو تیم از این جمع، 

از بخش نمایشگاهی به این مرحله رسیده بودند.

نشت با تیم ها، بازدیدهای فنی شورای علمی  از همه ی تیم های 

شرکت کننده، برگزاری کارگاه آموزشی و فرایند پیش مسابقه، تالش هایی 

برای همراهی تیم ها در این مسیر تازه بود.
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نتایج مسابقه

پس از هشت ماه تعامل نزدیک، در روز ۲۸ 

شهریور ۹۵، ربات های پرنده ی حمل کاال در 

ماموریتی که توسط شورای علمی مسابقه 

طراحی شده بود، برای تحویل کاال به مشتریان 

فرضی، در پارک فناوری پردیس با یک دیگر 

رقابت کردند. شورای علمی با جمع آوری و 

بررسی همه ی داده ها و اطالعات میدانی 

مسابقه و با وفاداری به قانوِن تنظیم شده، 

به این نتیجه رسید که هیچ یک از تیم های 

شرکت کننده در این مسابقه منطبق بر قانون 

مصوب، موفق به انجام بی نقص و کامل همه ی 

مراحل مأموریت تحویل کاال نشده است؛ 

ازهمین رو و برای وفاداری به قانون، جایگاه 

نخست بخش مأموریت اصلی در این دوره به 

تیمی تعلق نگرفت. با این همه برای قدردانی از 

گروه ها،به  تیم های شایسته ی تقدیر،  دیپلم 

افتخار تعلق گرفت؛هم چنین شورای علمی 

یک جایزه برای رفتار حرفه ای در نظر گرفت و 

جایزه ی دیگری را به خاطر شهامت حضور در  

این رقابت حرفه ای به جوان ترین تیم اهدا کرد.

دیجی کاال از روز نخسِت مسابقه، چالش های بسیار و 

فراز و نشیب های فراوانی را از سر گذراند. تعامل نزدیک 

و شناخت جوان هایی که برای اثبات توانمندی های خود 

چالش بزرگی را پذیرفتند و اشتیاق زیادی برای موفقیت 

داشتند، بزرگ ترین دستاورد این رویداد بود؛ جوانانی که 

می توان برای ساختن آینده روی آن ها حساب کرد. 

در تمام مسير کوشیدیم که سر در آسمان داشته باشیم و 

پا بر زمین. خطر کردیم و گفتیم می شود؛ باید بشود. لبخند 

رضایت مشتریان دیجی کاال همیشه ما را نسبت به ادامه ی 

مسیر امیدوار نگه می دارد.


