
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خالصه شده ه  نسخ    



 گزارش ساالنه  ١

 

 

 به نام خداوند مهربان 

از کشور هایی که در آن  بین المللی می باشد، به زبان ساده تر سفارشهای مشتریان را  ، حمل و ترخیص  خرید   بر بستر شتاب یافته   ده خدمات ، یک ارائه دهن َجمبوِجت

. نماید انجام تشریفات گمرکی درب منزل مشتری تحویل می    حمل و پس از    ایستگاه دارد خرید کرده و    

 آنچه در این گزارش ارائه خواهیم داد 

بصورت عمومی منتشر می شود تا مخاطبان امکان رصد شفاف خدمات و   ١٤٠١تا آبان  ١٤٠٠و برند های زیر مجموعه از آبان   َجمبوِجتنخستین گزارش ساالنه عملکرد 

 را داشته باشند.  َجمبوِجتعملکرد 

عنوان نرم افزار زیرساختی  در حوزه توانمندی ها مجموعه گسترده ای از شرکت های داخلی و خارجی در یک لوپ مشخص موفق شد نرم افزار جیمبو وی را به  َجمبوِجت

 خود توسعه و در خدمت کاربران قراردهد. 

را ایجاد   یکی از ده شرکت ارائه خدمات خرید خارجی است که حدود سی هزار کاربر فعال در نخستین سال فعالیت خود با سرویس دهی به تمامی نقاط کشور َجمبوِجت

 نموده است. 

 ما در این گزارش موارد زیر را ارائه میدهیم 

 حدود فعالیت سطوح پوششی و آمار های اولیه  •

 برای کسب و کارهای کوچک تبدیل شده است؟  چگونه به ابزاری موفق  َجمبوِجت •

 در صنایع باال دستی چه تحوالتی ایجاد نموده است. َجمبوِجت •

 در سال دوم و سوم  َجمبوِجتبرنامه آینده   •

 گزارش ها و یافته های عمومی ارائه خواهد شد.  گزارش های دیگری هم منتشر خواهد کرد که از جنبه بررسی رویداد ها به عنوان ١٤٠١در سال  َجمبوِجت

 



 گزارش ساالنه  ٢

 

 

 تحول زمانی آغاز خواهد شد که تقاضا آن وجود داشته باشد 

 محمد علمداری، بنیانگذار و مدیر اجرایی 

تا   ١٤٠١سـالهای فعالیت شـرکت های فناور محور و اسـتارت آپ ها خواهد بود، با اتفاق هایی که در بسـتر زیرسـاخت و اینترنت از شـهریور    نسـختترییکی از   ١٤٠١قطعا سـال  

 آبان ماه افتاده است کار را برای بسیاری از مدیران شرکت های فناوری اطالعات سخت کرده است. ٩ امروز

در حالی که در حال ثبت رکورد   َجمبوِجتار یک بحران فنی یا دســـترســـی بخاطر محدودیت های پیش آمده نبوده باشـــیم،  ما هیچ روزی طی دو ماه گذشـــته نبوده که دچ

 % تقاضا شده است که در آبان ماه نیز ادامه داشته است. ٥٠های توسعه هر ماه نسبت به ماه قبل بوده است در مهرماه دچار کاهش 

را ما زمانی ـساختیم که ـصنعت خرید از ـسایت های خارجی و حمل و نقل بین المللی تقریبا در   َجمبوِجتباور فناور محور اـست،  نمادی از   َجمبوِجتبا گذـشت از مـشکل باال،  

 با رویکرد فناور محور، تغییر رویه مهندســی و طراحی فرآیند آ تا زد این فعالیت  َجمبوِجتشــرکت بود که به شــدت در بســتر ســنتی فعالیت می کردند،   ٤انحصــار ســه الی  

ماه از فعالیت خود در  ٦درصـــد از ســـهم بازار را در کمتر از   ٥٠در حوزه های همچون حمل و خرید از چین بیش از   بتوانیمباعث شـــد انحصـــار در این عرصـــه خارج گردد و 

 .یماختیار بگیر 

 ور های خارجی است.ایستگاه جدید خرید از کش ٢سرویس جدید و  ٤با توسعه زیرساخت خود در حال آماده سازی  َجمبوِجتامروز 

فراهم گردد که تا این لحظه   َجمبوِجتهمچنین با تالش های مستمر در یکسال گذشته تالش شده است بستری جهت صادرات از ایران به کشور های دیگر در زیرساخت  

 بخش از این پروژه پیشرفت داشته است.

ر چین به سـه ایسـتگاه افزایش داده اسـت و همکاری گسـترده ی بین المللی را با شـرکت های در سـال نخسـت خود تعداد ایسـتگاه های خود را از یک ایسـتگاه د  َجمبوِجت

 صاحب نام صنعت حمل سریع هوایی ایجاد نموده است.

 یم.هش دهما به هزاران کسب و کار کوچک و بزرگ سرویس میدهیم و تالش می کنیم این بستر را برای رفع محدودیت های ظالمانه بین المللی بر کشور کا

قیت ما بیش  منتخب ـشرکت خالق از ـسوی معاونت علمی ریاـست جمهوری بود که برای تمامی پرـسنل و مدیران مایه دلگرمی بیـشتر گردید و امیدواریم روند خال  َجمبوِجت

 از پیش ادامه یابد.
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 در یک نگاه   َجمبوِجت 

فانگ اند   با مشارکت و همکاری شرکتماه توسعه فنی و نرم افزاری توسط شرکت زیست فرآورده چیستا ( سهامی خاص )  ٦در دهم آبان یک هزار چهارصد پس از 

 معرفی گردید. ساله ایران و چین  ٢٥چین با نگاهی به آینده روشن قرارداد  چانگژو اف

 می باشد. َجمبوِجتزیست فرآورده چیستا مالک صد در صد 

 برندهای زیست فرآورده چیستا نگاهی به برخی 
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 وقتی آمار حرف میزند 

 

 

 است.  َجمبوِجتت خرید از  نقاط تا پیشرفته ترین شهر ها ی کشور نشان از یک پویایی جالب جهترین بیش از بیست هزار مشتری فعال در کشور از دور افتاده  

تی آن هر  سفارش قطعی تبدیل شده و رشد حرک  ش های پردازش شده بهقابل توجه ای از سفار بخش سی یک هزار درخواست را طی یکسال پردازش کردیم، ما بیش از  

 ذشته بوده است. ماه بیشتر از ماه گ

ثبت کرده اند، در این پرسشنامه بارها از سوی ما  خود را بصورت مکتوب در سامانه آنالین پرسالین  یتبصورت کتبی بوده که رضا ٪٩٣باالی  َجمبوِجتیت مشتریان  رضا

 تاکید شده مشتریان نظر واقعی خود را بیان کنند. 
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نی جهت رساندن بسته به مشتریان  طوال  نشان دهنده ی مسیری بسیار دریایی موفقیت آمیز جهت حمل و تحویل بسته ها به مشتریمیلیون کیلومتر پرواز و سفر  ١٧

 بار طی این مسافت. ١٥٠٠عادل  م نیکیلومتر است یع ١١٫٦٨١تا آمریکا فاصله ایران نید این عدد چقدر بزرگ است می باشد برای اینکه بدا

جرای سفارش  خللی در روند اساعته فعالیت می کند تا هیچ    ٢٤بصورت ی که در آن دارای ایستگاه است ف تعطیلی روزهای هفته با کشور هابه علت اختال َجمبوِجت

 یان به وجود نیاید.مشتر 

 ایجاد شده است.  َجمبوِجتهای خارجی  پردازش یکتا خارجی در این مدت توسط ایستگاه ٢٨٫٧٠٠همچنین بیش از 
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 شور و سرویس به تمامی شهرهای کشورسفارش گذاری در تمامی نقاط ک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بوده که  روستاهای ایرانشهر باشد دورترین سفارش ما از  جالب  شاید برای شما هم

 ط کشور است. حتا در دوردست ترین نقاو توسعه فناوری    نشان دهنده عمق آگاهی
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 عجیب ترین سفارش 

 

، به شکل  نشدیماری ارتباط تلفنی با آن ر برقه با وجود تحویل کاال به مشتری هیچ وقت موفق بکه دیلم شهرستان از شعبده بازی  عجیب  دو سفارش شامل وسایل

 مرموز بود.عجیبی این مشتری  

 

 ش از نظر ابعادرگترین سفار بز

 ده شد! با کارکرد پزشکی که در یک بسته بندی دو متری به ما تحویل دا عدد المپ مهتابی ٦

 

 کوچکترین سفارش

 پست به ابعاد یک عدد برنج! یک میکرو چی 

 

 

 

 سفر  رینطوالنی ت

 م شد! البته بعدها پیدا و تحویل به مشتری شد.روز گ  ٧٥حامل آن تعجب آمیزی یک سفارش که تعدادی پوشاک و عینک شخصی بود که به شکل 
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 برای کسب و کارهای کوچک تبدیل شده است؟  چگونه به ابزاری موفق  َجمبوِجت

  َجمبوِجتکسب و کارها فرایند خرید خود را به  خش قابل توجه ای از این شد بوچک باعث به کسب و کارهای ک جدید  نگاهیدر مدت یکسال فعالیت خود با  َجمبوِجت

 بسپارند. 

ساعته باعث افزایش و انتخاب شدن   مور مشتریان، پاسخگویی بصورت بیست چهارت ا لحظه ای، مرکز خدما بروز رسانیآیند، سرعت باال، سیستماتیک بودن کل فر 

 در این بخش شد.  َجمبوِجتبیشتر 

قابت آسان تر برای این کسب و کار ها فرآیند  صه را برای ر بخش قابل توجهی از کارمزد خود را نگرفته و عر کسب و کار ها کوچک ی سازنده به توسعه با نگاه َجمبوِجت

 نموده است. 

ش و تکنولوژی  و یا انتقال دان  آسان کاالی نمونهر کمک کرده است تا با ورود ک های فناوری کشودر پار  فنآوریحوزه  هها شرکت دانش بنیان در همچنین به د   مبوِجتجَ 

 ورد. آ  فراهم به این شرکت از سمت شرکت های چینی شرایط را برای رشد بیشتر آنها 

صنعتی پیشرفته  ت کمک فرآوانی به تامین قطعات ماشین آالیل های خود در این بخش پتانسدن کلیه با قراردا َجمبوِجتهمچنین در بخش صنایع حساس در کشور،  

   نموده است.
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 ؟در صنایع باال دستی چه تحوالتی ایجاد نموده است َجمبوِجت

گاه  استفاده از ایستبا   َجمبوِجته با مشکل مواجه بوده است، همیش   دودیت های شدید خارجیهیزات حساس در کشور به علت محجتامین قطعات ماشین االت و ت

  هریز تراشآالت صنعتی، صوص برد ها ماشین در خبخش قابل توجهی از نیاز های این صنایع بخصوص ن راستا به کار گرفته تا تمامی توان خود را در ای های خارجی خود 

 به موقع و سریع تامین گردد.تامین آن ها همیشه قطعات مورد نیاز صنایع پیشرفته ها، 

 غال و توسعه کشور گردد.مجدد به تولید بازگشته و موجب اشتلید خوابیده ،  ث شده دهها خط تواین فرایند باع
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 در سال دوم و سوم  َجمبوِجتبرنامه آینده  

ذاب در برای  ید را توسعه آمیز تر و سریع تر و جل فعالیت در خصوص دهها امکانات جدید برای مشتریان خود می باشد که فرآیند خر در حاهم اکنون   َجمبوِجت

 صورت پذیرد. مشتریان 

حصوالت آنها  میش زنده برای نما ههای علی بابا علی اکسپرس تائو بائو و ترندیول ایجاد زیر ساخت پایش فروشگا، َجمبوِجت از جمله توسعه وب اپلیکیشن  این امکانات 

 می باشد. َجمبوِجتنامه توسعه برای ین بر بخشی از ا و ... َجمبوِجتدر 

 است. جدیدت خدمات دوم تمرکز ما بصورت مشخص بر روی توسعه فنی جه در سال

 آمریکا توسعه پیدا کند. به سمت   َجمبوِجتانایی توسعه خدمات توه ریزی بوده است که امنحال بر ز در های جدید جهت توسعه سرویس نی هالبته ایجاد ایستگا

 . نیمرا به عرضه عمومی برسا  َجمبوِجتوارد فرآبورس شده و  حل قانونی مرا و پس از طی  ما تصمیم داریم در سال سوم 

 همیشه یک جا برای شما محفوظ است.   َجمبوِجتد در هواپیمای ش نکنیفرآمو


