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کارنگ به 
شماره ۵۰ رسید 

و یک سال 
پیرتر شدیم...

اتحادیه؛ کابوس 
غول های فناوری 

132 سال پس از شورش های 
شیکاگو و تشکیل 

اتحادیه های کارگری

ضرورت تولید 
رمزارز ملی با 
بودجه تپل!

توصیه  طنز برای مدیریت 
بهتر بازار رمزارزها
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صفحه ویژه حمل و نقل درون شهری کارنگ را بخوانید
انقالب دوچرخه و  اسکوتر برقی در راه است ابر دراک هم به باشگاه

کمتعدادموفقهای 
شهرستانی اضافه شد

راهبری دولتی ها در استان ها 
باعث شده زیست بوم های  استانی 

ضعف های زیادی داشته باشند

تازه واردها معادالت 
لجستیک را بازتعریف 

خواهند کرد
گفت و گو با صالح آچاک  

مدیر برنامه ریزی و توسعه 
شرکت   راه آسمان آبی

ابردِراک می خواهد ابرمالی
 هوشمند ایران باشد

پیش بینی بازار
برای مشتریان

  گفت و گو با مظاهر مرجانی، مدیرعامل پارمیس؛ او می گوید سرویس های 
جدید آنها به مدیران کسب و کارها در تصمیم گیری کمک بسیاری می کند

 و راه را به آنها نشان می دهد؛ چیزی مثل اپلیکیشن های مسیریاب

با هوش مصنوعی 
فرایندهای مالی 

بازتعریف خواهند 
شد

می خواهیم فراتر 
ازمدیریت  امور 

روزمره به کسب وکارها 
کمک کنیم 

10

زینب جعفریان صاحب 
کسب و کار »کافه 

خونگی« معتقد است 
پشتکار عامل اصلی 

موفقیت یک برند است

طعم سازی با 
Kمزه های اصیل A R A N G

50

عکس:حامدکریمزاده

هـــفــتهنــامه
اقتصادنــوآوری
ســـــــالدوم
ه ر ــــــــما شـ
هـــــــم پنجا
یکــمخــرداد
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لجستيک
L O G I S T I C

نگاهیبهاثرگذاری
حملونقلدیجیتال
دراقتصادچین

تحول دیجیتال 
در بازار حمل ونقل 

دیجیتالی شدن یکی از محرک های اصلی 
حمایت از رشــد اقتصــادی چین اســت و 
انتظار مــی رود بــازار حمل و نقل دیجیتال 
کاال در چیــن طــی دوره پیش بینی شــده 
2022 تا 202۷ حدود 2۴ درصد رشد کند. 
حمل و نقل بار از طریق فضــای دیجیتال، 
در چند سال گذشته صنعت لجستیک 

دنیا از جمله چین را متحول کرده  است.
شرکت های حمل و نقل به تدریج خدمات 
خود را دیجیتالــی می کنند تــا رزرو آناین 
بار، ردیابی مستقیم محموله ها و اسناد را 
به دیگر خدمات خود اضافه کنند. برخی از 
مزایای کلیدی مانند قیمت گذاری فوری و 
شفاف، مقایسه نرخ ها و حامل ها، ردیابی، 
ارسال آسان اسناد و موارد دیگر، رشد این 
پلتفرم هــا را در ســال های اخیــر افزایــش 

داده  است. 
دیجیتالی شــدن زنجیــره تأمیــن، دریچه 
جدیدی از انعطاف پذیری و پاسخگویی را به 
روی مشتریان می گشاید و شرکت ها را قادر 
می سازد کارآمدترین و شفاف ترین خدمات 
را به مشتریان ارائه داده و هزینه های اضافه 
فرایند را کاهش دهند. با کاهش هزینه ها، 
بســیاری از تولیدکننــدگان بــه ســمت 
لجســتیک دیجیتــال حرکــت می کننــد. 
از ایــن رو رشــد درآمد در صنعــت افزایش 

می یابد.
انتظــار مــی رود، شــرکت های حمل و نقــل 
کوچک رشــد ســریع تری را تجربــه کنند. 
زیــرا ایــن شــرکت ها عمدتــاً می تواننــد به 
بخش های خاص صنایع بــا تقاضای باال 
برای صادرات و واردات خدمات ارائه دهند. 
همچنین پیش بینی می شود شرکت های 
حمل ونقل متوســط در بــازار باقی بمانند 
امــا بــا ســرعت کمتــری رشــد کننــد، زیــرا 
زمان بیشــتری برای انطباق پذیــری آنها با 

سیستم حمل و نقل دیجیتال نیاز است.
در مورد کل بازار حمل و نقل بار نیز می توان 
گفت این بازار در حال رشد است، اما با نرخ 
کمتری نسبت به بازار حمل و نقل دیجیتال 
حرکت می کند و اندازه بازار حمل و نقل های 
کوچــک با نــرخ رشــد باالتــری نســبت به 
حمل و نقل متوســط در چند ســال آینده 

رشد خواهد کرد.
گفتنی است حمل و نقل دیجیتال از یک 
پلتفــرم دیجیتــال بــرای ارائــه خدمــات به 
طیف وسیع تری از مخاطبان خود استفاده 

می کند.

REVIEWبررسی

صنعت لجســتیک یکــی از صنایع پول ســاز و ضروری 
بــرای عصــر حاضــر اســت. اگرچــه تحــول دیجیتــال و 
فناوری های نوظهور در تحقق اقتصاد دیجیتال به شدت 

تأثیرگذارند، با این حال حمل و نقل فیزیکی 
بخش غیــر قابــل تفکیــک زندگی امــروز به 

شمار می رود.
صنعــت لجســتیک در بســتر شــبکه های 
فیزیکــی، اطاعاتی و مالــی فعالیت می کند 
و هرچه این شــبکه منســجم  و هماهنگ تر 
فعالیت کنــد، مزایای اقتصــادی، اجتماعی 
و فرهنگــی غیــر قابــل انــکاری بــرای بخــش 
اقتصاد دیجیتال به همراه خواهد داشــت. 
ضمن آنکه اتصال این شبکه )یعنی اتصال 

ســه بعــد فیزیکــی، مالــی و اطاعاتــی( بــه شــبکه های 
جهانی، موجب رشــد چنــد برابــری اقتصــاد دیجیتال 
خواهــد شــد. کشــور ایــران بــا موقعیــت و ظرفیت های 
باالیی که در اختیار دارد، بســتر بســیار مناســبی برای 

توسعه صنعت لجســتیک در سطح بین المللی است. 
یکی از شرکت هایی که زمینه ساز رشد و توسعه صنعت 
لجستیک ایران در سطح بین المللی است، شرکت »راه 
آسمان آبی« است که در مورد چشم اندازها 
و برنامه هــای ایــن شــرکت، گفت و گویــی بــا 
صالــح آچــاک، مدیــر برنامه ریزی و توســعه 
ایــن شــرکت ترتیــب داده ایــم کــه در ادامــه 

می خوانید.

شــما از چه زمانی وارد شــرکت راه 
آســمان آبــی شــدید؟ ایــن کســب و کار چــه 

فعالیت هایی انجام می دهد؟
مــن دکتــرای مدیریــت فنــاوری بــا گرایــش 
تحقیــق و توســعه دارم و حــدود هشــت ســال پیــش با 
هدف توســعه فنــاوری در این شــرکت همــکاری خود را 
آغاز کردم. شــرکت راه آســمان آبی نیز 20 ســال اســت 
فعالیت خود را در حوزه حمل و نقل بار هوایی به مقاصد 

فرودگاهی داخل و خارج کشور شروع کرده و کسب و کار 
محــوری آن، پســت ســریع بین المللــی )کوریــر وارده و 
صــادره(، حمل بارهــای ســنگین )کارگــو وارده و صادره( 
و خدمــات ارســال و حمل بــار داخلی در ســطح کشــور 
اســت. این شــرکت قابلیت ارســال بار به تمام مقاصد 
فرودگاهی کشــور را دارد و دارای نمایندگی های متعدد 
در کشــورهای منطقــه، اروپــا و آمریــکای شــمالی بــرای 

تبادل محموله های بین المللی است.
 

راه آسمان آبی چه چشــم اندازی برای 
آینده خود در صنعت لجســتیک ترســیم کرده 

است؟
چشــم انداز شــرکت راه آســمان آبــی، تبدیــل شــدن به 
یــک شــرکت ارائه دهنــده کامــل خدمــات لجســتیک 
)شــامل تأمین، خریــد، حمل و نقل، ترخیــص و تحویل 
بــار( در ســطح بین المللــی و انتخــاب اول مشــتریان در 
ســطح داخل با اســتفاده از نیــروی انســانی متخصص 

گفتوگوباصالحآچاک،مدیربرنامهریزیوتوسعهشرکتراهآسمانآبی؛اومعتقداست
ورودکسبوکارهایکوچکونوآورلجستیکیبهحوزهفروشدرشبکههایاجتماعی

شکلصنعتراتغییرخواهدداد

تازه واردها معادالت لجستیک 
را بازتعریف خواهند کرد

منیره
شاهحسینی

M_shah1358
@yahoo.com

I N T E R V I E W

   عکس:  پریا امیرحاجلو
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شهریحملونقل
U R B A N 

TRANSPORTATION

دوچرخه هــای الکتریکــی  زمانــی به عنــوان راه حلی برای 
ترافیــک کالن شــهرهای جهان مــورد توجه بودنــد. موج 

درهم پیچیده اتومبیل ها در مراکز شهرهایی 
مانند توکیو، نیویورک و شانگهای بسیاری را 
مجاب کرده بود که این دوچرخه ها می توانند 
راه حلی برای این ترافیک سرسام آور باشند. 
این ایده، ایده  جدیدی نیســت، اما برخالف 
تالش اولیــه اســتارتاپ ها بــرای محقق کردن 
چنین ایــده ای در ابتــدای دهــه ۲۰۱۰، تالش 
مجــدد آنهــا در ســال ۲۰۲۲ بــا موفقیــت و 
اقبال بســیاری بیشــتری روبه رو شده است؛ 
تا حدی که داغ ترین بحث ایــن روزها درباره 

آینــده حمل ونقــل درون شــهری نیویــورک، دربــاره ایــن 
دوچرخه هاست. 

  سیتی بایک در نیویورک
آنچــه ایــن روزهــا عالقه منــدان بــه دوچرخه هــای 

الکتریکــی را در نیویــورک دور هــم جمع می کند، نســل 
جدیــد دوچرخه هــای الکتریکــی یــک اســتارتاپ خالق 
بــه نــام »ســیتی بایک« )Citi Bike( اســت. 
ســیتی بایک اعالم کرده از هفته پیش رو در 
ایستگاه های به خصوصی دوچرخه های خود 
را برای اســتفاده در اختیار ساکنان نیویورک 
قرار خواهد داد. مکالمــه جاری در خصوص 
استفاده از این دوچرخه ها دیگر بحث »کی« 
و »چــرا« نیســت. ایــن دوچرخه ها بــه لطف 
ســیتی بایک مورد بهره برداری قــرار خواهند 
گرفت. آنچه حاال برای بقــای این ایده و عدم 
شکســت دوباره آن مورد توجــه خواهد بود،  
کیفیت تجربه شــهروندان نیویورک در اســتفاده از این 

دوچرخه هاست.
ســیتی بایک تمــام تالش خــود را کــرده تا هــم در ظاهر و 
هــم در عملکــرد دوچرخه هــای خــود را تــا حد امــکان از 
دوچرخه هــای تکــراری و فعلــی نیویــورک متمایــز کنــد. 

آیا آینده حمل و نقل شهری یکی از بزرگ ترین 
کالن شهرهای جهان در گرو دوچرخه هاست؟

دوچرخه های برقی و 
نیویورک در حال تحول

پارسا خاک نژاد
 

Parsa.khaknezhad
@gmail.com

دنیل درشر، نویسنده کتاب مبانی بالکچین تالش 
کرده به ســاده ترین شــکل ممکن فناوری پیچیده 
بالکچین را در ۲۵ گام مختصر و مفید، توضیح دهد. 
خواندن این کتاب به دانش قبلی در علوم کامپیوتر، 
ریاضی، برنامه نویســی و کرپیتوگرافی نیازی ندارد 
و با توجه به رویکرد آموزشــی آن، یک مسیر جامع و 
آســان برای خودآموزی تمام اجــزای بالکچین و 
اصول و مفاهیم تکنیکال اساســی آن، پیش روی 
خواننده می گــذارد. مخاطب هــدف کتاب مبانی 
بالکچین همه افرادی هستند که می خواهند بدانند 
فناوری بالکچین چیســت؟ چگونه کار می کند و 
چطور این پتانسیل را دارد که سیستم مالی کنونی 
دنیــا را دگرگــون کنــد؟ ایــن کتــاب گام به گام 
خواننــده را بــا فنــاوری بالکچیــن آشــنا می کنــد.

این کتاب پلی بین توضیحــات و تعاریف صددرصد فنــی و صددرصد 
کســب وکاری بالکچین اســت. در 25 گام مختصر و مفیــد، این کتاب 
مبانی تکنولوژی بالکچین را به شیوه ای غیرفنی و ساده توضیح می دهد. 
علی رغم ماهیت فنی بالکچین، خواندن این کتاب به دانش قبلی در علوم 
کامپیوتر، ریاضی، برنامه نویسی و کریپتوگرافی نیازی ندارد. با توجه به 
رویکرد آموزشی آن، این کتاب یک مسیر جامع و آسان برای خودآموزی 
تمام اجزای بالکچین و اصول و مفاهیم تکنیکال اساسی آن، پیش روی 
خواننده می گذارد. مخاطب هدف کتاب مبانی بالکچین افرادی هستند 
که به تازگی با این حوزه آشنا شده و عالقه مند هستند آشنایی بیشتری با 
این فناوری پیدا کنند. این کتاب گام به گام خواننده را با فناوری بالکچین 

آشنا می کند.  

ت
شارا

سیاوش تفضلیانت دنیل درشر

مقدمه ای غیرفنی در 25 گام

مبانی بالکچین
ISBN 978-622-7702-27-9
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داستاناصلی
L E A D  S T O R Y

 در حال حاضر پارمیــس چه محصوالتی 
دارد و چه سرویس هایی ارائه می دهد؟

حوزه تخصصی مــا، مالی و مدیریت اســت. چهار محصول 
داریم. یکی نرم افزار حســابداری »پارمیس همراه« است که 
 iOS در حوزه مدیریت مالی شــخصی اســت و اپ اندروید و
دارد. تا به حــال 4۰۰ هزار بار دانلود شــده و روزانه حــدود ۱۰۰ 

هزار کاربر فعال دارد. 

محصــول دیگــر مــا »پارمیس پرو« اســت کــه تقریبــاً همان 
پکیجی است که از ابتدا پایه کارمان را بر آن گذاشتیم. در اصل 
یک پکیج حسابداری اســت که خرید، فروش، چک و بانک 
را شامل می شــود و مدیریت مالی یک کسب و کار کوچک یا 

متوسط را انجام می دهد. 
»پارمیــس اســتار« را نیــز داریــم کــه بــا رویکــرد جدیــدی آن 
را نوشــته ایم و زیرسیســتم های بیشــتری دارد و بــه کار 

گفت و گو با مظاهر مرجانی، مدیرعامل پارمیس؛ او می گوید 
سرویس های جدید آنها به مدیران کسب و کارها در تصمیم گیری 

کمک بسیاری می کند و راه را به آنها نشان می دهد؛ چیزی مثل 
اپلیکیشن های مسیریاب 

پیش بینی بازار
برای مشتریان

پارمیس در زمینه نرم افزارهای مدیریت مالی و حسابداری فعال است و سعی کرده با سرویس های مختلف خود، نیاز بخش 
بزرگی از جامعه را پوشش دهد؛ از افرادی که گرفتار دخل و خرج روزمره شان هستند و نمی دانند با حقوق ماهانه شان چه کار 
می کنند، گرفته تا کسب و کارهای بزرگی که نمایندگانی در شهرهای مختلف دارند. مظاهر مرجانی، مدیرعامل و بنیان گذار 

این شرکت می گوید در حال حاضر چیزی که روی آن تمرکز جدی دارند، استفاده از هوش مصنوعی و داده های پسینی 
برای ارائه گزارش هایی است که می تواند به مدیران کسب و کارها در تصمیم سازی کمک کند. مرجانی اهمیت ویژه ای برای 

کسب و کارهای کوچک و متوسط قائل است و اعتقاد دارد که این دسته از کسب و کارها هستند که در بحران های اقتصادی 
می توانند کشور را از فروپاشی اقتصادی نجات دهند؛ اما به شرط آنکه قدرتمند باشند و بتوانند کسب و کار خود را توسعه 
دهند.  آنچه در پی می آید گفت و گو با مدیرعامل پارمیس در خصوص محصوالت این شرکت، نیاز بازار به سرویس های 

مدیریت مالی، ضرورت استفاده از فناوری های پیشرفته در این حوزه و... است.  

روایت مظاهر مرجانی از مسیری که سبب ساز 
شکل گیری »پارمیس« شد

همهچیزازیکآرزوشروعشد
 ســال اول دبیرســتان تمام شده بود و 
مــن بایــد انتخــاب رشــته می کــردم. 
تابســتان به تهران رفتم. برادران بزرگ ترم یک 
فروشــگاه لوازم بهداشتی ساختمان داشتند. 
یک روز که به فروشگاه رفتم، وسیله ای را دیدم 
کــه فهمیــدم بــه آن کامپیوتــر می گوینــد. آن 
فروشگاه یک حســابدار و کمک حسابدار هم 
داشت. از آن وسیله خوشــم آمد. همان زمان 
می دیدم که یکســری از حســاب و کتاب ها را با 
کامپیوتر انجــام می دهند. دفعه بعــدی که به 
تهران رفتم، متوجه شدم کمک حسابداری که 
در فروشــگاه برادرانــم کار می کــرد، بدقــول و 
نامنظم است و آنها از این موضوع ناراحت اند 
و با مشــکل مواجه شــده اند. مــن بــه برادرانم 
می گفتم چــرا خودتان انجــام نمی دهید؟ آنها 
می گفتند کار سختی است و از پس انجامش 
برنمی  آیند. ساختار آن برنامه به شکلی بود که 
باید یک حسابدار با آن کار می کرد و برای افراد 
معمولی طراحی نشده بود. همان زمان به این 
فکر می کــردم کاش برنامه ای نوشــته شــود که 
بــرای انجــام حســاب و کتاب نیــازی بــه یــک 
حســابدار نباشــد و افــراد خودشــان بتواننــد 

یکسری از امور را انجام دهند. 

 همین دغدغه ها باعث شــد انتخابم 
بــرای ورود بــه دانشــگاه، مهندســی 
نرم افــزار باشــد. مــن دانشــگاه بهارســتان 
اصفهــان قبــول شــدم. بــه هــوای اینکــه 
برنامه نویس شوم، وارد این رشته شده بودم و 
گمان می کردم بعد از یکی، دو ترم این توانایی 
را پیدا کنم. امــا درس ها مطابــق انتظارات من 
پیــش نرفــت. تــرم اول طبیعتــاً همــه درس ها 
عمومی و پیش نیاز بودند. تــرم دوم هم درباره 
اصول اولیه و پایه ها بــود. برای همین تصمیم 
گرفتم دوره های خارج از دانشــگاه را بگذرانم. 
آن زمان مؤسسه فناوری شــهرداری اصفهان 
جــزو معــدود مؤسســاتی بــود کــه دوره هــای 
آموزشــی برگــزار می کــرد. دوره فاکــس پــرو را 
شروع کردم. در آن دوره یک هم گروهی داشتم 
به نــام مهنــدس برومند کــه چند وقــت پیش 
فوت شــد. از من بزرگ تر و مدیرعامل کارخانه 
ســپافیل بود. یــک نرم افزار حقوق و دســتمزد 
تحت داس در این کارخانه وجود داشت که او 
می خواســت خودش هم کار کردن با آن را بلد 

باشد. 

 مهندس برومنــد به من پیشــنهادی 
و  حقــوق  نرم افــزار  گفــت  و  داد 
دســتمزدی که دارنــد اوالً تحت داس اســت و 
ثانیاً بسیاری از چیزهایی که می خواهد ندارد 
و مهندســش نیز در دســترس نیســت. از من 

خواســت آن نرم افــزار را بهبــود دهــم و تحــت 
وینــدوز بنویســم. آن زمــان ســپافیل پرســنل 
بســیاری داشــت. من این کار را قبول کردم که 
یکــی از پرچالش تریــن پروژه هایم بــود. زیرا به 
تحلیــل نیــاز داشــت و مــن بایــد چیزهــای 
مهــارت  و  می گرفتــم  یــاد  بیشــتری 
برنامه نویســی ام را تقویت می کــردم. به عالوه 
باید مفاهیم کسب و کاری را نیز می آموختم و 
روی موضــوع حقوق و دســتمزد اشــراف کامل 

می داشتم. 

 بعد از انجام ایــن کار، اعتمادبه نفس 
خوبی پیــدا کرده بودم. از ســال ســوم 
تصمیــم گرفتــم نوشــتن برنامــه آن نرم افــزار 
حسابداری که زمانی آرزو داشتم برای برادرانم 
بنویسم، شروع کنم. مهم ترین چیز در ذهنم 
این بود که هم کاربری آسانی داشته باشد، هم 
قســمت های مختلــف کار را پوشــش دهــد و 
محدود به یــک کار نباشــد. در نهایــت بعد از 
پایان تــرم آخر، تابســتان که بــه تهــران آمدم، 
نرم افزار را نصب کردم. اما اول اعتماد نکردند. 

قرار شد برای من یک سیستم بخرند. 

 آنها کارها را به شــیوه قدیم خودشــان 
انجام دهند و من هم با نرم افزارم همان 
کارها را انجام دهــم و اگر امور به درســتی پیش 
رفتند و اعتمادشان جلب شــد، از این نرم افزار 
اســتفاده کنند. جو آنجا خــوب نبــود، زیرا تیم 
مالــی قاعدتــاً دوســت نداشــت نرم افــزار مــن 
درســت کار کند. کار مــن از آنها بیشــتر بود. تا 
غــروب بایــد کار می کردم و ســند مــی زدم و تازه 
شــب که می شــد، باگ هــای نرم افــزارم را که در 
طول روز به آنهــا برخورده بودم، رفــع می کردم. 
چند ماه اول بسیاری از شــب ها در همان دفتر 
می خوابیدم. حدود شــش مــاه طول کشــید تا 
دیدند واقعاً نرم افزاری که نوشته ام خوب و دقیق 
کار می کند و گزارش های مختلف و متنوعی به 
آنها ارائه می دادم که آماده کردن هرکدام از آنها 
زمان و انرژی بسیاری می برد. باالخره از نرم افزار 
من برای انجام امورشان استفاده کردند و شش 

ماه دیگر به همین منوال گذشت. 

 کم کــم از همان جــا مشــتریان دیگری 
نیز پیدا شــدند و این نرم افزار بیشــتر 
در بــازار چرخیــد. تــا جایــی کــه دیــدم، تلفنم 
یکسره زنگ می خورد. در نهایت سال ۸۱، ۸۲ 
جایــی را گرفتــم کــه بتوانــم کارهــا را به شــکل 
متمرکز در آن دفتر انجام دهم. آن موقع هنوز 
اسم نداشت. اسم نرم افزارم پارمیس بود ولی 
شــرکت پارمیــس به شــکل رســمی کارش را از 

سال ۸۳ آغاز کرد. 

BACKGROUNDپیشینه
I N T E R V I E W
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نویسنده کتاب »راهنمای مردن با گیاهان دارویی« در جایی، 
از مختصات آدم ها می نویســد که با رنگ و بوی آنهاســت: 
»هر انسانی دور خودش جهانی دارد؛ جهانی که رنگ، بو و 
حتی کلمات خاص خودش را دارد.« بــا خالق کافه خونگی 
از طریــق فضای مجــازی صحبــت می کنم. حیــن صحبت 
دربــاره کافه، بــرای خــودش قهوه درســت می کنــد و صدای 
کار کردنش همین یــک اصل را به خوبی نشــان می دهد که 
زینب جعفریــان نه فقط عطرهــا و طعم های خــاص خود را 

دارد، بلکه با خودِ زندگی می رقصد و شادمان هنرش را خلق 
می کند. می توان مختصات او را از پشت کلماتی که می گوید 
و طعم حرف هایش شناخت. زینب جعفریان مدیر »کافه 
خونگی« است. 40 ساله و اصالتاً اهل یزد است. با یک گاز 
ســه شــعله و همزن دســتی کارش را کلید زد. تنهایــیِ زمان 
کرونا، او را به سمت جدی کردن کار سوق داد. از همان ابتدا 
خودش به تنهایی کار را شــروع کرد و هنــوز هم صفر تا صد 

کارها را تنها انجام می دهد. 

 طعم سازیِ خانگی
کارش طعم سازی است. می گوید در گذشته هم این طور بود 
که کیک هــا با هِــل و گالب و زعفــران عطرآگین و طعم ســازی 
می شــده؛ مثــل قطــاب و باقلوا کــه طعمــی متفــاوت از امروز 
داشت. می گوید االن طعم سازی کمتر شده و کارها با اسانس 
و رنگ و لعاب مصنوعی تولید می شوند. جعفریان طعم سازی 
را کاری می داند که صفر تا صد محصوالت را خاص و اصیل 
می کنــد. می گوید کیک هــای کافــه خونگی یک قطــره روغن 

کسبوکارهای
اينستاگرامی

I N S T A G R A M 
B U S I N E S S

در این کتــاب زیروبم فنــاوری مالی یــا، به اختصار، فین تــک  را برایتان 
توضیح داده ایم. تمام فکر و ذکر فین تک ایجاد نوآوری تحول آفرین و 
ساختارشکن در خدمات مالی با استفاده از فناوری های جدید و نوظهور و 
تأمین نیازهای مشتری و کسب وکارها از طریق اتوماسیون است. صنعت 
مالی در سال های اخیر تحوالت بســیار ساختارشکن و اساسی به خود 
دیده که اغلب شــان به فناوری مربوط می شــوند. بنا به دالیل مختلف، 
بســیاری از مؤسســات مالی ســنتی خود را برای آینده دیجیتال مجهز 
نکرده اند و احتمال دارد رقیبان زیرک جایشــان را بگیرند. در این کتاب 
رهبران این مؤسســات را راهنمایی می کنیم تا در اجرای پیشرفته ترین 
برنامه های فناوری های مالی نقشی موثر ایفا کنند؛ به عالوه، به افراد طرف 
دیگر این معادله که بخشی از ساختارشــکنی های ایجادشده به واسطه 
فین تک هستند یا امیدوارند که بخشــی از آن باشند نیز کمک خواهیم 

کرد. خواندن این کتاب را به این افراد توصیه می کنیم:
  متخصصان خدمات مالی که می خواهند به جای پیشرفت با زبان بازی و 
تظاهر به چیزی که نمی دانند، اطالعاتشان را درزمینه فین تک باال ببرند؛

  شرکت های فین تک که درصدد تعامل با مؤسسات مالی اند؛
  سرمایه گذاران خطرپذیر و سایر سرمایه گذارانی که می خواهند نسبت 
به بانک چالشگر بعدی یا ارائه دهنده خدمات پرداخت، دید وسیع تری 
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ــوآوری ــاوری و ن ــر فن ناش

بان  کتاب فین تــک به ز
ساده با حمایت شرکت 
فــن آوا کارت منتشــر 
شده و ناشــر اصلی آن 
انتشــارات وایلی  است

سوزان چیستی 
فین تکاستیون اوهنلون

 به زبان ساده
حسن موحد

مرتضی حمزه سرکانی

آموزش مبانی فین تک برای فعالیت حرفه ای در دنیای 
فناوری های مالی
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آموزش مبانی فین تک برای فعالیت 
حرفه ای در دنیای فناوری های مالی

از تولید محتوا توسط 
کاربر چه می دانید؟

بگذارید مشتریان 
حرف بزنند

در شرایطی به ســر می بریم که برندها روز 
بــه روز از ابزارهــای جدید تری بــرای جذب 
مخاطب استفاده می کنند. شاید تا قبل از 
این، تبلیغات عامل اصلی جذب مشتری 
بــود اما حــاال شــگردهای دیگری بــه میان 
آمــده کــه خــود خریــداران را به ســفیرانی 
تبدیل می کند که در خدمت برند و به نفع 

آن کار کند. 
یوجی ســی )UGC( بــه معنــای محتــوای 
تولیدشده توســط کاربر اســت. این روش 
حاال به یکــی از راهکارهای اصلــی برندها 
بــرای گســترش مشــتریان تبدیــل شــده 
است. بسیاری از خریداران در شبکه های 
اجتماعی تحت تأثیر این نوع محتوا اقدام 
بــه خریــد می کننــد. دلیــل آن هــم واضح 
اســت؛ صداقــت در بیــان و شــفاف بودن 
تجربه خرید باعث هدایت مشتریان تازه 

به سمت برندها می شود. 
طبــق آمارهــا، بســیاری از مخاطبــان 
شــبکه های اجتماعــی عنــوان می کننــد 
کــه اگــر بتواننــد نظــرات مشــتریان را بــه 
صورت مستقیم بخوانند، احتمال خرید 
کردن شان بیشتر خواهد شــد. گزارش ها 
نشان می دهد که سه چهارم مردم بریتانیا 
تحت تأثیر تجربه مشــتریان قبلی اقدام 
به خرید می کننــد. در حقیقت هر چقدر 
که این مــدل تبلیغات گســترش می یابد، 
خریداران خودشان به بهترین فروشندگان 
برندهــا تبدیــل می شــوند. نزدیک بــه 70 
درصد مشتریان در یک نظرسنجی عنوان 
کرده اند که تجربه خرید مشتریان قبلی، 
احتمال خرید آنها را بیشتر می کند. گفته 
می شــود که یک روند جهانی برای تجربه 
خرید مشــتری وجود دارد. به گفته مدیر 
مالی یکی از شرکت های فناوری و نرم افزار، 
پیش از این کسب وکارها به مصرف کننده 
خدماتی ارائــه می دادنــد و حاال بــا تجربه 
مشــتری، خود مشــتریان به افــرادی برای 
ارائــه خدمــات بــه کســب وکارها تبدیــل 
شده اند. وی معتقد است که برندها باید در 
استراتژی رسانه ای خود تجدید نظر کنند 
و از تجربه مشتری برای الهام بخشیدن به 
مشتریان بالقوه اســتفاده کنند. به گفته 
او، محتــوای صادقانه تولیدشــده توســط 
کاربر، اصالت را باال می برد و می تواند باعث 
اعتماد بیشتر مشتریان شود. شاید وقت 
آن رســیده که شــما هم صدای مشتریان 
وفادارتان را به ابزاری برای جذب مشتریان 

جدید تبدیل کنید. 

ADVICEتوصیه

زینب جعفریان صاحب کسب و کار »کافه خونگی« معتقد است پشتکار عامل اصلی 
موفقیت یک برند است

طعم سازی با مزه های اصیل
   عکس:  آریا جعفری
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اکثــر مــردم وقتــی بــه فروشــگاه های اپــل فکــر می کنند، 
طراحــی پیشــرو در صنعــت را می بیننــد کــه پشــتیبان 
محصوالت شگفت انگیز این تجارت است. اما همیشه 
این گونه نبوده اســت. ران جانســون برخــی از مهم ترین 
درس هــای خرده فروشــی خــود را در کنگــره جهانــی 
خرده فروشی در رم بیان کرد. جانســون به عنوان معاون 
ارشد خرده فروشی اپل در ســال 2000، به مدت 12 سال 
فروشگاه های معروف اپل را ایجاد و هدایت کرد. در آنجا 
ایده جینیوس بار را توسعه داد و راه اندازی موفقیت آمیز 
400 فروشگاه  در کشورهای سراسر جهان را رهبری کرد. 
جانسون همچنین بین سال های 2012 تا 2013 به عنوان 
مدیرعامل جی ســی پنی فعالیت می کــرد و در این مدت 
تالش کرد تا فروشــگاه بزرگ همیشــه تخفیــف را نجات 

دهد.

  یک حرکت سریع
در ســال 2011، جانســون به عنــوان مدیرعامل فروشــگاه 
جی سی پنی استخدام شد تا این فروشگاه را از مشکالتی 
که با آن درگیر بود، نجات دهد. متأسفانه هیچ چیز طبق 

برنامه پیش نرفت و او شکست خورد.
خــودش می گویــد: »امــروز بیشــتر مــردم می گوینــد کــه 
مــا یــک چشــم انداز بســیار قانع کننــده داشــتیم. 
مــا می خواســتیم فروشــگاه پنــی را بــه مجموعــه ای از 
فروشــگاه های کوچک تبدیل کنیم. قصد داشــتیم طبق 
ارزش هــای روز جلــو برویــم و می خواســتیم بــا معرفــی 
برندهــای جدیــد، راهی بــرای جــذب مشــتریان جوان تر 
پیدا کنیم. امروز، این واقعاً همان کاری است که کوهلز با 
آوردن برند سفورا به فروشگاه ها انجام می دهد و تارگت 
با افزودن فروشــگاه های اپــل. بنابراین فکــر می کنم اکثر 
مردم موافق هستند که استراتژی ما درست بوده است.«

با این حال، جانســون متوجه شــد که تیم واقعــاً به زمان 

بیشــتری برای گســترش اســتراتژی نیــاز دارد. زمانی که 
مدیرعاملی جی سی پنی به او پیشنهاد شد، هنوز در اپل 
مشغول به کار بود. زمانی که به اســتیو جابز اطالع داد، 
جابز گفت: »خب ران، این هیجان انگیز است. خبرهای 
خوب زیادی داشتی اما آیا می توانی مدتی بیشتر در اپل 
بمانی؟ من احتماالً زیاد زنده نخواهم بود و دوست دارم 
تا آخر عمرم اینجــا بمانی.« این یک دوره حدوداً شــش 
ماهه بود. جانسون در آن زمان، در حالی که هنوز در اپل 
کار می کرد، با تیم جی سی پنی آشنا شد و ماهی یک بار با 
آنها مالقات می کرد. او می گوید: »برای من خیلی واضح 
بود که آنهــا نمی خواهند تغییر کنند. از بیرون، شــرکتی 
را دیــدم کــه باید تغییــر کنــد، اما کارمنــدان ایــن را حس 
نمی کردنــد. 60 فروشــگاه بــزرگ وجــود داشــت و اکنون 
ســه فروشــگاه وجــود دارد. آنها بــه مشــتریان کم درآمد 
خدمات رســانی می کردنــد و ایــن کار را هــم واقعــاً خوب 
انجــام می دادند. مــن قرار نیســت مــردم را تغییــر دهم، 
ســعی خواهم کرد مردم را متقاعد کنم. بنابراین به آنجا 

رفتم و کل تیم را نگه داشتم.«
پــس از آن، جانســون با هیئــت مدیره صحبت کــرد و به 
آنها توصیه کــرد: »ما می توانیم آهســته پیــش برویم یا 
ســریع.« پاســخ دادند: »چه چیزی برای از دســت دادن 

داریم؟ سریع برو.«
جانسون معتقد است که اشتباه بزرگ شان دقیقاً همین 
بود: »زیرا ما باید وقت صرف می کردیم. سعی کردیم پنی 
و کل آن مجموعه را در چهار سال متحول کنیم، اما تغییر 
شرکتی مانند آن یک دهه طول می کشید. برای مشتری 
خیلی ســریع بود. مــا بالفاصلــه قیمــت را تغییــر دادیم 
بدون اینکه فکر کنیم چه استراتژی ای به کار بگیریم که 
مشــتری بهتر بتواند با این افزایش قیمــت ارتباط برقرار 
کند. فروش پایین آمد. اما مردم درک نمی کنند که گاهی 

برای جلو رفتن، به عقب می روی.«

  متفاوت فکر کن
همان طور که جانســون مطرح کرد، در ابتــدا زمانی که 
فروشــگاه های اپــل بــرای اولیــن بــار راه اندازی شــدند، 
هیچ کــس وارد آنهــا نمی شــد. او تعریف می کنــد: »ما 
مجبور شدیم فروشــگاه ها را به کافی نت تبدیل کنیم. 
هیچ کــس وارد جینیــوس بــار نشــد. مجبــور شــدیم 
یخچال هایی بــا بطری های آب اویــان بگذاریم تا مردم 
توقــف کننــد، نوشــیدنی بنوشــند و بــا یــک جینیوس 
صحبت کنند. اما شما نباید تسلیم  شوید، باید باور و 

اعتقاد داشته باشید.«
او می افزایــد: »شــما فکر می کنیــد اپل همیشــه عالی 
بوده اســت، این درست نیست. هنگام شــروع به کار، 
فروشــگاه های اپل واقعا افتضاح بودنــد. ما 6000 فوت 
مربع ساختیم، سپس به 4000 فوت مربع تغییر دادیم 
زیــرا فکــر می کردیــم آنهــا را خیلی بــزرگ ســاخته ایم. 
سال ها بعد، ما دوباره گسترش یافتیم، اما زمان زیادی 

طول کشید تا فروشگاه های اپل موفق شوند.«
جانســون راه انــدازی موفقیت آمیز فروشــگاه های اپل 
در سراســر جهان را انجــام داد. راز آن چه بود؟ جامعه 
و فرهنــگ. جانســون می گویــد: »مــن واقعــاً معتقــدم 
کــه بهتریــن شــرکت های جهــان فرهنگی عالــی دارند 
و فرهنــگ بایــد قابــل اعتمــاد باشــد. کاری کــه انجــام 
می دهند باید هدف مشــخصی داشــته باشــد. کسی 
که هر روز ســر کار مــی رود باید هدف روشــنی داشــته 
باشــد. اپل هدف بســیار روشــنی داشــت. آی پاد را به 
خاطر دارید؟ هــزاران آهنگ در جیبــم. »متفاوت فکر 
کــن«. مــا در خرده فروشــی اپــل، گفتیــم مــا زندگــی را 
غنــی می کنیم. ما زندگی مــردم را تغییــر خواهیم داد. 
بنابرایــن وقتی آنها یــک محصول اپــل را می خریدند، 
قصدشــان صرفاً خرید یک محصول نبود، بلکه بهتر 

کردن زندگی بود.«

درس های خرده فروشی کسی که 400 فروشگاه اپل را راه اندازی کرد

فروشگاه هایی که کافی نت بودند

REPORTگزارش

 والمارت به فروش 
اجناس بی کیفیت کپی 

متهم است

دعوای ونس و 
والمارت

والمارت و برند کفش اســکیت ونس در 
یک نبــرد قانونی با هم روبه رو شــده اند. 
ونس ادعا کرده که این غول خرده فروش، 
مشــابه کفش های پرفــروش ونــس را در 

فروشگاه های خود عرضه کرده است.
دیویــد کارتــر، قاضــی ناحیــه ایــاالت 
متحده، اکنون حکــم موقتی صادر کرده 
است که والمارت را از فروش کفش های 
مشــابه ونس منع کــرده و شــباهت های 
میــان کفــش والمــارت و عالمــت راه راه 

شرکت ونس را غیر قابل انکار می داند.
در شکایتی که توسط ونس در ماه نوامبر 
ارائــه شــد، ونس ادعــا کــرد کــه والمارت 
بیش از 20 نسخه از کفش های آنها را با 
مارک هایی مثل تایم و ترو، واندر نیشن و 
نو بوندریز به فروش رسانده است. ونس 
می گوید که این حرکت والمارت به ایجاد 
سردرگمی در بین مصرف کنندگان منجر 
می شــود و بــازار را بــا کفش هــای ارزان، 
بی کیفیــت و از نظــر ظاهــری مشــابه پر 
کرده که این رفتار به حسن شهرت ونس 

آسیب می رساند.
با این حــال، والمــارت در برابــر ادعاهای 
ونس ایســتاد و آنهــا را ضعیــف خواند. 
ســخنگوی شــرکت گفته اســت که آنها 
قصــد دارنــد بــه دفــاع از کار خــود ادامه 
دهنــد. ایــن خرده فــروش همچنیــن 
اســتدالل کــرد کــه دســتور موقــت بــرای 
برداشــتن و دور انداختــن کفش هــا 
حداقــل 1/4 میلیــون دالر هزینــه در بر 
خواهــد داشــت، در حالــی کــه بــه گفته 
دادگاه، ضربه ای به فروش ونس یا اعتبار 

آن وارد نمی شود.
والمــارت همچنیــن بــه شــباهت های 
مشترک بین طرح های کفش و بسیاری 
دیگــر از برندهــای کفــش ورزشــی مانند 
ایــرواک، ایراســپید، هرلــی، ووکــس و 
دی ســی اشــاره کرد. اما ونس بــه دنبال 
یافــت خســارت مالــی و همچنیــن  در
ممنوعیت دائمــی از فــروش کفش های 
این چنینــی در فروشــگاه های والمــارت 
اســت.  البتــه ایــن اولیــن بار نیســت که 
والمــارت خــود را در گیــر و دار چنیــن 
 2021 ســال  در  می بینــد.  دعوایــی 
نیــز کانیــه وســت و برنــد ییــزی، مدعــی 
شــدند کفش هایــی مشــابه کفش هــای 
طراحی شده آنها، توســط خرده فروشان 

در سایت والمارت به فروش می رسند. 
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شــرکت های مادر )هلدینگ( چند ملیتی شناخته شــده 
و صاحب اعتبــار زیــادی در سراســر جهان وجــود دارند؛ 
یکی از این شــرکت ها، آنگاه که به طور  ویژه بــه هند نگاه 
 .)Tata( می کنیــم، بالدرنگ نمایان می شــود؛ گــروه تاتــا
گــروه شــرکت های تاتــا ســازمانی شــکل یافتــه از چنــد 
شرکت هندی است که دفتر مرکزی آن در ماهاراشترا در 

هندوستان قرار دارد.
بررســی تاریــخ و فعالیت هــای شــرکت تاتــا 
نه تنهــا بیانگر بخشــی از تاریــخ فعالیت های 
اقتصــادی در هند، بلکــه نمایشــی از دیدگاه 
کارآفرینانه و نوآوری در کشوری است که فقر، 
ثروت، تاریخ، نگاه به آینده، فناوری و توسعه 
را همزمــان در خــود دارد. شــرکت تاتا شــعار 
»رهبری همراه با اعتماد« را سرلوحه کارهای 
خود قــرار داده و بــه دنبال توســعه بلندمدت 
ارزش آفرینــی بــرای همــه ســهام داران خــود 
در سراســر جهان اســت. دســتیابی به درجه 

باالیی از پافشاری بر کیفیت، نوآوری، فعالیت های پایدار 
و تکامــل کســب وکار تنهــا چند مــورد از برچســب هایی 

است که با نام تجاری تاتا پیوند خورده است.

  تاریخچه گروه تاتا
ســال 1868 نقطــه آغــاز همــه چیــز بــود؛ آنــگاه کــه یــک 
تاتــا  نــام جمشــیدجی نوشــروانجی  بــه  یــن   کارآفر
)Jamsetji Nusserwanji Tata( گــروه تاتــا را در قالــب 

یک نهاد تجاری خصوصی پایه گذاری کرد. 

تاتا کــه در ســال 1839 به دنیــا آمده بــود، اندکــی پس از 
آنکه در ســال 1858 از مؤسســه آموزشــی الفین استون 
در بمبئی فارغ التحصیل شــد، به شرکت تجاری پدرش 
پیوســت که درگیر کارهای عمومــی تجاری بــود. در دوره 
جنگ های داخلی آمریــکا بازار پنبه بمبئــی رونق گرفت 
و تاتا و پــدرش به شــرکت بانکداری آســیایی پیوســتند. 
گرچه با فروکــش کــردن ناآرامی هــا، دشــواری هایی برای 
ســرمایه گذاری ایــن خانــواده بــروز کــرد، امــا 
ســهیم شــدن آنان در قرارداد پرســود مربوط 
به لشکرکشی ناپیر به حبشه در سال 1868 
موجب ترمیــم ثروت خانــواده شــد و آنان در 
ســال 1870 بــا ســرمایه 21 هــزار روپیــه، یــک 
شــرکت بازرگانــی ایجــاد کردنــد. ســپس بــا 
خرید یــک کارخانــه ورشکســته روغــن آن را 
به کارخانــه پنبه تبدیل کــرده و چندی بعد با 
سود مناسب فروختند. تاتا رؤیای راه اندازی 
شرکت آهن و فوالد، هتل، مؤسسه آموزشی 
در ســطح جهانی و نیــروگاه برق آبی را هم دنبــال کرد. در 
ســال 1902 با ایجاد شــرکت هتل های هندی موســوم به 
IHCL برنامــه تأســیس نخســتین هتــل مجلــل هنــد را 
دنبال کــرد و در ســال 1903 هتــل تاج محل را در ســاحل 
کوالبــا افتتاح کرد که نخســتین هتــل دارای بــرق در هند 

بود. 
جمشــیدجی تاتا و پســرش در ســال 1904 از دنیا رفتند 
و دوراب تاتــا به عنــوان رئیس گروه شــروع بــه کار کرد. با 
برنامه و هدایت دوراب، گروه به سرعت گسترش یافت و 

تاتا، کارش را از یک تجارت خانه کوچک در هند شروع کرد و حاال 
هلدینگی در سطح بین الملل است

تـــــاتــــــا 
بر فراز قله اقتصاد هند

مهران امیری  
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 چگونه شرکت های تاتا برای بیش از 150 سال 
باعث پیشرفت هند شده اند

نیروی پیشران اقتصاد هند
 از سال 1868 که شرکت های تاتا کار خود 
را آغاز کرد، با کمک های گسترده خود به 
ســتون فقرات ناپیدای جریان رشــد هنــد تبدیل 
شــد. شــرکت های این گروه در 150 ســال گذشته 
نیرویی نامرئی پیشــرفت و آرزوهای بیش از یک 
میلیارد مردم هند شــده اند. بورس بمبئی BSE با 
500 هــزار ســفارش در ثانیه، شــتابان ترین بورس 
جهان است. بورس ملی هند NSE با بیش از 1700 
شرکت پذیرفته شده که ارزش بازار آنها بیش از دو 
تریلیون دالر است، از نظر حجم معامالت نه تنها 
بزرگترین بورس هند بلکه یکی از ســه بورس برتر 
جهان به حساب می آید. وجه اشتراک این دو بازار 
بزرگ بورس، استفاده آنها از سامانه های نرم افزاری 

و خدمات مشاوره تاتا TCS است. 

 این شــرکت که امــروز نــه در جایگاه یک 
تجارت خانــه، بلکــه یــک شــرکت بــزرگ 
عرضه کننده خدمات فنــاوری خــودش را معرفی 
کرده، تأمین کننده هسته اصلی سامانه نرم افزاری 
بانکی است که به 750 میلیون حساب مشتری در 
بانــک دولتــی هنــد SBI خدمــات می دهــد. 
ســامانه های بیش از 23 هزار و 840 شــعبه بانک 
تعاونی روستایی و شهری بستر تسویه ناخالص 
بالدرنــگ RTGS بانــک خزانــه هنــد RBI و 
 SEBI سامانه های نظارتی بورس و اوراق بهادار هند
و گردآوری و تحلیل مالیات بر درآمد )به شکل زمان 
حقیقی( از جمله بخش های کلیدی ستون فقرات 

مالی هند است که توسط تاتا اجرا می شود.

اما ایــن همه ماجرا نیســت، ســامانه های اجرایی 
TCS از زیرساخت ارتباطی پرسرعت بهره  می برد 
که Tata Communications آن را اداره می کند. 
این گروه همچنین 120 گیگاوات برق مورد نیاز برای 
هند مدرن را تولید می کند که به 500 میلیون نفر 

خدمات می دهد. پیوش گوپتا معــاون بازاریابی و 
فروش تاتا استیل می گوید: »در واقع افراد زیادی 
نمی داننــد که کمــی بیــش از یک ســوم طرح های 
زیرســاختی هنــد از فوالد تولیدشــده توســط تاتا 

استیل استفاده می کنند.«

 تاتــا در دهــه 1930 معــادل 72 درصــد از 
فوالد مــورد نیاز هند را تأمیــن می کرد که 
شــامل کاربردهــای دفاعــی، راه آهــن و طرح هــای 
نمادین مانند پل هاوره بود. در مجموع 23 هزار تن 
یا حــدود 85 درصــد از فوالد مــورد اســتفاده برای 
ساخت این پل که امروز خط افق کلکته را پر کرده، 
از تاتا تهیه شده شده است. پس از سال 1947 این 
نقش تشدید شد چرا که هند تازه استقالل یافته 
و نیازمند انقالب در کشــاورزی و صنعــت بود که 
هیچ کدام بدون ماشین آالت و نیرو یا فوالد انجام 

نمی شد.

 امروز گروه تاتا مدعی اســت در هر مدل 
هواپیمای مسافربری غیرنظامی بوئینگ 
و ایربــاس که امــروزه تولید می شــود، محصوالت 
فــوالدی تاتــا وجــود دارد. دو ســوم خطــوط متــرو، 
پل های هوایی و پل های متروی هند ازجمله پل های 
شــاخصی مانند پــل دوم هوگلــی کلکتــه و پیوند 
دریایــی باندرا-ورلــی بمبئــی بــا محصــوالت ایــن 
شرکت ساخته شده اســت. فوالد این شرکت در 
یک سوم تایرهای تولید هند به کار می رود. تقریباً 
تمام خودروهای سواری ساخته شده از فوالد این 
شرکت ساخته می شود و سه چهارم وسایل نقلیه 
تجاری هند با شاسی ساخته شده از فوالد تاتا کار 
می کننــد. دو ســوم ریــل متــرو در ایــن کشــور، 
شــبکه های اصلی مترو شــهرهایی مانند دهلی، 
بمبئی، الکنو، احمدآباد، چنای و کوچی نیز بر پایه 
فناوری های در اختیار این گروه ایجاد شده است.
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