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کسب وکار چن آنی بر داستان های مصور استوار است

 داستان های دیدنی

نسل دهه 90میالدی چین مانند بسیاری از کشورها با اینترنت 
و فناوری های جدید متولد شــده و رشد یافته اند. رشد سریع 
اقتصادی، گســترش اینترنت و پدیده  جهانی شدن در چین 
منجر به ظهور کارآفرینان جوانی شده که داستان های بسیاری 

برای بازگو کردن دارند.
چن آنی، دختر جوان 22ساله چینی و بنیان گذار یک اپلیکیشن 
تلفن همراه موســوم بــهKaui Kan Man Hua به معنای 
»داستان های مصور را بخوان« است. خانم چن آنی می گوید: 
»من تولید این داســتان های مصــور را کاری جذاب و مفید 
می دانم، همچنین به وسیله این کار، صنعت تولید داستان های 
مصور در چین را معرفی و وارد عرصه تجاری کرده و ارزش های 

بیشتری برای آن خلق می کنم.«
خانم آنی که در اتاق مالقات  شرکتش در پکن نشسته، درباره 
سرعت رشــد توجه کاربران به شــرکتش می گوید: »تادیروز 
برنامه نویس ساده ای بودم که ناگهان تعداد دنبال کنندگانم در 

فضای مجازی در یک شــب به پنج هزار نفر افزایش یافت.« 
این افزایش تعداد دنبال کنندگان پس از آن رخ داد که چن آنی 
 Weibo تصویری از همکارانش را در حساب کاربری شان در
)نسخه چینی توئیتر( قرار داد. این حساب کاربری 10میلیون 
هوادار دارد که برای یک هنرمند داستان های کمیک متولد 

دهه90 میالدی رقم جالب توجه ای است. 
خانم آنی در چهار ســال گذشته به عنوان یک هنرمند جوان 
چینی شــناخته شده و شــرکت او صاحب یک نرم افزار تلفن 
 همراه بســیار معروف در چین است. این تجربه ای از کسب 
موفقیت است درحالی که احتمال موفقیت برای کسب وکار 
او چیزی برابر با یک درصد دیده می شــد. این معجزه و هدیه 
بهشــتی بی دلیل به او داده نشــده بلکه ناشی از به کارگیری 
موفقیت آمیز قدرت اینترنت در جلب توجه تعداد بســیار زیاد 
هواداران اینترنتی است. او همان گونه که به آرامی با انگشتانش 
روی میــز می زند، می گویــد: »افزایش تعداد هــواداران به 
آهســتگی شــروع شد، ســپس ســرعت گرفته و به صورت 
صدهزارتایی رشــد کرد و در سال نخســت )2013( به تعداد 
200هزار نفر رسید، در سال بعد به سه میلیون و در سال سوم 

به 9 میلیون نفر رسید.«

خانم چن آنی کارش را در سال 2011 با کشیدن نقاشی های 
داســتان های مصــور در اوقات فراغتش شــروع کــرد. این 
نقاشی ها بازگوکننده داستان هایی از زندگی روزمره دانشجویان 
و ماجراهــای مختلف آنان در طــول تحصیل بود که منجر 
به جلب توجه تعداد زیادی از طرفداران این ســبک نقاشــی 
به سمت او شــد، چراکه داســتان های روزمره خود را در آن 
می دیدند. بیشــترین تعــداد خوانندگان داســتان های چن، 
دختران نوجوان بین 12تا20 سال هستند، نسلی که با رشد 
و ظهــور اینترنت در چین بزرگ شــده اند. اینترنت برای آنها 
مهم ترین مجرای سرگرمی بوده است. چن آنی همچنین در 
کنار انتشار داستان های مصور، داستان هایی از ماجراهای 
رخ داده بین دوستانش و البته این روزها همکارانش در شرکت 
خود را دستمایه کار قرار داده. او در کنار اینها، از تصاویری که 
از اجتماعات و ارتباطات در محیط دانشگاهی دریافت می کند 
و همچنین از تصاویر همکاران و دوســتانش برای واقعی تر 
کردن داســتان ها استفاده می کند. این روش خالقانه منجر 
به افزایش کاربران صفحات شبکه های اجتماعی او شده. در 
کنار همه اینها، برخی از همکاران و دوستان او وبالگ های 
معروفی دارند که صدها هزار طرفدار دارد و درگیر کردن آنها 

موجب افزایش توجه به کارهای چن شده.  چن آنی از اینترنت 
به شکلی گسترده و زیرکانه استفاده می کند. او کارش را از یک 
محل برای انتشــار داستان های مصور به محلی برای سایر 
هنرمندان تبدیل کرده که بتوانند داستان های خود را بیان کنند 
و به این وسیله نه تنها خوانندگان بلکه تولیدکنندگان داستان ها 
را هــم به خود جلب کرده. به این ترتیب ســایر هنرمندان هم 
داستان های خود را بازگو می کنند و خوانندگان و عالقه مندان 
جدیدتری را به سمت استفاده از اپلیکیشن چن آنی می آورند. 
اینک او بستر نرم افزاری شبکه اجتماعی خود را به یک فضای 
تعاملی تغییر داده که خوانندگان، تولیدکنندگان و ویراستارها 
باهم تبادل نظر کرده و صنعت تولید داســتان های مصور در 

چین را ارتقا می دهند. 
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عالقه ام به فناوری اطالعات و نیاز دنیای پیچیده امروز  باعث شد به فکر راه انداختن کسب و کاری بشوم که مدت ها بود در ذهن می پروراندم / عکس: محسن اسماعیل زاده

در دانشــگاه، مهندســی صنایع خوانده، اما می گوید فناوری 
اطالعات همیشه برایش جذاب بوده و عالقه داشته دراین  زمینه 
کار کند. نیازســنجی محمد هنرور از آنچه که ســازمان های 
گوناگون، امروز باید به آن تجهیز بشوند، به جا بوده؛ قلمرویی 
برای کســب وکار در حوزه مدیریت اطالعات در ســازمان ها و 
نهادها. روشن است که هر سیستمی برای ادامه مسیرش نیاز 
به مدیریت اطالعات در کالف سردرگم داده ها و اجزایش دارد. 
محمد، فنــاوری اطالعات را الفبایــی می داند که باید همه 
بداننــد، فرقی نمی کند  صنایع خوانده باشــی یا برق یا اینکه 
شغلت چه باشد؛ برای اینکه بتوانی در دنیای امروز بهره وری 
را افزایش بدهی ناگریز از توجه به فناوری اطالعات هستی؛ 
شــاخصه قدرتمندی که در دنیای امروز نمی تــوان آن را دور 
ازنظر داشت. به واقع تصور دنیای پیچیده امروز با فرآیندها و 
سیستم های عریض و طویل که با حجم بزرگی از اطالعات 
گــره خورده اند، بــدون درنظر گرفتن نظام هوشــمندی که 
اطالعات را دســته بندی و نگاه دقیق تری به سیســتم های 
تودرتو بدهد، مشکل است. همین نیازسنجی برای راه اندازی 
کسب وکار محمد کافی بود؛ نیاز سازمان ها به مدیریت فناوری 
اطالعات. او از همان دوران دانشجویی ترجیح داد به جای اینکه 
عاقبت گوشه  دفتری در سازمانی پشت میزنشینی کند و از دایره 
مسئولیت ها پایش را فراتر نگذارد، به سراغ کسب وکاری برود که 
خودش می خواهد. »عالقه ام به فناوری اطالعات ازسویی و نیاز 
دنیای پیچیده امروز ازسویی دیگر باعث شد به فکر راه انداختن 
کسب و کاری بشوم که مدت ها بود در ذهن می پروراندم. اینکه 
هرروز دنیا پیچیده تر می شود و قطعا با روش های سنتی قبلی 
نمی شود با مشکالت مواجه شد؛ اینکه کسب وکارها و سازمان ها 
و حتی رفتارها و آدم ها پیچیده می شوند و با همان روش های 
دهه های پیشین نمی توان بر پیچیدگی ها فائق شد و کارها را 
پیش برد، همه اینها جرقه ای در ذهنم ایجاد کرد که باتوجه به 
نیازی که در بازار وجود دارد، می توانم کسب وکار خودم را داشته 
باشم. به نظرم رسید اگر قرار باشد ما یک عامل تغییر مثبت در 
جامعه و در کســب وکاری که در آن هستیم باشیم، نیاز هست 
که به فناوری اطالعات مجهز شــویم. درواقع از همین جا بود 
که مســیر زندگی من تغییر کرد و فناوری اطالعات را موضوع 

کسب وکار خودم قرار دادم.«

همه چیز و هیچ چیز برای یک شروع��
 محمد می گوید  از سازمان بهزیســتی کشور شروع کرده، اما 
پیش از این تجربه های اجرایی و مشاوره ای هم در حوزه فناوری 

اطالعات داشته. او معتقد است همه چیز از نیاز مشتری شروع 
می شود، سناریوی کارآفرینی محمد ازهمین جا کلید می خورد. 
»عالقه مند بودم با سازمان بهزیستی کار کنم. به آنها گفتم من 
سیستم نرم افزاری شما را تولید می کنم. تجربه زیادی نداشتم 
پس باید بر سر عدد و رقم کار با آنها کنار می آمدم. درواقع وقتی 

شروع کردم حتی تا مدتی هم وجهی دریافت نکردم. « 
بااین وجود محمد کارش را درست و به قول خودش خیلی باالتر 
از توقعاتی که از او می رفت، انجام داد و همین موجب شــد تا 
اعتماد و اعتقاد ســازمان به کار محمد بیشتر شود و درنتیجه 
همکاری بیشتری از او بخواهند: »بعداز مدتی حق الزحمه ای 
دریافــت کردم که البته خیلی کم بود، اما این فتح باب و نقطه 
اطمینانی شد تا سازمان بیشتر بخواهد با من کار کند. همه چیز 
در کارآفرینی از نیاز مشتری شروع می شود. من اول سعی کردم 
اعتماد مشتری ام را کســب کنم تا بتوانم به کارم ادامه بدهم. 
بعدازاینکه پیشــنهاد کار بیشتر با این سازمان را دریافت کردم 
به دلیل حجم زیاد کار و خارج بودن از توان یک نفر، شــرکت 
تاســیس کردم.« بدین ترتیب اولین محصولی که محمد تولید 
کرد، سیستم مدیریت منابع و مصارف سازمان بهزیستی بود. او 
بعدازاین به سمت تولید سامانه های نرم افزاری با هدف مدیریت 

و کنترل منابع و مصارف در سازمان ها رفت. 

سختی راه و جور هندوستان��
محمد می گوید برای شــروع کارش ســرمایه زیادی نداشته؛ 
چهارمیلیون ونیم همه ســرمایه و پس انــدازش بوده که با آن 
محلی برای کارش اجاره کرده و تجهیزاتش را خریده. با یکی 
از دوستانش کار را شروع می کند، همه چهارمیلیون و نیم هم در 
همان یکی دو سال اول خرج می شود، سختی زیاد می کشد، اما 
می گوید هر که طاووس خواهد جور هندوستان کشد. مقاومت 
می کند و ادامه  می دهد:  »واقعیت امر این است که بعد از مدتی 
پس اندازی که داشتیم تمام شد. حقوق ثابتی نداشتیم و آمده 
بودیم در حوزه کسب وکار واقعی که نه تنها هزینه های خودمان 
را پوشش نمی داد بلکه یکسری هزینه های دیگری هم اضافه 
می کرد مثل اجاره و حق بیمه که فشــار زیادی می آورد؛ اولش 
خیلی سخت بود و اگر همکارم با صبر و تحمل نبود با مشکالت 

بیشتری روبه رو بودیم.« محمد و دوستش باهم شروع می کنند، 
اما برای اینکه موفق به تامین منابع مالی موردنیازشان شوند، باید 
محصول خودشان را با کیفیت مناسب به بازار عرضه می کردند. 
»خیلی سخت بود  بخواهیم کسب و کار خودمان را در آن زمان 
اداره کنیم، اما حاال با گذشــت زمان  فقــط خاطراتش مانده. 
حاال 12ســال می گذرد و ما با یک گروه 20نفره کار می کنیم. 
البته به صورت غیرمســتقیم دوبرابر این افــراد با ما همکاری 
می کنند.« نتیجه 12سال تالش محمد، سامانه برنامه ریزی، 
نظارت و اجرا است که در سازمان های بزرگ، منابع و مصارف 
آنها را به صورت یکپارچه و کنترل شــده در اختیار سازمان قرار 
می دهد. این سامانه از چندین بسته نرم افزاری تشکیل شده. 

محمد 10سال است که درحال توسعه این سامانه برنامه ریزی 
است. بســته های نرم افزاری ای که او طراحی کرده باتوجه به 
ماهیت و بزرگی سازمان ها استفاده می شوند. محمد می گوید 
پیاده سازی سامانه ای که او ارائه داده  بین دو تا 10درصد توانسته 
منابع و مصارف سازمان ها را بهینه کند. امسال، سال اول برنامه 
ششــم توسعه اســت و درحال حاضر نظام برنامه ریزی کشور 
به ســمت بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد است. بر این اساس 
20درصد از دســتگاه ها باید بودجه شــان را مبتنی بر عملکرد 
مدیریت کنند و این درواقع همان موضوع اصلی ســامانه ای 
است که محمد در اختیار سازمان ها قرار می دهد:  »در وضعیت 
رکود، ســازمان ها باید با دقت بیشتری منابع و مصارف شان را 
مدیریــت کنند و به این دلیل محصول ما با اقبال خوبی مواجه 
شده. ما پنج گروه مشتری داریم که یک گروه مشتری های ما 
شهرداری ها هستند. سازمان ها دولتی، شرکت های دولتی، 
دانشگاه ها و شرکت های عمرانی و ساختمانی دیگر مشتریان، 
هستند.«  شــرکت دانش بنیان محمد، همین امسال با تولید 
سامانه برنامه و بودجه مبتنی بر بودجه ریزی IPBS توانست در 
جشنواره فن آفرینی شیخ بهایی رتبه سوم شرکت های رشدیافته 

را کسب کند. 

زاویه دید
نتیجه 12سال تالش محمد سامانه برنامه ریزی، نظارت و اجرا است که در سازمان های بزرگ، منابع و 

مصارف آنها را به صورت یکپارچه و کنترل شده در اختیار سازمان قرار می دهد. این سامانه از چندین بسته 
نرم افزاری تشکیل شده. محمد 10سال است که درحال توسعه این سامانه برنامه ریزی است. بسته های 

نرم افزاری ای که او طراحی کرده باتوجه به ماهیت و بزرگی سازمان ها استفاده می شوند. محمد می گوید پیاده سازی 
سامانه ای که او ارائه داده  بین دو تا 10درصد توانسته منابع و مصارف سازمان ها را بهینه کند.

گفت وگو با محمد هنرور، کارآفرین حوزه فناوری اطالعات

 اندیشه تغییر مثبت
کلید کارآفرینی

مسئولیت  پذیرکردن دانش آموزان را از یاد نبرید
با آغاز ماه مهر، بار دیگر بحث  آموزش مهارت ها در کنار درس  خواندن دانش آموزان  مطرح می شود. مسئولیت پذیری و یادگرفتن کار سخت، از مهم ترین این اصول است. کارشناسان کسب وکار توصیه می کنند که به 

دانش آموزان مسئولیت هایی هرچند کوچک چون درست کردن غذا، نگهداری کودک، کار در باغچه و شستن ماشین را بسپارید. راه اندازی کسب وکار شخصی، به کودکان کمک می کند اعتمادبه نفس شان را رشد دهند 
و بفهمند اگر با همه  وجود بر کاری متمرکز شوند و سخت کار کنند، به هرچه می خواهند، خواهند رسید. 

 مهران امیری 

چگونه یک کسب وکار را 
از بین ببریم؟

هیچ کدام از ما تمایلی به نابودکردن کسب وکار 
خود نداریم، اما با درپیش گرفتن برخی رفتارها، 
حتما موجبــات نابودی آن را فراهم می کنیم 
و ایــن روند چندان هم بی قاعده نیســت، در 
حقیقت نابودی کســب وکارها تابــع قواعد و 
شرایط مشــخصی اســت. به عبارت دیگر با 
پیگیــری برخی رفتارها می توانیم به شــکلی 
روشن مسیر نابودی یک کسب وکار را ترسیم 
کنیم. نه کســب و کارهای نوپا و نه  حتی آنها 
که نسخه برداری شده از نمونه های قدیمی تر 
و آزموده شــده هســتند، از خطــر نابودی در 
امان نخواهنــد بود. دالیل و شــرایط زیادی 
اســت که منجر به ازبین رفتن آنها می شود، 
اما می خواهیم بــدون کم اهمیت جلوه دادن 
عوامــل بیرونی، براین  نکتــه تاکید کنیم که 
بســیاری از شکســت ها و ناکامی ها توســط 
صاحبــان کســب وکارها و عوامــل درگیر در 
جریان فعالیت های روزمره آنها شکل می گیرد. 
صاحبان هر کســب وکار نخســتین افرادی 
هســتند که مســیر تخریب را بــاز می کنند. 
تصمیمات نادرســت، نداشــتن برنامه ریزی 
و شــناخت موقعیت ها، انحــراف فعالیت ها 
از اهداف اصلی، اســتخدام افــراد ناکارآمد، 
مخدوش شــدن رابطه با مشــتریان و موارد 
مشــابه، از عوامل مهــم و موثــر در نابودی 
کسب وکارها هستند. کسب وکارهای فراوانی را 
می شناسیم که با طرح های خالق و مبتکرانه 
شروع شده، اما به سرعت شکست می خورند. 
در مواجهه با آنها همیشه این نکته موردتاکید 
قرار می گیرد که داشــتن طرح خالق خوب 
است، اما موفقیت را تضمین نمی کند. یکی از 
مهم ترین نــکات در این زمینه آن اســت که 
بتوانید طرح خالق و ابتکاری خود را با نیازها 
و عالقه مندی های مشتریان پیوند بزنید. نبود 
چنین پیوندی یا ضعیف شــدن آن به معنای 
قرار گرفتن در مسیر شکست است. عالقه و 
دلبستگی صاحبان طرح ها به کسب و کارشان 
ضامن موفقیت نیست، بلکه آنها باید بتوانند 
برنامه ریزی الزم برای عملی ســاختن طرح 
خود و متناسب با بسترهای اجرایی را فراهم 
سازند. امروز شرایط به گونه ای است که حتی 
کســب وکارهای کوچک و قدیمی نیز ناگزیر 
از تنظیم برنامه منسجم و قابل تکیه هستند. 
گرفتــار شــدن در روزمرگــی و بی توجهی به 
برنامه های ماهیانه و سالیانه به منزله تالش 
روزانه برای رســیدن به شکست است. هیچ 
طرح نوآورانه ای را نمی توان بدون به کارگیری 
سرمایه انسانی مناسب پیش برد، اما انتخاب 
کارکنان نامناســب عالوه بر هدردادن منابع 
مالــی، برنامه ریزی ها را مختــل کرده، نظام 
سازمانی را به هم ریخته و اهداف تعیین شده 
را غیرقابل دســترس می سازد. سهل انگاری 
در شــناخت افراد و انتخاب های نامناســب 
از بدتریــن خطاهایــی اســت کــه صاحبان 
کسب وکارها مرتکب آن می شوند. درحالی که 
کارکنان مجرب و برخوردار از دانش متناسب 
با حــوزه کار، جــزو ســرمایه های اصلی هر 
کســب وکاری هســتند، کارکنان نامناسب و 
ناکارآمد را باید دشمنان خانگی به حساب آورد 
که آثار تخریبی بســیاری دارند و اغلب بدون 
سروصدا، پایه های یک کسب وکار را متزلزل 

می سازند. 
اما آســیب پذیرترین نقطه هر کســب وکار را 
باید در نحوه ایجاد و حفظ رابطه با مشتریان 
دانســت. مشــتریان ناراضــی و ســرخورده 
همچون سیل، بنیان کسب وکارها را تخریب 
می ســازند و در این راه گسترش ارتباطات و 
وجود شبکه های اجتماعی ابزار مناسب برای 
ابراز نارضایتی مشتریان را ایجاد کرده است. 
امروز مشــتریان اطالعــات و ارزیابی خود از 
کســب وکارها و میزان اعتماد بــه آنها را در 
تاالرهای گفت وگــو و گروه های مختلف در 
فضای مجازی به اشــتراک گذاشــته و هر 
تجربه ناخوشــایند فردی را به سرعت به یک 
نارضایتی عمومی تبدیل می سازند. صاحبان 
کسب وکارها در دنیای پرجنب و جوش امروزی 
که با شبکه های اجتماعی و ارتباطات گسترده 
و آسان تجهیز شــده، عالوه بر فرصت های 
جدیــد، با تهدیدات گســترده تری نیز مواجه 
هســتند کــه بی توجهی بــه آنهــا به معنای 

شکست در کسب وکار است.
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