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کسب و کار

روغنفروشی
از تولید
به مصرف

برای شروع کسب و کار
دیر است یا نه؟!
نویسنده :آلیسا گرگوری
مترجم :سوده قدیمی

میالد قارونی

روزنامهنگار

قسمت دوم

یکــی از دالیلــی که
ثابــت می کنــد هیچ
وقت برای شــروع یک
کسب و کار دیر نیست،
ایــن اســت که در ســنین
باالتر افراد بیشتری را می شناسید
و آن هــا خود ،افــراد دیگری را می
شناسند و این گونه پل های ارتباطی
قوی تر و دایره ارتباطی وسیع تری
داریــد .در ایــن مرحلــه از زندگی
شــبکه ارتباطی بزرگ و متنوعی از
همتایان و همکارانتان ســاخته اید
که بسیار ارزشــمند و گران بهاست
و به رونق و پیشــرفت کســب و کار
جدیدتان کمک بســیاری می کند.
برای حفظ و گســترش این شبکه
ارتباطی به همه کسانی که در زندگی
تان مالقات کرده اید ،فکر کنید .به
همه کارشناسان و متخصصانی که
می تواننــد راهنمایی هــا و توصیه
هایشــان را با شما شــریک شوند و
خدمات و شرایطی را برای کمک به
شما فراهم کنند؛ مثل حسابداران،
وکال ،بازاریاب ها ،ســرمایه گذارها،
برنامه ریزان مالی  ،مشاورین امالک،
پیمانکاران ،طراحان ،نویســندگان
و.....
این حجم از یک شــبکه ارتباطی پر
رونق ،اغلب سال ها طول می کشد تا
ساخته شود بنابراین در این شرایط
«سن» به یقین یک عامل ارزشمند
به حســاب می آید.با داشتن تجربه
در دنیای تجارت اســت که اهمیت
شــبکه ارتباطی را درک می کنید و
هنگام نیاز برای جلو بردن پروژه ها،
می توانید به واسطه ارتباطات قبلی
تان ،روابط جدیــدی پیدا کنید که
همین موضوع دایره ارتباطی شما را
دو برابر و حتی سه برابر گسترش می
دهد و منابع الزم برای آغاز کار را در
اختیارتان قرار می دهد.

شماره 69
 4مرداد۹۹

روغن های تراریخته این روزها به معضلی برای سالمتی تبدیل شده است .چند سالی است متخصصان حوزه بهداشت و سالمت در خصوص مصرف
نکردن آن بسیار هشدار می دهند و آن را عامل اصلی بسیاری از بیماری ها می دانند .اگرچه همچنان بگومگوهای فراوانی درباره محصوالت تراریخته
وجود دارد و برخی آن ها را مضر و برخی بدون ضرر می دانند ولی کفه نظرات کارشناسی درباره مضر بودن محصوالت تراریخته سنگین تر است .از
این رو بسیاری از شرکت های عرضه کننده روغن در خصوص نبودن این ویژگی در محصوالت خودشان شروع به تبلیغات زیادی کرده اند؛ اما این
تمام ماجرا نبود .به هر حال روغن های تراریخته کارخانه ای صنعتی است و مضرات خاص خود را دارد .برای همین شاهد افزایش کسب وکار جدیدی
به نام روغن کشی خانگی بودیم .کسب وکاری که در آن افراد با هر سطح دانش ،تحصیالت و با کمترین امکانات توانستند روغن های بسیار طبیعی و
خانگی را از دانه های مختلف عرضه کنند.
این کار نسبت به
بقیه کارها هزینه
کمتری برای
راه اندازی نیاز
دارد .مهم ترین
دستگاهی که به
آن نیاز دارید،
یک دستگاه
روغن کشی
است .قیمت
دستگاه روغن
کشی از حدود
 8میلیون شروع
می شود

تا چند سال پیش ،خیلی به این حرفه نگاه نمی شد؛ اما بعد از مطرح شدن بحث
تراریخته ها و توجه به روغن های طبیعی ،شاهد رشد چشمگیر این کسب وکارها
بوده ایم به حدی که باید گفت اگر االن قصد وارد شدن به این حوزه را دارید ،باید
با ایده جدید وارد شوید .رقابت به حدی پیچیده و سخت شده که فقط جای ایده
های نو است .البته کیفیت باال هم تاثیر گذار است.

دانهگیریابانواعروغنها

کنجد ،ذرت ،سویا ،سیاه دانه ،گردو ،بادام و نارگیل جزو دانه هایی هستند که می
توان با یک دستگاه تقریبا حرفه ای تر ،روغن آن ها را گرفت و به فروش رساند.
در حقیقت برای کسی که وارد این حوزه می شود ،دست برای کار کردن بسیار
باز است .فقط باید حواسش باشد که اول از همه از دستگاه های مناسب استفاده
کند و دوم این که روش کار را به خوبی یاد بگیرد.

رشوعکارروغنگیری

برای شروع کار در این حوزه ،اول از همه باید دانش آن را کسب کنید .این که اصال
روغن گیری چیست؟ چرا نوع طبیعی آن بهتر از نوع صنعتی است؟ هر کدام از
دانه ها چه خاصیتی دارند؟ چه مواد دیگری باید اضافه کرد؟ اصول بهداشتی این
حوزه چیست؟ چگونه باید آن ها را بسته بندی کرد؟ کارکرد دستگاه آن چگونه
اســت؟ از همه مهم تر این که نیاز بازار اطراف شما چیست؟ وارد شدن به امید
موفقیت ،چیزی جز شکست به شما نخواهد داد .با این که این کسب وکار نسبتا
ساده است و می توان آن را با حداقل ترین سرمایه ممکن راه اندازی کرد؛
اما بدون هیچ دانشی هم نمی شود .مطالعات کشاورزی در این حوزه
به شما کمک زیادی خواهد کرد .افرادی که در رشته های کشاورزی
تحصیل کرده اند یا مطالعه دارند ،نسبت به بقیه موفق تر بوده اند.

فناوریدرفناوری
استارتآپهایی برای
عالقه مندان به تازههای فناوری

وحیده امینی  -این روزها بازار داغ اســتارت آپ ها وارد حیطه های
متنوعی شده و سرعت رشد آنها در زمینه های مختلف بسیار زیاد
است .بخشی از این شــرکت های نوپا با بهره گرفتن از فناوری روز،
خودشان به معرفی اخبار جدید فناوری در حوزه نرم افزاری یا سخت
افزاری می پردازند و محصوالتی را که در این زمینه وارد بازار شده به
کاربران خود معرفی می کنند .در کنار این معرفی ،نقد و بررسی این
محصوالت و فناوری ها و ارائه مقاالت تخصصی در این زمینه نیز در
این سامانه ها برای کاربران فراهم شده است .در ادامه به معرفی چند
استارت آپ در زمینه اخبار فناوری می پردازیم.

زومیت

دوم این که شــما نیاز به یک فضای حداقل  20متر مربعی دارید .دستگاه های
روغن کشــی خیلی کوچکی هم وجود دارد که شــما می توانید آن را در خانه
گذاشــته و کار خود را آغاز کنید؛ اما به هر حال نیاز به فضایی برای قرار دادن
ظرف ،پالستیک و غیره است.
سوم این که باید از وزارت بهداشت یا سازمان مربوط به این حوزه در شهر خود
مجوز بگیرید .اعطای مجوز به شرطی است که فضای اختصاصی و تمیزی داشته
باشید .پس به فکر یک دستگاه خانگی و قرار دادن آن روی میز ناهارخوری خود
نباشید که به شما مجوز داده نمی شود .اگر هم در این کسب وکار جواز بهداشتی
نداشته باشید ،کسی به شما اعتماد نخواهد کرد.
چهارمین مورد سرمایه کار اســت .این کار نسبت به بقیه کارها هزینه کمتری
برای راه اندازی نیاز دارد .به غیر از اجاره فضای کار ،مهم ترین دســتگاهی که
به آن نیاز دارید ،یک دستگاه روغن کشی است .قیمت دستگاه روغن کشی از
حدود  8میلیون شروع می شــود که باید گفت این مدل ساده ترین است و تا
حدود متوسط  90میلیون هم می رود .البته این ها مدل های صنعتی هستند.
اگر شما تازه کارتان را شروع کرده اید ،بهتر است که همان نمونه های ساده را
خریداری کنید .بعد که کم کم کارتان پیشــرفت کرد و توانستید در این حوزه
برای خود شهرتی پیدا کنید ،تعداد دستگاه های خود را افزایش دهید .یک نکته
را در نظر بگیرید که تفاوت قیمت ها به دانه هم بستگی دارد .اگر قصد گرفتن
دانه روغن زیتون را دارید ،حتما به دنبال مدلی باشــید که به خوبی بتواند این
دانه ها را گرفته و له کند.
اما این همه هزینه نیست .هزینه های خرید ظرف های خاص ،طراحی اختصاصی
لیبل و چسباندن به ظرف ها و همچنین هزینه تبلیغات را هم باید به آن اضافه
کنید .البته هزینه این ها نباید هم اکنون بیشتر از  10میلیون تومان شود .مسئله
دیگر این که قرار نیست این مبلغ را به صورت یکجا هزینه کنید.

سختافزارمگ

زومیت یک استارت آپ تخصصی معروف در زمینه فناوری های نوین است
که فعالیت خود را در سال  1389آغاز کرده و به عنوان یک منبع رسمی برای
اخبار تکنولوژی شناخته می شود .در زومیت عالوه بر ارائه اخبار و مقاالتی
درخصوص فناوری های نوین ،برای خرید محصول نیز راهنمایی هایی ارائه
شده و شما می توانید به بررسی محصوالت جدید در این زمینه و مقایسه آن
ها بپردازید .در زومیت شما از رویدادهای جدید فناورانه ،بررسی گجت ها و
پوشش نمایشگاه های داخلی و خارجی نیز مطلع می شوید.

این سامانه از سال  1389فعالیت خود را در زمینه معرفی فناوری های نوین
آغاز کرده و در واقع یک نشریه الکترونیک است که به نقد و بررسی مزایا و
معایب جدیدترین ابزارها و تجهیزات سخت افزاری می پردازد و در این زمینه
نیز مقاالت خبری و تحلیلی جدیدی را در زمینه دنیای سخت افزار در اختیار
عالقه مندان به این حوزه قرار می دهد .عالوه بر اخبار سخت افزاری ،دیگر
مقاالتی نیز درخصوص تجهیزات دیجیتال ،امنیت و شبکه ،نرمافزار ،اپل،
بازی و سرگرمی و تصویرگری دیجیتال در این سامانه وجود دارد.

هایتکمانیتور

زومجی

www.zoomit.ir

هایتک مانیتور نیز یک وب سرویس تخصصی در زمینه اخبار فناوری است که
فعالیت خود را از سال  1395آغاز کرده است .همان طور که از اسم این سرویس
بر می آید ،این سرویس به بررسی بازار فناوری های جدید می پردازد و این بازار
را در ایران و جهان رصد می کند و تحوالتی را که در این زمینه صورت می گیرد
در اختیار کاربران عالقه مند خود قرار می دهد .هایتک مانیتور همچنین به
بررسی نیازمندی های صنایع مختلف می پردازد و راهکارهایی طبق شناسایی
بازار هدف به آنها ارائه می دهد تا بتوانند مسیر هموارتری را طی کنند.
www.hitechmonitor.com

www.sakhtafzarmag.com

این سامانه در ســال  1393آغاز به کار کرده اســت و به عنوان یک مجله
اینترنتی برای آگاهی رسانی درباره رویدادهای فناوری ،بررسی گجت ها و
غیره شناخته می شود .در مجله اینترنتی زومجی بسیاری از سرگرمی های
جدید و اخبار مرتبط با آنها بررســی و محصوالت مختلف نقد و بررســی
می شــود .در زومجی شما همچنین می توانید از اخبار مرتبط با نمایشگاه
های داخلی و خارجی نیز مطلع شوید.
www.zoomg.ir

