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کسب و کار

نویسندگیآزاد
یامستقلچیست؟

میالد قارونی

روزنامهنگار

نویسنده  :آلنا تاپیا
مترجم :سوده قدیمی
در ایــن مطلب قصــد داریم
بــه معرفی یکی از کســب و
کارهای مستقل که بی ارتباط
به مبحث کارآفرینی نیست،
بپردازیم .امروز مــی خواهیم
درباره این موضوع که نویســندگی
مستقل چیست و چگونه می توان وارد
ن حرفه شد صحبت کنیم.
ای 
نویسنده آزاد به نویسنده مستقلی گفته
می شود که در استخدام هیچ سازمانی
نیســت و خویش فرمای خود اســت و
مشغول نوشتن مقاالت ،تبلیغات یا انواع
دیگرمحتوامیباشد.نویسندگانمستقل
به طور آزاد برای تما م رسانه های خبری،
نشریات،شرکتهاوسازمانهایمختلف
یا دیگر مشــتریان خود می نویســند.
نویسندگی آزاد می تواند درباره هر نوع
موضوع در هر زمینه یا صنعتی باشد که
شامل عالیق و سالیق متفاوتی از همه
افراد می شود.
سالح نویسندگان مستقل کلمات شان
اســت ،آن ها مهارت هایشان را توسط
کلمات به کسانی که به آن احتیاج دارند
می فروشند .آن ها با مهارت نویسندگی
شان به تولید مقاالت مطبوعاتی  ،نامه
هــای اداری مختلف ،کتاب مســتقل،
پست ها و کپشن ها در صفحات مجازی،
محتواهای متفاوت برای کسب و کارهای
مختلف می پردازنــد .معموال این گونه
اســت که اگر بیش از ســه مقاله با یک
روزنامــه محلی همــکاری کنید  ،پس
از آن به عنوان یک نویســنده مستقل
شناخته می شوید .نویســندگان آزاد
معموال بر اساس یک قرارداد نانوشته کار
میکنندوبهطورضمنیبامشتریانخود
قرارداد می بندند در حالی که لزوما نیازی
به قراردادهای رســمی و امضای برگه
های قرارداد در محل کار نیست .اگرچه
ممکن است چنین موقعیتی ایده آل یک
نویسندهباشدامادرواقعیتهماحتیاجی
به این کار نیست .بسیاری از نویسندگان
آزاد بر اساس همین قراردادهای نانوشته
با مشتریان خود وارد کار می شوند و به
مدت چندین ماه بــه صورت تمام وقت
برای شرکت یا ســازمان های مختلف ،
محتواهای تجاری می نویســند و این
امکان را در اختیــار دارند که همزمان با
چندین مشــتری یا انتشارات مختلف
کار کنند.

استارت آپ های
با سلیقه

وحیده امینی  -همان طور که می دانیم
این روزها استارآپ ها وارد حوز ه های
جدیدی شده اند که به کمک کاربران
خود در زمینه های مختلف می پردازند.
یکی از زمینه هایی که استارت آپ ها به
خصوص استارت آپ های ایرانی وارد
آن شده اند ،حوزه های هنری و صنایع
دستی است .برخی از این سامانه ها به
کاربرانشان کمک می کنند تا ساختن
وسایل جدید را یاد بگیرند و از این طریق
در کنار برطرف کردن نیاز مخاطبان به
توانمند سازی آنان نیز کمک می کنند.
در ادامه به معرفی چند اســتارت آپ
هنری و صنایع دستی می پردازیم.

شماره 86
 22آذر ۹۹

کسب وکاری مبتنی بر

حــرف !

حتما شما هم مهمانی یا برنامه ای رسمی داشتید که در آن شرکت کنندگان عالوه بر این که از طرف سازمان های بزرگی بودند ،تعدادشان هم زیاد
بوده است .حاال این برنامه ها در قالب سمینار ،همایش ،جشن و غیره بوده اند .در اجرای همه این ها بیشترین موضوعی که اهمیت دارد ،مدیریت
برنامه است .این که شخصی بتواند تمامی برنامه ها را به خوبی اجرا و مدیریت کند و خود با سخنرانی اش در بین برنامه ،مانع از خستگی یا به هم
خوردن تمرکز شرکت کنندگان شود .این شخص مجری است .همان فردی که در باالی سن از شروع تا پایان برنامه را در دستش دارد .کسی که
مسئول پیاده سازی برنامه های تنظیم شده از قبل است.
در بین دوستان یا آشنایان خود افرادی را داریم که خیلی خوب می توانند یک برنامه را مدیریت کنند .از طرفی فن بیان خوبی دارند و شرکت
کننده یک مراسم را با نطقشان سرگرم می کنند (البته سرگرم به معنای نگه داشتن حواس شرکت کننده به مراسم است) .شاید ما هم دوست
داشته باشیم که مجری گری را امتحان کنیم؛ اما باید بگوییم که این کار در کنار تالش و آموزش ،نیاز به استعداد هم دارد .حاال اگر استعداد خوبی
در این زمینه دارید و به دنبال مجری شدن هستید ،بد نیست که بدانید برای ورود به این حوزه چه کارهایی را باید انجام دهید .البته مجری گری
فقط مربوط به اجرای برنامه نیست؛ در تمامی حوزه ها نیاز است .ما این مثال را برای ملموس بودن آن زدیم.
یک مجری باید
بتواند که به
صورت کالمی
و غیرکالمی با
مخاطب روبه
روی خود ارتباط
برقرار کند .این
که از چه کلماتی
و با چه لحنی
استفاده کند،
در کجا عالمت
دست یا بدن
خود را برای
تثبیتمطلبدر
ذهن تغییر دهد
و برای هر مجلس
یا هر موقعیت،
لحن صدای او
چگونهباشد

در کالس های مرتبط رشکت کنید

در حال حاضر کالس های آمــوزش مجری گری
زیادی وجود دارد .باید گفــت که این حرفه دارای
ریزه کاری ها و اصولی اســت که باید به خوبی به
آن ها مسلط شوید .برخی فکر می کنند که مجری
خوب باید بتواند فقط حرف بزند .به نظر شــما این
حرف زدن چگونه به دســت می آیــد؟ با چند بار
تمرین جلــوی آینه؟ خیر .این قــدر در این حرفه
چالش و چگونگی بحث مدیریت آن ها وجود دارد
که بهترین راه برای کســب آن ها ،شرکت در دوره
های مرتبط است .در حقیقت در این دوره ها ،شما
تکنیک هــای فراتر از صحبت کــردن و چگونگی
مدیریت اجرای یک برنامه را یاد خواهید گرفت.

در خصوص علم ارتباطات و فن بیان
مطالعهکنید

هرچه مطالعه کنید ،کم اســت .اولین و مهم ترین

دانــش در این حــوزه ،علم ارتباطــات و فن بیان
اســت .یک مجری باید بتواند که به صورت کالمی
و غیرکالمی با مخاطب روبه روی خود ارتباط برقرار
کند .این که از چه کلماتی و با چه لحنی اســتفاده
کند ،در کجا عالمت دســت یا بدن خــود را برای
تثبیت مطلب در ذهن تغییر دهد و برای هر مجلس
یا هر موقعیت ،لحن صدای او چگونه باشد .مهم تر
از همه این که با توجه به حالت فیزیکی شــرکت
کنندگان ،بداند که االن باید چگونه لحن صحبت
خود را تغییر دهــد .این ها فقط یک نمونه کوچک
است .فقط به فکر شــرکت در کالس نباشید .بلکه
خودتان هم باید تا می توانید مطالعه کنید.

در سخرناین افراد موفق رشکت کنید

برخی فقط به دلیل این که خوب سخنرانی می کنند
یا می توانند مجلسی را از اول تا آخر با اجرای خود
فعال نگه دارند ،معروف هستند .اگر می توانید حتما

در برنامه آن ها شرکت کنید .از نزدیک تمامی حالت
رفتاری و کالمی او را ببینید و ثبت کنید.
اگر نیاز به پرداخت هزینه بود ،شما هم پول بدهید.
این ها بهتریــن تجربه و کالس درس برای شــما
خواهند بود .در چنین مراســمی ممکن است که
اتفاقات پیش بینی نشده ای بیفتد .در این جا راحت
می توانید چگونگی واکنــش و مدیریت مجری را
ببینید.

قدرت گفتار خود را افزایش دهید

قدرت گفتار توانایی است که یک مجری خوب باید
داشته باشد .باید بتواند با کلمات و حرف های خود
بیشــترین تاثیر را روی مخاطب و شرکت کننده
داشته باشــد .این مهارت با این که تا حدی درونی
است؛ اما بیشترین درصد آن اکتسابی است .تقریبا
تمامی مهارت ها اکتسابی است .فقط مهم این است
که خوب یاد بگیرید.

چارق

چونک

پلتفرم چارق فعالیت خود را در سال  1394آغاز کرده است و بازاری آنالین
در جهت خرید و فروش محصوالت دســت ساز هنری و آموزش ساخت
آن هاست .این فروشــگاه آنالین هدف از فعالیت خود را معرفی و ترویج
استفاده از محصوالت صنایع دستی و هنر ایرانی اعالم کرده است و با این
کار توانسته از هنرمندان ایرانی در این عرصه نیز حمایت کند .کاربران به
ی توانند محصوالت خود را در این سایت معرفی کنند.
صورت رایگان م 
www.charogh.com

چونک مرجع دیگری است که در سال  1393شروع به کار کرده است .این فروشگاه آنالین نیز در زمینه صنایع
دستی فعالیت می کند .کاربران چونک به راحتی می توانند دسترسی آسانی به دست سازه های هنری و خالقانه
ایرانی داشته باشند .این محصوالت دارای شناسنامه مشخص به همراه تصاویر ،ویدئو ،گارانتی اصالت و همچنین
ارسال رایگان هستند .در سامانه چونک تنوع زیادی از کاالهای هنری مانند کیف و کفش چرم ،پوشاک ،مس،
آبگینه و شیشه ،سفال و سرامیک ،چوب ،زیورآالت و فرش و غیره وجود دارد .عالوه بر این محصوالت برگرفته
از هنر سنتی ایرانی مانند مینا کاری ،خات م کاری ،قل م زنی ،فیروزه کوبی برای کادو و هدیه و استفاده از آن ها در
دکوراسیون و چیدمان ایرانی نیز در چونک موجود است.
www.choonak.com

ایرف
ایرف نیز دیگر مرجع تخصصی است که برای خرید و فروش آثار فرهنگی
و هنری در نظر گرفته شده است .در این سامانه آثار هنرمندان ایرانی به
همراه ابزار و وســایل مرتبط با آن ها برای خرید و فروش قرار می گیرد.
از قابلیت های دیگر ایرف ثبت آگهی اطالع رســانی و تبلیغات در حوزه
فرهنگ و هنر است.
www.eraf.ir

دارنیا
سامانه دارنیا در سال  1393و با هدف ترویج استفاده از محصوالت صنایع دستی ایرانی شروع به فعالیت کرده
است .این سامانه با تشویق به استفاده از کاالهای ایرانی به حمایت از هنرمندان ایرانی پرداخته و برای تمام نقاط
کشور نیز ارسال دارد .عالوه بر ارائه محصوالت برای فروش ،سایت دارنیا به تولید محتوای جذاب و مفید در زمینه
صنایع دستی پرداخته و از این جهت مرجع خوبی برای عالقه مندان و پژوهشگران در زمینه صنایع دستی است.
www.darnia.ir

