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کسب و کار

نویسندگیآزاد
یامستقلچیست؟

میالد قارونی

روزنامهنگار

نویسنده  :آلنا تاپیا
مترجم :سوده قدیمی
در مطلب قبلی بــه معرفی و
توضیــح یکی از مشــاغل
مســتقل به نام نویسندگی
آزاد یا مســتقل پرداختیم و
در مطلب امــروز می خواهیم
انواع نویســندگی در این زمینه را
معرفی کنیم .نویســندگان مســتقل
در انواع مختلف و حوزه های متفاوت
مشغول کار هســتند  .از انواع زمینه
های نویسندگی آزاد می توان به موارد
زیر اشاره کرد:
* نویسندگی تجاری یا بازرگانی:
نوشــتن اســناد تجاری و بازرگانی،
گزارشهای شــرکت ها و سازمان ها،
کتابچه و دفترچه های راهنما ،داستان
نویسی برای نشریات تجاری ،نوشتن
دســتورالعملها ،راهنمای کاربران و
دستورالعمل های مونتاژ
*نویسندگی دانشگاهی :نوشتن
مقاالت،گــزارش ها و مقــاالت برای
نشریات دانشگاهی ،کتاب های درسی،
جزوه های کالس های درسی
*کپی رایــت بازاریابی و فروش:
ایمیل نویسی ،پست و کپشن نویسی
در صفحــات مجازی و رســانه های
اجتماعــی ،متون اســناد ،برگه های
فروش ،راهنمای محصول یا کاال
*نویسندگی خبر :نوشتن مقاالت
برای نشــریات چاپــی و آنالین ،متن
خبر برای پخش اخبار ،داســتان های
بلند برای مجالت ،متون آزاد ،تحلیل و
تفسیر مسائل اجتماعی و بیان نظرات
شخصی
* نویسندگی روابط عمومی :روابط
عمومی سازمان ها ،مقاالت مطبوعاتی،
راهنمای محصوالت و خدمات
اگر بــه نویســندگی دیجیتــال نیز
عالقهمندید باید در زمینه کپی رایت
و وب سایت نویســی حرفه ای شوید
زیرا اکثر طراحان ســایت نویسندگان
حرفــهای و خوبی نیســتند .از طرف
دیگر برخی از نویســندگان مستقل
تنها روی نویســندگی برای مجالت،
گلچین های ادبی یا نشریات و روزنامه
ها متمرکزند در حالی که بســیاری از
شرکت ها و ســازمانهای غیر دولتی
جای کار بسیاری دارند.
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چگونهاز			
قـارچ

 ،پول در بیاوریم؟

از گذشته این تصور وجود داشت که کسب وکار پرورش و تولید قارچ ،فعالیتی با سرمایه راه اندازی کم ( نیاز به سرمایه ای  1.5میلیون) و سود
باالیی است؛ اما باید گفت این تصور اشتباه اســت البته اشتباه ،در میزان سرمایه تعیین شده است .اگر قصد شروع کسب وکاری با سود باال را
دارید ،باید حرفه ای کار کرده و خوب هزینه کنید .هم اکنون افرادی هستند که در اتاق خانه ،زیرزمین یا زیرپله ،منظور شرایط نامناسب است،
اقدام به تولید و عرضه می کنند؛ اما چون خیلی از اصول نگهداری را ندارند ،محصوالتشان نه تنها کیفیت باالیی ندارد بلکه در آخر هم باید با
کلی ضرر و قارچ مانده روی دستشان به فکر شغل دیگری باشند .چنین کسب وکاری مانند تولید و پرورش قارچ زمانی سود باالیی دارد که شما
یک کارگاه بزرگ با ظرفیت باال و دستگاه سرمایشی و گرمایشی مناسبی داشته باشید .در آن وقت است که حداقل برایتان به صرفه خواهد بود.
مهمترینبخش
کهبیشترین
هزینه را به خود
اختصاصمی
دهد ،مقدار
فضاست.فضا
باید نسبتا بزرگ
و استاندارد
باشد .فضای
اختصاص داده
شده باید حتما
حداقل 6متر
عرض و  18متر
طول داشته با
بتوانیدتعداد
قارچ های زیادی
را تولید کنید .در
غیر این صورت
برایتان به صرفه
نخواهد بود

دوره بگذرانید

اصال شوخی نیست .فقط کافی است
یک جست وجو در اینترنت بکنید تا
متوجه زیاد بودن رقبایتان شوید.
آن ها جــدا از هزینه هــای اولیه،
دورههــای اصلی و تکمیلــی را هم
گذرانده اند .پس بهتر است حداقل
به صورت آزاد هم که شده یک دوره
بگذرانیــد .دوره پــرورش قارچ در
آموزشــگاه های فنی و حرفه ای و
دیگر موسسات تدریس می شود که
مدرک معتبری هم می دهند.
این مدرک برای گرفتن جواز کسب
خیلی مهم اســت .بین  4تــا  6ماه
هم طول می کشــد( .به زمان بندی
کالس بستگی دارد)

به دنبال فضا ابشید

مهم ترین بخش که بیشترین هزینه
را به خود اختصاص می دهد ،مقدار
فضاســت .فضا باید نســبتا بزرگ و
استاندارد باشــد .فضای اختصاص
داده شــده باید حتما حداقل  6متر
عرض و  18متر طول داشته با بتوانید
تعداد قارچ های زیادی را تولید کنید.
در غیر این صورت برایتان به صرفه
نخواهد بود .اگر در خانه خود چنین
اتاق یا فضایی را دارید ،می توانید از
همان جا شروع کنید .این کار زیرپله
ای نیســت .در فضــای کارگاه باید
قفسه بندی داشته باشید و هر قفسه
متوسط بین  5طبقه داشته باشد که
فاصله هر طبقه هم باید حداقل 60
سانتی متر باشــد .قفسه ها نیز باید
از جنس آلومینیوم ضدزنگ باشند.
باید گفت که قــارچ به صورت دوره

ای برداشت می شــود و اگر فضای
مناسبی داشته باشــید ،می توانید
در هر دوره تــا  700کیلوگرم قارچ
برداشت کنید.

وسایل مورد نیاز

به غیر از فضا شــما نیاز به وســایل
دیگری هم دارید .هواســاز پرورش
قارچ به شــما امکان گــردش هوا و
نگه داشــتن دمای محیط در مقدار
استاندارد و تعیین شــده از قبل را
می دهد .دســتگاه هواساز پرورش
قارچ تمامی وسایل مورد نیاز را برای
تنظیم محیــط دارد .از این رو دیگر
نیازی به خرید وسایل اضافه ندارید.
مورد بعدی قفسه بندی است که باید

به صورت اختصاصــی برای محیط
پرورش قارچ انجام شود .کمپوست
قارچ هم که شامل خاک اختصاصی
برای پرورش است و به صورتی تنی
عرضه می شود .کمپوست ها قیمت
متنوعی دارنــد؛ اما هر تن آن حدود
یک میلیون عرضه می شود .در ادامه
برای برآورد هزینه و درآمد ،نکاتی را
برای شما آورده ایم:
 5تن کمپوســت باید در همان اول
خریداری کنید .این  5تن برای این
است که واقعا پرورش قارچ برای شما
به صرفه تمام شود.
اگر نرخ عملکرد  ۲۵درصدی را برای
هر تن کمپوست در نظر بگیریم ،به
ازای یک تن می توانید تا  ۲۵۰کیلو

قارچ و بــه ازای  ۵تن تا  ۱۲۵۰کیلو
قارچ در هر دوره برداشت کنید.
البته این نکته را در نظر بگیرید که با
هر بار زه کشی کمپوست می توانید
تا سه دوره قارچ برداشت کنید؛ پس
کل قارچ تولید شــده حدود ۳۷۵۰
کیلو قارچ خواهد بود.
اگــر قیمت فــروش هــر کیلو گرم
قارچ در بــازار را معــادل  25هزار
تومــان در نظــر بگیریــم ،میزان
درآمــد تولید کننده قــارچ معادل
93750000میلیون تومان برآورد
می شود .البته باید گفت تمامی این
مبلغ سهم تولیدکننده نیست اما می
تواند در دراز مدت سود قابل توجهی
عاید تولیدکننده قارچ کند.

استارت آپ هایی برای مهمان نوازی از سایت ها!
وحیده امینی  -در بخش
امروزی معرفی استارتآپها
به سراغ آن ها در حوزه
دامنه ،سئو و هاست رفته ایم،
مراجعی که به ارائه خدمات
ی پردازند .این
میزبانی م 
سامانه ها تالش می کنند با
ارائه راهکارهایی خاص به
طراحان سایت کمک کنند
تا فعالیت خود را گسترش و
توسعه دهند .پس با ما همراه
باشید تا با فعالیت چند
شرکت استارت آپی در این
زمینه آشنا شویم.

اپرکینا

مرکز سئو ایران

سامانه پارکینا در سال  1393شروع به فعالیت کرده است و هدف آن ایجاد بستری
برای بهره بردای از دامین های پارک شده و استفاده از پتانسیل آن ها برای کاربران
است .در پارکینا که سرویســی برای پارک دامنه است ،شما میتوانید با استفاده از
نمایش محتوای متناسب با نیازهای کاربران ،کســب درآمد کنید .در این سیستم
کاربران بدون پرداخت هیچ گونه هزینه ای و صرفا با تغییر در  DNSمی توانند از
قالب های متنوع آن استفاده و کسب درآمد کنند.
سایت www.parkina.com :

مرکز سئو ایران در ســال  1395کار خود را آغاز کرد و هدف خود را ارائه ابزار و خدمات با هدف
بهینه سازی وب سایت برای کاربران سایت اعالم کرد .این پلتفرم در واقع مرکزی است که به بهینه
سازی و ســئو محتوای وب سایت ها کمک می کند .از یک طرف به تولید و کد نویسی داشبورد
با استفاده از ابزار سئو کمک می کند و از سوی دیگر نیز با گرد آوردن تیم های متخصص برنامه
نویس ،طراح و بهینه ساز محتوا فعالیت خود را گسترش می دهد.
سایت www.seosazi.com :

گییت رسور
گیتی سرور نیز پلتفرم دیگری است که از ســال  1393فعالیت خود را شروع کرده
است .این سامانه به ارائه خدمات گسترده در زمینه میزبانی وب و سرور می پردازد و
این خدمات را به صورت مجازی و در بستر الکترونیک ارائه می دهد .گیتی سرور به
سرورهایی در قاره اروپا و ایران مجهز است و این امکان را برای کاربرای خود فراهم
می کند تا به بهترین کیفیت و قیمت مناسب دسترسی پیدا و کار خود را شروع کنند.
سایت www.gitiserver.com :

هاستینه
هاستیه در زمینه ارائه خدمات سرور و هاست پیشــینه قدیمی تری دارد و فعالیت آن به سال
 1384باز می گردد .این شرکت در زمینه ســرویس های میزبانی وب اعم از هاست لینوکس،
نمایندگی هاست لینوکس ،انواع سرور مجازی و ثبت دامنه و غیره به ارائه خدمات می پردازد.
عالوه بر این بالگ هاستینه به عالقه مندان حوزه هاست و دامنه و وب سایت کمک می کند تا
موضوعاتی را در این زمینه آموزش ببینند .شما می توانید از پشتیبانی تلفنی و همچنین گفت
و گوی آنالین این سامانه نیز برای راهنمایی بیشتر استفاده کنید.
سایت www.hostine.net :

