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نویسندگیآزاد
یامستقل
نویسنده  :آلنا تاپیا
مترجم :سوده قدیمی
یکی از مزایای نویسندگی آزاد
این است که شما در همه حال
فرصت کار کــردن را دارید.
محدود نشــدن به یک دفتر
کاری و آزادی عمل برای فضایی
کــه در آن کار می کنیــد و انتخاب
ساعت های کاری بر اساس شرایطتان از
مزایای نویسندگی آزاد است ،اما از طرف
دیگر یکی از نقاط منفی این کار ابهام از
شرایط آینده شغلی است یعنی ندانستن
این که بعد از اتمام پــروژه فعلی آیا کار
دیگری به شما پیشنهاد می شود یا خیر.
در نتیجه نمی توانید درآمدتان را بر اساس
آن بودجه بندی کنیــد .درباره میزان
درآمد نویسندگان آزاد نیز می توان گفت
که یکی از جنبه های مثبت این شغل این
است که میزان حقوق دریافتی معموال از
طرف خودشان پیشنهاد می شود .البته
میانگین درآمد توســط تقاضای بازار
هدایت می شود .میزان دستمزدی که
می توانید پیشنهاد دهید و دریافت کنید
بستگی به تجربه و سوابق شغلی شما نیز
دارد .اگر به تازگی به دسته نویسندگان
آزاد پیوسته اید و تجربه چندانی ندارید
انتظار می رود که چندیــن پروژه اول
را به صورت رایگان انجــام دهید و بعد
از اتمام چندین مورد ،میزان دســتمزد
خود را پیشــنهاد دهید .البته در طول
انجام پروژه های اولیه باید روی مهارت
هایتان کار کنید و آن ها را بهبود دهید ،به
دانش خود عمق ببخشید و با ارائه بهترین
کارها ،موقعیــت و جایگاه ویژه ای برای
خود بسازید .معموال یکی از بزرگ ترین
چالش های یک نویسنده آزاد تازه وارد
این است که چگونه برای کار خود نرخ
تعیین کند .پس این را بدانید موضوعاتی
که عمیق ترند یا نیاز به دانش تخصصی
دارند دستمزد باالتری نیز دارند و معموال
بر سه پایه تعداد کلمه ،ساعت کاری یا بر
اساس پروژه تعیین می شود.
نویســندگی آزاد در تمام حــوزه های
حرفهای و آموزشی فعالیت دارد .برخی
از نویسندگان مدارک تحصیلی بازاریابی
و مدیریت تجاری ،روزنامه نگاری یا زبان
انگلیسی دارند .همیشه چند نمونه کار
آماده داشته باشید تا هنگام معرفی خود
و کارتان برای ورود به مشاغل جدید از آن
استفاده کنید.
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برایتایپیست
شدنبیشترین
هزینه ای که باید
انجام داد ،فقط
مربوط به زمان
تمرین کردن
است.تایپیست
باید تا می تواند
عالوه بر افزایش
سرعتتایپ
خود ،دیگر بخش
ها و تکنیک ها
از جمله فرمول
نویسی،کشیدن
جدول و غیره را
به صورت کامل
یادبگیرد

						پول دربیاور
از انگشتانت

زمانی کسب و کار تایپ برای خود خیلی مشتری داشت؛ به ویژه آن زمان که بیشتر تحقیقات دانش آموزان و پایان نامه دانشجویان باید تایپ
می شد ،تایپیست ها درآمد بسیار باالیی داشتند .حاال چند سالی است که بسیاری از دانشگاه ها و مراکز علمی نسخه چاپی را ممنوع کرده و به
همان الکترونیکی بسنده می کنند؛ اما باید گفت که هنوز هم حرفه تایپیستی وجود دارد .فقط حالت سفارش گیری و کار آن عوض شده است.
اتفاقا باید گفت که کار تایپیست تخصصی تر شده و می تواند برای خیلی از موقعیت ها ،یک مزیت عالی به حساب بیاید.
حرفه ای بودن در حوزه تایپ کامپیوتری می تواند برای افراد با موقعیت های زیر ،مزیت شغلی عالی به حساب بیاید .البته باید گفت که فقط تایپ
مهم نیست بلکه تسلط داشتن به حداقل نرم افزار وُرد اهمیت زیادی دارد.

در بســیاری از شرکت ها ،منشی
وظیفه تایپ کردن نامه ها را برعهده
دارد .در ایــن جا تایــپ کردن برای
چنین موقعیتی یک مزیت عالی به
حساب می آید و از این رو در صورت
تسلط داشتن به آن؛ به ویژه در تایپ
انگلیسی ،شانس استخدام او نسبت
به بقیه بیشتر خواهد بود.
بســیاری از دارالترجمه ها هنوز
نیاز به تایپیســت دارنــد .خیلی از
مترجم هــا در تایپ قوی نیســتند
از این رو نیاز اســت تا افرادی متن
ترجمه دســت نویس آن هــا را در
قالب ورد در بیــاورد .به همین دلیل
دارالترجمه یکی از مکان هایی است

که همیشه به تایپیست نیاز دارد.
دفترهای فنی که فعالیت ترجمه
و تایپ انجــام می دهنــد .البته در
ابتدا هم اشــاره کردیم که بسیاری
از دانشجویان یا دانش آموزان دیگر
تحقیقات خود را تایپ نمی کنند و به
صورت سی دی درمی آورند .تایپی
هم باشد ،خودشان سعی می کنند تا
با همان سرعت کم خود انجام دهند.
مراکز تولیــد فیلم به ویژه بخش
های ترجمه و زیرنویــس کردن به
تایپیست برای نوشــتن نیاز دارند.
تایپیستی که حرفه ای باشد و بتواند
خیلی سریع پروژه ها را انجام دهد.
اما برای موفق شــدن در این حوزه،

یک تایپیســت باید ویژگی های زیر
را داشته باشد:
ســروقت کار را تحویل دهد .رقابت
برای تایپیســت شــدن زیاد است؛
فقط کافی اســت که یک نفر پروژه
را دیرتر از حد معمول تحویل دهد.
از این رو سریع شرکت همکاری خود
را با تایپیســت قطع می کند؛ البته
منظور آن هایی هستند که به صورت
دورکاری فعالیت می کنند.
هرچه تایپیست مسلط تر به نرم افزار
ورد و غیره باشد ،هم شانس گرفتن
پروژه برای او و هم درآمدش نسبت
به بقیه بیشتر خواهد بود.
کار باید بــدون غلط بــه ویژه غلط

امالیی و نگارشــی تحویل شود؛ به
ویژه این که نامه هم خیلی حساس
باشد .بودن یک غلط ساده می تواند
کل ساختار نامه را زیر سوال ببرد.

چقدرهزینهابیدکرد؟

برای تایپیست شدن بیشترین هزینه
ای که باید انجام داد ،فقط مربوط به
زمان تمرین کردن است .تایپیست
باید تا مــی تواند عالوه بــر افزایش
سرعت تایپ خود ،دیگر بخش ها و
تکنیک ها از جمله فرمول نویســی،
کشــیدن جدول و غیره را به صورت
کامل یــاد بگیرد ،البتــه نیاز به یک
کامپیوتــر هــم دارد .داشــتن یک
کامپیوتر عادی هم برای این فعالیت
در این حوزه کفایت می کند.

چگونهابیدپروژهگرفت؟

یکی از مهم ترین دغدغه های افراد
فعــال در این حــوزه ،گرفتن پروژه
است .این که چگونه بتوانند سفارش
کار بگیرند؟ هم اکنون شرکت های
فعالی هستند که یکی از خدمات آن
ها تایپ اســت .می توانید با ثبت نام
در این ســایت به عنوان کارشناس،
پروژه بگیرید .همچنین سایت هایی
هســتند که افراد در آن پروژه تایپ
تعریف کرده اند و شما می توانید بعد
از اعالم قیمــت و توافق ،کار را انجام
دهید .همچنین خودتان می توانید به
صورت حضوری به مراکزی از جمله
دارالترجمه ها بروید و ســفارش کار
بگیرید .اگر هم در شهرستان زندگی
می کنید ،بهتریــن راه تلفن کردن
است .در سایت های استخدامی هم
آگهی های استخدام تایپیست هنوز
منتشر می شود ،پس کار برای چنین
فردی هســت؛ این دیگر به توانایی
شما بســتگی دارد که بتوانید چقدر
کار کنید.

استارت آپ های کادویی
وحیده امینی  -این روزها استارت
آپ هــا وارد عرصه هــای جدید
میشــوند که یکی از جدیدترین
آنها در زمینه کادو دادن است .این
موضوع به خصوص برای روزهای
کرونایی که درگیر آن هســتیم
بســیار گزینه جذابی اســت .در
استارت آپ های کادویی شما می
توانید از فروشــگاه های آنالینی
خرید کنید کــه به فروش هدایای
مختلف در زمینه تولد ،مراســم
مختلف و غیره مــی پردازند و آن
ها را با قیمت مناســب برای کسی
که دوستش دارید ارسال کنید .در
ادامه به معرفی چند استارت آپ
کادویی می پردازیم.

اپرس گیفت

کادوچی

پارس گیفت یک استارت آپ کادویی است که فروشگاه بزرگی از هدایا را از فروشندگان داخلی و
خارجی در اختیار دارد .امکانات مختلف و گسترده ای که در این مرجع در اختیار کاربران قرار می
گیرد به آن ها این امکان را می دهد که هدیه مد نظر خود را پیدا کنند و آن را به مقصد برسانند.
شما از هدایای پارس گیفت در زمینه های مختلفی مانند صنایع دستی ،شکالت ،کادوی تولد،
پک های هدیه و عطر و ادکلن میتوانید استفاده کنید.
www.parsgift.ir

کادو چی یک فروشگاه اینترنتی در زمینه خرید کادو است که در سال  91شروع به کار
کرده است .هدف کادوچی ارائه سرویس های اینترنتی برای خرید راحت هدیه است .شما
در این سامانه می توانید با انتخاب مشخصات فرد مد نظر و مناسبتی که می خواهید برای
آن خرید کنید ،هدیه مناسبی را در این سایت پیدا کنید و به صورت اینترنتی سفارش
دهید تا به دست او برسد .بسته بندی کادوها نیز در کادوچی متناسب با نیاز مشتریان
است و کار ارسال و تحویل نیز به سرعت انجام می شود.
www.kadochi.com

کاکایم

ای کادو

کاکامی با عرضه محصوالتی با کیفیت و به روز در زمینه طال و جواهر ،دست به خالقیت و نوآوری
در زمینه استارت آپ های کادویی زده است .این برند با ارائه خدمات و محصوالت طال و جواهر به
مشتریان می خواهد به یکی از برندهای معتبر طال و جواهر در کشور تبدیل شود .در کاکامی شما
می توانید حتی به صورت قسطی اقدام به خرید هدایای جواهر برای عزیزانتان بکنید.
www.kakami.ir

ای کادو سامانه ای اســت که از سال  94شــروع به فعالیت کرده است و یک فروشگاه
اینترنتی برای خرید کادو و هدیه است .این ســامانه به ارائه چاپ های سفارشی ،آثار
هنرمندان ،برندهای معتبر و خدمات آن ها می پردازد و در این زمینه راه حل های نرم
افزاری متعددی را در اختیار کاربران خود قرار می دهد.
www.ekado.ir

