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بسیاری از افرادی که االن جزو قشر پولدار جامعه محسوب میشوند ،مادرزاد ثروتمند نبودهاند .تنها با کمک از ذهن اقتصادی خود و تحقیقات گسترده توانستهاند پول زیادی برای خود
جمع کنند .شاید با خود بگویید من ذهن اقتصادی ندارم پسمحال است که پولدار شوم .اما کامال در اشتباه هستید! اولین قدم برای راهاندازی یک کسب و کار پربازده ،پرس و جو کردن
است .باید بدانید کدام حرفه در محل زندگی شما پربازده و سودآورتر است .همیشه یک سری از شغلها ریسک کمتر و درآمد بیشتر دارند .در این شماره از دخل و خرجقصد داریمشما را با
شغلی درآمد زا آشنا کنیم .در ادامه زیر و بم حرفه دفتر فنی و خدمات چاپ یا همان تایپ و تکثیری را مطالعه خواهید کرد.

قدم چهارم :تعیین و تهیه وسایل چاپ دیجیتال

برای آینده شغلی شما خواهد بود.

ابتدابایکتحقیقجزئیبهدنبالاینباشیدکهرقبایشما
دراینصنعتازچهوسایلیباچهبرندیاستفادهمیکنند.
کدام برندها زود خراب میشوند و کدامها عمری باقی
میمانند.شمابایدتجهیزاتیباکیفیتعالیودرعینحال
مقرونبهصرفهبرایمغازهخودپیداکنید.انتخاباشتباه
تجهیزات می تواند باعث نابودی کسب و کار شما شود.
ابتداییتریننیازشمایکرایانهرومیزی،تعدادینرمافزار
طراحیویکپرینتردیجیتالیاست.بعدازآنممکناست
بهیکدستگاهفتوکپیاحتیاجداشتهباشید.بستهبهزمینه
کاری که انتخاب کردهاید ،ممکن است به دستگاه برش
کاغذ ،دستگاه پرس کارت ،دستگاه سوراخ کن و ...نیاز
پیداکنید.درادامهفهرستقیمتبرخیازتجهیزاتمورد
نیازراخواهیمگفت.
در ایــران دستگاه های کپی با توجه به برند و نوع آن
قیمت های متفاوتی دارند .در کشورهایی مانند ایران
به دلیل قیمت های باال و توان کم مصرف کننده معموال
از دستگاه های فتوکپی استوک استفاده می شود.
این دستگاه ها همان دستگاه های دست دومی است
که چند سالی در خارج از کشور کار کرده و االن وارد
ایران شده اند .اگر بتوانید کاالهای خوب را بین این
محصوالت تشخیص دهید ،به راحتی می توانید در
هزینه های خود صرفه جویی کنید .مثال دستگاهی را
که اصل آن  10میلیون است تا سه میلیون تومان هم
میتوانید پیدا کنید.

قدم دوم :تالش برای یافتن گوشهای از بازار
دیجیتال

ایــن حرفه پر اســت از کارهای متنوع! از تایپ
و تکثیر ســاده بگیر تــا ویــرایــش و آمــاده ســازی
پایان نامه ها ،ترجمه متون انگلیسی ،خدمات
اینترنتی دولتی ،طراحی وب سایت ،طراحی
ویزیت و کاتالوگ ،درســت کــردن پاورپوینت و
ده ها کار دیگر .بیشتر افراد موفق در این حوزه
در یک یا نهایتا دو زمینه کاری تخصص کسب
کرده اند .اگر به جای انجام دادن تمامی این
امــور در چند زمینه تبحر به دست آوریــد خواه
نــاخــواه حاشیه ســود بــاالتــری را بــرای خــود به
ارمغان خواهید آورد .مثال تخصص در زمینه
چاپ پالک های خطر و تابلوهای راهنما اگرچه
گاهی از امور فصلی هستند ،اما با تمرکز بر آن
بازار می توانید به سودآوری خود در بلند مدت
مطمئن باشید.
قدم سوم :الکی قول ندهید!

راهنمای تاسیس دفتر فنی و خدمات چاپ

شغلی ازجنسکاغذ و جوهر

راحله شعبانی

h.habibi@khorasannews.com

ٰ پول درآوردن هنری است که قطعا از عهده هر کسی بر نمی آید .حال عده ای کمتر و عده ای بیشتر درآمدزا هستند .اما با وجود این نکته،
این هنر نیز مانند دیگر هنرها با آموختن به دست خواهد آمد .تنها کافی است مدتی مطالعه و پژوهش کنید و راه و روش های موجود
را یاد بگیرید .هر چه بیشتر در این مسیر زحمت بکشید و عرق جبین بریزید ،قطعا ثمره نهایی شما با ارزش تر خواهد بود! هر شغلی
دنیای خاص خودش را دارد .کسب و کارهای مختلف مهارت ها و توانمندی های خودشان را می طلبند .اولین قدم برای کسب درآمد،
پیدا کردن یک شغل خوب است .پیدا کردن شغل نیز به روحیات ،توانمندی ها ،مهارت ها و صد البته به سرمایه اولیه شما بستگی دارد .در
حال و هوای کنونی کشور و با توجه به نوسانات شدید ارز و سکه ،نرخ بیکاری بیداد میکند .بسیاری از هموطنانمان به خصوص جوانان
به دنبال کار هستند؛ آن هم با سرمایه های اولیه پایین! راه اندازی کسب و کار با سرمایه های اندک ،شاید در نگاه اول سودآوری چندانی
نداشته باشد ،اما آن طور که فکر میکنید بد هم نیست .اگر با فکر و اندیشه جلو بروید و مدیریت الزم در حوزه شغلی خود داشته باشید ،به
راحتی میتوانید پول پارو کنید! به طور قطع هیچ شغلی شما را یک شبه پولدار نخواهد کرد .باید تالش کنید و از هیچ آموزش و یادگیری
مضایقه نکنید .در این اوضاع اقتصادی در هم پیچیده ،راهاندازی دفتر فنی و خدمات چاپ که در میان مردم به تایپ و تکثیری شهرت دارد،
پیشنهاد خوبی به شمار می رود .این کار سرمایه زیادی نمی خواهد و سود نسبتا خوبی هم دارد .اگر با رایانه و برنامه آفیس و فتوشاپ
آشنایی ندارید کافی است یک دوره کالس آفیس بروید .راه اندازی این دفتر نیز مانند دیگر مشاغل بایدها و نبایدهای خاص خودش را
دارد .در ادامه با بیان ریزه کاری های این حرفه تالش کرده ایم شما را با تمام بایدها و نباید های این شغل آشنا کنیم.

برای کسانی که سرمایه اولیه ندارند

خدمات تایپ و ترجمه از راه دور

همان طــور کــه در مطلب اصلی امـــروز دیدید
راه انــدازی یک واحد تایپ و تکثیر حداقل حدود
 30میلیون تــومــان سرمایه می طلبد؛ آن هم
فقط برای تجهیزات .هزینه خرید یا اجاره محل
مناسب ،بــرق و تاسیسات و ...هم هست .اما
ورود به این حوزه ،حداقل برخی حرفه های این
حوزه ،به صورت دورکاری هم ممکن است .به این
روش می توانید هزینه های اولیه را به حدود دو
میلیون تومان ،برای خرید یک رایانه یا لپ تاپ با
قابلیت های معمولی کاهش دهید .البته طبیعتا
باید دور ک ــار تکثیر را خط بکشید امــا کارهای
دیگری چون ترجمه ،تایپ ،پیادهسازی صوت و...
را میتوانید انجام دهید .ما دقیقا دو سال قبل ،در
همین صفحه به این موضوع پرداختیم و جزئیات و
تجربیاتی را هم ذکر کردیم .در ادامه یک حساب
سرانگشتی از این کسب و کار (دورکاری ترجمه
و تایپ) را طی جداولی ارائه می کنیم .اما برای
اطالعات بیشتر و مالحظه تجربیات برخی فعاالن
این حوزه به مطلب پیشین مورخ 27تیرماه1395
مراجعه کنید.
فقط حواستان باشد که درباره دورکاری ،اگرچه

هزینه های اولیه کم است و طبق جداول مقابل،
درآمد خوبی هم قابل تخمین است اما بازاریابی
کــار آسانی نیست .در واقــع اگــر بخواهید همه
ساعات کاری خود را پر کنید باید فرایند تبلیغات
و بازاریابی فعالی داشته باشید و البته هزینههایی
را هم به جان بخرید .صاحبان مشاغل و متقاضیان
خدمات شما برای پیدا کردنتان و سپردن کار و از
همه مهمتر اعتماد کردن به شما کار آسانی ندارند!
شما باید کار آن ها را ساده کنید؛ با ایجاد سایت
و کانال ،انجام تبلیغات کاغذی (به خصوص در
نزدیکی دانشگاه ها) و همچنین تبلیغات رودررو
با آشنایان برای کار خود مشتری بیابید.
اگر هم حوصله بازاریابی به این شکل را ندارید
می توانید به صــورت دورکـــاری با شرکت های
تایپ و ترجمه ،واحدهای فعال در سطح شهر،
شرکت های دور کـــاری و سایت های فریلنسر
(آزادکـــاری) کار کنید .یعنی اجــازه بدهید کار
بازاریابی را آن هــا انجام بدهند و شما فقط کار
خودتان یعنی تایپ و ترجمه یا پیاده سازی فایل
صوتی را انجام دهید .بــرای جزئیات بیشتر به
مطلب شماره 2کسب و کار مراجعه کنید.

با پیشرفت هر چه بیشتر فناوری لوازم و تجهیزات
الکترونیکی نیز روز به روز با اندازه های کوچک تر
و با قیمت مناسب تر وارد بازار می شوند .بنابراین
شاید در نگاه اول راه انـــدازی یک مغازه تایپ و
تکثیری پر هزینه باشد اما می توان هزینه ها را
مدیریت کرد .راه انــدازی این کسب و کار فقط با
خرید یک سری تجهیزات به نتیجه نمی رسد .باید
قبل از آن با یک سری موضوعات آشنا شد .در ادامه
قدمهای اصلی را که باید در این مسیر بردارید باهم
مرور خواهیم کرد.

این کار ظرافت کاری های خاص خود را می طلبد.
کیفیت چــاپ ،نــوع رنگ بندی ها ،زمــان تحویل و
موضوعات این چنینی بسیار حائز اهمیت هستند.
بنابراین هر گونه قول و قرار در این زمینه ها برای
شما گران تمام خواهد شد .اگر می خواهید در این
شغل موفق باشید باید بتوانید رضایت مشتریهای
خود را به خوبی جلب کنید .ممکن است مشتریان
شمابخواهنددرمواردیمانندمواردذکرشدهازشما
تضمین کتبی بگیرند .مواظب باشید! هوشمندانه
عمل کنید .تا حد امکان از ضمانت کتبی خودداری
کنید .چــون اگــر با احتمال کم همان کــاری را که
مشتریمیخواهدنتوانیدانجامدهید،شمامیمانید
با ضرر فراوان روی دستتان! در صورتی که مشتری،
طرح و رنگ خاصی مد نظرش است ،دیگر اعمال
سلیقه شخصی نداشته باشید ،حتی اگر از دید شما
آنکارزشتخواهدشد!چراکهبعدامجبورخواهید
شدازجیبخودبگذاریدوکاررامجددانجامدهید.

خدمات ترجمه

زیرنویس گذاری ویدئو

ترجمه انگلیسی به فارسی یک صفحه

 6 -3هزار تومان

درآمد روزانه (در حالت عمومی به طور متوسط می توانید روزانه 10 -7
درآمد ماهیانه (اگر همه ماه سفارش داشته باشید)

بسته به نوع چاپ دیجیتال که انتخاب میکنید ،ممکن
استمجوزهایمختلفیدرشهرواستانشماوجودداشته
باشد.درگاهملیخدماتدولتهوشمند،اتحادیهصنف
فتوکپیوپالت،صنفتایپوتکثیر،انجمنچاپدیجیتال
ایران،دفترامورچاپوزارتارشادو...مراجعیهستندکه
مجوزهایمربوطراصادرمیکنند.مراجعهبهادارهاماکن
نیرویانتظامیهمکهجزوواجباتاست!برایراهاندازی
وبسایتچاپآنالینهمبه«نماداعتمادالکترونیکی»و
«نمادساماندهیفضایمجازی»نیازخواهیدداشتکهبا
مراجعهبهوبسایتهرکدامازمراحلدریافترامیتوانید
مشاهدهکنید.

تجهیزات
دستگاه کپی Toshiba 2007

 8میلیون

پرینتر تک کاره لیزری

 5میلیون و  200هزار

 Sharp AR 5631Xفتوکپی شارپ

 12میلیون و  300هزار

دستگاه فتوکپی توشیبا چندکاره E-Studio 2007

 3میلیون

دستگاه فکس پاناسونیک KX-FP701

 350هزار

فکس پاناسونیک PANASONIC KX-FP701

 750هزار

رایانه رومیزی دل OptiPlex 7010 MT i3 4GB 250GB

بین  700هزار تا یک میلیون

 40هزار تومان

صفحه ترجمه کنید)

قــدم پنجم :مجوزهای الزم چــاپ دیجیتال را
تهیهکنید

قیمت به تومان

قدم اول :شاگردی کردن و کسب تجربه

بیشتر مشاغل اگر با تجربه قبلی همراه باشند،
قطعا بــرای رونــد کــاری شما بهتر خواهند بود.
چرا که مسیر رسیدن تا بازدهی شما را کوتاه تر
خواهند کرد .دیگر این که با خطا و احتمال جلو
نخواهید رفت و نگران به هدر رفتن سرمایه های
خود نخواهید بود .پسبرای این که از همان ابتدای
مسیر زبده باشید ،چند سالی در مغازه های تایپ
و تکثیر کار کنید .زیر و بم این شغل را یاد بگیرید.
گاهی برخی از نکات تنها در عمل به دست میآیند،
پس شاگردی کردن اولین قدم و مهم ترین مرحله

اینحرفه
پراستاز
کارهای
متنوع!از
تایپوتکثیر
سادهبگیر
تاویرایشو
آمادهسازی
پایاننامهها،
ترجمهمتون
انگلیسی،
خدمات
اینترنتی
دولتی،
طراحی
وبسایت،
طراحی
ویزیتو
کاتالوگ،
درستکردن
پاورپوینت
ودههاکار
دیگر

حدود یک میلیون تومان
ترجمه متون تخصصی نرخ های متفاوتی دارد .آشنایی با زبان انگلیسی و قواعد ترجمه بر سرعت کار شما تاثیر دارد.
کیفیت و روانی ترجمه باعث می شود مشتری بیشتری داشته باشید.

 200 - 100هزار تومان

پیاده سازی و زیرنویس گذاری
درآمد روزانه (به طور میانگین می توانید روزانه،
صوت یک ساعت فیلم را تایپ کنید)
درآمد ماهیانه (اگر همه ماه پروژه داشته باشید)

 100تا  200هزار تومان
حدود دو میلیون تومان

معموال ویدئوهای آموزش امور تجاری و استانداردهای بین المللی ،آموزش زبان
انگلیسی ،کنفرانس ها و ارائه های معروف خارجی و همچنین فیلم و سریال برای پیاده
سازی و زیرنویس گذاری توسط سازمان ها و شرکت ها عرضه می شود.
پیاده کردن فایل صوتی

خدمات تایپ
تایپ فارسی یک صفحه

 700-300تومان

درآمد روزانه (به طور متوسط می توانید روزانه  50صفحه تایپ کنید)

 20هزار تومان (با احتساب نرخ متوسط  400تومان)

درآمد ماهیانه (اگر همه ماه سفارش داشته باشید)

حدود  520هزار تومان

پیاده سازی هر ساعت فایل صوتی

 100-50هزار تومان

می توانید روزانه یک ساعت فایل

 100-50هزار تومان

درآمد روزانه ( به طور میانگین
صوتی را پیاده کنید)
درآمد ماهیانه (اگر همه ماه پروژه
داشته باشید)

حدود یک میلیون و  800هزار تومان

تایپ انگلیسی ،تایپ صفحات دارای نماد و فرمول و جدول ،نرخ های باالتری دارد و البته وقت بیشتری هم می گیرد.

البته برخی هم به صورت ساعتی کار می کنند؛ یعنی به ازای هر ساعت کار مبلغی – بین  5تا 10

البته نرخ رسمی تایپ و تکثیرهای داخل شهر برای هر صفحه تایپ ساده بیشتر است .اما خود آن ها هم معموال تخفیف های قابل توجهی به مشتری ها می دهند .برخی از آن ها تا صفحه ای  1000تومان هم تایپ می کنند .اما نرخ تایپ در شرکت

هزار تومان -دریافت می کنند .برخی هم بر اساس تعداد کلمات پیاده شده پول دریافت می کنند به

های اینترنتی از  300تومان هست تا نهایتا  700تومان.

این ترتیب که تعرفه هر صفحه ( 250کلمه) حدود  600تومان محاسبه می شود.

طبق عرف و ضوابط تایپ و تکثیری ها ،یک صفحه استاندارد  250کلمه را شامل می شود.
منظور از یک روز 7 ،ساعت کار مفید است و  26روز کاری در ماه محاسبه شده است.

جدولهای 1و  :2تخمینی از حداکثر درآمدهای آزادکاری در حوزه تایپ و ترجمه؛ البته اگر بتوانید تمام ساعات کاری خود را با بازاریابی خوب پر کنید.
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