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در  كــه  دارم  خاطــر  بــه  هنــوز 
حــدود 6 ســال پيــش، مقالــه اى را بــا نام
شــماره بــراى   Blogging For Dollars  

 70 ماهنامــه شــبكه (آبــان 1385) ترجمه 
كردم. ايــن مقاله درباره مايــكل آرينگتون، 
بنيان گذار ســايت تك كرانچ بود. در اين مقاله 
پس از شرح موفقيت هاى آرينگتون و اشاره 
بــه درآمد نجومى اش از يــك وبالگ [در آن 
زمان] شــخصى، به تفصيل شرح داده شده 
بود كه چگونه ابزارهاى وب 2 نظير وبالگ ها 
مى توانند به منابعى براى كســب درآمدهاى 
به نســبت هنگفت تبديل شوند. حتى به خاطر 
دارم كــه به كمــك چند تن از دوســتان و با 
ســوداى ســودهاى مشــابه، چندين و چند 
وبــالگ و  ســايت را هم بــه راه انداختيم كه 

عاقبت آن ها ناگفته پيداست.
اما بــه نظر مى رســد در وضعيت فعلى 
تحقق رؤياى كســب چنين درآمدهايى، حتى 
در كشور خودمان هم، چندان دور از دسترس 
نباشــد. همانند ســاير پديده هــاى نوظهور، 
به ويژه در عرصه فناورى، وبالگ نويسى يا 
راه اندازى سايت هاى تخصصى، به صورت 
خاص در حوزه فناورى و دنياى ديجيتال، با 
كمى تأخير در كشور ما نيز نفوذ كرده و راه 
بلوغ و تعالى را پيموده اســت. درست همانند 
ســاير نقاط جهان، در ايــران هم وبالگ ها و 
رســانه هاى شخصى و خصوصى به عنوان 
صداهايى هرچند كوچك و كم قدرت در كنار 
رســانه هاى ســنتى قد علم كرده اند. در ابتدا 
طيــف مخاطبان و ميــزان تأثيرگذارى چنين 
رســانه هايى اندك بــود. اما بــه تدريج و با 
افزايش ضريب نفوذ اينترنت و رشد جمعيت 
جــوان و طرفدار فناورى، اين رســانه ها نيز 
بر دامنه مخاطبــان و قدرت خويش افزودند 
و به ســادگى مى توان پيش بينــى كرد كه در 
آينــده اى نزديك از رســانه هاى ســنتى نيز 
پيشــى بگيرند. نخســتين نتيجه مستقيم اين 
افزايش مخاطب و گسترش حوزه نفوذ، رونق 
گرفتن تبليغات در اين رســانه هاى نوين بود. 
هرچند در ايران امكان دسترسى به سيستمى 
 AdSense جامع، گســترده و قدرتمند همانند
گوگل وجود ندارد، اما هر يك ازاين وبالگ ها 
و  ســايت ها به فراخور توانايى و شــرايط به 
جذب آگهى دهنده پرداختند. تنها اندكى زمان 
الزم بــود تا ايــن آگهى دهنــدگان از روش 
معمــول تبليغ متنى و تصويــرى، به «توليد 
محتواى تبليغاتى» روى آورند. نشانه هاى اين 
برترى جويى و رشد رسانه هاى شخصى در 

حال حاضر به ســادگى و با بررسى وضعيت 
فعلى و جهت گيرى كنونى برخى بازيگران اين 
حــوزه در زمينه جــذب توليدكنندگان محتوا 
قابل مشاهده است. به عنوان دو نمونه واضح 
اين اتفاق، مى توانم از وبالگ «يك پزشــك» و 
ســايت «زوميت» نام ببرم. اين دو نمونه را به 
اين دليل انتخاب كرده ام كه هر دو فعاليت هايى 
صرفــًا آنالين و مســتقل هســتند و هيچ يك 
به عنوان بازوى كمكى يك رســانه ســنتى يا 
حتى يك شركت تجارى معمول عمل نمى كنند.
وبالگ «يك پزشك» به تازگى پست هايى 
را بــا عنوان «رپورتاژ» منتشــر مى كند و در 
آن به معرفى محصوالت يا خدمات شــركت 
يــا ســايتى ايرانى مى پــردازد. اين شــيوه 
كســب درآمد تبليغاتى تا چندى پيش تنها در 
انحصار رسانه هاى ســنتى و آن هم معموًال 
رسانه هاى چاپى بود. وجود چنين ديدگاهى 
و پذيرفته شــدن رسانه هاى شخصى وب 2 
به عنوان محلى مطمئن براى تبليغات، درآمد 
بالقوه سايت ها و وبالگ ها را به شدت باالتر 
مى بــرد. نكته بســيار جالب تــر در تأييد اين 
موضــوع اين كه اين وبالگ در هفته گذشــته 
با انتشار پستى، از خوانندگان خود خواست 
تا به جمــع توليدكنندگان محتوا بپيوندند. در 
اين پست آمده است كه براى حرفه اى تر شدن 
همكارى، هزينه اى معادل 150 تا 220 ريال به 
ازاى هر كلمه به نويسندگان پرداخت خواهد 

شد. 
مبلغى كــه كم وبيش در حد و اندازه هاى 
اســتاندارد رســانه هاى چاپى است و براى 
وبالگــى كه ميانگين طول پســت هاى آن (با 
محاسبه اندازه ده پست آخر) حدود 600 كلمه 
تخمين زده مى شــود و حداقل نرخ انتشارى 
برابر دو پســت در روز دارد، به معنى ارزش 
بالقوه روزانه حدود بيست هزار تومان است.

نمونه دوم يا سايت زوميت، عمر چندانى 
در عرصه خبررسانى دنياى آى تى ندارد. اما 
بنا به ادعاى مسئوالنش روزانه پانزده هزار 
كاربر منفرد و حدود ســى هــزار بازديد از 
صفحــات مختلف دارد. بــا تكيه بر اين حجم 

به نســبت عظيــم بازديد و درآمــد تبليغاتى 
كه به همــراه دارد، اين ســايت صفحه اى را 
بــه شــرايط و نحوه اســتخدام در اين بنگاه 
اقتصــادى آناليــن اختصاص داده اســت. 
همــكارى با اين مجموعــه به صورت آنالين 
يــا دوركارى خواهد بود و تنها شــروط اين 
همــكاري در كنارنكات عمومى نظير روحيه 
همكارى گروهى و شــروط مشابه، تسلط به 
زبان انگليسى و داشــتن آشنايى و عالقه به 
محصــوالت حوزه فناورى اســت. جالب تر 
اين كه براى همكاران آنالين اين ســايت، يك 

روز تعطيلى هم در نظر گرفته شده است!
دو نمونه ذكر شــده نشــان مى دهند كه 
وبالگ هــا و  ســايت هاى شــخصى باالخره 
در ايــران نيــز از حالت تفننى و غير رســمى 
خــارج شــده و در حــال تبديــل شــدن به 
كســب وكارهايى حتى گروهى با درآمدهاى 
به نسبت مناسب هســتند. اين فرصتى است 
كــه در فضاى اقتصــادى كنونى مى تواند به 
خوبى مورد اســتفاده فعــاالن حوزه آى تى 
(بــه ويژه تازه واردان) قــرار گرفته و امكان 
كســب درآمــدى (هرچند حداقلــى) را براى 
دوســت داران فعاليت هــاى آناليــن فراهم 
كنــد. اما تنها ســرمايه الزم بــراى ورود به 
چنين كســب وكارى عالقــه و دانش كافى در 
عرصه هاى مربــوط به فناورى و همين طور 
شــور نوشتن نخواهد بود. آشنايى با قوانين 
كســب وكار و تجارت آنالين، قريحه اى براى 
جــذب و مهم تــر از آن نگــه دارى مخاطب، 
تركيب مناســب خبرها و اطالعات به روز با 
تجربه هاى شــخصى و شــايد از همه مهم تر 
اختصاص دادن زمــان كافى، ديگر مواردى 
هســتند كــه بايد بــه عنوان پشــتوانه چنين 

كسب وكارى از آن ها نام برد.
در صــورت داشــتن چنين شــرايطى، 
شــايد شما هم تا كسب درآمدهاى قابل قبول 
از فعاليت هــاى آنالين، تنهــا يك گام كوچك 
فاصله داشته باشيد و شايد اين گام تنها تهيه 
صفحه كليدى ارگونوميك و مناســب نوشتن 

باشد!

نوشتن؛ با كمى تأخير


