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صاحب شبكه اى راديويى هستيد

مریم نعمت الهی

راديوى خانىگ

يکی از ابزارهای ارتباطی که سال ها پيش ساخته شده است 
و امروزه هم اگر صبح زود سوار تاکسی شويد گوينده اش به 
شما صبح بخير می گويد، راديو است. نياز به ارتباط و عالقه 
به شهرت باعث شد بسياری از آدم ها، در روياهايشان، خود 

را پشت ميکروفن راديو و در حال گويندگی تصور کنند.
اگر از شنوندگان ثابت برنامه های راديويی باشيد، يا گاهی 

بعضی از برنامه ها به گوشتان خورده باشد، شايد دوست 
 داريد همان لحظه با مجری صحبت كنيد، يکی از جمالتش 
را تصحيح كنيد يا كلمه اي  را تغيير دهيد. اما مي دانيد كه 
گوينده صدايتان را نمی شنود. حتی ممکن است بخواهيد 

برنامه ای با محتوای دلخواهتان بسازيد اما راه ورود به راديو 
و صحبت با تهيه کنندگان را بلد نباشيد. همين خواسته ها 
باعث شده اند بعضی از آدم ها راديوی خودشان را افتتاح 

کنند؛ راديويی که به استديو های پر از امکانات، مجوز های 
گوناگون و هماهنگی های اداری نيازي ندارد و می توان 

برنامه هايش را با ضبط صوتي ساده در اتاقی ساکت ساخت.
چند سالی است که راديوهای اينترنتی )پادکست( بسيار 

رونق گرفته اند و حاال تعدادشان آن قدر باالست که ما با هر 
سليقه اي، مي توانيم پادكست مورد عالقه مان را پيدا كنيم. 
سال ها قبل، اگر به برنامه ای عالقه داشتيم، بايد دقيقًا سر 

ساعت پخش آن برنامه آمادة شنيدن می شديم؛ اما پادکست  
را هر زماني که حال و حوصله داشته  باشيم گوش می دهيم.
يكي از اين پادكست ها براي دو دوست قديمي است. اين 

دو بعد از سال ها تجربة كار در حوزة كارآفريني و مشاوره و 
تدريِس فوت وفن هاي علم كسب و كار، مثل خيلي از جوانان 
خالق ديگر كه از امكانات عصر خود براي آموختن استفاده 

مي كنند، پادكستي افتتاح كردند. هدف آن ها دادن اطالعات 
كاربردي و معتبر دربارة »كارآفريني موفق« به شنوندگاِن 

راديوي اينترنتي  بود؛ راديويي كه به پيشنهاد يكي از 
دوستان پادكست سازشان به وجود آمد و با دانش و تخصص 

اين دو رفيق به خوبي پيشرفت كرد.

امروزه ساختن پادکست-اســتارتاپ تقريبًا برای هرکسی که ايده و 
محتوايــی در ذهن دارد، برنامة ضبط صوت روی گوشــی اش نصب 
و بلد اســت با چند نرم افــزار تدوين صدا کار کند، قابل اجراســت.  
معمواًل انگيزة اول پادکست سازها »عالقه« است. می خواهند مطلب 
مورد عالقه شــان را با ديگران به اشــتراک بگذارند. اما برای خيلی 
از پادکست ســازان، عالوه بر انگيزه و عالقه، کســب درآمد هم مهم 
است. هر كســي دوست دارد بابت زحمتی که می کشد، حقوقی هم 

داشته باشد. 
پول درآوردن از راه توليد پادکســت روش هاي متعدد دارد. می توان 
مبلغی برای خريد هر قسمت از پادکست معين و آن را از شنوندگان 
دريافت کرد. برای شرکت ها و استارتاپ ها پادکست ساخت و حقوق 
ثابتــی از آن جا گرفت. يا حامــی مالی پيدا کرد و نام حامی را اول و 

آخر پادکست گفت. 

يکی از اين دو رفيق که تصميم گرفته بود کاری مرتبط 
با تخصصش در حوزة کسب و کارهای نوين افتتاح کند، 
به دوستش پيشنهاد شروع کار داد. آن وقت ها آن دو در 

صفحة مجازی شان هرروز سر ساعت ده صبح مطلبی درمورد 
استارتاپ ها و راه اندازی کار می نوشتند. چند روز بعد، صاحب 

استارتاپي  پادکست ساز که می دانست آن دو نفر دانشی در حوزة 
»آموزش مدل کسب و کار« دارند، به محل کار آن ها آمد و برای 

ساخت پادکست به ايشان پيشنهاد همکاری داد.
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ارتباط اب مخاطبان میلیاردها »خالقیت« خرج کنید
اگر صاحب سايت فروش آنالين محصوالت باشيد، سود بااليی کسب 
می کنيد، البته برای شــروع، به پول، مجوز و... نياز داريد. اما ساخت 
استارتاپ-پادکســت به اين ها نيازی ندارد. شــايد كمي »خالقيت و 
نــوآوری در توليد محتــوای جذاب و مفيد« كافي باشــد که پول و 
برگة مجوز ســاخت هم نمی خواهد. در توليد پادکست  -تا جايی که 
محتوايمان شــامل جرائم رايانه ای و غيرقانونی نشــود- محدوديتی 
وجود نــدارد. می توانيــم موضوعی را که می خواهيــم، در هر چند 
دقيقه ای که به نظرمان کافی است، بگوييم. در حال حاضر، تنوع زمان 
ضبط بين پادکســت ها بسيار زياد اســت. پادکست هايی هستند که 
صوت های دو دقيقه ای و بعضی ها هم صوت های شش ســاعته توليد 
می کنند! با استفاده از برنامه های صداگذاری، به پادکست خود آيتم 
اضافه کنيد يا زير صدای گوينده، موســيقی بگذاريد. مطالب متنوع 
منتشر کنيد و نوآوری به خرج دهيد. شما در فضای رقابتی هستيد.

يکی از مشــکالت بعضی رســانه ها، ارتباط »يکطرفه« است. اينکه 
محتوايــی ضبط کنيد و به مخاطبانتان فرصــت و راهی برای اظهار 
نظرات  و انتقاداتشان ندهيد، باعث می شود بعد از مدتی شنوندگانتان 
را از دست بدهيد. سعی کنيد روی کاور پادکستتان نشاني صفحات 
اجتماعی ، ايميل، شــماره تماس و... بنويســيد تا مخاطبان بتوانند 
نظرات مثبت و منفی شــان را برايتان بفرستند. يادتان باشد حتمًا به 

آن نظرات عمل کنيد!
 شنوندگانتان را به مشــارکت در توليد دعوت کنيد. مثاًل فراخوانی 
بدهيد تا متن بنويسند و اگر متنشــان مناسب بود، در پادکستتان، 
با ذکر اســم نويســنده، از آن اســتفاده کنيد. هر طور می توانيد، با 
مخاطبانتان ارتباط مؤثر و پيوســته برقرار کنيد. وقتی شــنوندگان 
احساس کنند خودشان در توليد برنامه نقش دارند، با اشتياق بيشتری 

پادکست را دنبال می کنند و خودجوش برايتان تبليغ می کنند.

به گوش ابششعار 

تعداد رويدادهای مردمی بيشتر شد، تعداد دنبال کنندگان 
صفحات اجتماعی آن ها باال رفت و معروف تر شدند. صاحبان 

استارتاپ های بسيار معروف به اتاق ضبط پادکست يا به غرفة 
آن ها در نمايشگاه های گوناگون آمدند و با ايشان مصاحبه 
كردند. در پايان فصل دوم بيست و پنج هزار شنوندة ثابت 

داشتند و بعضی از قسمت های پادكست باالی ده-پانزده بار در 
هرحساب کاربری پخش شده بود. در پاييز 1399 فصل دوم 

پادکست تمام شد و از آن زمان برای توليد فصل سوم مشغول 
تحقيق و توليد محتوا شدند.

قبول کردند برای ساخت پادکست به 
استوديوی ضبط بروند. متن اولين فصِل 

پادکستشان، با کمی تغيير، مطالبی بود که 
هرروز ساعت ده صبح در صفحة  مجازی شان 
می نوشتند. مسئوليت آن ها در فرايند توليد 
پادکست فقط اجرا و توليِد متن و محتوای 

پادکست ها بود. اولين قسمت پادکست آن ها 
بعد از تمام شدن کارهای فنی، در خردادماه 

1396 ضبط شد.

رويدادی تنظيم کردند تا شنوندگانشان را از 
نزديک ببينند. رويداد با استقبال زيادی مواجه 
شد. با تخصصی ترکردن پادکستشان، نيروهايی 
برای مديريت صفحه های مجازی و هماهنگی با 
مهمانان استخدام کردند. برای پرداخت حقوق 
نيروها، از راه تبليغات و فراخوان حاميان مالی 

پيدا کردند. فصل دوم را بسيار حرفه اي تر از دو 
فصل قبل )فصل يک و يک ونيم( شروع کردند و 

در هر قسمت، دو حامی مالی داشتند.
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