کسب و کار

توزیع کارت ورود به جلسه آزمونهای مهارت از امروز

پایان ممنوعیت خلبان شدن زنان در عربستان

رضا باجولوند ،معاون پژوهش ،برنامه ریزی و سنجش مهارت این سازمان گفت :توزیع کارت ورود به جلسه سومین مرحله آزمون های سراسری
سنجش مهارت مراکز آموزش فنی و حرفه ای در بخش دولتی و خصوصی و آزمون متقاضیان صنعت ساختمان ،بخش های صنایع دستی ،فرش
و ...در سال ۱۳۹۷از ساعت ۸صبح روز دوشنبه ،اول مردادماه آغاز و تا ساعت ۲۴روز چهارشنبه ،سوم مرداد ماه سال جاری ادامه می یابد.وی گفت:
سومینمرحلهآزمونسنجشمهارتدرحوزههایصنعتساختمان،صنایعدستی،فرش،نان،غلهو...وسومینمرحلهآزمونسراسریسنجش
مهارت سال۱۳۹۷پایان دوره کارآموزان مراکز آموزش فنی و حرفه ای در بخش دولتی و خصوصی ،روز جمعه پنجم مرداد ماه سال جاری برگزار
میشود.معاونپژوهشیسازمانآموزشفنیوحرفهایگفت ۴۶:هزارو ۷۱۵نفردرسومینمرحلهآزمونسراسریسنجشمهارتمراکزآموزش
فنی و حرفه ای در بخش دولتی و خصوصی سال ۱۳۹۷در یک هزار و ۲۳۱استاندارد آموزشی ثبت نام کرده اند .

یک مدرسه هوانوردی در عربستان با ثبت نام از داوطلبان زن برای دورههای خلبانی ،به چندین دهه ممنوعیت زنان برای خلبان شدن در این کشور
خاتمه داد .آکادمی هوانوردی آکسفورد که یکی از مراکز اصلی آموزش و استخدام کارکنان بخش هوایی در عربستان به شمار میرود ،اعالم کرده است
هزاران درخواست برای این دوره آموزشی که از ماه سپتامبر آغاز خواهد شد ،دریافت کرده است .دالل یاشار  -یکی از این داوطلبان که آرزو دارد خلبان
هواپیماهای تجاری شود ،گفت :پیشتر زنان با رفتن به کشورهای خارجی آموزش میدیدند که برای بسیاری از آنها بسیار سخت و پرهزینه بود.
این آکادمی بخشی از پروژه ۳۰۰مییلون دالری عربستان برای گسترش صنعت هوانوردی در این کشور است .بخشهای دیگر شامل مدرسه تعمیر
هواپیما و مرکز بینالمللی شبیهسازی پرواز است .عثمان المصاری -مدیرعامل این آکادمی  -گفت :داوطلبان باید یک دوره آموزشی ۳ساله را در این
مرکزبگذارنند؛سپسمیتوانندجذببازارکارشوند.
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دانستنی ها


پیشنهادهایی برای خانوادهها

پس انداز با قلک شیشهای

رمز موفقیت مالی و اقتصادی هر خانواده در پسانداز
کردن اســت .بدون پس انداز درآمدها بیهوده هدر
میروند و منابع در دسترس برای اموری کم اهمیت
هزینه میشوند .پس انداز ،توانایی مالی را افزایش
میدهد و امکان ســرمایه گذاری و پیادهســازی
برنامههــای کالن را ایجاد میکنــد .برخی تصور
میکنند که پس انداز کردن ،کاری دشوار است؛ به
ویژه اگر خانواده با شرایط دشواری مواجه باشد؛ اما
واقعیت چیز دیگری است .اگر روشهای مدیریت
ذهنی و مالی را بیاموزید ،پس انداز را بســیار آسان
خواهید یافت .روشهای زیر پیشــنهادهایی برای
خانوادههاســت که از طریق آن انجــام این اقدام
سرنوشتسازتسهیلمیشود:
■ پساندازکردنپولنیازیبهمعجزهندارد
این کار بسیار ساده اســت و تنها به توانایی شما در
تغییر رویه خرج کردن پول بستگی دارد؛ اما پیش
از آنکه بتوانید این رویه را تغییر دهید باید به دقت
مسیرهای هزینه و صرف پول را در خانواده شناسایی
کنید .برای انجام این کار ،از ابتــدای این ماه تمام
پرداختیهای خود را در جایی ثبت کنید و آنها را به
صورتهفتگیوماهانهفهرستکنید.برایانجاماین
کار میتوانید از قلم و کاغذ یا نرم افزارهای سادهای
مانند اکسل استفاده کنید .در ثبت آمار دخل و خرج
خود،تمامجزئیاترابهحسابآوریدوفهرستدقیق
از تراکنشهای مالی خانواده آمــاده کنید .در گام
بعد ،پس از آنکه خرجهای ماهانه را دقیقا شناسایی
کردید ،باید آنها را دســته بندی کرده و مجموعه
هزینههردستهرامشخصکنید.بااینکارمیتوانید
نقاط پرهزینه را یافته و درصدد اصالح آنها برآیید.
این کار نیاز به مطالعه و تصمیمگیری جدی خواهد
داشت .باید زمینههای خاصی را که بیش از حد نیاز
پول شما را به هدر میدهند پیدا کنید و آنگاه برای
کاهشمیزانهزینهدرآنهاتصمیمبگیرید.تصمیم
شمادراجراییشدننهاییبرنامهاهمیتزیادیدارد.
این تصمیم باید در سطح تمام اعضای خانواده مطرح
شودویکیکافرادبرایپایبندیبهآنتوجیهشوند.
برای اجرایی کردن تصمیمات مرتبط با کاهش ،در
گام بعد به دنبال راهکارهای جایگزین باشید .به طور
مثال ،اگر پول زیــادی را صرف غذا خوردن خارج از
خانه میکنید ،میتوانید با آشپزی در خانه از غذای
سالم و ارزان استفاده کنید .اقالم مصرفی خود را از
فروشگاههایی بخرید که کاالها را با قیمت ارزانتر
ارائهمیکنند.کفشوپوشاکرادردورههایتخفیف
خریداری کنید و پیوسته در جستوجوی مکانها
و زمانهایی برای خرید ارزان باشید .مطمئن باشید
که این کار کامال شدنی است؛ تنها به اراده و تصمیم
شما بستگی دارد .ممکن است عجیب به نظر برسد،
اما یکی از راههای کاهش هزینهها و پس انداز ،توجه
به نیازهای مستقیم خودتان است؛البته معنای این
حرفخریدنهرکاالییکهبهنظرتانجالبمیرسد
نیست ،بلکه به این معناست که در میان مسیرهای
هزینه و بدهکاران ماهیانه ،جایی هم برای شخص
خودتان در نظر بگیرید .با این کار روحیه مناسبتری
برایپیشبردبرنامهپساندازخواهیدداشت.بهترین
روش برای این فرآیند ،تعیین اهداف میان مدت و
بلندمدت اســت .این اهداف باید به صورت جمعی
تعیین شوند و در جلسات منظم ،نظر تمام اعضای
خانوادهنیزتامینشود.پسازتعییناهداف،میتوانید
به صورت ماهانه بودجهای را برای تحقق آنها کنار
بگذارید .برای این کار تا انتهای ماه صبر نکنید ،چون
ممکن است تمام درآمد خود را خرج کرده و جایی
برای پس انداز باقی نماند.
■ مبالغ پس انداز شده را جایی قرار دهید که
امکان برداشت پیش از موعد وجود نداشته
باشد
به طور مثال ،حسابهای سرمایه گذاری بلندمدت
به شما اجازه برداشت مداوم پول را نمیدهند؛ چراکه
در این صورت سود شــما کاهش خواهد یافت .این
انگیزهای جدی برای کنترل احساسات آنی در شما
ایجاد خواهد کرد .به عالوه میتوانید مبالغ پس انداز
شده را در حساب فردی که اعتماد مطلق به او دارید
(مثال همسرتان) واریز کنید تا نتوانید از آن برداشت
کنید؛ البته اگر از این روش استفاده میکنید ،کامال
در خصوص فرد انتخاب شده تامل کنید تا بعدا دچار
مشکلنشوید.
■ استفاده از ظروف شیشهای به عنوان قلک
نیز یکی از روشهای بسیار جالب توجه برای
پس انداز کردن است
این روش به نظر کودکانه میرســد اما اگر آن را به
کار گیرید ،متوجه کارایی باالی آن خواهید شــد.
ظرفی را انتخاب کنید که درب آن کوچک باشــد
و نتوانید به سادگی دســت خود را در آن فرو کنید.
مبالغ پس انداز شده را به نسبت درآمدتان در ظرف
بیندازید و تا زمان پر شدن آن صبر کنید .این روش
به سبب آنکه میزان پول جمع شده را بسیار ساده و
مستقیم به شما نشان میدهد ،بسیار کارآمد است و
انگیزه جدی برای تمام اعضای خانواده ایجاد خواهد
کرد.
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دغدغهای که همچنان پابرجاست؛

غولوثیقه،تراژدیپُرتکرارپروندههایاشتغال

در سالهای اخیر برمبنای سیاست
دولت در ایجاد اشتغال ،پیاده سازی
طرح اشــتغال فراگیر و اشتغالزایی
پایدار در مناطق روستایی و عشایری
با استفاده از منابع بانکی و صندوق
توسعه ملی مورد توجه قرار گرفته،
اما اجرای این طــرح عمال در برخی
نقاط همچون شهرستان خمین به
کندی پیش میرود.
آنچه امروز شــتاب بخشــی بــه اجرای
طرحهای اشتغال فراگیر و پایدار روستایی
در شهرستان خمین را دچار مشکل کرده،
تهیه وثیقه ،معوقات بانکی برای دریافت
تســهیالت همچنین تغییرات کاربری
در اجــرای طرحهای ایجاد اشــتغال در
مناطق روستایی است که بالتکلیفی در
تصویب طرحهای اشتغالزا در کمیتههای
فنــی و کنــدی پرداخت تســهیالت از
ســوی بانکهای عامل را رقم زده است.
اشــتغالزایی و توجه به اقتصاد و تقویت
معیشت در مناطق کم برخوردار و روستایی
امروز از دغدغههای اصلی کشور بوده و نگاه
ویژه به این بخش باعث گرایش به سمت
طرحهای اشتغالزایی در مناطق روستایی
شده است؛ اما موانع پیش رو و عدم تسهیل
در فرآیند اجــرای طرحهــا ،بی رغبتی

کارآفرینان و افزایش نرخ بیکاری قشــر
فعال اقتصادی شهرستان خمین را رقم
زده است .کند بودن روند جذب تسهیالت
اشتغالزایی در شهرستان خمین ،عمدتا به
دلیل عدم تناسب پروندههای متقاضیان و
کارآفرینان دریافت تسهیالت طبق ضوابط
و مقررات نظام بانکی و تسهیل در فرآیند
پرداخت تسهیالت از سوی بانکهای عامل
است .شتاب بخشی در پیاده سازی طرح
اشــتغال فراگیر و پایدار روستایی منوط
به عملکرد دســتگاههای متولی اجرای
این طرح نیز هســت که پس از ثبت نام
متقاضیان در سامانه کارا ،طرحهایی که
دارای نواقص هستند در کمیته فنی تعیین
تکلیف شوند تا فرآیند پرداخت تسهیالت
تسریع شود.
ضرورت تســریع پرداخت
تسهیالت ازسوی بانکهای

عامل
فرماندار خمین ،در این زمینه اظهار داشت:
معرفی طرحهای اشتغال فراگیر و پایدار
به بانکهای عامل برای جذب تسهیالت
اشتغال روند مطلوبی دارد؛ اما در مرحله
پرداخت تسهیالت از ســوی بانکهای
عامل نیازمند تسریع و تسهیل است .احمد
طهرانی ادامه داد :براساس میزان سهمیه

جذب اعتبارات اشتغال شهرستان خمین
در قالب اشتغال پایدار و فراگیر ،عملکرد
این شهرســتان در زمینــه معرفی طرح
به بانکهــای عامل  ۱۵۰درصد اســت.
وی ادامــه داد :طبق آئیــن نامه اجرایی
قانون حمایت از توســعه و ایجاد اشتغال
پایدار در مناطق روســتایی و عشایری با
استفاده از صندوق توسعه ملی و عاملیت
چهار بانک ،ســهمیه شهرستان خمین
در جذب اعتبارات پایدار روســتایی ۹۵
میلیارد ریال و اشتغال فراگیر  ۲۳میلیارد
ریال است .فرماندار خمین تصریح کرد:
طرحهای اشتغال فراگیر و پایدار روستایی
شهرستان خمین در حوزه صنعت و معدن،
کشاورزی ،خدمات و طرحهای گردشگری
است و تسهیالت اشــتغال به متقاضیان
در اجرای این طرحها پــس از تصویب و
معرفی به بانکهای عامل با نرخ  ۶تا ۱۸
درصد پرداخت میشــود .طهرانی اظهار
کرد :تصویب و معرفی طرحهای اشتغال
متقاضیان به بانکهــای عامل ،با جدیت
در کارگروه اشــتغال شهرستان و استان
پیگیری میشود و رفع موانع و تسهیل در
اجرای طرح مد نظر دستگاههای متولی
است و شهرستان خمین نیز در این حوزه
وضعیت مطلوبی دارد؛ اما در روند جذب و
پرداخت تسهیالت بانکی روند کندی را

نکته

در شهرستان خمین ،شاهد هستیم .وی
خاطر نشــان کرد :وثیقه ،معوقات بانکی
و تغییرات کاربری در مناطق روستایی از
جمله مشکالت متقاضیان طبق ضوابط
و مقررات بانکهــای عامل برای دریافت
تسهیالت است و بانکهای عامل اقدامات
الزم برای تسهیل و رفع مشکالت در این
زمینه را در دستور کار دارند .طهرانی خاطر
نشان کرد :بانکهای عامل برای تسهیل در
تامین وثیقههای متقاضیان برای دریافت
تســهیالت اشتغال ،ســند محل اجرای
طرح و امالک و اسناد روستایی را به عنوان
 ۵۰درصد از وثیقه مورد تأیید قرار دادند
همچنینمتقاضیانیکهمشکالتمعوقات
اقســاط بانکی و چک برگشتی دارند اگر

بتوانند این موضوعات را به نتیجه مطلوب
برســانند ،در پرداخت تسهیالت اشتغال
روستایی و فراگیر دارای اولویت هستند.
رئیس اداره تعــاون کار و رفاه اجتماعی
شهرســتان خمین اظهار کرد :پرداخت
تســهیالت در راســتای ایجاد اشتغال با
همــکاری بانکهــا ممکن میشــود؛
محمدرضا مختاری فرد بیان کرد :با تحقق
پرداخت تسهیالت به طرحهای مصوب
در کارگروه اشــتغال شهرستان خمین،
میزان فرصت شــغلی در قالب اشــتغال
فراگیر بــرای  ۷۹۳نفر و اشــتغال پایدار
روســتایی  ۷۷۴نفر در بخش کشاورزی،
صنعت و گردشــگری پیش بینی شــده
است.

خبر ویژه

روشهایی برای مسدود کردن عابربانک به سرقت رفته

منابع اشتغال روستایی در کجا هزینه شود؟

کارتهــای بانکی ،یکــی از جذابترین اقالم
سرقتی برای کیف قاپان و ســارقان اینترنتی
هستند .اگر رمزمان هم در دسترسشان باشد
هم که دیگر موجبات خنده وشــادی آنها را
فراهم کردهایم .پلیس فتا ،بانکها و رسانهها،
بارها و بارها نکات امنیتی الزم جهت مراقبت
از کارتهای بانکی و رمز آن را اعالم کردهاند با
این وجود روزانه شاهد مراجعه تعداد بی شماری
از افراد به مراکز پلیس به منظور اعالم سرقت
اطالعات و کارتهای بانکیشــان یا بدتر از آن
خالی شدن حسابهایشان هستیم .در این متن قصد نداریم به شما بگوییم برای پیشگیری از سرقت اطالعات و
کارتتان چه بکنید ،بلکه میخواهیم ،بگوییم اگر خدای نکرده کارتتان یا شماره و رمز آن به سرقت رفت چه کنید.
به طور کلی برای اطالع رسانی از سرقت کارتتان و بستن کارتتان بدون اینکه حساب شما مسدود شود ،چهار روش
وجود دارد - 1:یک راه مسدود کردن کارت بانک ،مراجعه به شعب بانک صادرکننده کارت است.
 - 2راه دیگرمسدود کردن کارت بانک ،مراجعه به سایت اینترنتی بانک صادرکننده کارت است.
 - 3همچنین برای مسدود کردن کارت بانک میتوانید ،با میز امداد بانک صادرکننده کارت (تلفن بانک) تماس
بگیرید - 4.در نهایت برای مسدود کردن کارت بانک ،داشتن رمز دوم کارت الزامی است.

ایسنا :یک کارشــناس بــازار کار حفظ اشتغال
موجود در شــرایط فعلی اقتصاد را مهمتر از ایجاد
شغل میداند .او تاکید دارد که دولت منابع اشتغال
روستایی را بهجای ایجاد شغل در روستاهای فاقد
منابع آبی در جهت احیــای بنگاههای خاموش و
شهرکهایصنعتیتعطیلشدهصرفکند.حمید
حاجاسماعیلیاظهارکرد:امروزروستاهایماخالف
سنواتگذشتهبامشکالتعدیدهایدربحثمسائل
زیست محیطی ،آب و هوایی و آب و خاک مواجه
شدهاند؛ لذا امکان پیادهسازی طرحهای اشتغالزا
وجودندارد.اوگفت:طبعابایددرجاییسرمایهگذاریکنیمکهامکانوفرصتاشتغالوجودداشتهباشد؛چونبیشترروستاها
به دلیل خشکسالی و بیآبی خالی از سکنه شده و راه مهاجرت به شهرها را در پیش گرفتهاند ،بنابر این طرحهای کشاورزی
دراینروستاهااساساقابلاجرانیستچهرسدبهاینکهآنجازیرساختهارافراهمومنابعتزریقکنیم.اینکارشناسبازارکار
تاکیدکرد:نظرمنایناستکهباتوجهبهاینکهتحریمهابرگشتهوشرایطکشوربهلحاظمحدودیتهاچندانمساعدنیست،
دولتتخصیصمنابعدرروستاهارارهاکندوآنراصرفاحیایکارخانههاوبنگاههایخاموشوشهرکهایصنعتیکند
کهنیمهراکدونیمهتعطیلفعالیتمیکنند.بهگفتهاینفعالکارگری،حفظاشتغالموجودوجلوگیریازریزشنیروهای
کارمهمترازایجادشغلاست،چونشرایطکشورتغییرکردهوبایدمنابعملیرابااحتیاطهزینهکرد.

اگر به عکاسی عالقه مندید بخوانید

شکار لحظهها

اولین عکسها با دوربینهــای ابتدایی و کمترین
تجهیزات تولید میشدند و امکانات و تجهیزاتی که
امروزه برای عکاسان مهیاست ،قابل مقایسه با آن
زمان نیست؛ اما با کمی دقت ،میتوان متوجه شد
که عکسهای آن دوران با عکسهای آتلیهای امروز
تفاوت چندانی ندارنــد؛ چرا که هر دو ،عکسهایی
خشک و بیروح هستند که همه چیز رویشان ثبت
میشود ،بدون اینکه از خودشــان اظهار وجودی
بکنند .عکسهایی که با حاشیهای سفید به کاغذ
چسبیدهاند و این خود تأکیدی بر فاصله این عکسها
با واقعیت است و چه تأســفبار است که بسیاری
از مردم عکاســی را مســاوی با همین عکسهای
پرســنلی و خانوادگی میدانند! و متعجب هستند
که چرا عدهای از جوانان برای فراگرفتن این حرفه،
چهار سال در دانشگاه تحصیل میکنند؛ در حالی که
بسیاری از عکاسان موفقی که آنها میشناسند ،این
حرفه را نسل در نسل فراگرفتهاند و اصال تحصیالت
دانشگاهی ندارند ،اما استادان و دانشجویان رشته
عکاســی ،نظری متفاوت دارند .آنها معتقدند که
استودیوهای عکاسی به«حرفه عکاسی» میپردازند
در حالی که دانشــگاهها «هنر عکاسی» را آموزش
میدهند .دانشجویان رشته عکاسی با علوم و فنون
مختلفی در زمینه عکاسی آشــنا شده همچنین
رشتههای مختلف عکاسی را از قبیل عکاسی خبری،
تبلیغاتی ،علمی ،طبیعت و پرتره آموزش میبینند.
البته این اطالعات خیلی جامع و عمیق نیست؛ چون
هریک از رشــتههای فوق ،خود دنیای گستردهای
دارد که نمیتوان طی چهار ســال با آنها آشنا شد
و اصال یک عکاس نمیتواند با تمامی این رشتهها

و تجهیزات مربوط به آنها به خوبی آشــنا شود .در
ضمن دانشگاه تنها راه دستیابی به اطالعات علمی،
فنی و هنری مورد نظر در رشته عکاسی نیست ،اما
یک دانشجوی عکاسی میتواند طی مدت کوتاهتری
این اطالعات را کسب کند؛ یعنی معلوماتی را که یک
عکاس تجربی طی مدت طوالنی به دست میآورد،
یک دانشجو در مدت چهار سال آموزش میبیند .در
واقع یک عکاس به ثبت و گزینش لحظههایی از زمان
میپردازد که دربردارنده نمایشی از حاالت انسانی،
پدیدههای علمــی ،مناظر طبیعی یــا هر موضوع
دیگری است که قابل ثبت روی نوار حساس فیلم
است .این گزینش از یک سو برپایه شناخت فرهنگ
جامعه و شــناخت عمومی هنرها استوار است و از
ســوی دیگر بر انتقال و تطبیق آنها با فنشناسی و
علوم مربوط به عکاســی تکیه دارد و مهمترین کار
عکاسی ،عبارت است از تلفیق بهجا و درست این دو
با یکدیگر؛ چرا که فنشناسی در عکاسی ،به ساخت
قالب اصلی عکس کمک میکند و شناخت فرهنگ،
جامعه و هنر به ساخت محتوای کار یاری میرساند.
■ تواناییهای الزم:
هنرمند عکاس ،به هنر دیدن مجهز است .چشمهای
هوشیار و جست وجوگر او به معنی مکانها ،اشیاء و
حوادثی رخنه میکند که از نگاه لغزنده چشمهای
دیگــران پنهان میمانــد .بنابراین زیبایــی را در
چیزهای پیشپا افتاده ،غیرمعمول را در معمول و
معنی را در ظاهرا بیمعنی میبیند .همچنین یک
عکاس باید در محیط جامعه بوده و پرجنب و جوش
باشد .چون عکاسی مثل نقاشی نیست که در خانه
بنشــینیم و هرچه دلمان خواست ،نقاشی کنیم و

حتی در تابستان ،پاییز را بکشیم؛ بلکه عکاسی شکار
لحظههاست؛ پس باید در ساعات مختلف شبانهروز
در مکانهای متفاوت حضور داشت تا بتوان لحظه
مورد نظر را شــکار کرد و باالخره یک عکاس باید
اطالعات عمومی خوبی داشته باشد؛ یعنی باید شعر
بخواند ،داستان بخواند ،روزنامه بخواند تا بفهمد در
کجا و در چه زمانی زندگی میکند؛ چون عکاسی که
در زمان حال نباشد ،نمیتواند عکس بگیرد.
■ موقعیت شغلی در ایران
اکثر فارغالتحصیالن رشته عکاسی ،جذب مطبوعات
میشــوند؛ چون در حال حاضر ما شاهد گسترش
مطبوعات و نیاز آنها به عکاسانی تازهنفس و متبحر
هستیم .برپایی نمایشــگاههای صنعتی متعدد و
توجه به آگهیهای تجاری و فرهنگی نیز باعث شده
اســت که تعداد قابل توجهی از فارغالتحصیالن،
جذب عکاسی تبلیغاتی بشــوند ،حوزه انتشارات
نیز تعداد دیگــری از فارغالتحصیالن این رشــته
را به کار گرفته اســت و با کمال تأسف ،تعدادی از

فارغالتحصیالن نیز استودیو باز کرده یا به عکاسی
از مراسم و میهمانیها میپردازند؛ در حالی که برای
کار در یک آتلیه عکاســی ،نیاز نیست که دانشجو
چهار سال در دانشگاه تحصیل کند؛ بلکه میتوان
طی چند ماه بهراحتی فن عکاسی را فرا گرفت و یک
آتلیه عکاسی باز کرد.
■ درسهای این رشته در طول تحصیل
دروس پایه :مبانی هنرهای تجسمی ،کارگاه طراحی
پایه ،کارگاه عکاسی پایه ،هندسه مناظر و مرایا ،هنر
و تمدن اسالمی ،آشنایی با هنر در تاریخ ،آشنایی
با هنرهای سنتی ایران ،آشنایی با رشتههای هنری،
کارگاه عکاسی رنگی.دروس اصلی:شیمی عمومی
و شیمی عکاسی ،فیزیک و ابزارشناسی ،تاریخچه
عکاسی ،آشنایی با فیلمبرداری ،نورپردازی ،فنون
عرضه و نمایش عکس ،تجزیه و تحلیل و نقد عکس،
کارگاه تخصصی عکاسی ،فنون بازسازی عکس.
دروس تخصصی:کارگاه عکاســی ،طرح و رســاله
نهایی.

در بازار سهام ثروتمند شوید

ســرمایهگذاری در بازار ســهام ،روشی است تا
کمی بیشــتر پول نقد اضافی به دســت آورید.
در واقع ،با روش درست و مهارتهای مناسب،
سرمایهگذاری حتی با مبالغ کم در بازار سهام،
میتواند شما را در مسیری قرار دهد که درآمد
میلیاردی داشته باشــید .اینکه میلیاردر بازار
سهام شوید ،کار آسانی نیست و معجزهای نیست
که یک شبه اتفاق بیفتد؛ ولی امکانپذیر است.
اگر میخواهید میلیاردر بازار ســهام شوید ،در
اینجا چند نکته از ثابت شــدهترین نکات ،آمده
تا به اهدافتان و درآمدی دست یابید که همیشه
خواستار آن بودهاید.
-1بــرای ثروتمند شــدن در بازار ســهام ،به
ســهامهای پرخریدو فروشــی توجه کنید که
افزایش جدیدی داشتهاند.
وقتی به دنبال رویاهایتان در بازار سهام هستید،
مطمئن شوید که به سهامهای داغ توجه دارید.
تحقیقتان را انجام دهید ،به الگوهایشــان نگاه
کنید و توجهتان را معطوف ســهامهایی کنید
که در حال رشد هستند؛ زیرا در نظر دارید آنها
را دنبال کنید تا به افزایش جدیدی برســید .به
ســهامهایی توجه نکنید که در پایینترین حد
هستند.
 -2برای ثروتمند شدن در بازار سهام ،میتوانید
خرید و فروش اعتباری انجام دهید.
بعضی از آدمها فکر میکنند ،برای ثروتمند شدن
به بازار داغ نیاز دارند .قضیه از این قرار نیســت؛
فروش اعتباری را نادیده نگیرید .مجبور نیستید
برای مدت طوالنی یک سهام را نگه دارید تا سود
کنید .فقط موفقیتی را مدنظر داشته باشید که
زمانی تاجران داشتهاند .آنها مظهر کسب درآمد
از فروش اعتباری هستند.
-3برای ثروتمند شدن در بازار سهام ،به سرعت
جلوی ضررتان را بگیرید.
اگر میخواهید در بازار موفق باشــید ،خودتان
را کامال از آن وضعیت رها کنید .اگر با مشکلی
روبهرو شدید ،جلوی ضررتان را بگیرید و سریع
به حرکت خود ادامه دهید .به شکســتتان فکر
نکنید؛ ولی در عوض ،بــه آینده نگاه کنید .قرار
است شکست بخورید ،پس حاضر و آماده باشید
تا پیش بروید.
-4برای ثروتمند شدن در بازار سهام ،نترسید که
کل سود یا بخشی از آن را بگیرید.
مســئله مهم در درآمد شــما ،چیزهایی است
که واقعا سود نیســتند ،مگر اینکه کسب شده
باشند .نترسید که بخشــی از سود را از آن خود
کنید یا خیلی زود به سود برسید .بازار به سرعت
تغییر میکند؛ خوب است وقتی حس میکنید
موقعیت مناسب است ،خارج شوید و سودهایی
را که میتوانید ،بهدست آورید.
-5اگر میخواهید در بازار سهام ثروتمند شوید،
باید پذیرای فناوری جدید باشید.
دنیا در حال تغییر اســت و این تغییر به سرعت
روی میدهد ،پس اگر میخواهید در بازار سهام
موفق باشید ،باید همراه آن تغییر کنید .اینک
زمانی نیست که از شرکتهای فناوری بترسید.
اینها ،شرکتهای آینده هســتند .از فناوری
و مدلهای جدید کســبوکار استقبال کنید و
مشتاق باشــید و بخواهیدکه با مدنظر داشتن
سرمایهگذاریتان ،جلوتر از زمان حرکت کنید.
-6سهامهای نقد شونده را دو دستی بچسبید.
اگر میخواهید درآمد جدی داشــته باشــید،
بهترین راه این است که به سهامهای نقدشونده
و بســیار خرید و فروش شــده بچسبید .سعی
کنید به هر قیمتی از سهامهای غیرنقدی ،دور
بمانید .اینها سهامهایی هستند که وعدههای
بزرگی میدهند ،ولی از روند گذشتهشان باالتر
نمیروند.
-7برای ثروتمند شدن در بازار سهام ،هرچیزی
را که سهام میگوید ،باور نکنید.
در دنیای تجارت ،بحث فایدهای ندارد .به وعدهها
یا جار و جنجالها گوش نکنید ،فقط به عملکرد
ســهام نگاه کنید .تحقیقتــان را بکنید ،توجه
کنید آن ســهام چطور عمل میکند و واقعا چه
عملکردی را انتخاب میکنــد .در این صورت
خواهید فهمید در آینده چه انتظاری از ســهام
دارید.
-8متنوع باشید و از اهرم (مالی) استفاده نکنید.
زیاد خود را به دردسر نیندازید .آدمهای بسیاری
در مورد تنوع و استفاده از اهرم صحبت میکنند.
این ،راه درآمد میلیاردری نیســت .من عموما
هربار یک تا دو سهام را نگه میدارم و بیش از ۳۰
درصد داراییام را در سرمایهگذاریهایم استفاده
نمیکنم .درست است!
-9نیازی نیســت کف قیمت بخرید و به سقف
بفروشید.
بنابراین ،بسیاری از تاجران جدید به ضربالمثل
قدیمی توجه دارند که باید به پایینترین قیمت
بخرید و باالترین قیمت بفروشــید .بله ،خوب
میشد اگر میتوانستید ،این کار را انجام دهید؛
زیرا این به معنای بیشترین سودهاست ،ولی فقط
باید به نوسان قیمتها توجه کنید ،نه الزاما به باال
و پایین رفتن آنها .میتوانید میانگین را در نظر
بگیرید و سودهای عمدهای به جیب بزنید.
-10همیشه برنامهای داشته باشید.
اگر واقعــا میخواهید موفقیــت بلندمدتی در
بازار ســهام داشته باشــید ،بهترین چیزی که
میتوانید انجام دهید ،این است که در هر تجارتی
با برنامهای خاص وارد شوید .قبل از اینکه شروع
کنیــد ،برای آنچــه از ســرمایهگذاریهایتان
میخواهیــد ،نمایه خاصــی از احتمال خطر/
پاداش ایجاد کنید ،مهم نیستند چه هستند.

