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هر ساله حدود 60 درصد از دانش آموزانی 
که از مقطع متوســطه اول فارغ می شوند و در 
جریان انتخاب رشته متوسطه دوم قرار می گیرند 
به سمت رشته های نظری سوق داده می شوند 
و این در حالی اســت که نیاز جامعه به نیروی 
نیمه متخصص هر ســاله با توجه به صنایع روز 
بیشتر می شود. دانش آموختگان رشته های فنی 
حرفه ای و یا کار و دانش با اینکه تنها 40 درصد از 
جمعیت دوره متوسطه دوم را تشکیل می دهند 
با کسب تجربیات کاری غالب افراد مشغول به 
کار پس از فارغ التحصیلی را تشکیل می دهند .

متاســفانه علی رغم انبوهی از آگاهی بخشــی ها 
به خانواده هــای دانش آموزان در مــورد مزیت های 
آموزش فنی و حرفه ای و گرایش به رشــته های تابعه 
هنوز هم تردیدهایی پیش روی آنها در مورد انتخاب 
رشته های فنی و حرفه ای از سوی فرزندانشان وجود 
دارد. خانواده ها از خاطر نبرند گرایش به رشــته های 
فنی حرفه ای هرگز ناشــی از تنبلی یا ضعف نیست و 
خانواده ها باید به این شــناخت برسند که رشته های 
فنی حرفه ای یعنی آموختن مهارت و کســب تجربه 
بیشتر که اتفاقا عامل پیشرو در جامعه است و می توان 
در حال تحصیل در  دانشگاه به کار نیز مشغول شد.  
کمبود نیروی آموزشی در هنرستان های پسرانه                                                                      
مریم ایوبی، کارشــناس مســئول آموزش فنی 
حرفه ای میــزان گرایش دانش آموزان منطقه 9 را به 
تحصیل در رشــته های فنی به نســبت سایر مناطق 

بهتر می داند. 
ایوبی که 23 سال سابقه فعالیت در آموزش و پرورش 
را دارد می گویــد :» 40 درصد از دانش آموزان در حال 
حاضر می توانند به سمت هنرستان های فنی حرفه ای یا 
کار و دانش سوق داده شوند و این به علت گنجایش کم 

برای فعالیت هنرستان ها و محدودیت امکانات است.«
وی در ادامه می گوید :» کار در هنرســتان ها در 
مقایسه با کار در دبیرستان ها سخت تر است، اما بازار 
کارما اکنون بیشتر در دست رشته های مهارتی است 
و نیازمند پرورش نیروی مهارتی بسیاری هستیم که 

در هنرستان ها انجام می شود.«
هنرآموزان هنرســتان ها از افرادی هســتند که 
متخصص و کارشناس یک رشته فنی هستند. به طور 
مثال هنر آموز  رشــته کامپیوتر باید کارشناســی یا 
کارشناســی ارشد مهندســی کامپیوتر داشته باشد 
در حالــی که دبیران نظری اغلــب فارغ التحصیل از 
رشــته های علوم پایه یا دبیری اند،اما حقوقی که به 

هنرآموزان تعلق می گیرد کمتر است. 
 این موضوع ســبب عدم تمایل آقایان به تدریس 
در هنرســتان ها و در نتیجه کمبود شــدید نیرو در 

هنرستان های پسرانه است .
مریم ایوبی آشنایی خانواده ها با رشته های فنی را 
تا حدودی کــم می داند. وی ادامه می دهد: »با توجه 
به این دانش آموزان در هنرســتان ها دروس عملی را 
به نسبت تئوری بیشتر فرا می گیرند؛استرس و تنش 

کمتری نیز برای آموختن دارند. «
هنرستانی ها پیشتاز در بازار کار

ایوبــی کارشــناس آمــوزش فنی حرفــه ای در 
توضیح آشــنایی دانش آموزان ورودی به هنرستان ها 

جدو    ل

طــال و آسانســور به  هنرســتان های منطقه 9 خبر 
می دهد و می گوید :»رشته طراحی طال نخستین بار در 
منطقه 4 شروع به کار کرد و حاال در منطقه 9 نیز در 
هنرستان های دخترانه طراحی طال و در هنرستان های 
پسرانه ساخت طال های طراحی شده آموخته می شود .«
وی در مورد رشــته آسانســور توضیــح می دهد: 
»تحصیل در رشته آسانسور به طور دوگانه انجام می شود 
کــه بچه ها دوره عملی را در دانشــگاه کار و دانش که 
تجهیزات الزم در آن جا موجود است، انجام می شود .«

ایوبــی در خاتمه کالمش می گویــد: »امیدوارم 
خانواده ها اطالعاتشان در مورد رشته های فنی و کار 
و دانش کامل باشــد و ســپس با آگاهی از رشته ها و 
اطــالع از نیاز های جامعه  به انتخاب و تصمیم گیری 

صحیح بپردازند.«
 کسب تجربه در دوره های عملی

 هنرجویان هنرســتان یــا کار و دانش عالوه بر 
فعالیت هــای عملی در طول ســال های تحصیلی در 
مدرسه، در پایان سال سوم در تابستان دوره ای عملی 
را می گذرانند که این دوره برای افرادی که در هنرستان 
تحصیل کرده اند به عنوان کار آموز و برای افرادی که 

یک مشاور خانواده می گوید : » تعداد بسیار زیادی 
از افرادی که برای طالق یا مشــکالت ازدواج مراجعه 
می کنند با بررسی مشخص می شود که اساسی ترین 
مشــکل مربوط به مشکالت مالی ناشی از بیکاری یا 

عدم داشتن شغل مناسب است .«
بــا وجود صنایــع و حرفه های گوناگون، شــاید 
مهم ترین دلیل افرادی که شــغل مناسبی ندارند که 
ســیل کثیری را نیز در بر می گیرند، مشکالتی است 
که به یک انتخاب اشتباه ناشی از شناخت نادرست یا 

عدم آگاهی است. 
محســن محمدی روانشناس می گوید:»مهارت و 
اســتعداد نهفته در افراد اغلــب در دوران کودکی به 
سهولت قابل  مشاهده است. بسیاری از کودکانی که 
به بازی با سیستم های الکترونیکی نظیر سیم یا باتری 
عالقمند هستند  در بزرگسالی گرایش به رشته های 

فنی مهندسی دارند .« 
ضرورت مهارت آموزی

 و خروج از بحران بیکاری 
سنگ زیربناي موفقیت ،  به درک ارزش مهارت ها 
از سوي افراد،  شرکت ها و دستگاه هاي دولتي وابسته 
اســت. بیشتر افراد و سازمان ها باید متقاعد شوند که 
موفقیت درآینده وابسته به ارتقا سطح مهارت هایشان 
است. اگر افراد و سازمان ها باور کنند که ارتقا مهارت ها 

برخــي از گروه ها خصوصا جوانــان ضربه خواهد زد. 
قابلیت اشتغال این گروه ها یکي از شاخص هاي تحقق 

عدالت اجتماعي است.
اهمیــت دادن بــه مهارت ها به عنــوان ابزاري 
براي کســب موفقیت هزینه هــاي دولت را افزایش 
مي دهد. سهم مســئولیت دولت ،  نهادهاي عمومي، 
کارفرمایان و افراد باید مورد بازاندیشــي قرار گیرد. 
ضروري اســت کارفرمایان و افراد بــه میزان تقاضا 
براي کسب مهارت، مشارکتشــان را افزایش دهند. 
نهادهــاي دولتي نقش کلیدي در ایــن بازي دارند 
 چون نهادهاي دولتي خودشــان کارفرماهاي بزرگي 
هســتند. اقدامات صورت گرفته براي افزایش منافع 
و یا کاهش هزینه مهارت ها، حجم سرمایه گذاري بر 
روي مهارت ها توســط کارفرمایان و افراد را افزایش  
مي دهد. دولت ها مسئولیت اصلي براي بهبود اشتغال 
و سیستم هاي آموزش شغلي و حرفه اي را بر عهده 
دارند. تامین بودجه در شــرایط بد اقتصادي هزینه 
هاي دولت را افزایش مي دهد. بنابراین دولت ها باید 
پاسخگوي سیستم هاي آموزشي به نیازهاي فراگیران و 
کارفرمایان را مد نظر قرار دهند. عملکرد و پاسخگویي 
سیستم هاي آموزش شغلي و حرفه اي عامل مهمي در 
غلبه بر بحران جاري و کمک به رشــد در بلند مدت 

محسوب مي شود.

می گوید:»2 کتابچه برای انتخاب رشته دانش آموزان 
متوسطه وجود دارد که یکی از آنها بطور کامل مربوط 
به معرفی رشته های تحصیلی هنرستان ها و مدارس 

مربوط هستند .«
وی در ادامه در تفکیک دو رشــته کار و دانش و 
فنی حرفــه ای می گوید :» دانش آموزان فنی حرفه ای 
معموال به نسبت مراکز کار و دانش از نمرات باالتری 
بر خوردار اند. چون درس های تئوری بیشتر و کار عملی 
کمتری دارند، اما تحصیل در کار و دانش با مهارت های 
سنگین تری همراه است در حالی که دروس تئوری 

سبک تر است .«
این کارشناس مســئول آموزش فنی و حرفه ای 
معتقد است رشته های کار و دانش به گونه ای هستند 
که با توجه  به نیاز جامعه به روز می شوند، امارشته های 
فنی حرفه ای را بیشــتر شبیه همانی که در گذشته 

بوده اند، می داند.  
از او در مــورد تفاوت هــای ورود بــه بــازار کار 
دانش آموزان فنی در قیاس با نظری سوال می کنم و در 
پاسخم می گوید: » هنرجویان هنرستان یا کار و دانش 
به نسبت دانش آموختگان نظری بر خالف تصور عام 
جلو تر هستند. در سال دهم، بچه ها مهارت هایی را یاد 
می گیرند که می توانند در بازار کار دست داشته باشند 
اما نظری ها چون هنوز مهارتی بلد نیستند، نمی توانند 

وارد بازار کار شوند. «
ایوبی همچنین از اضافه شــدن دو رشته طراحی 

و پرورش از مراکزی است که دانش آموزان  از مدارس 
بطور مستقیم برای دوره ها به آن جا معرفی می شوند. 
با تعدادی از هنرجویان دوره کار آموزی که برای 
دوره خــود در آموزش و پرورش فعالیت می کنند، به 
گفت و گو  می پردازم. زهره طایفه که از ســال سوم 
حســابداری به تازگی فارغ آماده،می گوید: »با وجود 
اینکه فعالیتی که دارم با رشته تحصیلی ام در ارتباط 
نیست، اما از وقتی برای دوره کارآموزی فعالیت می کنم 

از روابط عمومی بهتری برخوردار شده ام .«
این کارآموز در ادامه می گوید: »تجربیاتی که در 
طول این دوره به دست آوردم را برای کار موثر می دانم 

و خودم می خواستم که با مردم در ارتباط باشم .«
ســارا کشــاورز و زهرا امیری دیگــر کارآموزانی 
هستند که از رشته حسابداری به فعالیت در آموزش 
فنــی و حرفه ای معرفی شــده اند. زهرا امیری که در 
واحــد فنی و حرفــه ای آموزش و پرورش مشــغول 
فعالیت اســت، می گوید: »با توجه به اینکه خودم در 
هنرستان فنی حرفه ای تحصیل کرده بودم ؛ به خوبی 
می توانستم اولیا و دانش آموزانی که مراجعه می کنند 
 را راهنمایی کنم و این بسیار حس خوبی به من در کار 

می داد.«
همچنین او معتقد اســت اکنون به نســبت قبل 
دیگر رفتاری خجالتی و کــم رو ندارد و این موضوع 
را از برخــورد با ارباب رجوعــی که مراجعه می کنند 
می داند. امیری با اینکه تنها حدود یک ماه اســت در 
دوره کارآموزی شرکت می کند، می گوید: » در ساعاتی 
که کارشــناس واحد حضور نــدارد به تنهایی قادر به 

پاسخگویی افرادی که مراجعه می کنند، هستم .«
آنهــا از برخی ســختی های تحصیل در رشــته 
حســابداری در هنرستان هم می گویند که به نسبت 
تحصیــل در رشــته حســابداری از شــاخه نظری 

دشواری های کمتری داشتند. 
ره صد سال را یک شبه رفتن

جوانان جویای کارگاهی با مواردی در جامعه مواجه 
می شــوند که با وجود عدم صالحیت یا در یک مدت  
غیر معقول به در آمد های ورای باور دست پیدا کرده اند. 

در مدارس کار و دانش تحصیل کرده اند کارورزی نام 
گرفته است. 

این دوره که معموال بین 120 تا 240 ســاعت با 
توجه به واحد هایی درسی است  از اول تیر ماه تا 15 
مرداد ماه یا از 15 مرداد ماه تا آخر شــهریور هر سال 
برگزار می شــود. اولیا دانش آموزان وظیفه دارند تا در 
اســفند ماه سال سوم با توجه به رشته فرزند خود به 

سازمان ها یا مراکز مربوط مراجعه کنند .
البته در این میان افراد بســیاری هم هستند که 
بی توجه به فواید موجود در طول دوره ها تنها با کسب 
نامه پایان دوره به خیال خود فارغ می شــوند، اما در 
ورود بــه بازار کار به علت نداشــتن تجربیات الزم با 
مشــکالتی مواجه می شــوند. این تجربیات اتفاقا در 
دوره هایی که از آنها شــانه خالی کرده اند، به راحتی 

قابل کسب بوده است. 
البته که شانه خالی کردن از گذراندن این دوره به 
همین سادگی نیست و آموزش و پرورش بازرسانی را 
به مراکز و سازمان هایی که هنرجویان در آنها فعالیت 
می کنند،می فرستد تا هم از حضور هنرجو آگاهی پیدا 
کنند و هم از شرایط متناسب آن فضا آگاه شوند.آموزش 

صفحه 5
دو شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ 

۱4 ذیقعده ۱4۳۸ - شماره ۲۱۶۹۰

ضرورت توسعه آموزش فنی و حرفه ای در سیستم آموزشی و تقویت بازار کار-بخش نخست

 گروه گزارش

تربیت نیروی ماهر و نیمه متخصص نیاز امروز بازار کار
* کارشــناس مســئول آموزش فنی حرفــه ای: 40 درصد از دانش آمــوزان در حال حاضر 
می توانند به ســمت هنرســتان های فنــی حرفه ای یا کار و دانش ســوق داده شــوند و 
ایــن به علــت گنجایش کم بــرای فعالیــت هنرســتان ها و محدودیت امکانات اســت.

 هنرجویان هنرســتان یا کار و دانش به نســبت دانش آموختگان نظری بر خالف تصور عام 
جلوتر هستند. در ســال دهم، بچه ها مهارت هایی را یاد می گیرند که می توانند در بازار کار 
دست داشته باشند اما نظری ها چون هنوز مهارتی بلد نیستند، نمی توانند وارد بازار کار شوند.

یک روانشــناس: مهارت و اســتعداد نهفتــه در افراد اغلب در دوران کودکی به ســهولت 
قابل مشاهده اســت. بســیاری از کودکانی که به بازی با سیســتم های الکترونیکی نظیر 
ســیم یا باتری عالقمند هســتند در بزرگسالی گرایش به رشــته های فنی مهندسی دارند.

امري ارزشمند است آن را در اولویت قرار مي دهند.
به تــالش در مقیاس بزرگ تري از ســوي همه 
طرف هاي  درگیر نیاز اســت. حاال زمان بازسازي از 
طریق تالش هاي مستمر است. ضروري است سرمایه 
گذاري بر مهارت ها توسط همه سهام داران به عنوان 
راه حل کلیدي غلبه بر بحران و زمینه ســازي براي 
توســعه پایدار در نظر گرفته شود که به حفظ نیروي 
کار و حمایت استراتژیک از بخش هاي مهم براي ایجاد 
مشاغل پایدار کمک خواهد کرد. بحران همچنین به 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1395/2/29 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت 2 سال انتخاب شدند:
یداله مومنی زحمت کش با شماره ملی 3341160825 
میثم مومنی زحمت کش با شماره ملی 0070952851

حمید صفوی با شماره ملی 0045381941
افراد ذیل به ســمت بازرســین: علیرضا بروجردیان به شــماره ملی 
0062050753 به سمت بازرس اصلی و ساناز محرمی به شماره ملی 
0450486125 به ســمت بازرس علی البدل برای مدت 1 سال مالی 

انتخاب شدند. 
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی سال 1394/10/30 

به تصویب رسید.
 با ثبت این مســتند تصمیمات تصویــب ترازنامه و صورت های مالی، 
انتخــاب مدیران، انتخاب بازرس  انتخاب شــده توســط متقاضی در 
سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های 

سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی  تغییرات شرکت پارس ستون 
سهامی خاص به شماره ثبت 73946 

و شناسه ملی 10101188487

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان در شهرستانها
متقاضیان محترم می توانند با توجه به جدول زیر نسبت به انتخاب هر یک از نشریات مورد عالقه و واریز مبلغ اشتراک به حساب 0106713595009 )سیبا( 
بانک ملی شعبه سعدی جنوبی کد 69 به نام حسین شریعتمداری )موسسه کیهان( و ارسال اصل فیش بانکی همراه با فرم تکمیل شده ذیل به صندوق پستی 

11365/3631 با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود اقدام نمایند.

1-کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری نمائید.
2-در صورت تغییر قیمت نشریات و یا هزینه پستی، معادل مبلغ پرداخت شده، نشریه مورد تقاضا ارسال می گردد.

3-مجموعه روزنامه های کیهان فارسی، کیهان انگلیسی و کیهان عربی در طول هفته در یک روز ارسال می شود.
4-ارسال از طریق پست عادی قابل پیگیری نیست و موسسه هیچگونه مسئولیتی در تاخیر یا عدم تحویل آن ندارد.

5-در صورت تمایل به اشتراک چند نشریه، برای هر کدام فیش بانکی جداگانه تهیه فرمائید.
6-همچنین برای اشتراک نشریات کیهان می توانید به دفاتر کیهان در سراسر کشور مراجعه فرمائید.

دورهنشریات
 انتشار

پست سفارشیپست عادی

سه ماهشش ماهیکسالسه ماهشش ماهیکسال

1/725/000862/500431/2502/460/0001/230/000615/000روزانهکیهان فارسی

3/225/0001/612/500806/2503/960/0001/980/000990/000روزانهکیهان انگلیسی

3/225/0001/612/500806/2503/960/0001/980/000990/000روزانهکیهان عربی

1/150/000575/000287/5001/635/000817/500408/750هفتگیکیهان ورزشی

900/000450/000225/0001/385/000692/500346/250هفتگیمجله زن روز

650/000325/000162/5001/135/000567/500283/750دوهفته نامهکیهان بچه ها

------256/200------198/000دوماهانهکیهان فرهنگی

نام:....................................     نام خانوادگی: ................................................. نوع نشریه: ........................................ تعداد نسخه: ......................... مدت:................... ماه
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آدرس: ..................................................................................................................................................................................................................................................................
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فرم تقاضا
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به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1395/4/15 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 

موسســه حسابرســی آرمــان راهبــرد بــه شناســه  ملی

10100643383 به عنــوان بازرس اصلی و آقای رضا ذکی 

علمداری به شــماره ملی5059610322 را به عنوان بازرس 

علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 94 به تصویب رسید.

روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت درج آگهی های شرکت 

تعیین گردید.

با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب بازرس، انتخاب روزنامه 

کثیراالنتشــار،تصویب ترازنامه و صورت هــای مالی مدیران 

انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت 

حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل 

دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی پگا 
سهامی خاص به شماره ثبت 78777 

و شناسه ملی10101236094

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

به اســتناد صورتجلســه مجمع 

عمومی عادی بطــور فوق العاده 

مــورخ 1394/8/10 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شد:

علــی گرگیــن به شــماره ملی 

رئیــس   0532019032

مدیرعامــل  و  هیئت مدیــره 

بــه  دیلمــی  اردشــیر  و 

نایب  شماره ملی2299799672 

بســمت  هیئت مدیره،  رئیــس 

مدت  برای  هیئت مدیره  اعضای 

دو سال انتخاب گردیدند:

بــه  پیــروزان  منوچهــر 

 0042291925 شــماره ملی

اصلــی  بــازرس  ســمت  بــه 

بــه  نیلی ســری  نیتــرا  و 

به  شــماره ملی2649118849 

برای  علی البدل  بازرس  ســمت 

مدت یک ســال مالــی انتخاب 

شــدند.ترازنامه و حســاب سود 

زیان ســال مالی سال 1393 به 

تصویب رسید.

روزنامــه کثیراالنتشــار کیهان 

شرکت  آگهی های  نشــر  جهت 

انتخاب شد.

با ثبت این مســتند تصمیمات 

انتخاب بازرس، انتخاب مدیران، 

کثیراالنتشــار،  روزنامه  انتخاب 

تصویب ترازنامــه و صورت های 

توســط  شــده  انتخاب  مالــی 

متقاضی در ســوابق الکترونیک 

شــخصیت حقوقی مرقوم ثبت 

و در پایگاه آگهی های ســازمان 

ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت 
مهندسین مشاور 

پندارش سهامی خاص به 
شماره ثبت62235 

و شناسه ملی10101072632

سازمان ثبت اسناد و 
امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری 

تهران

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 

1395/5/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

به موضوع شرکت عبارات »ایجاد و تأسیس و راه اندازی 

کارخانجات آرایشــی بهداشــتی و غذائــی و داروئی و 

واردات و صادرات و خرید و فروش مواد اولیه آرایشــی 

بهداشــتی و غذائی و داروئی و واردات و صادرات مواد 

اولیه یا محصول نهائی دارو، واکســن، مواد بیولوژیک 

و مکمل هــای دامپزشــکی، افزودنی، ســموم و مواد 

ضدعفونی کننــده و نیز ماشــین آالت صنعتی و کلیه 

کاالهای مجاز بازرگانی و اخذ نمایندگی از شرکت های 

داخلی و خارجی و دادن خدمات مشــاوره ای و اعطای 

نمایندگی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در سراسر 

ایــران و انجام کلیه معامالتی که به طور مســتقیم یا 

غیرمســتقیم بامضوع شــرکت ارتباط داشته باشد )در 

صورت ضــرورت قانونی انجــام موضوعات پس از اخذ 

مجوزهــای الزم(  الحــاق گردید و مــاده مربوطه در 

اساسنامه شرکت اصالح گردید.

با ثبت این مســتند تصمیمات اصالح ماده اساســنامه 

)الحاق به موضوع فعالیت( انتخاب شده توسط متقاضی 

در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در 

پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت پاس آداک
 سهامی خاص به شماره ثبت 88464

 و شناسه ملی 10101328708

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران


