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توازن و تناسب در بازار کار
 مهندس سيد مسعود همايونفر
رئيس انجمن مديريت منابع انسانی ايران

در بــازار کار، همانند هر بازار ديگري، عرضه 
و تقاضــا حاکم اســت. بنگاه ها اعم از خدماتي و 
توليــدي در جانب تقاضا قــرار مي گيرند و براي 
انجام ماموريت خود و تحقق اهداف ســازماني، 
منابع انساني کارآمد را به استخدام درمي آورند. 
آنها براي استخدام شــرايط را تعيين مي کنند. 
اين شرايط چيزي جز دانش، مهارت و توانمندي 
انجام کار نيســت. در طرف مقابل، جانب عرضه 
قرار دارد. ســازمان هايي که وظيفه آموزش هاي 
عمومي، عالي، فنــي و مهارتي را به عهده دارند، 
سازمان هايي هستند که نيروي کار را که از دانش 
الزم برخــوردار بوده و مهارت مورد نياز مشــاغل 
مختلف را داشته باشند،  تربيت کرده و به بازار کار 
عرضه مي کنند.  دولت به عنوان اصلي ترين متولي 
تربيت نيروي کار دانشي و ماهر که دانشگاه هاي 
بــزرگ کشــور را تحــت مديريت خــود دارد و 
ســازمان هاي متعددي را براي آموزش هاي فني، 
مهارتي و حرفه اي ايجادکرده اســت، در اين بازار 
نقش تاثيرگذار و تعيين کننده اي را عهده دار است. 
صرف نظر از اينکه براي يک جامعه توســعه يافته 
يا جامعه اي که به ســمت توسعه يافتگي حرکت 
مي کند، اين نقش بايد به عهده دولت باشــد يا به 
سازمان هاي خصوصي و غيردولتي واگذار شود، 
در شــرايط فعلي بخش عظيمي از آموزش هاي 
عمومي، عالي و فني و حرفه اي در بخش دولتي 
انجام مي شــود. بديهي است اين امر مهم مانند 
همه امور ديگر در سطح ملي، مستلزم برنامه ريزي 
دقيق و منسجم است. نابساماني ها و عدم توازن 
موجــود بين عرضه و تقاضــا در بازار کار، از ديد 
تناســب بين دانش و مهارتي که در عرضه وجود 
دارد با آنچه که در بنگاه ها تقاضا مي شود، زائيده 
برنامه ريــزي نامنســجم و غيريکپارچه اســت.

سرمقاله

برگزاری اولين دوره آزمون 
گواهينامه حرفه اي منابع انساني 

 

اولين دوره آزمون گواهينامه حرفه اي منابع انســاني براساس هماهنگي هاي انجام شده، صبح 
روز پنجشنبه 91/10/28 در محل دانشکده مديريت دانشگاه تهران برگزار شد.

به گزارش دبيرخانه انجمن مديريت منابع انسانی ايران، اين آزمون در سه سطح با حضور 49 
شــرکت کننده با موفقيت برگزار شــد، که از اين تعداد، 16 نفر در ســطح کارشناسي، 22 نفر در 

سطح مدير مياني و 11 نفر در سطح مدير ارشد بودند.
پذيرفته شدگان اين مرحله در پانل تخصصي مصاحبه که در محل دبيرخانه انجمن برگزار شد، 

شرکت کردند. به پذيرفته شدگان گواهينامه اعطا می شود.

انجمن مديريت منابع انساني ايران، پنجمين دوره جايزه تعالي منابع انساني را در آبان ماه سال 
جاري برگزار مي کند. محسن صابري، دبير انجمن مديريت منابع انساني ايران، جايزه تعالي را در 
ســه سطح نشان، تقديرنامه و گواهينامه معرفي کرد و اظهار داشت: سازمان هاي متقاضي با توجه 
به سطح ثبت نامي مي توانند براساس برنامه زمان بندي اعالم شده در سايت رسمي انجمن، نسبت 

به ثبت نام و ارسال مدارک اقدام کنند.

ادامه در صفحه آخر
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انتظارات انجمن از سازمان  گسترش 

طــي چنــد ســال اخير، 
به واسطه  فشــارهاي وارده 
تحريــم، ضمن تاثيرات قابل 
بر مناســبات  توجهي کــه 
اقتصادي کشور داشته است، 
اثــرات آن از ديــدگاه منابع 
انساني نيز حائز اهميت است. 
هر چند که اعتقاد داريم اين 
فشــارها، ملت پرتالش ما را 
منسجم تر و مصمم تر خواهد 
کرد و حرکت ما را به ســمت 

خودکفايي سرعت خواهد بخشيد، اما از  آثار 
ســوء آن نيز نبايد غافل شــد و با تحليل و 
برنامه ريزي مناسب بايد با تهديدها مقابله کرد.

افزايش نرخ ارز، رشد نقدينگي و افزايش 
نرخ تورم و عدم تامين ســرمايه در گردش 
و نقدينگي مــورد نياز بنگاه هاي توليدي از 
يک سو و هجوم بي رويه کاالهاي خارجي از 
ســوی ديگر باعث شده است تا روند توليد با 
مشــکالت  عديده اي مواجه شود که کاهش 
توليد، ظرفيت هاي خالي و تعديل نيروي کار 
و عدم پرداخت به موقع حقوق و دســتمزد 
از جمله آثار بجا مانده از اين چالش هاســت 
که افزايش نرخ بيکاري را به دنبال داشــته 
اســت. افزايش نــرخ تورم نيــز به گونه اي 
بوده اســت که نرخ افزايش ساالنه حقوق و 
دســتمزد نتوانسته است با آن برابري کند و 

در نتيجه فشار مضاعفي بر 
نيروي کار وارد آمده است. 
بــراي جلوگيــري از وارد 
آمدن ضررهاي بيشــتر بر 
نيروي کار، چاره انديشــي 
بــراي کنترل نــرخ تورم، 
ســوق دادن نقدينگي به 
ســمت توليــد و توجه به 
افزايــش  سياســت هاي 
بهبود  و  اشــتغال مولــد 
در مناســبات خارجــي، 
ضرورت هــاي جدي برنامه  هــاي ملي ما را 
تشــکيل مي دهــد. عدم توازن در توســعه 
ظرفيت هــاي دانشــگاهي و بي توجهي به 
نيازهاي دانشي و مهارتي بازار کار نيز از جمله 
چالش هايي است که امروزه با آن مواجهيم و 
بيکاري فارغ التحصيالن دانشگاهي و متورم 
بودن کارکنان با تحصيالت دانشــگاهي که 
هيج نيــازي در محيــط کار به تحصيالت 
آنها نيســت از جمله عوارض ناشــي از اين 
عدم توازن اســت. به نظر مي رســد که يک 
برنامه ريزي منسجم براي غلبه بر اين چالش 
و ارائه برنامه های آموزشي و مهارتي در سطح 
دانشگاه ها، مدارس و سازمان هاي آموزشي 
فني و حرفه اي براســاس نياز بازار کار بسيار 
ضروري اســت؛ موضوعي که سال هاست از 
آن غافــل بوده ايم. از جملــه نيازهاي بازار 

کار، تخصص مديريت منابع انســاني است 
کــه بســياري از ســازمان ها و بنگاه هاي 
کشــورمان از فقدان مدير منابع انساني با 
دانش و مهارت ها و توانمندي هايی که براي 
اين مســئوليت ضرورري است رنج برده اند 
و مي برنــد، هر چند که برخي از دانشــگاه 
هاي کشــور با ارائه رشته هاي تحصيلي در 
اين زمينــه تا حدي از نيازهــا را برآورده 
کرده اند، اما انجمن مديريت منابع انســاني 
ايران نيز طي سال هاي اخير با برنامه ريزي 
بــراي اجــراي طــرح صــدور گواهينامه 
حرفه اي منابع انســاني تالش کرده است تا 
نقش خود را در ايــن زمينه ايفا نمايد. هر 
چند که اجــراي اين طرح هنوز در مراحل 
آغازين اســت، امــا اجراي آن در ســطح 
وســيع مي توانــد اين خــالء را در بنگاه ها 
و ســازمان هاي کشــورمان مرتفع نمايد.

انجمــن مديريــت منابع انســاني ايران  
انتظــار دارد که در يــک همکاري جمعي با 
حضور تمامي دستگاه ها و نهادهاي مسئول 
در امــر آموزش هاي دانشــي و مهارتي، در 
حــوزه تربيت و تعييــن صالحيت مديران 
و کارشناســان و متخصصان منابع انســاني  
برنامــه جامعي براي اين منظور تدوين و به 
اجرا گذاشته شود. به اين ترتيب انجمن نيز 
می توانــد نقش تعيين کننده خود را به طور 

کافي ايفا کند.

اعضاي هيئت مديره انجمن مديريت منابع انساني ايران براي ارائه 
گزارشــي از فعاليت هاي انجمن و همچنين اخذ رهنمودهاي دکتر 
شافعي، رئيس هيئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنايع ايران، 

اواخر سال گذشته مالقاتي با وی داشتند.
در اين نشســت صميمــي که مديريت عامل ســازمان مديريت 
صنعتي نيز حضور داشت، ابتدا رئيس انجمن مديريت منابع انساني 
ايران، گزارشــي از فعاليت هاي انجمن از بدو تاســيس تا کنون ارائه 
و در ادامه چالش هاي حوزه منابع انســاني کشور و انتظارات متقابل 

ذي نفعان با انجمن را برشمرد.
 مهندس سيدمســعود همايونفر، رئيــس انجمن مديريت منابع 

انســاني ايران در ادامه ســخنان خود، از سازمان گسترش به عنوان 
يک سازمان پيشرو در استقرار سيستم هاي منابع انساني ياد کرد و 

انتظارات انجمن از اين سازمان را يادآور شد.
 IDRO دکتر شــافعي نيز در اين ديدار، اهــداف بلندمدت
و نقش مديريت منابع انســاني در ســازمان و شرکت هاي تحت 
پوشــش را با اهميت دانســت و گفت که ســازمان گســترش و 
نوســازی صنايع ايــران در حد مقدورات وظيفــه خود مي داند 
بــه تمام تشــکل هاي غيردولتی مرتبط کشــور از جمله انجمن 
مديريت منابع انســاني ايران کمک نمايد و در اين راســتا چند 

پروژه اجرا شده است.

سيد مسعود همايونفر، رئيس انجمن مديريت منابع انساني ايران:

ضرورت تدوين سند ملی توسعه منابع انسانی
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برگزاری منظم جلسه هاي هيئت مديره انجمن

تدوين منشور اخالقی منابع انسانی در دستور کار قرار گرفت

روزي که حدود يــک دهه قبل در ايدرو 
پيرامون ضرورت هاي ساختاري و مديريتي 
ســازمان هاي ايراني و جــاي خالي انجمن 
حرفه اي منابع انساني بحث مي شد، برنامه اي 

برای حمايت از ايجاد آن طراحي شد.
تصوير اين ســازمان غيردولتي و مستقل 
که بتواند روي پاي خود بايستد و بدون اتکا 
به حمايت هاي دولتي منشا تاثيرات مهمي 
در اين حوزه شــود، بســيار مشکل و دشوار 

مي نمود.
اينک که بالغ بر صدها شــرکت حقوقي و 
بيش از يک هزار عضو حقيقي، عضو انجمن 
شده اند و اين تشکل، پايه هاي جايزه تعالي 
منابع انســاني با مدلي ابتکاري و مبتني بر 
اصول علمي را استوار کرده است و نيز نظام 
گواهينامه تخصصي منابع انساني را طراحي 
و به اجرا گذاشــته است و از سوی ديگر در 
بعد اجتماعي نيز مورد مشــورت نهادهاي 
تصميم گير و تاثيرگذار در کشــور قرار دارد، 
جاي بسي خوشــحالي است. در اين مسير 
تشويق ها و حمايت مديران ارشد، اين انجمن 

را به يک تشکل مردم نهاد 
غيردولتی حرفه اي و پايدار 

تبديل کرده است.
هيئــت مديــره انجمن 
نيز در سه دوره از تاسيس 
تاکنون بــا کمترين توقع 
بــه برنامه ريــزي و تدوين 
انجمــن  راهبرده  ــاي 
پرداختــه و بــا تشــکيل 
حداقل دو جلســه در ماه، 
برنامه های انجمن را پيش 

برده است.
نقش انجمــن در برگزاري شــش دوره 
کنفرانس منابع انساني، تربيت ده ها ارزياب 
جايــزه تعالي منابع انســاني، ســاماندهي 
کميته هــاي تخصصي و ترويج رويکردهاي 
مرتبــط و برگزاري ده هــا دوره تخصصي و 
آموزشــي، عماًل انجمــن را از نهالي نوپا به 
ســمت درختي ريشــه دار و پابرجا هدايت 

کرده است.
زمانــي که بــراي شــرکت در کنفرانس 

منابع انساني آسيا به مالزي 
ســفر کرده و در سالن هاي 
تخصصي ارائه مقاالت حضور 
پيدا کرديم، دريافتيم که به 
راستي انجمن مديريت منابع 
انســاني ايــران فراگيرترين 
تشــکيالت حرفــه اي منابع 
انســاني در منطقــه جنوب 
غرب آســيا مي باشد و قوام 
کافــي يافتــه اســت. اميد 
مــي رود اين انجمــن همه 
ساله توفيقات بيشــتري را در کارنامه خود 

ثبت نمايد.
يکــي از ويژگي ها و داليل اين ماندگاری 
و موفقيت، ارکان انجمن اســت که به دور از 
منفعت طلبي و صرفاً با رويکردهاي حرفه اي 
شکل گرفته است. همچنين تداوم مديريت 
و اســتراتژي ها به خصوص، بــدون اغراق، 
حضور افــراد با انگيــزه ای همچون جناب 
آقــاي مهنــدس همايونفــر از ديگر داليل 

موفقيت های انجمن است.

جلســه هاي هيئت مديره در راستاي تحقق اهداف انجمن به طور 
منظم در طول سال برگزار مي شود. در اين راستا 17 جلسه در سال 
91 و مطابق با برنامه زمان بندي در ســال جاری تاکنون 5 جلســه 

برگزار شده است.
محســن صابري، دبير انجمن مديريت منابع انساني ايران با بيان 
اين مطلب، به برخي از اقدام ها و اهداف انجمن اشــاره کرد و اظهار 
داشــت: در جلسه هاي برگزار شــده، فرآيند اجرا و ارائه روش هاي 
بهبود براي جايزه تعالي منابع انســاني و صدور گواهينامه حرفه اي 

مورد بررسي قرار گرفته است. 
وي افزود: انجمن با پيگيري در قوانين حوزه مديريت منابع انساني 
ضمن ارتباط با نهادهاي قانوني همچون مجلس شــوراي اسالمي، 
اتاق بازرگاني و وزارت صنايع و معادن ايران اثرگذار بوده است. دبير 
انجمن مديريت منابع انســاني ايران ادامه داد: تهيه منشور اخالقي 
متخصصان حوزه منابع انساني کشور از اهم دستورالعمل هاي هيئت 
مديره انجمن بوده که در دستور کار فعاليت هاي انجمن قرار گرفته 

است و به زودي اين منشور ارائه مي شود.
صابــري همچنين به عملکــرد و هماهنگي کميته هاي تخصصي 
زيرمجموعــه انجمن اشــاره کرد و افــزود: کميته هاي تخصصي با 
نظارت انجمن، از طريق ارائه مشــاوره، برنامه آموزشي و... توانسته 
پاســخگوي اعضاي حقوقي، حقيقي و جامعه مديريت منابع انساني 

کشور باشد.

عباس غفاري، عضو هيئت مديره انجمن مديريت منابع انساني ايران

 انجمن، فراگيرترين تشکيالت حرفه اي
منابع انساني در جنوب غرب آسيا
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   هم انديشي نهادهاي دولتي با سازمان ها و 
انجمن هاي تخصصي که در بخش خصوصي 
فعاليت مي کننــد، مي تواند راهکاري براي 
رصد چالش ها باشد و در نهايت با يک تعامل 
بهينه، به ارائه راهکارهاي متعالي و کاربردي 
بيانجامد. در اين راســتا به مناســبت دهه 
توليد ملي، جلســه هم انديشي ميان هيئت 
مديره انجمن مديريت منابع انســاني ايران 
و مسئوالن وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
ساعت 9 روز دوم تيرماه در محل ساختمان 
شهيد مهري وزارت صنعت، معدن و تجارت 

برگزار شد. 
ايــن نشســت هم انديشــي بــا حضور 
سيدعليرضا شــجاعي، معاون وزير صنعت، 
معــدن و تجارت، مهندس ســيد مســعود 
همايونفــر، رئيس انجمــن مديريت منابع 
انساني ايران و اعضاي هيئت مديره و جمعي 
از اعضاي حقوقي انجمن و نيز فعاالن بخش 
خصوصي با هدف بررســي چالش ها و ارائه 
راهــکار در حــوزه مديريت منابع انســاني 

برگزار شد.
در ابتدای اين نشســت، علي معصومي، 
رئيــس مرکز پژوهش، توســعه فن آوري و 
صنايع نوين وزارت صنعت، معدن و تجارت 
به تبيين نقش سرمايه هاي انساني در ارزش 

افزوده بنگاه ها و توليد خدمات پرداخت.
مهندس همايونفر، رئيس انجمن مديريت 
منابع انساني ايران نيز در سخنانی، انجمن ها 
را پــل ارتباطي دولت ها و مردم معرفي کرد 
و افزود: مــردم دولت ها را انتخاب مي کنند 
و دولت ها موظف مي شــوند برنامه هايي را 
بــراي بهبود زندگي مــردم انجام دهند. در 
اين ميــان، تعامل مردم با دولت ضروري به 
نظر مي رســد و يکــي از ابزارهايي که باعث 
استمرار اين همکاری های متقابل می شود، 

انجمن ها و تشكل هاي مردم نهاد هستند.
 همايونفر همچنين يادآور شــد: ادبيات 
مديريت منابع انساني در ايران داراي عمري 
معادل يك دهه اســت و براي گذار از شکل 
سنتي مديريت اداري به شکل نوين مديريت 

منابع انســاني، نياز به برنامه ريزي مستمر و 
ارتقاي علمي و عملي اين نظام هستيم.

رئيس انجمــن مديريت منابع انســاني 
ايــران، يکي از نقش هاي دولت را طراحي و 
مديريت بازار كار دانست و افزود: دولت بايد 
عرضه و تقاضا را بشناســد و در ايجاد توازن 

بين اين دو، نقش آفريني كند. 
وي همچنين با اشــاره به عدم تناســب 
مدارك ارائه شــده متقاضيان كار با نيازهاي 
بــازار كار، عدم توازن موجــود را نمونه بارز 
ضــرورت برنامه ريزي جامــع در اين زمينه 
دانست و اظهار اميدواري كرد تعامل دولت 
با نهادهاي مرتبــط و انجمن هايي همچون 
انجمن مديريت منابع انســاني ايران بتواند 
در توســعه و توانمندسازي منابع انساني به 

عنوان سرمايه هاي ملي، راهگشا باشد. 
وي همچنين ارائــه تعريفی نوين درباره 
بدنه دانشــي مناســب و نيز طراحي نظام 
ســنجش و توســعه قابليت هاي حرفه اي 
مديران منابع انســاني را بــه منظور ارتقاي 
نظام حرفه اي منابع انساني توسط نهادهاي 

ذيصالح، ضروري دانست. 
مهندس همايونفر در همين حال عملکرد 
انجمــن مديريت منابع انســاني ايران را با 
اهميت و مؤثر دانســت و افزود: اين انجمن 
كه از ســال 83 و با مشاركت مديران منابع 
انساني در ســطح كشور شكل گرفته است، 
داراي فعاليت هاي مؤثر و نتيجه بخشی براي 
ارتقاي سطح كيفي نظام منابع انساني کشور 
بوده اســت، كه يكي از آنها طراحي و اجراي 
گواهينامه صالحيت مديران منابع انســاني 

)H.R Certificate( بوده است.
وی افزود: اين اقدام در ســال 86 شــروع 
و در نهايت پس از بررســي ها و تحقيق هاي 
الزم، بــه عنوان يکي از برنامه هاي راهبردي 
در انجمن به تصويب رســيد و امسال اولين 
دوره آزمون آن به اجرا گذاشته شد. تجارب 
حاصــل از اولين دوره اجــراي اين آزمون 
نيز گواه اين ادعاســت كه اين كار در كشور 
عزيزمان ايران، شدني است و مي تواند بركات 

و آثار ارزشــمندي به همراه داشــته باشد. 
همايونفر همچنين اســتمرار و اثربخشي 
ايــن طــرح را در گــرِو تعامــل، حمايت و 
مشــاركت همه جانبــه ارگان هاي مرتبط و 

نهادهاي سياست گذار دانست.
رئيس انجمــن مديريت منابع انســاني 
ايران همچنين به فرمان 26 ماده اي صادره 
از ســوی مقام معظم رهبــري درباره نظام 
مديريتي کشــور اشــاره کرد و افزود: بحث 
اخالق حرفه اي براي مديريت منابع انساني 
بايد به شــکل يک منشور، تدوين و تصويب 
شــود تا در نهايت، رويکرد اخالق معنوي، 

روح جاري در فرهنگ سازماني باشد. 
در ادامــه اين نشســت، ســيد عليرضا 
شجاعي، معاون برنامه ريزي وزارت صنعت، 
معدن و تجارت نيز در ســخنانی با اشاره به 
نقــش كليدي ايــن وزارت در راهبري 40 
درصد اقتصاد کشــور، حرفه اي شدن منابع 
انســاني را مهم ارزيابي كرد و گفت: مدارک 
حرفه اي، ضمن ارتقاي کارايي،  حس اعتماد 

به نفس در افراد را افزايش مي دهد.
شــجاعي همچنيــن به بررســي ارتباط 
و مديريــت منابع انســاني بــا ارزش هاي 
سازماني در ميان شــركت هاي برتر جايزه 
تعالي ســازماني پرداخت و ضمن تاكيد بر 
اهميت توانمندســازي منابع انساني، الزمه 
تحقــق تفكر ناب را توجه به منابع انســاني 

ناب دانست. 
وي در ادامه به تشريح راهبردهاي صيانتي 
و توسعه اي اين وزارتخانه در عرصه صنعت، 
معــدن و تجــارت پرداخت و از پيشــنهاد 
تشكيل دفتري با عنوان سرمايه هاي انساني 

در ساختار سازماني اين وزارت خبر داد.  
در انتهاي جلســه نيز دو نفــر از اعضاي 
حقوقــي انجمــن مديريت منابع انســاني 
ايران، که هر يک از مديران ارشد سازمان ها 
و شــرکت هاي بزرگ کشــور هســتند، در 
پانل های تخصصي، درباره بررسي چالش ها 
و ارائه راهکارهاي پيش روي مديريت منابع 

انساني سخنانی ايراد کردند. 

گزارش نشست هم انديشي هيئت مديره انجمن مديريت منابع انساني ايران
 و معاونت وزارت صنعت، معدن و تجارت

اقدمات مؤثر انجمن 
باعث ارتقا کيفی نظام منابع انسانی شد
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در يکــی از اين پانل ها، عبــاس غفاري 
مدير منابع انســاني شــرکت کيســون به 
تشريح دغدغه هاي مديران منابع انساني در 
شركت هاي پيمانكاري پرداخت و تجارب و 
تالش هاي مجموعه مديريت منابع انســاني 

كيسون را در اين زمينه برشمرد. 
وي در ادامه با اشــاره به تجربه شــركت 
كيســون در اجــرای پروژه هــاي خارج از 
مرزهاي كشــورمان، ميزان تسلط مديران 
منابع انســاني بــر فرهنــگ و قوانين كار 
هر كشــور در پيشــبرد اهداف سازماني را 
بااهميت دانســت و در اين باره توضيحاتی 

ارائه کرد. 
غفاري همچنين با اشــاره به نقش مهم و 
تعيين كننده حمايت دولت ها از ســازمان ها 
اظهار داشــت: دولت ها وقتــي از بنگاه هاي 
اقتصادي حمايت كنند، مي توانند بازارهاي 
فراملي را تحت سلطه خود درآورند و منافع 

آن را عايد اقتصاد كشور نمايند. 
در ادامه تشکيل پانل های تخصصی، احمد 
بذلي، معاون راهبري و توسعه سرمايه هاي 
شــرکت ايران خودرو و عضــو ديگر انجمن 
مديريت منابع انسانی ايران نيز در سخنانی، 
داليــل ســاختاری و عوامــل زمينه ســاز 
چالش هاي منابع انســاني را در دو سرفصل، 
شامل چالش هاي درون نظام منابع انساني 
و چالش هاي بيروني اين نظام تشــريح كرد. 
وي چالش هاي موجود در حوزه مديريت 
منابع انســاني را در ســه محور شــامل: 1(

عدم وجود نظام حرفه اي منابع انســاني به 
منظــور ايجاد يك نظام حرفه اي يكپارچه و 
تاييــد صالحيت شــاغلين در اين نظام، 2( 
وجــود تئوري هاي وارداتي و بومي نشــده 
منابع انســاني، كه فارغ از شرايط فرهنگي و 
زيرساخت هاي الزم و بدون اثربخشي موجه 
در سازمان ها اجرا مي شوند، 3( عدم گفتمان 
حرفه اي مناســب بين مديران منابع انساني 
و ساير مديران ســازمان و تعارضات آنها به 
دليل عدم نقش آفريني مديران منابع انساني 
به عنوان شــركاي استراتژيك سازمان و 4( 
عدم وجود الگوي ارتباط استراتژيك شفاف 
بين شــركت هاي مادر و شركت هاي تابعه 
در حوزه منابع انســاني را از عمده چالش ها 
و عارضه هاي موجــود در درون نظام منابع 

انساني دانست. 
 وي افــزود: فرهنگ و دين ما الهام بخش 
ارزش هــا و راهكارهايــی در زمينــه منابع 

انساني اســت، بنابراين ضروري است يکبار 
ديگر همه مدل ها و تئوري ها را بررسي کرده 
و آنهــا را با فرهنگ و ارزش هاي اســالمی 
خود تطبيق دهيم. آنها را با توجه به فلسفه 
وجودي و اهداف با يكديگر مقايســه كنيم، 
براي آنها شناسنامه تشکيل داده و در قالب 
يك نظام حرفه اي مناســب به ســازمان ها 
توصيه كنيم. البته اين نظام در ســازمان ها 
بايد به دســت مديراني صاحب صالحيت و 

مورد نياز سپرده شود. 
بذلي همچنين شــاه بيت چالش عوامل 
محيطي و تاثيرگذار بر نظام منابع انســاني 
را عــدم يکپارچگي و همــه جانبه نگري در 
تصميم گيري هــاي كالن در عرصه هــاي 
مختلــف سياســي، اقتصــادي و اجتماعي 

دانست. 
وي در ادامه اظهار داشت: حتي قانون کار 
ما نيز نياز به بررســي بيشــتر براي در نظر 
گرفتن منافع دوســويه كارگر و كارفرما در 
شرايط مختلف دارد. تجارب سال هاي اخير 
نيز حاكي از آن اســت كه قوانين موجود كه 
شايد براي شــرايط عادي پاسخگو بود، در 
شرايط بازار كار فعلي و چالش هاي اقتصادي 
انعطاف الزم را ندارد و نياز به بازنگري دارند. 
وي همچنين ارائه مدارك تحصيلي مازاد 
بر شــغل و عدم توجه بــه مهارت هاي مورد 
نياز مشــاغل،  دشواري در مديريت برخي از 
انتظــارات كاركنان و كاهــش انگيزه كاري 
آنــان را از جمله نتايــج عدم يكپارچگي در 

تصميمات كالن دانست. 
بذلــي همچنيــن وجــود كارگروه هايي 
متشــكل از نهادهاي راهبــردي در عرصه 
صنعت و نيز نمايندگان بنگاه هاي اقتصادي 
و ســازمان ها و تعامل بيشــتر آنها را براي 
رســيدن به طرح هاي جامع، مفيد دانست 
و اظهار اميدواري كرد: با لحاظ ظرافت هاي 
منابع انســاني در تصميمات قانون گذاران و 
مجريان، شاهد اعتالي عزت و استقالل ملي 

با تكيه بر سرمايه هاي انساني باشيم.
اين نشست هم انديشي 4 ساعت به طول 
انجاميد و در پايان مسئوالن وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و انجمن مديريت منابع انساني 
ايران نسبت به تداوم برگزاری اين جلسه ها 
و تعامل بيشــتر اظهار اميــدواري كردند. 

é گزارش اين نشست توسط آقای بذلی تهيه 
شده است.

تازه های انتشارات

چگونه می توان کارکنان 
را مديريت کرد

فعاليت های  ادامه  در 
انتشــار  برای  انجمــن 
کتاب هــای تخصصــی 
در حوزه منابع انســانی، 
کتــاب »چگونه می توان 
کارکنــان را مديريــت 
کرد« در دســت انتشار 
ايــن  گرفــت.  قــرار 
کتــاب به قلــم »مايکل 
آرمســترانگ« اســت و 

توسط ســيداحمد طباطبايی، محمدرضا بابائی و زهرا 
دولتی مقدم ترجمه شــده اســت. اين کتاب اکنون در 
مرحلــه بازبينی نهايی اداره ارزشــيابی وزارت فرهنگ 
و ارشــاد اســالمی قرار دارد و به زودی چاپ و منتشــر 
می شود. هدف اين کتاب ارائه نظريه عملی به مديران و 
رهبران گروه است؛ اين که چگونه کارکنان را در تيم خود 
مديريت کنند، اين که چگونه از طريق آنها بهترين نتايج 
را کسب کنند و البته بتوانند راه حل مؤثری برای غلبه بر 
مشکالت احتمالی که ممکن است در ارتباط با کارکنان 
به وجود آيد، بيابند. در بخشــی از اين کتاب، نويســنده 
تاکيد می کند که اغلب گفته می شــود کارکنان مديران 
خود را ترک می کنند، نه ســازمان محل خدمت شــان 
را. ايــن حکم، همواره صحت نــدارد؛ اما نکته ای در دل 
آن نهفته اســت. مدت ها بسياری از کارکنان مدير خود 
را به مثابه مجموعه ســازمان محســوب می کردند. آنها 
ارتباط زيادی با ديگر کارکنان از نظر اختيار نداشــتند. 
يک کسب وکار همه سياست های پيشرفت منابع انسانی 
را دارا اســت؛ اما اين مديران هســتند که از اين منابع 
اســتفاده می کننــد. مديران به کارکنان خود وابســته 
هســتند و بدون پشــتيبانی کارکنان نمی توانند کاری 
انجام دهند. مديران تنها با پشتيبانی، حمايت، انگيزش 
و درگير کردن کارکنان، می توانند از عهده وظايف خود 
برآيند؛ البته چگونگی انجام کار در ســازمانی به مديران 
بســتگی دارد. اين کتاب به وظايف اساســی مديران در 
پيشــبرد امور از طريق کارکنان می پردازد. اين وظايف 
عبارتند از: مديريت اثربخشــی کلی، هدايت، انگيزش و 
تيم ســازی، تفويض اختيار، مذاکره، مديريت عملکرد، 
توسعه و پاداش کارکنان، مديريت تغيير و حل مشکالت 
کارکنــان. در اين کتاب به حــوزه وظايف مديران صف 
پرداخته شده اســت؛ اين مديران، مديرانی هستند که 
مستقيمًا کنترل تيمی از کارکنان را به عهده دارند. البته 
بسياری از ســازمان ها دارای متخصصان منابع انسانی 
هستند که به مديران کمک می کنند؛ اما مديران ترجيح 
می دهند خودشــان به اين امر بپردازند. پروفسور جان 
پورســل از دانشــگاه وارويک معتقد است، اين مديران 
هســتند که سياســت های منابع انســانی را مشخص 
می کنند. در واقع بســياری از مديران بدون پيشنهاد و 
کمک حوزه منابع انسانی کار خود را پيش می برند. اين 
کتاب برای پاســخ به نياز اين گــروه از مديران طراحی 

شده است.
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انتخاب اعضای جديد کميته های تخصصی
انتخابات اعضــاي کميته هاي تخصصي 
انجمن مديريت منابع انساني ايران در دهم 

ارديبهشت  ماه سال جاري برگزار شد.
محســن صابري، دبيــر انجمن مديريت 
منابع انســاني ايران با اعالم اين مطلب، به 
کميته هــاي تخصصي اشــاره کرد و گفت: 
کميته هــاي تخصصي در 6 بخش شــامل: 

کميتــه تخصصــي راهبردهــا )رهبري و 
اســتراژي(، کميته تخصصي برنامه ريزي و 
تامين منابع انساني، کميته تخصصي توسعه 
منابــع انســاني، کميته تخصصــي جبران 
خدمــات و مزاياي منابع انســاني، کميته 
تخصصــي روابط کار و کارکنــان و کميته 

دانشجويي فعاليت مي کنند. 

هر کميته شامل يک رئيس، نايب رئيس، 
دبيــر کميته و دو عضو اصلي اســت و  هر 
عضو انجمن مي تواند با توجه به نوع فعاليت 
خود در هر يک از کميته هاي تخصصي عضو 

شود.
اســامي اعضــاي هيئت رئيســه انجمن 

متعاقبًا در سايت انجمن اعالم خواهد شد.

سير تحوالت حوزه منابع 
انسانی در بنگاه های توليدی 
و خدماتی اعم از خصوصی 
و تــا حدودی دولتی رابطه 
سياســت های  با  ارگانيك 
كالن و اتخــاذ تصميمات 
حوزه هــای  در  کليــدی 
دارد.  كشــور  اقتصــادی 
فعاليت  رونــد  چگونگــی 
توليدی و خدماتی بنگا ه ها 
اثر جدی و تعيين  كننده ای 

در حوزه منابع انسانی آنها دارد. 
در سه سال گذشته اقتصاد ايران با تبعيت 
از نوع الگو های سياســت گذاری و رويه های 
اقتصــادی، اتالف منابــع و دورافتادگی از 
توســعه را تجربه کرده است. رشد اقتصادی 
کمتر از يک درصدی و نزديک شدن به رشد 
صفر درصدی طی ســال های اخير، بهترين 
شاخص برای نشان دادن عملکرد اقتصادی 
کشــور است؛ اقتصادی که در کنار مشاهده 
پيشــرفت رقبای منطقه ای و همســايه ها، 
ســخت ترين روزهای خود را پشــت ســر 

گذاشته است. 
حوزه صنعت نيز به طريق اولی شاهد روند 
رو به نزول توليد، ركود اشــتغال و افزايش 
تورم بوده و اين ســير قهقرايی و اســفبار، 
اثر مســتقيم بر سياست ها و خط مشی های 
حوزه منابع انســانی بنگاه ها داشــته است. 
اين وضعيت از اخــراج نيروی كار گرفته تا 

سياست های رفاهی  تعديل 
و انگيزشی و به ويژه كاهش 
توســعه  برنامه های  بودجه 
از جمله  انســانی  نيــروی 
آموزش و ارتقا سطح كيفی 
ســرمايه انســانی تا... ادامه 
داشته اســت. هر چند اين 
روند در اين يــا آن بنگاه با 
شــدت كمتر يا بيشــتری 
در جريــان بوده اما مســير 
كلــی، حكايــت از كاهش 
سياست های توســعه نيروی انسانی در سه 

سال گذشته دارد. 

فعاليت انجمن در سه سال گذشته
كار انجمن در سه سال گذشته بی تاثير از 
روند كلی و سياســت های كالن كار و توليد 
در کشــور نبوده اســت. طبعًا دايره نفوذ و 
ورود انجمــن به بنگا ه هايی كــه با بحران 
توليــد مواجه بوده اند كار ســاده ای نبوده 
اســت، اما انجمن به دليل داشتن برنامه و 
هدف گذاری استراتژيك و تالش و پيگيری 
مضاعف اعضای هيئــت مديره و دبيرخانه 
فعال خود توانســته اســت موفقيت هايی 
در پيشــبرد برنامه های خود داشته باشد. 
از جملــه، عملياتــی كردن طــرح »تعالی 
ســازمانی« كه مورد استقبال تعداد زيادی 
از بنگاه هــا قرار گرفته اســت. و همچنين، 
اجرايی كردن »طــرح گواهينامه حرفه ای 

منابع انسانی« كه گامی اساسی و ماندگار در 
حوزه منابع انسانی كشور محسوب مي شود. 
انجمن مديريت منابع انسانی ايران به دور 
از گروه گرايی و دســته بندی سياسی رايج و 
همچنين پرهيز از برخوردهای ســليقه ای و 
فردی، كه بيشــتر انجمن هــا معمواًل به آن 
دچار مي شوند، توانسته است راهی سخت و 

دشوار را با موفقيت پشت سر بگذارد. 
شــفافيت در عملكرد مالی، پيگيری در 
اصول و خدمــات صادقانه اعضا نيز از ديگر 
اقدامــات و گام های مؤثر در اســتمرار  كار 

انجمن بوده است. 

برنامه هايی برای آينده  
انجمن با توجه موفقيت های اوليه تثبيت 
و استقرار و ســپس اجرای طرح های منابع 
انســانی، بايد گام های جدی در راه رشــد و 
توسعه فعاليت های خود بردارد. اين اقدامات 

مي تواند شامل موارد زير باشد:
1- ارتبــاط بيشــتر بــا اعضــا از طريق 
ارگان خبرنامــه )مکتــوب و الکترونيک( و 
نشســت های مشترك، سمينارها و جلسات 

آموزشی
2- مشــاركت دادن بيشــتر اعضــا در 
تصميم ســازی ها و فعاليت هــای انجمــن 
به ويــژه، تفويض اختيارات گســترده تر به 

کميته های تخصصی
3- اثرگذاری بيشتر در تدوين برنامه های 

حوزه منابع انسانی سطح كشور

گام های جدی برای توسعه فعاليت ها
جمشيد بيژنی
عضو علی البدل هيئت مديره انجمن مديريت منابع انسانی ايران
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مجمع عمومي ساالنه انجمن
 و انتخابات چهارمين دوره اعضاي هيئت مديره انجمن

مجمع عمومي عادي ساالنه انجمن مديريت 
منابع انساني ايران ساعت 15 امروز )يازدهم 
تيرماه 1392( در تهران، مؤسسه مطالعات 
بهره وري و منابع انســاني برگزار مي شــود.

به گفته محســن صابــري، دبير انجمن 
مديريت منابع انساني ايران، مجمع عمومي 

عــادي انجمن هر ســال و انتخابات اعضاي 
هيئت مديره انجمن هر ســه ســال يکبار 
برگزار مي شود. متقاضيان کانديداتوري در 
هيئت مديره انجمــن، نمايندگان حقوقي 

سازمان ها و نهادهاي عضو هستند. 
امسال مجمع عمومي ســاالنه به همراه 

انتخابــات چهارميــن دوره اعضاي هيئت 
مديره انجمن تشکيل مي شود. 

اين امکان برای همه اعضاي حقوقي داراي 
کارت بازرگاني و عضويت معتبر وجود داشته 
است که نماينده تام االختيار سازمان مربوطه 
خود را براي حضور در مجمع معرفي کنند.

موفق ترين ســازمان ها، آنهايی هســتند که 
افــرادی را کــه توانايی ايجــاد ارزش افزوده از 
طريق کســب و به کارگيری دانــش و فن آوری 
نوين جهانی دارنــد، جذب، پرورش و نگهداری 
نمايند. در واقع شايســتگی و قابليت های نيروی 
کار، عامل اصلی موفقيت ســازمان های امروزی 

محسوب می شوند.
اتخاذ رويکرد جديد در جذب نيروها، استفاده 
از تکنيک هــای نويــن از جمله مرکــز ارزيابی 
)Assessment centre( جذب و به کارگيری 
متخصصين حوزه های منابع انســانی با داشتن 
گواهينامه حرفه ای، حفظ و نگهداری نيروها و... 
می توانند عمده مســائل پيش  روی ســازمان ها 
باشــند که از چالش های جــدی امروز مديريت 

است. 
چنانچــه بخواهيد فهرســت وار تعــدادی از 
چالش ها و مشکالت سال های اخير را ذکر کنيم، 

شماری از آنها عبارتند از:
é عــدم اســتفاده از متخصصيــن )مديريتی،  
کارشناســی( در حــوزه منابــع انســانی در 

بخش های دولتی و خصوصی
é کمبود متخصصين در حوزه های منابع انسانی

é عــدم اهتمام الزم دانشــگاه ها و مؤسســات 
حرفــه ای بــرای تربيــت متخصصيــن در 

حوزه های منابع انسانی
é عــدم وجــود نظام هــای مناســب جــذب، 
به کارگيری، نگهداری منابع انسانی و در نتيجه 
به کارگيری نيروهای فاقد صالحيت های الزم 

و بی انگيزه به جای نيروی با کفايت

é وجــود فراوانــی بــاال در 
فاميلــی،  اســتخدام های 
قبيلــه ای  خانوادگــی، 
جای  بــه   )Nepotism(
Merit.( نظام شايســتگی

)sqsten
é تغيير انتظارات نيروی کار

é باال رفتن درخواست و هزينه 
نيروی کار

é تحرک زياد نيروی انســانی 
و احتمال ترک ســازمان و 

جابجايی داخلی و خارجی
انجمن مديريت منابع انســانی در راســتای 
تحقــق اهداف خود و رفع مشــکالت و مديريت 
چالش های مذکــور، اقدامات ذيل را انجام داده 
و بديهی اســت گام های اساســی تر با همدلی و 
همراهــی همه بخش های دولتــی و خصوصی 
امکان پذير است. شماری از اقدامات عبارتند از:

é طراحــی و تدويــن نظام اعطــای گواهينامه 
حرفه ای به متخصصين اين حوزه در راستای 

توسعه نظام شايستگی
é اعطای گواهينامه حرفه ای به داوطلبان حوزه 

منابع انسانی
é طراحــی، تدوين و اجرای نظــام تعالی منابع 
انســانی در راســتای توســعه منابع انسانی 

سازمان ها
é برگزاری دوره آموزشــی در راســتای توسعه 

قابليت های بخش منابع انسانی
é چاپ کتب مديريت منابع انســانی در راستای 

توسعه و دانش منابع انسانی
برگــزاری  در  همــکاری   é
کنفرانس هــای ملی ســاليانه 
در راســتای تبــادل تجربيات 

سازمان های مختلف
é همــکاری در طراحی، تهيه 
و تدوين سازمان نظام مشاوره 

مديريت ايران
انجمــن مديريــت منابــع 
انســانی ايران با همکاری کليه 
اعضــا به تالش خــود در کليه 
حوزه های منابع انســانی ســرعت بخشــيده و 
می تواند بــا اجرای برنامه های آينده خود، نقش 
به ســزايی در توسعه اين حوزه داشته باشد. اهم 

برنامه های آتی انجمن عبارتند از:
é توســعه و تعميم اعطای گواهينامه حرفه ای 
در ســطح شمار بيشتری از داوطلبان حقيقی 

و حقوقی
é توسعه و تعميم اعطای جايزه تعالی منابع

é تهيــه و تدويــن اســتانداردهای مختلف در 
حوزه هــای منابــع انســانی از جمله تدوين 
قابليت ها و شايستگی مديران، کارشناسان و... .

é همــکاری در اجرايــی کردن ســازمان نظام 
مشاوره مديريت ايران

é همــکاری و کمک به ســازمان ها در جذب و 
به کارگيری متخصصين حوزه منابع انسانی

é برگــزاری يا همکای در برگزاری ســمينارها، 
همايش های ملی و منطقه ای در زمينه توسعه 

منابع انسانی

ويژگی های سازمان های موفق و گام های انجمن
سيدذبيح اله هاشمی
عضو هيئت مديره انجمن مديريت منابع انسانی ايران
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 چهارراه کالج، نبش کوچه سعیدی
ساختمان بیمه ملت شماره 697 طبقه سوم

 خيــل عظيــم دانش آموختــگان بيکار و 
کمبــود نيــروي کار ماهر از بخــش توليد و 
خدمات کــه نارضايتي مشــتريان از کيفيت 
محصوالت و خدمات را به همراه داشته و دارد، 
نشــانه هايی از اين عدم انسجام و يکپارچگي 
است. دانشگاه هاي ما، رشته هايی را تاسيس و 
دانشجوياني را تربيت مي کنند که در بازار کار، 
تقاضايی براي آنها نيســت. سازمان هاي فني و 
حرفــه اي، آنچه را که بنگاه ها نياز دارند تامين 
نمي کننــد. در يک کالم، توازن و تناســب در 
برنامه هاي آموزشي و توسعه نيروي کار کمتر 

به چشم مي خورد.
آنچه که طي ســال هاي اخير براي غلبه بر 
اين چالش هاي ملي، بســيار بر آن تاکيد شده 
اســت، تنظيم و تدوين سند ملي توسعه منابع 
انساني است؛ ســندي که بايد در آن نيازهاي 
حــال و آينــده بازار کار در همــه ابعاد و همه 
بخش ها ديده شود و پيش بيني هاي الزم بعمل 
آيد و بر اســاس آن نقــش و وظيفه هر يک از 
سازمان ها و دستگاه هاي متولي نيز تعيين شود 
و برنامه هــاي جامع و بلندمدت براي توســعه 
منابع انساني کشــور، طرح ريزي و اجرا شود. 
بديهي اســت که در اين سند عالوه بر دولت، 
نقش بخش خصوصي و انجمن هاي حرفه اي و 

تخصصي نيز بايد تبيين شود.
تدوين سند ملي توسعه منابع انساني کشور 
که آرزوي ديرينه مديران، به ويژه مديران منابع 
انســاني اين مرز و بوم بوده اســت، تاکنون به 
داليــل مختلفي به تعويق افتاده اســت. اميد 
مي رود که در دولــت يازدهم که دولت تدبير 
و اميد اســت، براي اين امــر مهم اميدبخش، 
تدبير نيکويی انديشــيده شــود؛ تدبيري که 
تاثيرات تعيين کننده اي بر بازار کار و اشتغال و 
به تبع آن شکوفايی بخش هاي اقتصادي کشور 

عزيزمان خواهد داشت.

جايزه تعالي 
منابع انساني 5 ساله شد

انجمن مديريت منابع انساني ايران، پنجمين دوره جايزه 
تعالي منابع انساني را در آبان ماه سال جاري برگزار مي کند.

محسن صابري، دبير انجمن مديريت منابع انساني ايران، 
جايزه تعالي را در ســه سطح نشان، تقديرنامه و گواهينامه 
معرفي کرد و اظهار داشت: سازمان هاي متقاضي با توجه به 
سطح ثبت نامي مي توانند براساس برنامه زمان بندي اعالم 
شــده در سايت رسمي انجمن، نسبت به ثبت نام و ارسال 
مدارک اقدام کنند. وي افزود: جايزه تعالي، قابليت اجرا در 
همه ســازمان هاي بزرگ، متوسط و کوچک با فعاليت هاي 
توليدي، خدماتي، سالمت، آموزشي و عمومي را داراست.

مدير جايزه تعالي منابع انساني ايران همچنين به جذب 
و تربيت ارزياب براي جايزه تعالي منابع انساني اشاره کرد و گفت: متخصصان منابع انساني 
و واجدين شرايط مي توانند طبق ضوابط در دو سطح 1 و 2 ثبت نام کرده و طي تاريخ هاي 

اعالمي از سوي انجمن، در دوره هاي آموزشي تربيت ارزياب شرکت کنند.
صابري همچنين افزود: ســازمان هاي متقاضي شــرکت در جايزه تعالي، در حوزه منابع 
انســاني توســط مدل تعالي منابع انساني انجمن سنجيده مي شــوند. اين ارزيابي مستمر 
مي تواند زمينه ســاز برنامه ريزي در راستاي تقويت نقاط قوت، بازسازي و ترميم نقاط قابل 

بهبود سازمان ها و... شود.
91/08/29فراخوان متقاضيان و ارزيابان

92/04/31دريافت مدارك و ثبت نام

اجراي آموزش هاي تخصصي:
- سطح)1(: آشنايي با مديريت منابع انساني، مدل هاي تعالي منابع انساني، خود ارزيابي 

وتدوين  اظهارنامه
- سطح)2(: دوره ويژه تربيت ارزياب جايزه تعالي منابع انساني

91/09/01
لغايت

92/06/31

92/05/31آخرين زمان دريافت اظهارنامه براي سطح نشان

92/06/31آخرين زمان دريافت اظهارنامه براي سطح تقدير نامه

)Site visit(92/06/15 ارزيابي و بازديد از محل
لغايت 

92/08/01

آبان ماه 92برگزاري همايش معرفي سازمان هاي برتر در حوزه منابع انساني

  برگزاری دومين دوره آزمون گواهينامه
 حرفه اي منابع انساني

دومين آزمــون گواهينامــه حرفه اي 
منابع انســاني در سه ســطح کارشناس، 
مدير مياني و مدير ارشد بعد از ماه مبارک 

رمضان برگزار خواهد شد. 
به گزارش دبيرخانــه انجمن مديريت 
منابع انســانی ايران، تاريخ دقيق برگزاری 
اين دوره به زودی اطالع رسانی می شود و 

داوطلبان حضور در اين آزمون مي توانند با 
توجه به اطالعاتی که منتشــر خواهد شد، 

نسبت به ثبت نام اقدام نمايند.
داوطلبان می توانند براي کسب اطالعات 
بيشــتر با شــماره تمــاس 88807908 
دبيرخانه انجمن، ســرکار خانم اســدي 

تماس بگيرند.
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