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ماه�واره خیام از ایس�تگاه فضای�ی بایکونور 
قزاقس�تان توس�ط ماه�واره بر س�ایوز به فضا 

پرتاب شد.
ب��ه گزارش ایرن��ا، ماهواره ایران��ی »خیام« در یک 
همکاری مشترک با کشور روسیه، از ایستگاه فضایی 
بایکونور قزاقس��تان توس��ط ماهواره بر سایوز به فضا 

پرتاب شد.
ماهواره خی��ام که مالکیت آن در اختیار س��ازمان 
فضایی ایران است، با سنجنده های دقیق در طیف های 
مختلف، زیر س��اختی مناس��ب برای هوشمندسازی 

بخش های گوناگون کشور خواهد بود.
ارتقا به��ره وری در حوزه کش��اورزی، پایش دقیق 
مناب��ع آب��ی کش��ور، مدیری��ت مخاط��رات طبیعی، 
پایش تغییرات کاربری، ساخت وس��ازهای غیر مجاز 
و مقابله ب��ا جنگل خواری، پایش مخاطرات زیس��ت 
محیط��ی، پایش معادن و اکتش��افات معدنی، پایش 
مرزهای کشور و بسیاری از کاربردهای دیگر از جمله 
کاربردهای داده های دریافت ش��ده از ماهواره خیام 

خواهد بود.
عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
که برای پرتاب این ماهواره به قزاقس��تان سفر کرده 
بود در یک پیام ویدیویی اعالم کرد: س��ازمان فضایی 

ایران، ضمن توس��عه توانمندی های داخلی در حوزه 
س��اخت و پرت��اب ماه��واره های مورد نیاز کش��ور و 
توسعه ایس��تگاه های زمینی مربوطه، نیازهای فعلی 
کشور در حوزه تامین داده های ماهواره ای را از طریق 
همکاری های پیشرفته علمی و فناورانه با کشورهای 
پیش��رو در صنعت فضایی جه��ان ادامه خواهد داد تا 

عالوه بر تامین نیازمندی های کش��ور، با انتقال دانش 
و تجربه، مسیر بومی سازی فناوری فضایی در داخل 

کشور را تسریع کند.
ماهواره خیام چه ویژگی هایی دارد؟

ای��ن ماهواره از نوع سنجش��ی و دارای دقت باالی 
تصویرب��رداری اس��ت و با تصاویر ب��ا وضوح یک متر 

اس��ت. همچنین این ماهواره قابلیت تصویربرداری از 
سطح زمین در طیف های مختلف تصویری را دارد.

ماه��واره خی��ام، تح��ت حاکمی��ت و بهره برداری 
جمهوری اس��المی ایران قرار دارد، از ایس��تگاه های 
زمینی در خاک جمهوری اس��المی ای��ران هدایت و 
کنترل خواهد شد و اطالعات و تصاویر ارسالی آن نیز 

در همین ایستگاه ها دریافت خواهد شد.
گفتنی است به دلیل وزن باالی این ماهواره ایرانی، 
پرتاب آن به آژانس فضایی روس��یه واگذار شده است 
تا بوس��یله ماهواره بر س��ایوز به فضا پرتاب و در مدار 
ق��رار گیرد. پرتابگر »س��ایوز« در می��ان پرتابگرهای 
کش��ورهای مختلف دنیا از بیش��ترین درصد قابلیت 
اطمینان برخوردار اس��ت و تاکنون بیش��ترین تعداد 
ماموریت موف��ق فضایی در دنیا توس��ط این پرتابگر 

صورت گرفته است.
دریافت اولین داده تله متری ماهواره خیام 

نخس��تین داده تل��ه مت��ری ماه��واره خی��ام در 
ایستگاه های زمینی این ماهواره در پایگاه های فضایی 

سازمان فضایی ایران دریافت شد.
اولین داده تله متری ماهواره خیام در ایستگاه های 
زمینی این ماه��واره در پایگاه های فضایی س��ازمان 

فضایی ایران )پایگاه فضایی ماهدشت( دریافت شد.

بان�ک مرک�زی در بخش�نامه ای به ش�بکه بانکی بر ل�زوم اخذ 
گواهینامه های حرفه ای برای رسیدگی به درخواست های بررسی 
صالحی�ت حرف�ه ای داوطلبان پیش�نهادی برای تصدی س�مت 

مدیریتی در بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تاکید کرد.
ب��ه گزارش ایرن��ا از بانک مرکزی، بر اس��اس این ابالغی��ه از اول مهر 
ماه س��ال ۱۴۰۱ رسیدگی به درخواس��ت های بررسی صالحیت حرفه ای 
داوطلبان پیشنهادی برای تصدی سمت مدیریتی در بانک ها و مؤسسات 
اعتباری غیربانکی من��وط به ارائه گواهینامه های حرفه ای خواهد بود که 
آزمون آن ها برگزار شده است.  پس از برگزاری تمامی آزمون های مربوط 
به گواهینامه ه��ای چهارگانه »اصول بانکداری ۱«، »اصول بانکداری ۲«، 
»»مدیریت ریسک مؤس��سات اعتباری« و »مدیری��ت فناوری اطالعات 
مؤسسات اعتباری  امکان بررسی صالحیت حرفه ای داوطلبان پیشنهادی 

بدون ارایه گواهینامه مذکور وجود نخواهد داشت.
تمام��ی مدیران بانک ها و موس��سات اعتباری غیربانک��ی که از ابتدای 
س��ال ۱۴۰۰، پس از اخ��ذ تأییدیه صالحیت حرف��ه ای از بانک مرکزی، 

به عنوان مدیرعام��ل، قائم مقام مدیرعامل و عض��و هیأت مدیره انتخاب 
شده اند و مش��مول تبصره )۴( ذیل ماده )۵( »دستورالعمل نحوه ی احراز 
و لغو تأییدیه صالحیت حرفه ای مدیران مؤس��سات اعتباری« - موضوع 

برخورداری از دو دوره سابقه عضویت در هیأت مدیره مؤسسات اعتباری 
قبل از مسئولیت اخیرشان- نیستند، تا پایان س��ال جاری نسبت به اخذ 
و ارائ��ه گواهینامه ه��ای یادشده اقدام کنند.  پیرو بخش��نامه ی فروردین 
ماه امسال با موضوع لزوم اخذ گواهینامه های حرفه ای توس��ط داوطلبان 
تصدی س��مت مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل و عضویت در هیأت مدیره 
بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مطابق با الزام مقرر در بند )۵-۵( 
»دس��تورالعمل نحوه ی احراز و لغو تأییدیه صالحی��ت حرفه ای مدیران 
مؤسسات اعتباری« اردیبهشت ۱۳۹۹، یکی از شرایط تخصصی مورد نیاز 
برای داوطلبان تصدی سمت های مدیریتی ذکر شده، برخورداری از چهار 
گواهینامه »اصول بانکداری ۱«، »اصول بانکداری ۲«، »»مدیریت ریسک 
مؤس��سات اعتباری« و »مدیریت فناوری اطالعات مؤس��سات اعتباری«  
اس��ت. همچنین آزم��ون »گواهینامه اصول بانک��داری ۱« در تاریخ ۲۶ 
م��رداد ماه برگ��زار خواهد شد. همچنین در نظر اس��ت آزمون مربوط به 
»گواهینامه اصول بانکداری ۲« و »گواهینامه مدیریت فن آوری اطالعات 

مؤسسات اعتباری« هم طی ماه های آتی برگزار شود.

لزوم اخذ گواهینامه های حرفه ای برای داوطلبان سمت مدیریت بانکی

صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان که کمتر از یک سال از تاسیس 
آن می گذرد، حاال پس از بازدید میدانی وزیر اقتصاد از مناطق س��یل زده 
و مصوب��ه هیات دولت ب��رای تخصیص ۲.۵ هزار میلی��ارد تومان به این 
صندوق، قرار اس��ت پش��توانه ای قوی برای مردم خسارت دیده از بالیای 

طبیعی باشد.
ب��ه گزارش ایرنا از وزارت امور اقتص��ادی و دارایی، بازدید میدانی وزیر 
اقتصاد از مناطق سیل زده امام زاده داود)ع( در هفته گذشته و تاکید وی 
برای تخصیص بودجه »صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان«، سرآغاز 
دوره ای جدی��د از فعالیت صنعت بیمه و جبران خسارات ناشی از حوادث 

طبیعی به شمار می رود.
»س��ید احسان خان��دوزی« در این بازدید از س��ازمان برنامه و بودجه 
خواس��ت در تخصی��ص بودجه ای��ن صندوق تسریع شود ت��ا در حوادث 
احتمالی بعدی امکان جبران س��ریع تر خسارت های منازل وجود داشته 

باشد.
در نتیج��ه این اق��دام و پیگیری های انجام شده، هی��ات وزیران هفته 
گذشته تصویب کرد که ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای صندوق بیمه 

همگانی حوادث طبیعی ساختمان در نظر گرفته شود.
ایجاد صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی از س��ال ۱۳۸۳ و با هدف 

جب��ران خسارت های مالی ناشی از حوادث طبیعی با مش��ارکت دولت و 
فعالیت شرکت های بیمه، در دستور کار صنعت بیمه کشور قرار گرفت و 
در نهایت در آذر سال ۱۳۹۹ قانون تأسیس صندوق بیمه حوادث طبیعی 

به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید.
بر اس��اس این قانون، قرار اس��ت همه س��اختمان های مسکونی دارای 
انشعاب قانونی برق در مناطقی که احتمال وقوع حوادث طبیعی از جمله 
زلزله، س��یل، طوفان، صاعقه، س��نگینی برف، رانش زمین، ریزش کوه و 
سونامی وجود دارد، تحت پوشش »بیمه پایه حوادث طبیعی ساختمان« 

قرار گیرند.
هیات دولت در ۲۴ آذر پارس��ال، آیین نامه اجرایی این قانون را تصویب 
کرد و بر اس��اس آن، تکالیف قانونی مربوط ب��ه صندوق تامین خسارات 

بدنی، تعیین شد.
این آیین نامه اجرایی، س��هم بیمه گذار و سهم دولت از حق بیمه پایه 
واحدهای مسکونی را نیز برای سال نخست تا دهم و بعد از آن تعیین کرد 
که در سال اول سهم بیمه گذار ۱۰ درصد و سهم دولت ۹۰ درصد و در 
سال دوم سهم بیمه گذار ۱۵ درصد و سهم دولت ۸۵ درصد تعیین شده 
است و بعد از آن به طور ساالنه ۱۰ درصد به سهم بیمه گذار اضافه و ۱۰ 
درصد از سهم دولت کاهش خواهد یافت تا سال دهم که سهم بیمه گذار 
۹۰ درصد و س��هم دولت ۱۰ درصد خواهد بود و این میزان از سال دهم 

به بعد به همین میزان، ادامه خواهد داشت.
بر اس��اس این قانون، حق بیمه بیمه گذاران به صورت سالیانه در قانون 
بودجه مش��خص شده و ب��ا درج در قبوض برق س��اختمان ها از مالکان 
دریاف��ت می شود و وزارت نی��رو و شرکت های توزیع نیروی برق موظفند 
۱۰۰ درصد حق بیمه پایه سهم بیمه گذاران واحدهای مسکونی را ضمن 
درج در قبوض برق هر واحد مسکونی، بالفاصله پس از وصول به حساب 

خزانه داری کل کشور واریز کنند.

راهکار بنیادی دولت برای جبران خسارت های بالیای طبیعی

ماهواره ایرانی »خیام« پرتاب شد

نخستین دوره پایش سند توسعه بخش تعاون منتشر شدبخشنامه معافیت مالیاتی گواهی سپرده  کاالیی ابالغ شد
س�رانجام پ�س از ماه ها انتظ�ار و با پیگیری ه�ای وزیر 
ام�ور اقتصادی و دارایی و همراهی س�ازمان امور مالیاتی، 
بخش�نامه معافیت مالیاتی گواهی سپرده کاالیی براساس 
قانون بودجه ۱۴۰۱ توس�ط رییس کل سازمان امور مالیاتی 

کشور ابالغ شد.
به گزارش ایرنا از پایگاه خبری بورس کاال، »داود منظور« رییس 
سازمان امور مالیاتی کشور در نامه ای دستورالعمل مفاد بند )س( 

تبصره )۲( قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور را ابالغ کرد.
در این نامه قید شده که مالیات بر ارزش افزوده همه کاالهایی 
که در قالب گواهی س��پرده کاالیی در بورس های کاالیی کش��ور پذیرش می شوند، مادامی که در هر یک از 

بورس های کاالیی مورد مبادله قرار گیرند، مشمول نرخ صفر مالیاتی است.
در این دستورالعمل آمده است: در اجرای بند )س( تبصره )۲( قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به منظور 
حمایت از توسعه ابزارهای مالی و همچنین تسهیل معامالت ابزارهای مبتنی بر کاال، مالیات بر ارزش افزوده 
همه کاالهایی که در قالب گواهی سپرده کاالیی در بورس های کاالیی کشور پذیرش می شوند، مادامی که در 

هر یک از بورس های کاالیی مورد مبادله قرار گیرند، مشمول نرخ صفر مالیاتی هستند.
در ادامه این نامه آمده اس��ت: در صورتی که کاالی پش��توانه گواهی سپرده ماهیتا مشمول مالیات بر ارزش 
افزوده باشد، مالیات مذکور، فقط یک مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کاال پس از کسر اعتبار مالیاتی وصول 
خواه��د ش��د و وظیفه پرداخت مالیات مذکور بر عهده تحویل گیرنده نهایی کاالی پش��توانه گواهی س��پرده 

کاالیی است.
با توجه به هماهنگی انجام شده با س��ازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور ایجاد وحدت رویه در چگونگی 

اجرای حکم مذکور برای کاالهای مشمول مالیات بر ارزش افزوده، مقرر می دارد:
۱. عرض��ه کنندگان ک��اال از طریق بورس های کاالیی در قالب گواهی س��پرده کاالی��ی مکلفند همزمان با 
نخستی��ن معامله کاال در قالب گواهی س��پرده کاالی��ی، صورتحساب فروش کاالی عرض��ه شده شامل اقالم 
اطالعاتی از جمله ارزش کاال و مالیات و عوارض فروش )در صورت مشمول بودن( را به نام بورس های کاالیی 

صادر کنند.
۲. عرضه کنندگان کاال و بورس های کاالیی مکلفند برای هر گواهی سپرده کاالیی، صورتحسابی جداگانه 

صادر کنند.
۳. گواهی سپرده کاالیی همه کاالهایی که در بورس های کاالیی کشور پذیرش می شوند، مادامی که در هر 

یک از بورس های کاالیی مورد مبادله قرار می گیرند، مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نیستند.
۴. بورس ه��ای کاالی��ی مکلفند در زمان تحویل فیزیکی کاال به تحوی��ل گیرنده نهایی، صورتحساب فروش 
کاال را بر اساس تازه ترین ارزش گواهی سپرده کاالیی، ضمن احتساب ارزش گواهی سپرده کاالیی به عنوان 
ارزش ک��اال و مالیات و عوارض )۱۰۹ درصد ارزش کاال( به شرح معین و مش��خص صادر و ترتیبات پرداخت 
مابه التفاوت مالیات و عوارض فروش توس��ط خریدار را به حساب معرفی شده از س��وی سازمان امور مالیاتی 

کشور فراهم کنند.
الف - در صورتی که مالیات و عوارض فروش محاس��به شده بیش��تر از مالیات و عوارض فروش مندرج در 
صورتحساب فروش کاالی عرضه شده به بورس های کاالیی باشد، خریدار )تحویل گیرنده نهایی کاال( موظف 
اس��ت در اج��رای تبصره )۱( ماده )۱۷( قان��ون مالیات بر ارزش افزوده مصوب دوم خ��رداد ۱۴۰۰، مالیات و 
ع��وارض ارزش اف��زوده را پس از کسر اعتبار مالیات بر ارزش افزوده پرداختی طبق صورتحساب عرضه کننده 
کاال به بورس های کاالیی پرداخت و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز و سپس بورس های کاالیی 

اجازه ترخیص کاال از انبار را صادر کنند. 

 اتاق تع�اون ایران با اعالم این خبر که نخس�تین دوره 
پایش س�ند توسعه بخش تعاون گفت: بررسی های آماری 
اولین دوره پایش س�ند توسعه بخش تعاون تا پایان سال 
۱۴۰۰ نشان داد معادل ۲۱.۰۶ درصد از اهداف سند اجرایی 

محقق شده است.
ب��ه گزارش ایرنا از  اتاق تعاون ای��ران، بهمن عبداللهی با بیان 
این مطلب گفت: درصد تحقق اهداف و یا اثربخشی اجرای سند 
توس��عه بخش تعاون،  از ۱۵ تا ۳۴  درصد در نوسان بوده است. 
البته باید به این نکته توجه داشت که این مقدار از پیشرفت بعد 

از گذشت نزدیک به ۱۰  سال از تهیه و ابالغ سند توسعه تعاون، قابل قبول نیست.
وی با اشاره به اینکه اجرای دقیق سند توسعه تعاون توسط دستگاه های اجرایی می توانست در توسعه بخش 
تعاون کمک ش��ایانی نماید، ادامه داد:  عزم جدی مس��ئوالن کشور و دست اندرکاران حوزه تعاون برای ایجاد 
تحول اساسی در نگاه به این بخش و پیگیری مطالبات مقام معظم رهبری در اجرای سیاست های کلی اصل 

۴۴ در بخش تعاون بیش از پیش ضرورت پیدا کرده است.
ریی��س اتاق تعاون ایران اذعان داش��ت: از نتایج کل��ی این ارزیابی می توان دریافت ک��ه  هرچند مجموعه 
حاکمیت در رسیدن به اهداف موردنظر در سند توسعه تعاون کارنامه موفقی از خود به جای نگذاشته است،  
به نظر می رسد که بسیاری از اهداف کمی و کیفی مندرج در متن سند توسعه تعاون نیز نیاز به بازنگری جدی 
دارند بنابراین تعیین کارگروهی متشکل از  تمامی ذی نفعان سند برای بازنگری و بروزرسانی اهداف، احکام، 
سیاست ها و سایر مفاد سند  همچنین تعیین ضمانت های اجرایی  و نیز متناسب سازی احکام با اهداف کلی 

نظام، برنامه های توسعه ای  و ساالنه کشور ضروری است.
وی اف��زود: از س��وی دیگر  به منظور افزایش تمرکز دولت در ام��ور حاکمیتی و نظارتی خود، وزارت تعاون 
بای��د نقش خ��ود را در امور تصدی گری کم  رنگ تر کند. دولت می تواند و با اقداماتی نظیر توس��عه و حمایت 
از  خدمات پنجره واحد کس��ب و کار بخش تعاون توس��ط اتاق های تعاون و نیز در چابک سازی اتحادیه ها و 

برون سپاری امور تصدی گری مطابق با ماده ۷۳ قانون بخش تعاون اقدام نماید.
عبداللهی تصریح کرد: از نکات کلیدی این پایش می توان به میزان دستیابی به هدف »افزایش سطح اشتغال 
مولد« که  دارای بیش��ترین مقدار امتیاز )۳۴.۱۲ درصد( و مؤید بیش��ترین میزان تحقق در رسیدن به اهداف 
موردنظر و نیز دستیابی به هدف »جذب سرمایه گذاری در بخش تعاون« دارای کمترین مقدار امتیاز )۱۵.۹۰ 

درصد( و نشانگر عدم موفقیت در رسیدن به هدف موردنظر بوده است، اشاره کرد.
خاطرنشان می شود که در این سند  ۲۹ دستگاه اجرایی یا نهاد حاکمیتی که به طور مستقیم در این سند 
برای آن ها وظایف و احکامی تعریف شده و به تبع آن شاخص هایی نیز برای ارزیابی عملکردشان تدوین شد  و 
در همین راستا هم با آن ها مکاتبه به عمل آمد تا نسبت به ارائه اطالعات موردنیاز در قالب جداول درخواستی 

و یا ارسال گزارش عملکرد، اقدام نمایند.
رییس اتاق تعاون ایران با اش��اره به هفت هدف اصلی که در آن س��عی شده تمامی اهداف مورد سند را در 
برگیرد بیان داشت: این اهداف شامل افزایش سهم بخش تعاون در تولید ملی، جذب سرمایه گذاری در بخش 
تعاون، افزایش س��طح اشتغال مولد، توس��عه عدالت اجتماعی، بهبود وضع زندگی و رفاه مردم، بهبود مستمر 
محیط کس��ب وکار در بخش تعاون، آموزش و ترویج فرهنگ تعاون در کش��ور و کاهش تصدی گری دولت و 

واگذاری امور به بخش تعاونی کشور در راستای اجرای قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ می شود.
الزم به ذکر است؛  نزدیک به یک دهه از تصویب و ابالغ سند توسعه بخش تعاون کشور توسط هیئت محترم 
وزیران می گذرد و این پرس��ش مطرح اس��ت که چه میزان از احکام و مفاد این سند تاکنون اجرا شده وتا چه 

میزان به اهداف تدوین خود دست یافته است.

نقش سیستم های اطالعاتی در مدیریت منابع انسانی
نی��روی انسان��ی را باید به عنوان مهمترین س��رمایه یک 
س��ازمان دانست که نق��ش کلیدی و مهمی در دس��تیابی 
سازمان به اهدافش دارد. امروزه سازمانها هزینه های باالیی 
جهت جذب و نگهداری منابع انسانی صرف می کنند تا در 
عرصه رقابت از س��ایر رقیبان عقب نمانند. در عصر حاضر، 
به دلی��ل وجود رقابت بی��ن س��ازمانها و شرکتها درجهت 
کسب منافع بیش��تر، تسلط بر مناب��ع موجود اهمیت ویژه 
ای یافته اس��ت. سازمانها اگر دارای بهترین تکنولوژی بوده 
و از بهتری��ن امکانات بهره مند باشند ولی از نیروی انسانی 
متخصص و کارآمد برخوردار نباشند و یا توانایی اس��تفاده 
درس��ت و کارآمد از نیروهای موجود را نداشته باشند قادر 
نیستند بر محیط اثر گذاشته و در عرصه رقابت موفق عمل 

کنند. نیروی انسانی این توانایی را دارد که سایر منابع را پردازش کرده و خدمات و کاالهایی را 
پدید آورد که سازمان به خاطر آن تاسیس شده است. یکی از مهمترین وظایف مدیریت منابع 
انسانی برنامه ریزی نیروی انسانی اس��ت. مدیریت مناب��ع انسانی ازطریق برنامه ریزی کارآمد 
و اثربخش می تواند حجم و ترکیب نیروی انسانی موردنیاز برای آینده را فراهم س��اخته و یا 
توانائیهای نیروهای موجود را ارتقا بخشد. از این رو برای تداوم موجودیت سازمان و حصول به 
اه��داف آن برنامه ریزی نیروی انسانی بای��د از اولویت باالیی برخوردار باشد. باید توجه داشت 
برنامه ریزی موثر و کارآمد نیروی انسانی و اصوالً هر نوع برنامه ریزی به اطالعات، به خصوص 

اطالعات پردازش شده نیاز دارد.
امروزه یکی از مش��کالت، عدم بکارگیری س��یستم اطالعات مناس��ب اس��ت. سیستم های 
اطالعات مدیریت، توانایی پردازش اطالعاتی در زمینه های جمعیت شناسی، آموزش، اشتغال 
و همچنی��ن عوامل موثر بر عرضه و تقاضای نی����روی کار دارند که درنهایت در زمینه برنامه 

ریزی نیروی انسانی کاربرد فراوانی خواهند داشت.
بات����وج��ه به اهمیت اطالعات در امر برنامه ری��زی نیروی انسانی، اطالعات را باید یکی از 
منابع مهم سازمان دانست. ایجاد و بکارگیری سیستم های اطالعات مدیریت منابع انسانی را 
باید از اولویتهای هر سازمان برشمرد که نسبت ب����ه اجرای آن باید اقدام کرد. برنامه ریزی 
نی��روی انسانی برپایه بکارگیری س��یستم های اطالعات مدیری��ت در کمک به اتخاذ تصمیم 

ه����ای مربوط به منابع انسانی پی ریزی می شود.
 سیستم های اطالعات منابع انسانی

مشخص ساختن سیستم اطالعاتی منابع انسانی نخستین و مهمترین گام رهیافت موفقیت 
آمیز مدیریت نیروی انسانی اس��ت )بنیسون، برنامه ریزی نی��روی انسانی(. به عقیده «مالکلم 
بنیس��ون» اطالعات را باید به منزله کلید اس��تراتژی در برنامه ریزی نی��روی انسانی دانست. 
موجودی نیروی انسانی، تقاضا و عرضه آن در آینده را می توان به وس��یله س��یستم اطالعات 
منابع انسانی تعیین کرد. باید توجه داشت که هدف سیستم های اطالعات منابع انسانی برنامه 
ریزی برای س��ازمان نیست، بلکه س��ازمان و مدیریت را در برنامه ریزی نیروی انسانی کمک 

می کنند.
سیستم اطالعات منابع انسانی عبارت است از یک روش سازمان یافته جمع آوری، نگهداری 
و ارائ��ه اطالعات به مدیران به منظور تصمی��م گیری در امور چهارگانه مدیریت منابع انسانی. 

چنین سیستمی باید دارای مشخصات زیر باشد:
• اطالعات به روز باشد و به موقع دراختیار استفاده کننده قرا رگیرد؛

• اطالعات صحیح و دقیق باشد؛
• اطالعات مربوط و موردنیاز مدیران باشد؛

• کلی��ه اطالع��ات موردنیاز برای هر ن��وع تصمیم گیری به طور س��ریع دراختیار قرار گیرد. 
)میرسپاسی، مدیریت منابع انسانی(

برنام��ه ریزی نی��روی انسانی را بای�����د یکی از اولویته��ای مهم برای مدیران آینده س��از 
)PROACTIVE MANAGEMENT( دانست. مدیران با نگرش و دیدی اس��تراتژیک 
و داشتن اطالعات موردنیاز، قبل از هر بحران و چالشی ازطریق مدیریت آینده ساز می توانند 
آماده رویارویی با هر مشکلی درحال و آینده باشند. هرچند که ممکن است برخی از مدیران و 
صاحبنظران این مقوله را ایده آل بدانند ولی درنهایت این شیوه در درازمدت درصورت نهادینه 
شدن دید بلندمدت و داشتن تخصص و تجربه کافی توانایی باالیی جهت رسیدن به اهداف را 
دارد. از این رو، برنامه ریزی نیروی انسانی باتوجه به اینکه نیروی انسانی مهمترین سرمایه هر 
سازمان است در حفظ و ادامه حیات سازمانها نقش تعیین کننده ای خواهد داشت. از آنجایی 
ک��ه هر برنامه ای نیاز به اطالعات دارد و اطالعات نیز یکی از س��رمایه های س��ازمان و عامل 
قدرت در آن است، موجودیت یک سیستم اطالعاتی را ضروری می سازد. باتوجه به اینکه هر 
اطالعاتی برای سیستم مفید نیست، وجود یک سیستم اطالعاتی که توانایی باالیی در پردازش 
اطالعات مورد نیاز را داشته باشد الزم اس��ت. از این رو طراحی و ایجاد چنین س��یستمی را از 
اولویتهای هر س��ازمانی باید دانست. مدیران ازطریق س��یستم های اطالعاتی منابع انسانی از 
تخصصهای موجود در فقدان تخصصهای موردنیاز آگاه می شوند. گسترش و توس��عه فناوری 
اطالعات در اقتصاد و س��ایر عرصه های جهان امروز توجه هرچه بیش��تر را به س��یستم های 
اطالعاتی می طلبد. کاربرد گسترده کامپیوتر و اتصال به شبکه های اطالع رس��انی، دسترسی 
به هر نوع اطالعاتی را برای مدیران و کارب��ران فراهم س��اخته است. لذا کیفیت تصمیم های 
اتخ��اذ شده دربرنامه ریزی درجهت تامین نیروی انسانی به کارآمدی و قابلیت انعطاف پذیری 
سیستم های اطالعاتی منابع انسانی بستگی خواهد داشت. از آنجایی که به اطالعات جدید در 
هر زمان جهت امر برنامه ریزی نیاز اس��ت آموزش مستم��ر کارکنان نیز همگام با بکارگیری 
س��یستم های اطالعاتی منابع انسانی ضروری به نظر می رسد. به عبارتی یک ارتباط دوسویه 
بین این نوع س��یستم ها و آموزش نیروی انسان��ی وجود خواهد داشت. هرچند که بکارگیری 
س��یستم های اطالعاتی، خص�وصاً در زمینه برنامه ریزی هزینه هایی گاه باال برای س��ازمانها 
درپی خواهد داشت ولی درصورت وجود مدیریت کارآمد می توان آن را به عنوان یک فرصت 
برای سازمانها تبدیل کرد. بنابراین، هزینه های موردنظر را باید به نوعی سرمایه گذاری تلقی 
ک��رد نه هزینه. پدیده فرارمغزها   )BRAIN DRAIN(را شاید بتوان یکی از پیچیده ترین 
کاربرد س��یستم ه��ای اطالعاتی منابع انسانی در مراکز آموزش��ی و شرکتهای معظم و معتبر 
جهان دانست که نیروی انسانی مستعد موردنیاز را قبل از ورود به مراکز آموزش عالی شناسایی 
و ب��ا اعطای امکانات و پرداختهای باال و گذراندن دوره های آموزشی موردنیاز جذب می کند، 

تا درجهت اهداف موردنظرشان به کار گیرند. 

خبر
صیادان میگو در بوشهر به دریا زدند

معاون صید و بنادر ماهیگیری اس�تان بوش�هر گفت: با اعالم کمیته مدیریت صید 
این اس�تان و براساس نتایج گشت های تحقیقاتی پژوهشکده میگوی کشور مستقر 
در بوش�هر، صی�ادان قایقی از امروز ۱۸ مرداد صید میگ�و معروف به »طالی صورتی 

جنوب« را در خلیج فارس آغاز کردند.
بهزاد حیدری در گفت و گو با ایرنا افزود: همچنین براساس این مصوبه لنج های صیادی نیز 
می توانن��د ب��ا یک روز فاصله )۱۹ مرداد ماه( برای صید میگو به دریا عزیمت و تورهای خود را 
بگسترانند. وی بیان کرد: پژوهش��کده میگو مستقر در بوشهر در گشت های تحقیقاتی خود با 

بررسی ذخایر میگو در ۳۰ منطقه از آب های این استان صید را آزاد اعالم کرده است.
حیدری اظهار داشت: هشت هزار صیاد در قالب یکهزار و ۴۷۴ قایق و ۵۳۷ فروند موتورلنج 
در اس��تان بوشهر فعال هستند و شناورهایی که مجوز صید می گیرند برای صید میگو در ۳۵ 

صیدگاه در خلیج فارس عازم دریا می شوند.
وی اضافه کرد: مجوز صید میگو برای قایق ها ۲۴ ساعت است و باید هر روز مجوز صید خود 

را تمدید کنند و برای لنج های صیادی نیز چهار تا پنج روزه صادر می شود.
معاون صید و بنادر ماهیگیری اداره کل شیالت اس��تان بوشهر اضافه کرد: برابر کنوانسیون 
بی��ن المللی صید در محدوده یک تا ۲ مایل فاصله از س��احل که به عنوان نوزادگاه آبزیان به 
شمار می رود ممنوع اس��ت. وی ادامه داد: ممنوعیت صید در نوزداگاه های میگو مانند اطراف 
نیروگ��اه اتم��ی، منطقه دلوار کمت��ر از عمق پنج متر، اطراف ُمطاف عم��ق کمتر از ۱۰ متر و 
زیستگاه ه��ای مصنوع��ی ُمنُگف، یَرَول، گن��اوه، دیر و خارگ که به عن��وان زیستگاه و چراگاه 

مصنوعی به شمار می روند تا شعاع نیم مایلی تعیین شده است.
حیدری یادآور شد: همچنین بنا به مصوبه مدیریت کمیته صید، همچنین صیادی میگو زیر 

عمق پنج متری آب برای قایق های صیادی ممنوع اعالم شده است.
وی تاکید کرد: خلیج فارس خوان نعمت الهی اس��ت و حفظ، حراس��ت، صیانت و نگهداری 
از آبزی��ان و ذخای��ر دریای��ی به عنوان یک وظیفه ملی و همگانی اس��ت ک��ه باید مورد توجه 
بهره ب��رداران قرار گیرد.  معاون صید و بنادر ماهیگیری اداره کل شیالت اس��تان بوشهر بیان 
کرد: بر اساس گزارش تحقیقاتی موسسه پژوهشکده میگو در استان بوشهر پیش بینی می شود 
امسال وضعیت صیدگاه های این اس��تان نسبت به سال گذشته ضعیف تر باشد و صید امسال 

نسبت به سال گذشته چند درصد کاهش خواد داشت.
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