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آیین نامه حمایت از تولید دانش بنیان و اش��تغال 
آفرین در حوزه اقتصاد به منظور اجرای قانون تولید 
جهش دانش بنیان و بهره گیری از اکوسیستم دانش 
بنیان کشور در بخش گمرک، مالیات و تأمین مالی، 

به تصویب هیأت وزیران رسید.
به گ��زارش خبرنگار ح��وزه دولت ایرن��ا، اعضای 
دولت روز چهارش��نبه در نشس��ت هیأت دولت در 
راستای تحقق فرمان سال مقام معظم رهبری مبنی 
بر »تولید دانش بنیان و اش��تغال آفرین«، آیین نامه 
حمای��ت از تولی��د دان��ش بنیان و اش��تغال آفرین 
در ح��وزه های مرتبط با وزارت عل��وم، تحقیقات و 

فناوری را به تصویب رساندند.
توس��عه، تکمیل و تقویت زیس��ت ب��وم فناوری و 
نوآوری کش��ور، آموزش و ترویج کارآفرینی فرهنگ 
دان��ش بنیان��ی در کش��ور، تجاری س��ازی فناوری، 
فناوری و اش��تغال آفرینی دان��ش بنیان، مأموریت 
گرای��ی و هدای��ت ظرفیت ه��ای فناورانه در جهت 
رفع نیازها و حل مس��ائل کش��ور، تدوین نظام ملی 
نوآوری، هدایت، س��اماندهی، حمایت و تأمین مالی 
پژوهش و تحول و نوآوری در نظام آموزش عالی، از 

جمله مهم ترین اهداف آیین نامه یاد شده است.
هی��أت وزی��ران در ادامه تصویب آیی��ن نامه های 
حمای��ت از تولی��د دان��ش بنیان و اش��تغال آفرین 
دس��تگاه های اجرایی، آیین نامه حمایت از تولیت 
دان��ش بنیان و اش��تغال آفرین در حوزه های مرتبط 
ب��ا وزارت صنع��ت، معدن و تج��ارت را نیز تصویب 

کردند.
ارتقاء تولید دان��ش بنیان در بنگاه های تولیدی و 
کسب و کارهای صنعتی– معدنی، تحقق هم پایی در 
فناوری های پیشران حوزه صنعت، معدن و تجارت، 
کمک ب��ه رفع مس��ائل راهبردی کش��ور از طریق 

فن��اوری و نوآوری )به خص��وص جلوگیری از خروج 
ارز و بحران آب و انرژی(، پیش بینی و بازارس��ازی 
محص��والت صنعت��ی )به وی��ژه برای ش��رکت های 
تولیدی و دانش بنیان(، مدیریت و راهبری ابزارهای 
تأمین مالی تحقیق و توس��عه و توسعه فناوری ویژه 
بنگاه های صنعتی– معدنی )ش��امل ارایه تسهیالت، 
تأمین س��رمایه خطرپذیر، پوشش ریسک تحقیق و 
توس��عه و تضمین خرید یا پی��ش خرید محصوالت 
فناوران��ه(، اس��تفاده از دان��ش و فناوری ه��ای روز 
جهانی و همچنین اتصال محصوالت فناورانه داخلی 
ب��ه بازارهای جهانی و قرار گرفت��ن در زنجیره های 
بین المللی و افزایش حجم بازار تولیدات و توس��عه 
صادرات، از جمله اهداف آیین نامه یاد ش��ده است.  
آیین نامه اجرایی قانون نحوه کمک های اش��خاص 
حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه ای 

کشور تصویب شد
در اجرای حکم مقرر در ماده واحده قانون نحوه 
کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان 
آموزش فنی و حرفه ای کش��ور، هیات وزیران در 
راس��تای نظام مند کردن ای��ن کمک ها و تأمین 
تجهیزات سازمان یاد شده با هدف ارتقای مهارت 
در کش��ور، آیین نامه اجرای��ی قانون مذکور را به 

تصویب رساند.
ب��ه موجب آیی��ن نامه فوق، هدای��ا و کمک های 
نقدی اعطایی اهداکنندگان به حس��اب خزانه داری 
کل کش��ور نزد بانک مرکزی که ب��ه همین منظور 
به نام سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور افتتاح 
می ش��ود، واریز می ش��ود و نهایت تا مدت یک ماه 
معادل ص��د درصد آن در قالب بودجه س��نواتی به 
عنوان س��ایر منابع آن س��ازمان پس از درخواست 
وج��ه در اختیار س��ازمان مذکور ق��رار می گیرد تا 
براس��اس مفاد موافقت نامه مبادله ش��ده با سازمان 
برنامه و بودجه کش��ور و مطابق اه��داف مورد نظر 
اهدا کننده هزینه شود.  رویدادهای مرتبط با هدایا 
و کمک ها براس��اس نظام حسابداری بخش عمومی 
در دفات��ر س��ازمان آموزش فنی و حرفه ای کش��ور 
اعمال حساب می شود. همچنین در خصوص اموال 
غیرمنق��ول، قیمت منطق��ه ای )معامالتی( موضوع 
م��اده )۶۴( قانون مالیات های مس��تقیم و در مورد 
اموال منقول حداقل قیمت خرید آن ثبت ش��ده در 
س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( مبنای 
محاس��به قرار می گیرد. کمک ه��ا و هدایای نقدی 
که اش��خاص حقیقی یا حق�وقی، محل مص�رف آن 
را تعی�ین نک��رده ی�ا هیچ گون��ه محدودیتی برای 
مصرف آن قائل نشده اند و صرفاً ب�ه منظ�ور کم�ک 
ب�ه پیشبرد اهداف س��ازمان اه�دا م�ی نماین�د، ب�ا 
تش���خیص رئ�یس سازمان آموزش فنی و حرفه ای 
کشور در زمینه های ساخت، توسعه و تجهیز مراکز 
و کارگاه های آموزش��ی، تأمین مواد اولیه و مصرفی 
آموزش��ی و آزمون های عملی و آزمون های مجازی 
با رعایت قوانی��ن و مقررات مربوط و پس از مبادله 
موافقت نامه با س��ازمان برنامه و بودجه کشور قابل 

استفاده است.

س�خنگوی وزارت ام�ور خارج�ه در توئیتی، 
پرت�اب ماه�واره خیام ب�ه فضا را ب�رگ زرین 
دیگری در تاریخ افتخارات علمی ایران اسالمی 

عنوان کرد.
ب��ه گزارش ایرن��ا، ناصر کنعانی در ای��ن توئیت و 
در واکنش به پرتاب ماهواره خیام با هش��تگ ایران 
قوی نوشت: پرتاب ماهواره خیام به فضا، جدیدترین 
دستاورد هوافضایی دانش��مندان ایرانی برای اهداف 
صلح آمیز و برگ زری��ن دیگری در تاریخ افتخارات 

علمی ایران اسالمی است.
س��خنگوی وزارت ام��ور خارج��ه اف��زود: مس��یر 
درخش��ان پیش��رفت های علمی و فناوری جمهوری 
اس��المی ایران علیرغم تحریم ها و فش��ار حداکثری 

دشمنان ادامه دارد.  
به گ��زارش ایرنا، ماهواره ایران��ی »خیام« در یک 
همکاری مش��ترک با روس��یه، از ایس��تگاه فضایی 
بایکونور قزاقس��تان توس��ط ماهواره بر سایوز به فضا 

پرتاب شد و در مدار زمین قرار گرفت.

تصویب آیین نامه های حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین 
در حوزه های اقتصاد، علوم و صنعت

کنعانی: »خیام«برگ زرین دیگری در تاریخ افتخارات علمی ایران است

مدیرعامل بانک صادرات ایران در بازدید از 
برخی شعب استان قم مطرح کرد: 

 برنامه های راهبردی 
 بانک صادرات ایران 

برای ارتقای سهم از بازار
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 مدیر عامل سازمان عمران شهرداری تبریز 

خبر داد؛ 
پایدارسازی ترانشه های حاشیه 

اتوبان پاسداران
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عصرآزادی / س�رویس شهرس�تانها: مدیرعامل سازمان عمران 
شهرداری تبریز گفت: بیش از ۹۰ میلیارد ریال برای پایدارسازی 
 ترانش�ه های حاش�یه اتوبان پاس�داران از س�وی این س�ازمان 

هزینه شد...

»عصرآزادی« از تاکید تشکل های کشاورزی بر تکمیل طرحهای احیای دریاچه اورمیه گزارش می دهد؛

احیا به کمک علم کشاورزی
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