
     ماده2 : متقاضيان مي توانند درخواست خود را از تاريخ 97/02/16
 و حداكثر تا تاريخ 97/03/19 درسايت شركت ثبت و نسبت به عقد 
قرارداد اقدام نمايند و درخواست هايى كه بعد از آن تاريخ ثبت گردند 
مشمول جريمه اى معادل 2% خواهند گرديد و خارج از برنامه تنظيمى 
توزيع قرار گرفته و ارسال كتابهاى درسى اينگونه درخواست ها پس از 
توزيع كامل شهرستان ها وبعد از تاريخ توزيع سراسرى انجام خواهد 

شد.

واريز تاريخ  فروش،  فاكتور  تخفيف  محاسبه  تبصره1:مالك     
على الحساب اوليه است كه نبايستى از 97/03/19 تجاوز نمايد .

تبصره2: به منظور جلوگيرى از تراكم كار در روزهاى پايانى 
فرم  تكميل  به  نسبت  توانند  مى  نمايندگان  قانونى،  مهلت 
درخواست، پس از اخذ كد و كلمه رمز عبور در آيين نامه از  

16 ارديبهشت اقدام نمايند .

توجه : در سال تحصيلى 98-97 پايه تحصيلى دوازدهم در 
سه رشته تجربى ،رياضى وانسانى به مقاطع تحصيلى اضافه 
خواهد شد كه تعداد آن برابر با مصرف پايه يازدهم سال قبل 

مى باشد .

      ماده3 : كليه كتاب فروشان موظف اند براى عقد قرارداد نمايندگى، 
به سايت اينترنتى شركت با آدرسwww.cvn-ir.com  مراجعه و 
نسبت به تكميل فرم قرارداد حداكثر به ميزان سهميه تعيين شده از 
طرف سازمان پژوهش و برنامه ريزى آموزشى (اداره كل نظارت بر نشر 
و توزيع مواد آموزشى) كه در صفحه  اصلى  سايت قابل رويت است 

اقدام نمايند .

كل  ادارات  از طرف  بار  اولين  براى  كه  نمايندگانى  تبصره1:     
آموزش و پرورش به شركت معرفى مى شوند و يا نمايندگانى كه 
در سال گذشته به هر دليل چك برگشتى داشته اند به صورت 
با اخذ تعهدات خاص و بصورت نقدى عقد قرارداد  حضورى و 

خواهند شد .

آن  براى  تنها  نقدى  غير  خريد  از  استفاده  امكان  تبصره2:     
تاريخ  از  سال  دو  كه حداقل  است  ميسر  نمايندگانى  از  دسته 
انعقاد قرارداد آنها با شركت به صورت نقدى گذشته باشد و در 

اين مدت به لحاظ عملكرد مالى مورد تأييد شركت باشند .

1- وارد سايت http://www.cvn-ir.com شويد .
2 - با كد مشترى و كلمه عبور كه در انتهاى آيين نامه درج گرديده 

وارد محيط كار شويد .
3 - شرايط آيين نامه را پس از مطالعه ، در صورت پذيرش ، تأييد 

فرمائيد .
4 - سر فصل "سفارش كتاب "را باز نمائيد و تعداد دوره هاى درخواستى 
حداكثر به ميزان سهميه تعيين شده را وارد نمائيد (در صورت نياز 
به تغيير آمارمقاطع تحصيلى، حتما با واحد توزيع هماهنگى فرمائيد).

تبصره1: قيد گردد خريد نقدى است يا غير نقدى

 تبصره2: تأييد يعنى اطالعات كامل است و پس از ثبت ،         
امكان تغيير نيست .

تبصره3: تا سفارش كتاب در سايت تأييد نشود براى
 شركت چاپ و نشر قابل رويت نيست .

5 - بالفاصله مبلغ كل قرارداد و مبلغ واريزى نقدى يا غير نقدى در 
پايان قرارداد قابل مشاهده است، مبلغ مذكور را متناسب با شرايط 
بانكهاى  از  انتخاب شده (نقدى يا غير نقدى)در حساب يكى  خريد 
معرفى شده برطبق ماده 24 آيين نامه، واريز و فيش واريزى را فاكس 

نمائيد .
6 - مبلغ واريزى را حتما در سر فصل"مشخصات پرداخت" در سايت 

شركت ثبت فرمائيد .
7 - معرفى نامه آموزش و پرورش، صورت جلسه  كتاب فروشان و 
فرم تعهدنامه تكميل شده را تا قبل از 97/03/05  ارسال فرماييد تا 

بررسى و قرارداد، قطعى تلقى گردد .
8 - چك هاى مورد لزوم (جارى- تضمينى) را پس از تماس امورمالى 

در اسرع وقت ارسال نماييد تا كتابهاى درخواستى ارسال گردد .

     ماده4 : چون برنامه فروش بر اساس آمار وزارت آموزش و پرورش 
شود  مى  انجام   ( آموزشى  مواد  توزيع  و  نشر  بر  نظارت  كل  اداره   )
درخواست كتاب بيش از ميزان تعيين شده مقدور نمى باشد و نمايندگان 
مى بايست با مراجعه به سايت اينترنتى شركت، سهميه شهر مورد نظر 
را مشاهده نموده تا در صورت وجود اختالف قبل از ثبت قرارداد در سايت 
شركت آمار خود را با استان يا منطقه مربوطه تطبيق و پس از بررسى 
اقدام نمايند . بديهى است هرگونه تغيير در آمار استان ها و مناطق، 
منوط به تأييد اداره كل نظارت بر نشر و توزيع مواد آموزشى خواهد بود .

      ماده5 : نمايندگان محترم ،پس از عقد قرارداد با شركت مى بايست 
تدارك انبار را ديده باشند . در غير اينصورت هيچگونه درخواستى در 

خصوص ديرتر ارسال كردن كتابها قابل قبول نمى باشد .

دانش  بين  هنگام  زود  توزيع  از  جلوگيرى  :جهت  تبصره    
در  را  كتابهاى درسى خود  آموزان،نمايندگان موظف هستند 
انبار كتاب خود نگهدارى نموده و يك هفته تا ده روز مانده 
به زمان توزيع بين كتاب فروشان زيرمجموعه تقسيم نمايند . 

بدون  مقصد  تا  شركت  از  درسى  كتابهاى  حمل  كرايه   : ماده6      
توجه به راههاى عبورى و فرعى به عهده شركت مى باشد و پرداخت 
. است  خريداران  عهدة  به  ها    هزينه  ساير  و  عبورى  حمل  كرايه 
    تبصره : هزينه ارسال درخواستهاى مجدد تا يك مرحله و 
و  باشد  مى  شركت  اين  عهده  به  مرحله   دو  تا  استانها  مراكز 
هزينه ارسال درخواستهاى بعدى در صورت تأييد واحد توزيع 

به حساب مشترى خواهد بود .
    ماده7 : درخواست مجدد كتابها بايد در فرم درخواست جدولى 
كه نام و كد كتاب و تعداد در آن ذكر شده باشد منظور گردد ودرج 
كد مشترى الزامى مى باشد.درغير اينصورت درخواست از نظر شركت 

باطل محسوب مى شود .

     ماده8 : بهاى فروش هر عنوان كتاب در پشت جلد آن درج شده 
است .لذا در صورت مشاهده فروش كتاب بيش از بهاى تعيين شده، 
نام فروشنده از فهرست فروشندگان كتابهاى درسى حذف و مراتب از 

طريق مراجع ذى صالح پيگيرى خواهد شد .

براى  گذشته  سنوات  كتابهاى  ارسال  به  توجه  با   : تبصره 
اند قيمت هر دوره  تمام نقاط كشور، كتاب فروشان موظف 
اين  طريق  از  شده  ارسال  فاكتور  به  استناد  با  را  تحصيلى 
آموزان  دانش  ديد  معرض  در  و  نموده  محاسبه  شركت 

قراردهند .

     ماده9 : خريداران مكلف اند كتابهاى خريدارى شده را در همان 
شهرستان ، توزيع و از فروش و انتقال آن به شهرهاى ديگر خوددارى 
نمايند. تخلف از اين امر موجب بروز اختالف در آمار توزيع و ايجاد 
متخلفين  با  و  شد  خواهد  نظر  مورد  كتابهاى  توزيع  امر  در  اخالل 

برخورد قانونى به عمل خواهد آمد .

به   97/07/21 تاريخ  از  اند  موظف  فروشان  كتاب  تبصره: 
فروش تك  . ضمنا  ورزند  مبادرت  كتاب تك جلدى  فروش 
ازاى  در  و  تحصيل  به  شاغل  آموزان  دانش  به  فقط  جلدى 
معرفى نامه از آموزشگاه محل تحصيل ايشان بالمانع است و 

فروش كتاب به ساير متقاضيان مجوزى ندارد .

و  چـاپ  شركت  رساند،  مى  استحضار  به  احترام،  با 
منعقده  قرارداد  اساس  بر  ايران  درسى  كتابهاى  نشر 
وزارت  آموزشى  ريزى  برنامه  و  پژوهش  سازمان  با 
كتابهاى  توزيع  و  توليد  مسئوليت  پرورش،  و  آموزش 
دوره هاى متوسطه اول و دوم تحصيلى، فنى وحرفه 
به  كشور  سراسر  در  را  معلم  تربيت  و  وكاردانش  اى 
سفارش اداره كل نظارت بر نشر و توزيع مواد آموزشى 
بر عهده دارد. به منظور هماهنگى در اين امر مقررات 
شما  از  و  گردد  مى  ابالغ  اجرا  جهت  نامه  آيين  اين 
با  و  آن  دقيق  مطالعة  با  تا  دارد  تقاضا  گرامى  همكار 
نامه شماره 26010 مورخ 96/12/26  به شيوه  توجه 
سازمان پژوهش و برنامه ريزى آموزشى وزارت آموزش 
و پرورش و اطالع كامل از مقررات اين شركت نسبت 

به خريد و توزيع كتابهاى درسى اقدام نماييد .

با احترام مجدد
سيد محمد موسوى كيانى 

مديرعامل

     مـاده1 : برابـر شـيوه نامـه صـادره از طـرف سـازمان پژوهـش و 
برنامـه ريـزى آموزشـى، ادارات آمـوزش و پـرورش مناطـق، نماينـدة 
منتخـب كتـاب فروشـان را پـس از تأييـد، جهت عقـد قـرارداد خريد 
كتابهـاى درسـى ولوح هاى فشـرده ضميمـه كتاب به شـركت چاپ و 

نشـر كتابهـاى درسـى ايـران معرفـى مـى نمايند . 

توجه : 
نمايندگان محترم مي بايست مدارك فوق را قبل از 97/03/05 به 
شركت ارسال نموده و مدارك مالي خود را در مراحل بعدي، اقدام 
به ارسال نمايند . تأخير در ارسال مدارك فوق مشمول جريمه نقدي 

خواهد شد

مورد  اعتبار  داراى  مالى  لحاظ  از  است  الزم  جديد  منتخب  نماينده 
پذيرش شركت، در شهر خود باشد و در ضمن اصل اسناد مربوط به 
مالكيت محل كتاب فروشى و جواز كسب خود و اصل صورت جلسه  
به  باشد  پرورش  و  آموزش  تأييد  به مهر  را كه ممهور  فروشان  كتاب 
همراه يك قطعه عكس به شركت ارائه نمايد. بديهى است پس از تهيه 
تصوير تأييد شده بوسيله مسئول مربوطه در شركت ، اصل اسناد به 

نماينده عودت داده خواهد شد .

توجه: الزم است نماينده جديد بدهى نماينده قبلى را هنگام مراجعه 
جهت عقد قرارداد تسويه نمايد و يا با صالحديد واحد مالى به حساب 

بدهى نماينده جديد منظور نمايد .

شرايط انتخاب نماينده

توجه :
در معرفى نامة نمايندگان، نام مناطقى كه از طريق شهرهاى هم جوار 
كتابهاى خود را دريافت مى نمايند با ذكر آمار دانش آموزان مورد 

تأييد آموزش و پرورش آن منطقه اعالم گردد.

مدارك الزم

الف : معرفى نامة عكس دار از اداره آموزش وپرورش شهر مربوطه.
ب : ليست صورت جلسه اي كه با مهر آموزش وپرورش تأييد شده باشد .

ج : تكميل فرم تعهدنامه شركت (آدرس وكد تلفن هاى جديد ضروري 
مي باشد).

د : يك قطعه عكس 4×3 (جديد تا يك سال گذشته)
ه : كپى كارت ملى(جديد) و نمايندگانى كه براى اولين باربه شركت 

معرفى مى شوند.
و : كپى شناسنامه   
ز : كپى جواز كسب

شرايط نماينده

همكار گرامى

شرايط فروش كتاب

نحوه تكميل فرم پيش نويس قرارداد
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    ماده10 : نماينده مكلف است به محض دريافت كتاب، صورت ريز 
كتابهاى دريافتى را برا ى اطالع به اداره آموزش و پرورش محل ارسال 

نمايد .
توجه :

درصورت عدم حضور نماينده در محل، جهت دريافت كتابهاى درسى 
ارسالى، نماينده موظف است شخص ديگرى را در محل مستقر نمايد 

تا وقفه و خللى در خصوص تحويل پيش نيايد . 

     ماده 11 : با عنايت به اينكه كتابهاى ارسالى از طرف شركت تحت 
پوشش بيمه مى باشد چنانچه نمايندگان محترم در هنگام تخليه بار 
متوجه شوند ، محموله ارسالى صدمه ديده ، خواهشمند است مراتب 
را بالفاصله به دفتر انبارهاى شركت اطالع دهند تا راهنمايى هاى الزم 
خوددارى  بار  كل  كردن  مرجوع  از  هماهنگى  بدون  لذا  گيرد  صورت 
نماييد . در غير اين صورت شركت براى ارسال مجدد ، تعهدى در قبال   

به موقع رسيدن كتابهاى درسى نخواهد داشت . 

     ماده12 : كرايه حمل كتابهاى مرجوعى و لوح هاى فشرده به عهده 
خريدار است و مرجوعى نبايد حداكثر از 3% كل كتابهاى ارسال شده 
رفت،  كرايه حمل  اينصورت جهت  غير  در   . نمايد  تجاوز  به خريدار 
معادل 2% قيمت كتابهاى اضافى به حساب بدهى خريداران منظور 

مى گردد .

تبصره: جريمه مذكور شامل آمار اوليه تعيين شده از سوى 
سازمان نمى باشد،اما در صورت درخواست مجدد كتاب از 

سوى نماينده ماده 12 قابل اجرا مى باشد.

     ماده13 : در خصوص ليست و آمار درخواست مجدد كه از طرف 
نمايندگان محترم دورنگار مى شود ، توجه بيشترى گردد كه مرجوعى 
عهده  به  نيز  ارسال  هزينه  و  بوده  قبول  قابل  غير  نظر شركت  از  آن 

مشترى منظور خواهد شد.

     ماده14 : نظر به اينكه شمارگان چاپ براى كتابهاى درسى سال 
آينده با توجه به موجودى كتابهاى سال جارى خواهد بود لذا نمايندگان 
محترم موظف هستند كه كتابهاى فروش نرفته را حداكثر تا چهاردهم 
آذر ماه سال 97 به شركت مرجوع نمايند و  برگشت كتاب بعد از تاريخ 
قيد شده، مشمول جريمه اى معادل يك درصد به ازاي هر ماه تأخير 
از قيمت پشت جلد كتابهاى مرجوع شده خواهد شد . درضمن آخرين 
مهلت برگشت  كتابها 97/11/25  بوده و شركت از پذيرفتن كتابهاى 

مرجوعى بعد از تاريخ مذكور، معذور مى باشد .

همراه  ريز  فهرست  مرجوعى  كتابهاى  كه  صورتى  در   : ماده15       
نداشته و يا بارنامه صادره وزن نداشته باشد كه در موقع تحويل بتوان 
از طرف شركت مالك عمل قرار  آن را كنترل نمود صورت تنظيمى 
گرفته و هيچ گونه اعتراضى پذيرفته نخواهد شد . بديهى است مرجوع 
كتابها و لوح هاى فشرده منحصراً از نمايندگان طرف قراردادبه صورت 
بسته بندى كامل و تفكيك شده پذيرفته مى شود و سال چاپ كتابهاى 

مرجوعى بايد با كتابهاى دريافتى انطباق داشته باشد .

از  قبل  تا  سال  در  بار  يك  تواند  مى  فقط  نماينده  هر  تبصره1: 
مهلت اعالم شده كتابهاى مازاد خود را برگشت نمايد و در صورت 
تكرار ، عيناً عودت داده خواهد شد و هزينه آن به عهده نماينده 

خواهد بود. 
توجه :

 زمان مرجوعى كتابها از تاريخ 97/08/01 تا 97/09/14مى باشد .

مرجوع  كتابهاى  اند  موظف  محترم  نمايندگان  تبصره2: 
شده به شركت را در بسته بندى هاى استاندارد كه حداكثر 
ظرفيت آن 25 كيلوگرم مى باشد قرار دهند . همچنين از 
كارتن   ) استاندارد  غير  هاى  بندى  بسته  در  كتابها  ارسال 
هاى سيگار ، تلويزيون ، گونى و غيره ) خوددارى نمايند تا 
متحمل هزينه حمل يا جا به جايى اضافه در گاراژها نگردند . 

      ماده16 : كتابهاى مرجوعى كه به مهر كتاب فروشان ممهور گشته، 
منگنه خورده ، آب خورده و يا استفاده شده باشد و يا هرگونه تغييرى 
در شكل ظاهرى كتابها ايجاد شده باشد و مربوط به فاكتور سالهاى قبل 
از 97 باشد، مورد قبول شركت واقع نخواهد شد به استثناء كتابهايى 

كه نقص چاپى دارند . 

تبصره1: كتابهاى مرجوعى به هيچ عنوان نبايد به  صورت 
دوره ، برگشت داده شود در غير اينصورت هزينه جدا سازى 
آن ، كه  دو درصد از مبالغ  پشت  جلد  كتابهاى  مرجوعى 
بود و كتابهاى شمارش  به عهده خريدار خواهد  باشد،  مى 
و  گرفته  قرار  عمل  مالك  انبارها  مسئولين  طرف  از  شده 

ليست ارسالى باطل خواهد شد . 

تبصره2: كليه مطالبات مشتريان ظرف 30 روز كارى پس 
اساس  بر  كتاب،  انبار  در  ثبت  و  كتابها  نمودن  مرجوع  از 
نام  حساب،  شبا  شماره  قيد  با  مشترى  كتبى  درخواست 
شد  خواهد  واريز  حساب  صاحب  نام  و  شعبه،  كد   ، بانك 

(فرم نمونه در سايت اينترنتى شركت موجود  مى باشد).

تعداد  است  مكلف  نماينده  كتاب،  دريافت  مرحله  در   : ماده17      
بسته ها را با رقم   ذكر شده در بارنامه مطابقت داده وصورت كتابهاى 
تحويلى را با دقت نگهدارى نمايد و در صورت صحت، بارنامه را رسيد 
نمايد . در صورتى كه كسرى در تعداد بسته ها مشاهده شود ضمن قيد 
در بارنامه مراتب را حداكثر ظرف مدت 5 روز به شركت اطالع داده و 

از پرداخت پس كرايه خوددارى نمايد .

     ماده18 : روى هر بسته نام نماينده مربوطه نوشته شده است، از 
نمايندگان محترم تقاضا مى شود در موقع دريافت بسته ها به اسم و 
مشخصات بسته توجه نموده و در صورتى كه بسته، مربوط به محل 
ديگرى باشد در اين مورد همكارى نموده ضمن تحويل گرفتن، مراتب 

را به شركت اطالع دهند تا موجبات انتقال آن فراهم شود .

      ماده19 : تخفيف فروش كتابهاى درسى به شرح زير اعالم مى شود:
الف- براى فروش نقدى هفده و نيم درصد از قيمت پشت جلد
ب- براى فروش غير نقدى چهارده درصد از قيمت پشت جلد

تبصره1: براى شركت هاى تعاونى ثبت شده با ارائه اساسنامه 
تخفيف  عنوان  به  درصد  نيم  اضافى  تعاونى جهت خدمات 

تعاونى پرداخت خواهد شد .

تبصره2: قرارداد نقدى به قراردادى اطالق مى شود كه %75 
وجه درخواستى هنگام عقد قرارداد و 25% مابقى طى چكى 

به سر رسيد 97/7/5 از نماينده محترم اخذ مى گردد .

تبصره3: چنانچه نماينده معرفى شده از نظر اعتبارى مورد 
تأييد شركت نباشد معامله بصورت نقدى انجام خواهد شد.

تا  كه  جديد(كسانى  نمايندگان  با  قرارداد  عقد  تبصره4: 
كنون با اين شركت معامله اى نداشته اند) بطور كل نقدى 

خواهد بود .
 ، مجدد  درخواستهاى  به  مربوط  مالى  درتسويه   :5 تبصره 
وى  درخواست  تاريخ  در  مربوطه  نماينده  حساب  وضعيت 

مالك عمل مى باشد .

    ماده20 : براى معامالت غير نقدى در صورتى كه اعتبار مشترى 
تأييد شركت باشد معادل 30% قيمت قرارداد نقد و براى بقية  مورد 
تاريخ 97/07/15 دريافت خواهد شد (جهت تضمين  به  مبلغ ،چكى 
معامله يك فقره چك نسبت به كل معامله از مشترى و نيز يك فقره 
باشد  شركت  تأييد  مورد  كه  ديگرى  شخص  از  مبلغ  همان  به  چك 

دريافت مى گردد) .
    ماده21 : پس از ثبت اوليه قرارداد و واريز على الحساب، چكهاى 
از بررسى  امورمالى درخواست و پس  از طرف  ذكر شده در ماده 20 
صحت اطالعات چكهاى ارسالى، فاكتور مربوطه تأييد و كتابها ارسال 

خواهد شد .
     ماده22 : درخواست هاى كتاب كه در مراحل بعد توسط خريداران 
وصول  اعالم  شرط  به  و  نوبت  ترتيب  به  شود  مى  تسليم  شركت  به 

محموله قبلى، ارسال خواهد شد .
    ماده23 : برگشت چك در صورت قصور خريدار عالوه بر احتساب 

هزينه هاى  مربوط موجب قطع رابطه شركت با نماينده مى شود .

تبصره: تغيير تاريخ چك به هيچ وجه امكان پذير نمى باشد، 
در صورت تأخير در پرداخت در ازاى هر ماه تأخير مشمول 
طريق  از  مراتب  لزوم  صورت  در  و  شد  خواهد  جريمه   %2

مقامات ذى صالح پيگيرى مى شود .

    ماده24 : نمايندگان مى توانند براى پرداخت وجوه خود به شرح 
زير اقدام نمايند :

الف- حساب جارى 0100163153002 نزد بانك آينده ، شعبه
IR 510620000000100163153002 : محموديه و شماره شبا 

  تاريخ تكميل فرم اينترنتى از 97/02/16 تا97/03/19 مى باشد .
 

  مهلت ارسال مدارك الزم در ماده 1 آيين نامه تا 97/03/05 
مى باشد.

  مهلت تاريخ واريز وجه حداكثر 97/03/19 مى باشد .

  تاريخ شروع توزيع كتاب توسط نمايندگان محترم متعاقبا از
   

طريق سايت اينترنتى اين شركت اعالم خواهد شد .

  تاريخ ارسال كتاب توسط شركت براى نمايندگان پس از
 

عقد قرارداد، بصورت پيامكى باطالع خواهد رسيد.

شرايط برگشت كتاب

 تخفيف فروش

وظايف نمايندگان

طريقه ارسال وجه

ب- حساب جارى سيبا 0105479275006 نزد بانك ملى شعبه
 مركزى كد 060 

IR 370 170 000 000 105 479 275 006 : و شماره شبا

توجه :

نشانى: تهران، كيلومتر 17 جاده مخصوص كرج، 
خيابان 61 (داروپخش)

   صندوق پستى: 37515-139     كد پستى: 1397138911    
   تلفن: 4 -44985161 (021)       نمابر: 44985160 (021)
   تلفن مستقيم دايره توزيع :                44987973 (021)
   تلفن مستقيم انبارهاى كتاب :            44984927 (021)
   تلفن مستقيم حسابدارى فروش :         44984188 (021)

     bdist@cvn-ir.com                  :پست الكترونيك    
   www.cvn-ir.com                      :سايت اينترنتى    

(سهامى خاص)
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