
شرایط فروش کتاب

شرکت  میرساند  استحضار  به  احترام،  با 
چاپ و نشر کتابهای درسی ایران)سهامی خاص( 
و  آموزش  وزارت  با  منعقده  قرارداد  اساس  بر 
کتابهای درسی  توزیع  و  تولید  پرورش، مسئولیت 

غیرابتدایی را در سراسر کشور بر عهده دارد.

از این رو، ضمن ارسال »آیین نامه فروش و 
توزیع کتابهای درسی« خواهشمند است با مطالعه 
دقیق و آگاهی کامل از مقررات آن نسبت به خرید 

و توزیع کتابهای درسی اقدام فرمایید.

  همکار گرامی

سید محمد موسوی کیانی 
مدیرعامل

3 24567

سایت  به  نمایندگی،  قرارداد  عقد  برای  موظفند  کتابفروشان 
اینترنتی شرکت به آدرس    مراجعه و هنگام 

تحویل کتاب مدارک زیر را به دایره توزیع شرکت ارائه نمایند:

اصل جواز کسب کتاب فروشی ، کارت ملی و تصاویر آنها 
فیش های واریزی .

و 

الزامی  کتاب  تحویل  زمان  در  : حضور صاحب جواز   1 تبصره 
با  می بایست  کننده  مراجعه  شخص  صورت  این  غیر  در  و  است 
وکالتنامه محضری و یا کارت مباشرت از اتحادیه مربوطه به شرکت 

مراجعه نماید .

توجه:
با نمایندگانی که در سال تحصیلی گذشته با شرکت همکاری 
اند،  نکرده  رعایت  را  فروش  نامه  آیین  یا  و  اند  نداشته  مستمر 

قرارداد جدید منعقد نخواهد شد.

شرایط نمایندگی 

ماده 1:
افزایش سهمیه کتاب فروشی های مناطق آموزشی امکان پذیر 
نیست و با توجه به آمار سال قبل مندرج در سایت، کتابهای درسی 

تحویل خواهد شد .

تبصره 1 :

 در صورت نیاز به تغییر سهمیه قبل از هر اقدامی با واحد توزیع 
شرکت هماهنگی های الزم را بعمل آورده و سپس اقدام به ثبت 

اینترنتی نمایید . 

تبصره 2 :

آموزی  دانش  آمار  اساس  بر  است  مجاز  شرکت  توزیع  واحد   
منطقه کتابفروشان  ، آمار قرارداد را بصورت یکطرفه تغییر دهد .

ماده 2:
کتابفروشان باید درخواست خود را حداکثر تا  مرداد ماه از 
طریق سایت اینترنتی شرکت تنظیم نموده و نسبت به پرداخت 

و یا به 
اینترنتی  حداقل 30% وجه کتابهای درخواستی 

اینترنتی 
صورت واریز حواله بانکی و ثبت مشخصات آن در سایت 

توانند 
 

می
طی یک مرحله اقدام نمایند که پس از تایید امور مالی 

ورزند. 
نسبت به انتخاب روز و ساعت تحویل کتاب خود مبادرت 

رسید، 
درضمن70% مابقی مبلغ قرارداد که به اطالعتان خواهد 

بانکی 
در هنگام مراجعه برای تحویل کتاب به صورت نقد یا چک 

به شرکت پرداخت گردد.

توجه 1 :

از شرکت طلبکار می باشند   مشتریانی که در سنوات قبل 
می توانند با اعالم کد مشتری خود به امور مالی مبلغ طلب خود 
منظور  و  محاسبه  اولیه  وجه  پرداخت  در  و  نموده  استعالم  را 

نماید.

توجه 2:

 در صورت پرداخت بهای کتابهای خریداری شده از طریق 
چک بانکی، در قسمت نام گیرنده فقط »شرکت چاپ و نشر 
در  می بایست  همچنین  و  گردد  قید  ایران«  کتابهای درسی 
و  تحویل  مالی  امور  به  را  بانکی  چک  اصل  ممکن  وقت  اسرع 
از  بانکی  وجه چک  صورت  این  غیر  در  نمایند.  دریافت  رسید 

طرف شرکت مورد تایید نمی باشد.

توجه 3:

 %30 مبلغ  واریزی  فیش  است   الزم  محترم  نمایندگان   
قرارداد را به شرکت چاپ و نشر فاکس نمایند. )ثبت کد و نام 

مشتری بر روی فیش بانکی الزامی می باشد.(

توجه 4:

بمنظور رفاه حال کتابفروشان محترم شماره حساب جاری 

مشخصات 
اعالم میگردد مشروط بر آنکه  بانک  سیبا و 

فیش واریزی در سایت ثبت گردد.
حساب جاری سیبا :   0105479275006 نزد بانک ملی 

شعبه مرکزی کد 60.

   370170000000105479275006 شماره حساب شبا : 
بانک ملی مرکزی .

 

ماده 3:
اینترنتی شرکت  ماه در سایت  تا  مرداد  قراردادهایی که 
تخفیف   %18 مشمول  باشد  شده  واریز  آن  مبلغ  و  شده  ثبت 
خواهد شد. بعد از تاریخ مذکور تا زمان توزیع از نرخ تخفیف %3 
کسر خواهد شد. تخفیف های ذکر شده مربوط به کتابفروشان 

باشد.
 
طرف قرارداد شرکت می

تبصره:

 امکان پذیر 
تحویل کتاب در مراحل بعدی توزیع، از 

باشد. 
 

می
ماده 4:

و  آموزش  وزارت  آمار  اساس  بر  درسی  کتاب  تولید  چون 
به  توجه  با  کتابفروشان  دارد  پرورش صورت می گیرد، ضرورت 
آمار منطقه، درخواست را آنچنان تنظیم نمایند که مرجوعی به 
حداقل ممکن تقلیل یابد و به همین علت اگر کتابهای مرجوعی 
فروشنده ای از 3% کتابهای خریداری شده تجاوز نماید مشمول 

2% جریمه خواهد شد.

ماده 5:
مهلت برگشت  و  آغاز شده  آبان ماه  از   مرجوعی کتاب 
سال  خواهد بود و به ازای هر ماه  کتاب حداکثر تا  

تأخیر از تاریخ مذکور مشمول 1% جریمه خواهد شد.

تبصره1:
شرکت  اینترنتی  سایت  در  مشتریان  حال  رفاه  منظور  به 
آن  به  مراجعه  با  می توانید  که  شده  گرفته  نظر  در  امکاناتی 
تاریخ مرجوعی خود را مشخص نموده تا از تجمع و اتالف وقت 

نمایندگان محترم جلوگیری شود.

تبصره 2 :
به  ماه سال   بهمن  از پایان   بعد  کتاب مرجوعی 
عنوان پذیرفته نخواهد شد و هر نماینده مجاز است فقط 

هیچ 

بسته بندی کامل  صورت  به  را  خود  مازاد  کتابهای  در سال 
یکبار 

تفکیک شده به شرکت مرجوع نماید.
و 

ماده 6:
هزینه حمل و نقل و مرجوع کتاب به عهده خریدار می باشد .

ماده 7:
کتابفروشان موظف هستند هنگام دریافت کتاب دقت الزم را 
مبذول دارند ، در غیر اینصورت هیچ گونه ادعای کسری پذیرفته 

نخواهد شد.

ماده 8:
کتابهای مرجوعی باید به طور کامل سالم بوده و شرکت از 
پذیرش کتابهای مهرشده و آب دیده ، منگنه شده و یا استفاده 

شده معذور است.

 
  

شعبه کاروانسرا سنگ.
نزد بانک تجارت 

 
حساب جاری : 13410100

IR بانک تجارت. شماره شبا : 080180000000000013410100 

IR

تجارت

10

10

 آذر ماه
www.cvn-ir.com

و بانک آینده 

شعبه محمودیه 
حساب جاری : 0100163153002 نزد بانک آینده ،

IR  510620000000100163153002 : شماره شبا
.

: 5 توجه
کتابفروشان محترم می توانند مبلغ مذکور را توسط کارت های 

نمایند .
عضو شتاب از طریق درگاه اینترنتی سایت شرکت پرداخت 

97/07/04
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را از طریق درگاه 



توجه

د-4/07/تج12/خرداد

سال تحصیلي 

89 1011

آئین نامه فروش و توزیع 
کتابهای درسی در استانهای 

تهران و البرز

)021(  44984188                    : امورمالی  مستقیم  تلفن 

نشانی: تهران، کیلومتر  17 جاده مخصوص کرج، 
خیابان داروپخش )61(

صندوق پستی: 139-37515                کد پستی: 1397138911 
تلفن: 4-44985161 )021(                      نمابر:  44985160 )021(
تلفن مستقیم دایره توزیع:                          44987973 )021(

تلفن مستقیم انبارهای کتاب:                           44984927 )021(

به منظور جلوگیری از ترافیک کاری خواهشمند است، با توجه به 
زمان بندی زیر جهت عقد قرارداد به سایت اینترنتی شرکت مراجعه 
شده  ذکر  های  تاریخ  در  کتابفروشان  نام  ثبت  اینکه  توضیح  شود. 
به عقد قرارداد  تاریخ و زمان مقرر موفق  الزامی است و چنانچه در 
نشوند از فروش کتابهای درسی به ایشان معذوریم و مبلغ واریزی به 

ایشان عودت داده خواهد شد.

 

 

 

توجه1

توجه2

نمایندگان محترم در هنگام مراجعه به شرکت برای تحویل 
را به همراه  کتابهای مرجوعی حتما فاکتور فروش سال جاری 

خود داشته باشند .

توجه3

تسویه حساب کتابهای مرجوعی ظرف مدت 2ماه نسبت به 
تاریخ تحویل ،فقط با اعالم شماره شبا)24رقمی(حساب وتکمیل 

فرم مخصوص تسویه حساب امکان پذیر می باشد .

ماده 9:
رعایت موارد زیر توسط کتابفروشان الزامی است:

الف: فروش کتاب بیش از قیمت مصوب ممنوع است.

را  ب: کتابفروشان موظفند فهرست قیمت کتابهای درسی 
که از طریق شرکت در اختیارشان قرار می گیرد در معرض دید 

عموم قرار دهند.

ج: فروش اجباری نوشت افزار، جزوات و نشریات و کتابهای 
کمک آموزشی به همراه کتابهای درسی ممنوع است.

د: فروش کتاب به طور عمده )بیش از سه دوره( به خریداران 
ممنوع است.

یا  به منطقه دیگر در تهران  از یک منطقه  انتقال کتاب  ه: 
شهرستانها اکیداً ممنوع است.

و: در صورت تقاضای خریدار، فروش کتاب »غیره دوره ای« 
یا تک جلدی از  مهرماه سال  بالمانع است.

توجه:

فروش کتابهای غیر دوره ای حضوری بوده و اینترنتی نمی باشد.

ماده 10:
بازرسان وزارت آموزش و پرورش و شرکت با دردست داشتن 
معرفی نامه به کلیه کتابفروشی ها مراجعه و از نزدیک اجرای 
این آیین نامه را تحت نظر خواهند گرفت و در صورت مشاهده 
هر نوع تخلف بالفاصله قرارداد معلق، تحویل کتاب قطع و مراتب 

از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد شد.

ماده 11:
کتابفروشانی که در مراحل اولیه زمانبندی ثبت درخواست 
نموده و مبلغ تنظیم شده را پرداخت کرده باشند بعد از تایید 
کتاب  دریافت  مراجعه جهت  زمان  و  تاریخ  می توانند  امورمالی 
های  زمان  در  نمایندگان  دیگر  و  نمایند  انتخاب  دلخواه  به  را 
باقیمانده جای خواهند گرفت. انتخاب زمان مراجعه جهت اخذ 

کتاب، فقط بصورت اینترنتی امکان پذیر است.

تبصره 1:

به مصرف  نسبت  را  آمار درخواستی  توزیع می تواند  دایره   
سال گذشته تغییر دهد.

تبصره 2 :

 شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ایران )سهامی خاص( 
در سال تحصیلی  –  در سطح استانهای تهران و البرز از 

پذیرفتن نماینده جدید معذور است.

تبصره 3: 

روزهای  در  و  بوده  روزی  شبانه  سایت،  به  مراجعه  زمان 

تعطیل نیز قابل دسترسی است.

تبصره 4:
 جهت رفع هر گونه ابهام، کارکنان واحد توزیع و امور مالی 
همه روزه بجز روزهای تعطیل رسمی آماده پاسخگویی می باشند.

تبصره 5 :
 به منظور انتخاب زمان مناسب جهت دریافت کتاب، تکمیل 

زود هنگام و واریز وجه علی الحساب اولیه ، بسیار موثر است .

تبصره 6 :
 کتابفروشان موظف هستند در روز و ساعت تعیین شده به 
به شرکت  از مراجعه در ساعات دیگر  و  نموده  شرکت مراجعه 

پرهیز نمایند.

تبصره 7 :
امور مالی می تواند یک فقره چک بابت تضمین وحسن انجام 

کاربه میزان 30% قرار داد از مشتری دریافت نماید .
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 باشد از 11 تا 20 تیرماه .
1- همکارانی که کد مشتری آنها از 40012308 – 40024382

آنها از 40011002– 40012307 2- همکارانی که کد مشتری 
 باشداز 21 تا  تیرماه .

3- همکارانی که کد مشتری آنها از 40010005 – 40011001
 باشد از 1 تا 10 مردادماه .
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کتاب فروشان موظف هستند قبل از مراجعه به شرکت 

کنند .
مرجوعی کتاب ها، از طریق سایت اینترنتی شرکت نوبت دریافت 
جهت 
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