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 خريد کتاب  یادستورالعمل تخصيص و توزيع بن يارانه
 
 05/5/55 مورخ هـ 054461/65665 شماره نامهتصويب موضوع) مطبوعات و نشر حوزة در يارانه پرداخت نحوة نامةآئين اجراي در

 و کشور علمي جامعة به کمک منظوربه اسالمي؛ ارشاد و فرهنگ وزارت حمايتي هايسياست تحقق راستاي در و (وزيرانهيئت
 هدف، هايگروه از حمايت اولويت با عمومي و غيردولتي دولتي، هايدستگاه در خوانيکتاب و کتاب فرهنگ ترويج همچنين

 :است ذيل شرح به ،المللي کتاب تهرانبراي اجرا در نمايشگاه بين مربوط دستورالعمل

 هدف هايگروه. 1 ماده

 طالب؛ و دانشجويانآموزان، دانش .1-1

 حوزه؛ و دانشگاه علمي هايهيئت اعضاي و اساتيد. 2-1

 ؛خوانيهاي کتابباشگاهو مربيان  کتاب پديدآورندگان و قلماهل .3-1

براي تجهيز  صرفاً) و فرهنگيتحقيقاتي  و آموزشي پژوهشي، علمي، مراکزها، سازمان علميه، هايحوزه ها،دانشگاه .4-1

 ؛(هاکتابخانه

ي بر اساس کد ملّزيرمجموعه براي کارکنان  صرفاً) عمومي و خصوصي مؤسسات و هاشرکت ها،سازمان نهادها، ها،وزارتخانه .5-1

 .(شدهمعرفيافراد 

 هدف هايگروه از يک هر مشارکت سهم. 2 ماده

 دانشجو آموز،دانش سهم درصد 51 فرهنگي، امور معاونت مشارکت درصد 41 سقف تا: طالب و دانشجويانآموزان، دانش .1-2

 ؛(کارت هر براي مصوب توسط معاونت امور فرهنگي اعتبار با) طلبه يا

 اساتيد سهم درصد 61 فرهنگي، امور معاونت مشارکت درصد 61 سقف تا: حوزه و دانشگاه علمي هايهيئت اعضاي و اساتيد .2-2

 ؛(کارت هر مصوب توسط معاونت امور فرهنگي اعتبار با)

بر اساس  فرهنگي امور معاونت مشارکت درصد 011: خوانيهاي کتابباشگاهو مربيان  کتاب پديدآورندگان و قلماهل .3-2

 ؛ (مصوب توسط معاونت امور فرهنگي اعتبار با) خانه کتاب موسسة شده در سامانةثبت طالعاتا

 تأييد )با و فرهنگيتحقيقاتي  و آموزشي پژوهشي، علمي، مراکزها، سازمان علميه، هايحوزه ها،دانشگاههاي کتابخانه. 4-2

 به نسبت فرهنگي امور معاونت مشارکت %01 با ريال ميليارد دو سقف تا :مربوط( استان اسالمي ارشاد و فرهنگ کل ادارات
 ؛شدهتعيين سقف در گفتهپيش مراکز آوردة مبلغ

ي افراد بر اساس کد ملّ صرفاً) عمومي و خصوصي مؤسسات و هاشرکت ها،سازمان نهادها، ها،وزارتخانهزيرمجموعه کارکنان . 5-2

 %6 با ريال ميليون پانصد سقف تا :مربوط( استان اسالمي ارشاد و فرهنگ کل ادارات تأييد با ربطذيتوسط دستگاه  شدهمعرفي

 ؛شدهتعيين سقف در مذکور مراکز آوردة مبلغ به نسبت فرهنگي امور معاونت مشارکت
افزون بر درصدهاي  درصد 01 تا 0-4در رديف  موضوع هدف هايگروه خصوص در فرهنگي امور معاونت مشارکت سهم :تبصره

 فرهنگي، امور معاون موافقت و نظر با ،افزون بر درصدهاي فوق درصد 01 تا 0-6 موضوع هدف هايگروه خصوص در و فوق
 .است افزايشقابل
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 بن اهداي. 3 ماده
 .نيست مجازدر نمايشگاه  ،به صورت رايگان کتاب خريد بن اعطاي

 حمايتي هايکارتبن اعتبار. 4 ماده

 برپايي زماني محدودة در و تهران کتاب الملليبين نمايشگاه محل در صرفاً اختصاصي، يارانة و صادره هايکارتبن. 1-4

 .تمديد نيستقابل وجههيچبه مهلتو اين  بود خواهد استفادهقابل نمايشگاه

اده نشده غيرقابل استفهاي استفادهکارتبندرخواست شده،  کارتبندر صورت عدم استفاده از پس از پايان نمايشگاه،  .2-4

 معاونت نهيارا سهمية و ايشانشده توسط معرفي حساب به نمايشگاه اتمام از پس متقاضيان، واريزي نشده مصرف ماندة و است
 .شودمي واريز امور فرهنگي معاونت حساب به متعاقباً نيز فرهنگي

 ماه پس از پايان نمايشگاه است. 6ها، تا کارتمهلت اقدام متقاضيان براي استرداد وجه باقيمانده در بن .3-4

 شرايط احراز و نامثبت. 5 ماده

 کارتنب توزيع و مديريت سامانه طريق از صرفاً حمايتي، يارانه دريافت شرايط واجد متقاضيان شرايط احراز و نامثبت .1-5

 انجام درخواستي اسناد ارائة و الزم اطالعات ورود از پس و http/tibf.bon.ir نشاني به تهران کتاب الملليبين نمايشگاه
 .و اقدام نيست رسيدگيقابل ،و هيچ تقاضايي خارج از ثبت در سامانة يادشده شودمي

شده توسط معاونت امور فرهنگي و حداکثر تا يک هفته قبل بندي اعالممطابق زماندر سامانه،  نامثبتمهلت درخواست و . 2-5

 هايروهگهاي واصله به ترتيب وصول و با توجه به موجودي اعتبار مربوط به هر يک از از افتتاحيه نمايشگاه است. درخواست
 گيرد.هدف مورد رسيدگي قرار مي

 مقررات و موجود اطالعاتي هايبانک با هادرخواست تطبيق و واصله هايرخواستد بررسي به نسبت فرهنگي، امور معاونت. 3-5

 .کندمي اقدام عامل، بانک طريق از کارتبن صدور منظوربه خود سهم وجه واريز براي متقاضيان به رسانياطالع و تأييد و مربوط

 بازة در مجري موسسة ،حوزه و دانشگاه علمي هايهيئت اعضاي و اساتيددانشجويان و طالب،  ،آموزاندانشدر مورد . 4-5

 امانةس در آن بارگذاري و مربوط رسمي مراجع از بن دريافت شرايط واجدين مشخصات و اطالعات اخذ به نسبت متناسب، زماني
 .نمود خواهد اقدام نامثبت

اطالعات  و بوده «و نوجوان کودک خوانيکتاب هايباشگاه»عضو  که شودميي اعطا آموزانآموزي به دانشدانش کارتبن: تبصره

 مربوط ثبت شده باشد. در سامانة ايشان

 ارتکبن دريافت هنگام الزم مدارک. خواهد شدسنجي و صحت احراز سامانه در شدهاعالم اطالعات با کننده،دريافت هويت. 5-5

 :از است عبارت هويت احراز براي کتاب خريد اييارانه
 ؛نامثبت رهگيري شمارة( الف     

 ؛(مورد حسب) آموزيدانش شماره/ علميهيئت در عضويت يا اساتيد ويژة کارت/ طلبگي يا دانشجويي کارت( ب      
 ؛(است الزامي سامانه در يملّ کارت شمارة درج) يملّ کارت( ج       
موردنياز از ادارة کل فرهنگ و ارشاد  تأييديههمراه با  0-6 و 0-4 هايرديف موضوع هايدستگاه و مراکز درخواست نامة( د       

 اسالمي استان مربوط.

 زير ضروري است: اجراي موارد، 0-6 و 0-4 مولين واجد شرايط مندرج در بندهايدر خصوص مش. 6-5

و تأييد مراتب توسط اداره  با امضا و مهر رسمي باالترين مقام مربوط يا معاون اداري و مالي وي نامهمعرفيالف. صدور 
 ؛کل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان مربوط

ا شخص متقاضي ي دستگاهحساب بانکي متعلق به مرکز يا  مبدأاز  صرفاًب. لزوم واريز مبلغ مربوط به سهم متقاضي 
 ؛نامة رسمي(نمايندة دستگاه )با معرفي
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مرحله( در زمان نمايشگاه صورت  6)در  ايمرحله صورتبه 0-4متقاضيان موضوع بند  اييارانه هايکارتج. تحويل بن
مايندگان ن توسط فاکتورهاي رسمي خريد هر مرحله تائيدپس از کنترل و  سوم و دوممراحل  هايکارت. تحويل بنپذيردمي

 ناشران داخلي صورت خواهد پذيرفت. و کميتة کارگروه نظارت مالي و اجرايي

ميليون ريال و در مورد  01ميليون ريال و بيشينه مبلغ آن معادل  0، مبلغ 0-6اشخاص موضوع بند کارت کمينه مبلغ بن .7-5

 شود.ميليون ريال تعيين مي 011و  01به ترتيب  0-4هاي هدف موضوع بند گروه

منتخب بانک ، با ارائة کارت ملّي اشخاص از طريق شعب 0-6و  0-0، 0-0کارت هريک از افراد موضوع بندهاي بن. 8-5

 .است ممنوع مطلقاً، تجميعي صورتبه صادره براي اشخاص حقيقي کارت تحويل و عامل، صرفاً به ذينفع قابل تحويل است

 هايگروه عادالنة برخورداري براي استان، هر شرايط واجدين و اولويت جمعيت، تناسببه استاني اعتبار جداول تنظيم .9-5

 .است ضروري ،استان هر در هدف

 هايکارتبن مناسب توزيع و ثبت تقاضا براي الزم تسهيالت و يفنّ تدابير عامل، بانک هماهنگي با مجري موسسة .11-5

 .نمود خواهد فراهم را کتاب خريد

ز طريق ا ،هر دورهدر  کتاب خريد اييارانه الکترونيکي کارتنوبت تسهيالت  يک دريافت به مجاز حقيقي، شخص هر .11-5

 .استکارت بن توزيع و مديريت سامانة

 اياشخاص  توسط هريک ازاي کارت يارانهاز بن شدهو خارج از اهداف تعيين غيرمجاز در صورت احراز هرگونه استفادة .12-5

 نمايشگاه محروم خواهد شد. اييارانهسال از دريافت تسهيالت  6، متخلف تا کنندة حمايتي دريافتهادستگاه
 

 کارتبن توزيع کار گردش. 6 ماده

 روز 01 حداکثر را عمليات گردش و شدهانجام عمليات از کاملي گزارش روزانه، گزارش بر عالوه است ملزم عامل، بانک. 1-6

 .نمايد اعالم فرهنگي امور معاونت به نمايشگاه، پايان از پس

تسويه و اشکاالت رفع و گيريتصميم. است افراد سوي از واريزي مبلغ عالوةبه يارانه مبلغ نهايي، حسابتسويه مالک .2-6

 .بود خواهد عامل بانک و فرهنگي امور معاونت االختيارتام نمايندگان عهدة بر نهايي، حساب

 احافتت افراد واريزي مبالغ و يارانه اين بابت ايويژه حساب مالي، عمليات بودن شفاف منظوربه است ملزم عامل، بانک. 3-6

 .نمايد

 و ارائه فرهنگي امور معاونت نمايندة به را درخواستي موردي هايگزارش نيز و خود روزانة گزارش است ملزم عامل، بانک. 4-6

 مفاسد از جلوگيري و کنترل براي را هاغرفه در شدهنصب خوانکارت هايدستگاه مالي هايتراکنش آنالين مشاهدة امکان
 .نمايد فراهم احتمالي،

 داخلي ناشران و خارجي ناشران بخش در يارانه از استفاده براي را( Pos) خوانکارت هايدستگاه است ملزم عامل بانک. 5-6

 .نمايد فعال و نصب نمايشگاه افتتاح از قبل نمايشگاه ستاد و فرهنگي امور معاونت هماهنگي با

 در و باشد استفادهقابل نمايشگاه داخل( Pos) خوانکارت هايدستگاه طريق از بايدمي فقط هاکارت در موجود اعتبار .6-6

 عامل بانک با مسؤوليت نمايشگاه، در شدهنصب خوانکارت هايدستگاه از غير در کتاب هايکارتبن بودن استفاده قابل صورت
 .بود خواهد

 را اين شعب فهرست و فعال تهران و هاشهرستان در را خود شعب نامه،شيوه اين اجراي منظوربه است ملزم عامل بانک. 7-6

 .شود بارگذاري نمايشگاه سايت در تا کند ارائه نمايشگاه ستاد به رسانياطالع براي
 


