"شیوهنامه اجرایی کارگروه کاغذ و زینک معاونت امور فرهنگی"

مقدمه:
با عنایت به مصوبه دولت محترم جمهوری اسالمی ایران مبنی بر تخصیص ارز دولتی برای واردات کاغذ و زینک

نشکر

کتاب و مطبوعات ،با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور ناشی از تحریمهای ظالمانه و اهمیت موضوع تکأمین کاغکذ
مورد نیاز حوزه کتاب به منظور حفظ ثبات و پایداری نسبی اقتصاد نشر در شرایط پیش رو و همچنکین نظکارت بکر نحکوه
تخصیص ارز برای واردات کاغذ و زین

و به تبع آن نظارت بکر واردات ،تخصکیص ،توزیکع و مصکرغ کاغکذ حکوزه

کتاب" ،شیوهنامه اجرایی کارگروه کاغذ و زینک معاونت امور فرهنگی" به شرح زیر تدوین میشود.
فصل اول :کلیات
ماده  .1در این شیوهنامه اصطالحات زیر در معانی مشروح به کار میرود.
کاغذ :به مادهای گفته می شود که از خمیر کتان ،پنبکه ،کنک  ،بکوب ،ضکایعات کشکاورزی و یکا بع کی
گیاهان مثل درخت بامبو ساخته میشود.
زین

 :زین

ورقی فلزی با ابعاد مشخص است که در لیتوگرافی طرح مورد نظر برای بکا را روی آن

کپی میکنند و در با افست از آن استفاده میشود.
کارگروه :کارگروه رسیدگی ،نظارت بر نحوه واردات ،تخصکیص ،توزیکع و مصکرغ کاغکذ و زینک

حکوزه

نشر کتاب
کتاب :منبعی اطالعاتی که از سوی ناشر به صورت غیر ادواری منتشر میشود.
ناشر :شخص حقیقی و حقوقی دارای پروانه فعالیت نشر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی است.
کمیته :منظور کمیتههای تخصصی سه گانه رسیدگی و نظکارت بکر نحکوه واردات ،توزیکع و مصکرغ کاغکذ و
زین

است.
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اتحادیککه :اتحادیککه ناشککران و کتابفروشککان تهککران ،اتحادیککه شککرکتهککای تعککاونی ناشککران آشککنا ،اتحادیککه
لیتوگرافان تهران
ماده  .2اهداغ:
1ک :2تثبیت نسبی قیمت کاغذ مورد نیاز کتاب،
2ک :2کاهش هزینههای تولید در جهت حمایت از حقوق مصرغکنندگان،
3ک :2ثبات نسبی در قیمت پشت جلد کتاب؛
ماده  .3ناشران متقاضی کاغذ و زین

باید مطابق شرایط زیر درخواست خود را ارائه نمایند.

1ک :3بارگذاری تصویر پروانه فعالیت نشر معتبر در سامانه توزیع کاغذ به نشانیwww.paperds.ir :
2ک :3ثبت دقیق مشخصات کتکاب ( بارگکذاری تصکویر مزکوز قبکل از بکا کتکاب  ،تیکرا  ،باپخانکه و
صحافی مورد نظر و زمان انتشار ) در سامانه؛

تبصره :درخواستهای ناقص مورد رسیدگی قرار نخواهد گرفت.
فصل دوم :ساختار و شرح وظایف
ماده  .4به منظور مستندسازی ،رسیدگی و نظارت بر اداره کلیه امور اجرایی مربوط به فرآینکد واردات ،توزیکع و
نظارت بر مصرغ کاغذ و زین  ،کارگروه تخصصی حوزه کتاب در معاونت امور فرهنگی مستقر خواهد بود.
ماده  .5اع ای کارگروه عبارتند از:
1ک :5معاون امور فرهنگی (رئیس کارگروه)،
2ک :5مدیرکل دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی
3ک :5مدیرکل دفتر با و نشر
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4ک :5رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران،
5ک :5مدیرعامل اتحادیه شرکتهای تعاونی ناشران آشنا،
6ک :5مدیر عامل موسسه خانه کتاب
7ک :5مسئول حراست معاونت امور فرهنگی
8ک :5رئیس اتحادیه لیتوگرافان تهران
9ک :5مدیرکل دفتر حقوقی و مالکیت معنوی
11ک :5مشاور اجرایی معاونت امور فرهنگی
11ک :5مسؤوالن پیگیری کمیتههای واردات ،توزیع و نظارت
ماده.6وظای

کارگروه:

1ک :6رسیدگی و نظارت بر تمامی فرآیندهای اجرایی مناقصه ،واردات (اعم از ثبت سفارشی ،تخصیص و
تأمین ارز و ترخیص)،
2ک :6هماهنگی و تعامل با وزارت صمت برای تأیید ثبت سفارش و بان
گمرکات کشور برای ترخیص کاغذ و زین

مرککزی جهکت تکرخیص ارز و

،

3ک :6بررسی و تصمیمگیری در خصوص تعیین قیمت پایه کاغذ و زین
4ک :6تعیین شاخصهای کیفی اطالعیه یا مناقصه کاغذ و زین

براساس نرخ جهانی،

،

5ک :6همکاری و تعامل با سازمان حمایت برای تعیین نرخ پایه قیمت کاغذ و زین

برای مصرغکنندگان،

6ک :6نظارت مستمر بر فعالیت کمیتههای سه گانه واردات ،توزیع و مصرغ کاغذ و زین
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،

7ک :6کارگروه میتواند از بین اع ای خود کمیتههایی با موضوع واردات ،توزیع و مصرغ تشکیل دهکد
و بخشی از وظای

خود را به آن کمیتهها تفویض اختیار نماید.

8ک :6ارائه گزارش مصوبات کارگروه و توزیع بصورت دو هفته ی

بار به سازمانهای نظارتی ذیصالح؛

تبصره :2جلسات کارگروه با ح ور اکثریت مطلق اع ا رسمیت مییابد و مصکوبات آن بکا ر ی موافکق
اکثریت اع ا حاضر معتبر و الزماالجرا است.
تبصره :3جلسات کارگروه حداقل هر ماه دو بار برگزار میشود و در صورت لزوم جلسات فوقالعاده به
پیشنهاد رئیس کارگروه برگزار خواهد شد.
ماده.7وظای

کمیته واردات:

1ک :7تهیه مقدمات فراخوان یا اطالعیه مناقصه برای واردات کاغذ و زین

،

2ک :7بررسی صالحیت فنی ،اعتباری و حقوقی واردکنندگان کاغذ و زین

،

3ک :7نظارت اجرایی و عملیاتی بر فرآیندهای واردات اعم از ثبت سفارش ،تخصیص و تأمین ارز،
4ک :7تهیه مقدمات الزم جهت معرفی واردکنندگان به بان

مرکزی،

5ک :7تعامل و همکاری با وزارت صمت در خصوص تأیید فرآیند ثبت سفارشی،
6ک :7تعامل و همکاری با سازمان حمایت از مصرغکنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی درباره نظکارت
بر نحوه عملکرد شرکتهای وارد کننده کاغذ و زین

،

7ک :7تعامل و همکاری با گمرک کشور در خصوص نحوه ترخیص کاغذ و زین

،

8ک :7ایزاد سطح دسترسکی بکرای واردکننکدگان کاغکذ بکه منظکور ثبکت اطالعکات و مشخصکات کاغکذ و
زین

های وارد شده به گمرکات؛
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ماده .8وظای

کمیته تخصیص و توزیع کاغذ و زین

1ک :8بررسی درخواستهای کاغذ و زین

:

ناشران در سامانه،

2ک :8تصویب و تأیید سهمیه هر ناشر،
3ک :8صدور پیش فاکتور الکترونیکی کاغذ از طریق سامانه برای ناشران براساس سهمیه تأیید شده با قیمت
مصوب سازمان حمایت،
4ک :8بررسی و صحتسنزی اطالعات و مشخصات کاغکذهای وارداتکی و بارگکذاری شکده در سکامانه از
سوی وارد کنندگان،
5ک :8نظارت دقیق مؤثر بر ورود و خروج کاغذ و زین
زین

به سامانه و ارائه گزارش هفتگکی مانکده کاغکذ و

،

6ک :8ارائه گزارش آماری دریافتکنندگان با ذکر مشخصات کامل،
7ک :8صدور حواله کاغذ و زین

براساس پیش فاکتور صادر شده به ناشران،

 :8-8ثبت و نگهداری تمامی سوابق مربوط به میزان کاغذ و زین

تحویلی به سامانه ،حواله و سایر اسناد

مثبته مربوط به واردکنندگان و دریافتکنندگان کاغذ،
9ک :8اعالم کتبی نشانی انبارهای نگهداری کاغذ و زین
ماده.9وظای

کمیته نظارت بر مصرغ کاغذ و زین

با ذکر موجودی به کارگروه؛
:

1ک :9انتخاب کارشناسان حوزه نشکر بکه منظکور نظکارت بکر مصکرغ کاغکذ و زینک

ناشکران و صکحتسکنزی

شمارگان کتاب،
2ک :9ثبت نتیزه گزارش نظارتی در سامانه
3ک :9تدوین کاربرگ نظارتی بر نحوه مصرغ کاغذ و زین
 :9-4تعامل و همکاری با تشکلهای صنفی استانها به منظور تشکیل تیمهای نظارتی در استانها،
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5ک :9نظارت همهجانبه بر نحوه تخصیص ،توزیع و مصرغ کاغذ و زین

در سامانه،

فصل سوم :مقررات عمومی
ماده .11ناشر باید درخواست کاغذ خود با ذکر مشخصات کامل پروانکه نشکر و اطالعکات کتکاب را در
سامانه توزیع کاغذ ثبت نماید.
ماده  .11ناشر پس از دریافت پیش فاکتور کاغذ موظ

است حداکثر ظرغ بهار روز کاری نسبت به

واریز وجه به شماره حساب معرفی شده اقدام نماید.

تبصره :4پس از پایان مهلت مذکور پیش فاکتور صادر شده فاقد اعتبار و باطل خواهد شد.
ماده  .12ناشر موظ

است اطالعات مربوط به مصرغ کاغذ و زینک

دریکافتی را بکا ذککر مشخصکات

کامل شامل نشانی محل با و نگهداری کتاب را در سامانه توزیع بارگذاری نماید.

تبصره  :5هرگونه اطالعات غلط درباره مصرغ کاغ و زین
آزاد تخل

تخصیص یافتکه و یکا فکروش آن در بکازار

ناشر محسوب و عالوه بر عدم تخصیص کاغذ و زین

در مراحل بعدی ،پرونکده ناشکر بکه

نهادهای ذیصالح نظارتی از جمله هیأت رسیدگی به تخلفات ناشران ارجاع خواهد شد.
ماده  .13در خصوص تخلفات وارد کنندگانی که از طریق این کارگروه ارز دریافت کرده انکد ماننکد
توزیع کاغذ و زین

واراداتی خارج از ضوابط این کارگروه و یا عدم رعایت قیمکت اعالمکی از سکوی

سازمان تعزیرات  ،موارد زیکر پکیش بینکی شکده اسکت  .عکدم تاییکد پروفکرم هکای بعکدی وارد کننکده در
کارگروه ،معرفی وارد کننده به تعزیرات ،و عکدم اعطکای مزکوز تکرخیص بکه محمولکه هکای بعکدی وارد
کننده ،در خواست لغو کارت بازرگانی.
ماده  .14باتوجه به وظای

کمیته واردات موضوع ماده  7این شیوهنامه واردات کاغذ و زین

در قالب

قرارداد فی مابین اتحادیه تعاونیهای ناشران آشنا و وارد کننکده منتخکب و بکا نظکارت ککارگروه کاغکذ و
زین

معاونت امور فرهنگی انزام میپذیرد.
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تبصره  :6این کارگروه ضمن برقراری تمکاس بکا واردکننکدگان کاغکذ در سکال  97ککه قبکل از تشککیل
کارگروه ساماندهی کاغذ در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ارز دولتی دریافکت ککرده ،اقکدام بکه وارد
کردن کاغذ نموده اند ،اهمیت اطالع رسانی درست آنها در خصوص مصکرغ کاغکذ را یکاد آوری و در
صورت عدم همکاری آنها موارد تنبیهی ذکر شده در این ماده را اجرا میکند.
ماده  .15نظارت بر حُسن اجرای این شیوهنامه به عهده معاون امور فرهنگی است و ککارگروه موظک

اسکت

هر دو هفته یکبار گزارش عملکرد و اجرای این شیوهنامه را به رئیس کارگروه تسلیم نماید.

تبصره  : 7الزم به ذکر است که کاغذ هکای موجکود از سکال  97ککه از طریکق تاییکد ککارگروه وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی در اختیار سامانه است یا در دست وارد کنندگان اعم از در حال ورود یا در حال
ترخیص و یا در اختیار وارد کنندگان است  ،مشمول این مقررات می باشد.
ماده  .16کلیه مراحل فوق اعم از درخواست ،تخصیص ،توزیع و نظارت بر مصرغ کاغذ و زین

کتکاب از

طریق سامانه انزام خواهد شد ،و با هدغ شفاغسازی بصورت عمومی منتشر و بکرای همگکان قابکل دسترسکی
خواهد بود.
ماده .17ناشران موظفند در هنگام ارائه درخواست از طریق سامانه ،نسبت به بارگذاری دقیق اطالعات و آمکار
انتشارات و کتابهای منتشره خود منطبق با اطالعات سامانههای دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی و مؤسسه خانکه
کتاب اقدام نمایند؛ بدیهی است مسؤولیت هرگونه مغایرت به عهده ناشر متقاضی خواهد بود.
ماده  .18این شکیوهنامکه در  18مکاده و  7تبصکره تکدوین و از تکاری

پکنزم خکرداد  1398در ککارگروه

معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی الزم االجرا است.

محسن جوادی
معاون امور فرهنگی
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