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 ی مهربانبه نام خدا

 04119نشریه 

  های فرهنگی حقوقیممنوعیت و مغایرت محورهای

 00/3/0410/ مورخ بیست و هفتمین جلسه شورای نظارت بر اسباب بازی بمصو

 بازیدبیرخانه شورای نظارت بر اسباب

 

 یو حقوق یفرهنگ رتیبا مغا هایبازاسباب یمحورها -0

که عرضه و  ییهایبازنظارت بر اسباب یشورا رخانهیدب یاز سو یبازو واردات اسباب دیتول ،یدرنظارت برطراح یو حقوق یفرهنگ یهارتیمغا یمحورها

 خالصه کرد: ریدر موارد ز توانیفروش آنها در کشور ممنوع است را م

 هاتیو مل هاتیقوم ،یو اعتقاد یفرهنگ یهاتیبه باورها، اعتقادات، شخص نیاعم از توه ن،یتوه -1

 مربوط به اجسام و فضاها ها و کاربردهاسطوح، لبه بات،یخطرات مواد، ترک ،یو خطرناک یمنیناا -2

 یتیو جنس یو تجاوزات جنس یرانرواج شهوت ک،یکاربردبردن الفاظ رکبه ،یمثل رواج برهنگ ،یبا عفت عموم رتیمغا -3

 مشابه قیو مصاد زمیپنوتیه ،یو روان یذهن میمفاه یالقا ،یروان تیآزار و اذ ،یروانشناخت رتیمغا -4

 مخاطبان مرتبط است یسن طیکه با شرا یقیو مصاد یآزارخشونت، ترس و کودک جیترو ،یسن رتیمغا -5

 استفاده بدون اجازه ت،یرا یو کپ یفکر تیاز حق مالک یحقوق سوءاستفاده -6

 اختالس، موادمخدر، رشوه ،یقتل، دزد ،یفریو ک یحقوق میانواع جرا جیترو -7

 یشهروندو  یخصوص میتجاوز به حر ،یو انسان یبه حقوق شهروند تجاوز -8

 در امانت انتیو خ یحاصل از فروش و کسب و کار، مثل کم فروش یمال میو جرا یکالهبردار -9

 آن جیو ترو بینشراکاذ ،یافکار عموم یمنف یدهاخبار غلط و دروغ و جهت انتشار -11

 واناتیو ح ستیز طیبه مح صدمه -11

 در تضاد هستند. یاسالم -یرانیا یکه با فرهنگ غن ییهاها و نحلهبه گروه شیو منحط و گرا گانهیب یهاخرده فرهنگ جیترو -12

 که مصداق امر معروف هستند. ییهاتیاز فعال ینه ایمنکر محسوب شده  یاسالم – یرانیکه در فرهنگ ا ییهاتیاعمال و فعال جیترو -13

 

 مثالها -2
مالک نهاایی  ،د بودنخواهتصمیم کمیسیون صدور مجوز قطعی  مالکن آورده شده و بندهای آبه عنوان مثال  ده است صرفاًکه در ادامه ارائه شمواردی 

 اجماع کارشناسان و متخصصان حاضر در کمیسیون صدور مجوز خواهد بود.

 اهها و ملیتگی و اعتقادی، قومیتهای فرهن، اعم از توهین به باورها، اعتقادات، شخصیتآمیز بودنوهینت -3

 .دهدهای دیگر را با الفاظ نامناسب مورد خطاب قرار میملیتبندی آنها قومیت و هایی که در بستهعروسک :مثال

 کند.صورت دشمن یا تروریست معرفی میهای رومیزی که کشور ایران را بهمثال: بازی

 ها و کاربردها مربوط به اجسام و فضاها، خطرات مواد، ترکیبات، سطوح، لبهبودنو خطرناک ایمننا -4

 .شودیاز آنها استفاده م یح و شوخیتفر یل که براین وساینوشابه، منگنه و... نظایر ا یخودکار، کتاب، قوطل یدهنده از قبلوازم شوك :مثال

   .استاندارد است یمنوط به نظر سازمان مل آنهاص و فروش ییا فلزی هستند، ترخ یكیساچمه پالست یکه دارابازی اسبابی باد یهاه اسلحهیکل :مثال

ص و یردار، تررخیواگ یهایماریاز انتقال ب یریمنظور جلوگهستند بهیا مایعات آب  یکه دارا( water game)م یواترگ یهایبازاسباب :مثال

 .های خوراکی هستندهایی که دارای قطعات و قسمتبازیاستاندارد است. همچنین اسباب یز منوط به نظر سازمان ملیفروش آنها ن
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 رانی و تجاوزات جنسی و جنسیتیکاربردبردن الفاظ رکیک، رواج شهوتبرهنگی، بهرواج مثل مغایرت با عفت عمومی،  -3

کره  یهرای)بازیچه( که اندام جنسی بارز و یا بزرگسال دارند، صرف نظر از اسم و مارك آنها ممنرو  هسرتند. عروسرك یهاه عروسكیکل :مثال

 دختر و پسر یاندام جنس یهای نوزاد داراه عروسكیکل .هستند یده مستثنیپوش دارند مشروط به داشتن لباس یو دکور ینییجنبه تز

ا پوشراندن آن وجرود نداشرته یرهستند و امكران ذر ف  یبازاسباب یا روی یبندر نامناسب در بستهیتصاو یکه دارا ییهایبازاسباب :مثال

 دارد. یرت فرهنگیآنها مغار یکه تصاو یسن یهاگروه یتمام یدر ابعاد مختلف برا یریتصو یهاپازلمانند  .باشد

 یهرایبراز یاد ملریر، تررس و... هسرتند، و طبرظ نظرر بنیکه القاکننده خشونت، برهنگر یاانهیهای رایباز یعروسك یهاتیشخص :مثال

  .رت دارندیمغا یاز نظر فرهنگ یاانهیرا

ماننرد  و روانری، هیننروتیزم و مصرادیظ مشرابه روانشناختی، آزار و اذیت روانی، القای مفاهیم ذهنیتهدید سالمت روان و مغایرت  -4

 شود(.)قید شرایط سنی باعث ذ ف ممنوعیت آنها نمی آزاریو کودک اندنترویج خشونت، ترس

 صورت خودکار و... های ترسناک یا ابزارهای شوخی صدمه زننده مثل شوکرهای فانتزی بهبازیاسباب :مثال

 مرغ گندیده، چشم ژالتینی و...سوسک، تخمآور مثل های ذیوانات چندشماکت :مثال

 شود(.)قید شرایط سنی باعث ذ ف ممنوعیت آنها می شرایط سنی مخاطبان مرتبط استعدم رعایت مغایرت سنی و مصادیقی که با  -5

 آشام و وذشتناكهای خونکند؛ مانند: صورتکیجاد میکه ترس و اضطراب را در کودکان ا ییهایبازاسباب :مثال

 های جادوگران و دنیای مردگانعروسک :مثال

خشرن و ی هراتیکره فعال ییهاها و عروسركها، مجسرمه، مردلیورزش یهاتی، شخصیاانهیرا یهایو باز یشنیمیان یهاتیشخص :مثال

  .کج(یکنند )مانند فیگورهای ورزشكاران کشتیج میرا ترو یرفرهنگیغ

  ، استفاده بدون اجازهقانون مالكیت فكری نقضسوءاستفاده ذقوقی از ذظ مالكیت و  -6

که مجوز الزم را ارائره  یاند )در صورتبدون مجوز استفاده کرده ی، هنریفرهنگ یهاتیر شخصیا تصویکه از نام  ییهایبازه اسبابیکل :مثال

 .دهند ورود و فروش آنها بالمانع است(

نامه ثبت هستند، ورود و فروش آنها مشروط بره اخر  یگواه یدارا یبازنظارت بر اسباب یرخانه شورایکه در دب ییهایبازه اسبابیکل :مثال

  .( استیو ذقوق یقی)شخص ذق یدکننده اصلیمجوز از طراح و تول

 ه و افعال ذرام باشندتل، دزدی، اختالس، موادمخدر، رشوج انوا  جرایم ذقوقی و کیفری، قو ر م -7

 یهراشیسرم، گرایرت دارند و مروج تروریبا فرهنگ کشور مغا ی، اجتماعیاسی، سیصفحه که از نظر فرهنگا مهره و ی یکارت یهایباز :مثال

های تلویزیرونی مرروج جررائم ماننرد اسرتفاده از تصراویر و کارکترهرای سرریال .هسرتند یو فراماسرونر یپرسرتطانیش یهاکا گروهیمنحط 

 (.squid gameاسكوئیدگیم )

 .القاکننده و مروج جادوگری و ساذری باشندکه های کارتی بازی :مثال

 ی و انسانی، تجاوز به ذریم خصوصیتجاوز به ذقوق شهروند -8

 .دار و..(نیدار، کوادکوپتر دوربنیدورب یهاهستند؛ مانند )عروسك یربردارین تصویدورب یکه دارا ییهایبازاسباب :مثال

گیرد یا قضاوت درباره اشخاص را برر پایره اطالعرات های شخصی مورد تجاوز قرار میذریمهای رومیزی که در مكانیک بازی آنها بازی :مثال

 دهد.سطحی رواج می

 شود.زنی اقشار خاص میهایی که منجر به برچسببازیها یا اسباببازی :مثال

 امانت، مثل کم فروشی و خیانت در شوند کالهبرداری و جرایم مالی ذاصل از فروش و کسب و کارباعث  -9

 آورد.بندی آنها ادعای واهی شده یا اسباب فریب مشتریان یا مخاطبان را فراهم میهایی که روی بستهبازیاسباب :مثال

 ها بردون اجرازه کتبری از ایشران از آرم تجراری سرایر شررکت یاها و هویت دیگران را جعل کرده های جعلی که نشان شرکتبازیاسباب :مثال

  .باشد استفاده کرده
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 دهی منفی افكار عمومی، نشراکاذیب و ترویج آناخبار غلط و دروغ و جهت منتشرکننده -01

 کند. یا ایران را محكوم به داشتن سالح اتمی میدهد رت یک ذامی تروریسم جلوه میصوهای نظامی که ایران را بهها یا بازیبازیاسباب :مثال

آفرینی یا رومیزی مربوط به تاریخ بدیل )تاریخ محتمل( جز های نقشالقای تاریخی دروغین دارند )بازیهای رومیزی که دروغ یا بازی :مثال

 .(شونداین دسته محسوب نمی

 به محیط زیست و ذیواناتزننده صدمه  -00

 . بندهای بازیچه، فیگورهای ذیوانات مررده و...ها یا پوزهقالده انندآزاری یا کشتن جانوران است مهایی که مشوق ذیوانبازیاسباب :مثال

هایی کره اراهر سرازی مراهیگیری یرا اسرلحههای شبیهکند )بازیچرهگیری ذیوانات که شكار آنها را تشویظ میها با اقالم نشانهتفنگ :مثال

 شوند(.فانتزی دارند شامل این موارد نمی

 زیست ها با مواد سمی  و مواد مخرب محیطاسباب بازی :مثال

 .در تضاد هستندو امنیت ملی اسالمی  -هایی که با فرهنگ غنی ایرانیها و نحلههای بیگانه و منحط و گرایش به گروهج خرده فرهنگمرو  -01

   .هستند یستیونیهو ص ی، فراماسونریپرستطانیل شیمنحط از قب یهاکگروه یهاعالئم و نشانه یکه دارا ییهایبازاسباب :مثال

  های زیرزمینیکار یا موسیقیهای خالفهای گروههایی با عالئم و نشانهبازیاسباب :مثال

 .ن و هالووین و... هستندی، ولنتایر مشروبات الكلیمانند تصو یرفرهنگیر نامناسب و غیتصاو یکه ذاو یسلفون یهابادکنك :مثال

غ مواد مخدر و دخان یهاکن، گروهیولنتا یبا نمادها یشیپول یهاعروسك :مثال
ّ
 .لیز موبایو آو یچیجاسوئ یمختلف ذت یهاات در اندازهیمنحط، ُمبل

ذرامی تروریسرم عنوان کشرور به سایر کشورها که در این طرح، ایران نیز به رژیم اشغالگر قدسیا  امریكاهای نظامی دارای نقشه ذمله مجموعه :مثال

   رژیم اشغالگر قدسپرچم امریكا و  دارایی هاسایر مجموعهفروش و عرضه . شود معرفی

 .هایی که معروف هستنداسالمی منكر محسوب شده یا نهی از فعالیت –هایی که در فرهنگ ایرانی اعمال و فعالیت مروج -03

مبلرغ کره هایی عروسرکماننرد شرود. یم یجامعره منافرات داشرته و موجرب بردآموزا عررف یو  یکه با اصول اخالق ییهایبازاسباب :مثال

 یهار مجموعرهیاسرتفاده کودکران )سرا یبررا یرنگدانره واقعر یدارا یشیآرا یهامجموعه .بندباری هستندمروج بییا های نامتعارف آرایش

 .فاقد هرگونه رنگدانه است؛ بالمانع است(است و  یاز نمونه اصل یداشته و لوازم آن، تنها مدل یکه جنبه تصنع یشیآرا

 یرال کودکران یرل، قطار، موبایتار، اتومبیانو، گیپ یهایاسباب باز . مانندکننده منكراتشده القاهای سخنگو با صدای ضبطعروسک :مثال

ن یه شرده اسرت؛ همچنریرته یرانریا خواننردگان زن ایر یآواز خواننردگان غربر ازآن  یو صدا یكیخوان که قسمت الكترونآوازه یهاعروسك

ك و سررود یرموز یدارا یهایبازها و اسباباز نو  رپ، راك و... است )عروسك یآهنگ تند غرب یدارا یخوان نبوده ولکه آوازه ییهاعروسك

 کودکانه، بالمانع است(.

 «کببازی مر »های سریال تلویزیونی یا عالئم و نشانه« هاخانواده سیمنسون»های عروسک :مثال

استفاده از تصویر کودکان یا اشخاص بدون پوشش مناسب )ذجاب برای تصاویر کودکان باالی نه سال الزامی است( ایرن مرورد شرامل  :مثال

 باشد.تصاویر گرافیكی و تصویرسازی شده نیز می

 

 روز رسانی خواهد شد. بازی نسبت به مسائل روز، بهبه صورت ساالنه توسط شورای نظارت بر اسباب نامهآییناین 

بازی قرارگرفت و تصاویب ورای نظارت بر اسبابشدر بیست و هفتمین جلسه  1411 ماهخرداد یازدهمصفحه در تاریخ  3بخش و  2نامه که در این آیین

 نامه الزم االجرا است. شد. از این تاریخ این آیین

 بازیدبیرخانه شورای نظارت بر اسباب


