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 ی مهربانبه نام خدا

 04113نشریه 

 به دبیرخانه بازی اسباببندی تحویلی شرایط بستهنامه آیین

 0410 تیرماه سیزدهم بازنگری

 بازیدبیرخانه شورای نظارت بر اسباب

 دیمجوز تول افتیدر یبرانظارت  یبه شورا یلیتحو یندببسته طیشرا -0

 دیمجوز تول افتیدر یبرا یاز اسناد ضرور یکی یبازاسباب ای یکامل سرگرم یبندد جعبه و بستهیطور که مستحضر هستهمان ،یگرام یو متقاض همکار

 است: ینظارت الزام یشورا رخانهیآن به دب لیتحو یبرا ریز طی. لذا فراهم آوردن شرااستنظارت  یکاال از شورا

 ارسال شود. یبازنظارت بر اسباب یخدمات پست به شورا قیاز طر یبازاسباب ای یمحصول اعم از سرگرم یبندبسته -1

زار مطابق متعهد خواهد شد که بسته ارائه شده به با بعداً یقبل از ورود به بازار باشد. متقاض راتییتغ نیو مطابق با آخر یینها دیبا یبندبسته -2

 .باشدیم یآن متوجه متقاض رتیمغا تینظارت خواهد بود و مسئول یبه شورا یلیبسته تحو

 .باشدیم زین حاتیمورد شامل دفترچه راهنما و توض نیباشد. ا یبازاسباب ای یسرگرم ،یباز یشامل تمام اجزا دیبا بسته -3

سهم نوشتتار  نیالت یهاجعبه درج شده باشد. درصورت استفاده از عبارت یرو یبه زبان فارس ستیبایم یبازو اسباب یو عنوان سرگرم نام -4

 درصد غالب باشد. 37درصد به  07حداقل  با نسبت ستیبایم یفارس

است.  یضرور یبازرگانارائه کارت د،یبسته استفاده نما یرو گر،ید یهر زبان خارج ای نیالت یباهدف صادرات کاال، از الفبا یمتقاض کهیصورتدر -5

 است. یباشد، الزام تیبه وضوح قابل رو یبندبسته یکه رو یاگونهبه« Only for Exportمخصوص صادرات / »درج عبارت  لذا

 است. یالزام ،یبنداز بسته یقسمت یروبه ایپشت جعبه  «رانیساخت ا»عبارت  درج -6

 است. یالزام ،یبندبسته یروو درج آن به یسرگرم ای یبازاستفاده از اسباب یسن طینمودن شرا مشخص -0

 دیحتما با ،یبازشروط استاندارد اسباب گرید ایو  «شودینم هیسال توصسه زیکودکان ر یبرا»استفاده از محصول، از جمله:  یمنیا یهشدارها -8

و عواقتب آن  تیمستئول هیتصحت نداشتن اطالعات درج شده، کل ایو  رتیجعبه، درج شود و در صورت عدم درج اطالعات مذکور، مغا یرو

 بود. خواهد یمتوجه متقاض

نشان تولیدکننده  نهاد مرجع است. ایاز سازمان  یمنوط به ارائه اجازه کتب دکنندهیتول ایجز ناشر به گرید یهااز عالئم خاص سازمان استفاده -9

 باشد نیز شامل همین بند است.که محصول کپی یا ترجمه  اصلی در زمانی

است که  یهیبوده و بد یجعبه محصول اجبار یرودرج عالمت استاندارد به ها،یبازاسباب یمجوز استاندارد برا افتیبودن در یبه اجبار باتوجه -17

از  دی. لذا، درصورت نقص مدارک استاندارد، صدور مجوز تولباشدیم مان مربوطزمعتبر استاندارد از سا نامهیمهم منوط به ارائه گواه نیانجام ا

است درصورت محقق  یهیبد رفت؛یپذمشخص صورت خواهد  یبر اخذ مجوز در بازه زمان یمبن یتعهد متقاض افتینظارت، با در یشورا یسو

 .شودیم یتلق کنیلمنبوده و کان دیپس از زمان معهود، مجوز صادره قابل تمد یضانشدن تعهدات متق

 .باشدیم یالزام ،یینها یبندمدارک و اصل محصول در بسته ریسا وستیپبه ،یبندبسته یکیگراف لیگسترده فا نتیپر -11

 یو شتماره تلفتن رو یثبت شتده، نشتان یِتجارشماره ثبت، عالمت ،یدیشامل عنوان موسسه با گروه تول دکنندهیمشخصات کامل تول درج -12

 .شودبندی درج نام طراح روی بستهده است که پسندی است. یالزام یبندبسته

درج  نیاست. همچن یباشد، الزام تیقابل رو که کامالً یبیترتجعبه، به یرون از دبیرخانه شورا آدر صورت دریافت محل الصاق هولوگرام  یۀتعب -13

 ضرورت دارد. «دیینما افتیرا در یبازشناسنامه اسباب 37704717هولوگرام به سامانه شماره  یبا ارسال شماره رو»عبارت 

 

 موارد ریسا

 یالمللنیب ریحق تکث افتیدر یبرا یبندبسته لیتحو طیشرا (licenseمشابه شرا )است. دیمجوز تول افتیدر یبرا یبندبسته طی 

 از اداره پست  یریکدرهگ افتیو با در یبازنظارت بر اسباب یارشو یبرا یخدمات پست قیاز طر یلیتحو یبندجعبه و بسته شود،یم هیتوص

فراهم  یمتقاض یرا برا یریگیقابل پ یحقوق یاسناد رسم افتیفرصت در ،یرضروریغ یاز رفت و آمدها یریارسال شود؛ تا ضمن جلوگ ران،یا

 .باشدیشورا نم رخانهیدب دیرس افتیبه در یازیصورت، ن نیاآورد. لذا در 
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 ثبت نامهیگواه افتیدر یبرا نظارت یبه شورا یلیتحو یبندبسته طیشرا -2

منظور حفت  به توانندیم انیاست و متقاض سریم یآت یحقوق یهایریگیبه سبب پ یبازنظارت بر اسباب یدر شورا یبازثبت طرح اسباب نکهیبه ا نظر

ثبت  طیشراکار و کنند )گردش افتیثبت در نامهینظارت اقدام کنند و گواه یشورا رخانهیخود در دب یبازاسباب ای یبه ثبت سرگرم یفکر تیحقوق مالک

  ایتو  یاز سترگرم یکتیزینستخه ف کیتدرخواستت ثبتت،  نتدیفرآ لیتکم ی(، الزم است براکنیدنظارت مطالعه  یشورا 14772 هیرا در نشر یسرگرم

 .ندینما مینظارت تسل یشورا رخانهیمورد ثبت را به دب یبازاسباب

 باشد: زیر طیشرا یدارا دیثبت با نامهیگواه افتیدر یشده برا لیتحو یبندبسته

 یریتگیمنظور پو به دیبه دفتر شورا ارسال نمان ،یخدمات پست قیاز طر ،یسرگرم ای یبازمحصول خود را، اعم از اسباب ستیبایم انیمتقاض -1

 .ندینما افتیصادره از اداره پست را در یریمرسوله، کد رهگ

 شود. هیارا یبندبسته ایجعبه و  کیدر  دیحتما با ،یسرگرم ای یبازاسباب یکیزینمونه ف ایو ماکت  حطر -2

 .باشدیموارد م نیو دفترچه راهنما از جمله ا یباشد. اجزا باز یبازاسباب ایو  یسرگرم یاجزا یۀشامل کل دیشده با هیارا بسته -3

 درج شده باشد. یجعبه به زبان فارس یرو دیبا یبازو اسباب یو عنوان سرگرم نام -4

 است. یمدارک الزام ریجعبه و سا وستیبه پ یبندبسته یِکیگراف لیگسترده فا نتیپر -5

 است. یالزام یبندبسته یروو درج آن به یسرگرم ای یبازاستفاده از اسباب یسن طیشرا -6

 دیحتما با ،یبازاستاندارد اسباب طیشرا گرید ایو  «شودینم هیسال توصسه زیکودکان ر یبرا»استفاده از محصول، از جمله:  یمنیا یهشدارها -0

و عواقتب آن  تیمستئول هیتصحت نداشتن اطالعات درج شده، کل ایو  رتیجعبه، درج شود و در صورت عدم درج اطالعات مذکور، مغا یرو

 خواهد بود. یمتوجه متقاض

 نهاد مرجع است. ایاز سازمان  یمنوط به ارائه اجازه کتب دکنندهیتول ایر جز ناشبه گرید یهااستفاده از عالئم خاص سازمان -8

 

 موارد ریسا

 یبندارائه محصول و بسته د،یمجوز تول افتیمنظور دربه یشورا ارائه گردد؛ لذا در مراحل بعد رخانهیبه دب هیصورت ماکت و نمونه اولبه تواندیبسته م نیا

 است. ی( الزامیجار هیدر نشر دیمجور تول افتیشده در بخش الزامات در ادهی)مطابق موارد  یینها

 

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

بازی قرارگرفت شورای نظارت بر اسبابموردبازنگری اعضای کارشناسی دبیرخانه  1471 تیرماه سیزدهمصفحه در تاریخ  2بخش و  2که در نامه این آیین

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

 بازیدبیرخانه شورای نظارت بر اسباب


