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 ی مهربانبه نام خدا

 04115نشریه 

 بازیبرگزاری نمایشگاه و رویدادهای فروش اسبابفرهنگی نامه دریافت مجوز آیین

 یو سرگرم یبازاسباب شگاهیبر نما یضوابط و مقررات نظارت فرهنگ

 0410یازدهم خردادماه  بازنگریدر داخل کشور / 

 بازیدبیرخانه شورای نظارت بر اسباب

   مقدمه -0
و نظارت بر عرضه محصوالتی که با مفاا  اعا ش هاشه هاورای  یو سرگرم یبازاسباب یهاشگاهینما یاجرا تیفیبر ک یمنظور کنترل و نظارت فرهنگبه

 :است یالزام رینکات ز تیرعابازی بازی مغایرت نشاهته باهش  ر برگزاری نمایشگاه و رویشا های فروش اسبابنظارت بر اسباب

نظاارت بار  یهاورا رخاناهیرا از  ب شگاهینما یاربرگز یمجوز فرهنگبایش  ر سطح کشور  یو سرگرم یبازاسباب یهاشگاهیبرگزارکننشگان نما هی( کلالف

 کننش.  افتی ر یبازاسباب

قبل از  شیرو با نیهستنش، از ابازی( ) ارای مجوز هورای نظارت بر اسباب شییمور  تأ یهایبازکننشه فقط مجاز به عرضه اسبابهرکت یهاغرفه هی( کلب

 ش.کنن افتی ربازی  بیرخانه هورای نظارت بر اسبابخو  را از  یهایو سرگرم هایبازعرضه و فروش اسباب یمجوز فرهنگ شگاه،ینما یبرگزار

از دریافت  پیشباید  بازی به منزله مجوز برگزاری نبوده و حتماًصادر شده از سوی دبیرخانه شورای نظارت بر اسبابمجوز فرهنگی : 0تذکر

 الزم دریافت شود.  مجوز در هر استان وزارت صنعت، معدن و تجارتهای سازمانمجوز شورای نظارت از 

هر استتان  عمومیاماکن نظارت بر اداره برای برگزاری به بازی پس از دریافت مجوز از شورای نظارت بر اسباببرگزارکننده باید  :2تذکر

 ت نماید.مراجعه و مجوزهای الزم را دریاف

 

 تعاریف -2

 بازیبر طراحی، تولیش، وار ات و توزیع اسباب بیرخانه هورای نظارت : دبیرخانه 

 ی نیروی انتظامی: ا اره کل اماکن عمومیداره نظارت بر اماکن عموم 

 نظارت  یهورامجوز منوط به  اهتن ها و نمایشگاهها  ر سطح فروهگاه ی اخل یهایبازاسباب هیکل عیعرضه، فروش و توز: مجوز فرهنگی تولید

و  یمقتض، برخور  هایبازاسباباین گونه از  عیممنوع بو ه و  ر صورت مشاهشه فروش و توز این مجوزفاقش  یبازاست و فروش اسباب یبازبر اسباب

 هولوگراش هورا نشان و نمایاننشه این مجوز به خریشاران است. .هشانجاش خواهش  یقانون

 های صنفی مرتبط زیر نظار نن که کلیه فعالیت  ر هر استان  وزارت صنعت، معشن و تجارت هایسازمان :صنعت، معدن و تجارت هایسازمان

 .گیر انجاش می

 

 :است ریبه شرح ز یبازاسباب شگاهینما یبرگزار یمجوز فرهنگ افتیمدارک الزم جهت در -3
 هو .اری میذکه  ر زمان ثبت ناش  ر سایت هورا بارگ (کارت ملیبرگزارکننشه ) تیمشارک احراز هو .1

 شگاهینما یبرگزارب مانع بو ن وزارت صنعت، معشن، تجارت  ر خصوص از سوی مجوز  ریتصو .2

 .(پذیر از طریق  رگاه بانک صورت مینتی پر اخت ثبت ناش اینتر ر )مطابق تعرفه مصوب  یبانک شیف ریاصل و تصو .3

  شگاهینما یبرگزار  رخواستتکمیل هشه فرش اینترنتی  .4

 .حداقل یکماه قبل از برگزاری نمایشگاه باید به دبیرخانه تحویل داده شده باشد درخواستاین  :3تذکر
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 یو مکاان یزمان طیهرا رینن و سا ییو اجرا یفرهنگ ،یعلم یهاییو توانا شگاهیبا توجه به سوابق برگزار کننشه نما یبازنظارت بر اسباب یهورا رخانهی ب

 ر بررسی این هرایط مسائلی همچون عشش تشاخل زمانی باا ساایر  .کنشمی شگاهینما یبرگزار ی رخواست و صشور مجوز اصل یاقشاش به بررس شگاه،ینما

 های  ارای مجوز، کیفیت برگزاری و توانایی برگزارکننشه مشنظر است. نمایشگاه

 بازی را در پوستر و اطالع رسانی نمایشگاه برای اطالع عموم باید درج کند. برگزارکننده نشان دبیرخانه شورای نظارت بر اسباب :4تذکر

 شرایط برگزاری  -4
ش اق می که  ر نمایشگاه عرضه خواهکننشه همراه با فهرست ها و مؤسسات هرکتبا فاصله حشاقل  ه روز به برگزاری نمایشگاه فهرست هرکت -1

هاورا،  رخانهیهشن به مهر  بو ممهور یشگاهینما یهایو سرگرم هایبازاسباب فهرست شییپس از تأ بایش به  بیرخانه تحویل هشه باهش.هش 

 .ستین ریپذامکان فهرست و عرضه نن  ر نمایشگاهبه  شیکر ن اق ش جشاضافه

استقرار و ملزومات حضور نمایناشه بایش  ر محل نمایشگاه حاضر باهش.  برگزاری بازی  ر طول مشتنماینشه  بیرخانه هورای نظارت بر اسباب -2

 کننشه است.  بیرخانه بر عهشه برگزار

ش و با متخلفین برخاور  خواهاش هاش. اعمال قانون خواهش ههشه یا خارج از فهرست توافقرضه و فروش موار  ممنوعه ع ر صورت مشاهشه   -3

 بازی هستنش.صرفاً مجاز به عرضه محصوالت  ارای مجوز فرهنگی تولیش از هورای نظارت بر اسباببازی های اسبابهنمایشگا

بانک نز  به هماره حساب کانون  شیصشور مجوز عرضه و فروش اق ش  ر هر غرفه مطابق تعرفه مصوب است که با ،یخشمات کارهناس نهیهز -4

 .هو  زیوار یمل

 یهورا نگهشار رخانهینسخه سوش  ر  ب وبرگزارکننشه  ارینسخه  ر اخت کی ها،مسئول غرفه اریاخت  ر یشگاهیاق ش نما فهرستنسخه از  کی -5

 .هو یم

 شاگاه،ینما یبرگزار اشی ر ا شییهشه و مور  تأ رفتهیاق ش پذ فهرستمطابق با و اق ش ارائه هشه  یشگاهینما یهارفهغبر  رخانه،یکارهناسان  ب -6

و ا اره کل امااکن ناجاا  شگاهیبرگزارکننشه نما ریموار  الزش را به مسئول غرفه و مش یصورت کتبو  ر صورت مشاهشه تخلف به نمو هنظارت 

 .به عمل خواهش نمش یکر ه و اقشاش قانون منعکس

 

 یبازاسباب یهاشگاهینما یصدور مجوز فرهنگ یادار ندیفرا -5

 )تکمیل فرش مربوطه( نظارت یهورا رخانهیاز  ب شگاهی رخواست برگزارکننشه نما -1

 هورا رخانهی ر  ب شگاهینما یبرگزار یو صشور مجوز فرهنگ ی رخواست هرکت متقاض یبررس -2

  استان یبه ا اره کل کانون پرورش فکربازی از سوی  بیرخانه هورای نظارت بر اسباب شگاهینما یبرگزار یاب غ مجوز فرهنگ -3

اقا ش فرش فهرسات  لیو تکم شگاهیروز قبل از هروع نما 11حشاقل  یبازنظارت بر اسباب یهورا رخانهیبه  ب شگاهیبرگزارکننشه نما مراجعه -4

 .یش  بیرخانه هورایأجهت ت( 2)فرش هماره  یشگاهینما

 و تخلفات ضمانت اجرایی -6
بار عهاشه واحاش نظاارت و ارزهایابی هاورای نظاارت بار و به صورت حضوری صورت  ائمی به ها و رویشا های فروشنمایشگاهوظیفه نظارت و بررسی 

 . مجوز فرهنگی برگزاری نمایشگاه  بیرخانه هورای نظارت استبازی خواهش بو  و مرجع صشور اسباب

ا اره اماکن عمومی مقتضی به  بازی خواهش بو  که موار  را طی گزارهی برای اقشاشهورای نظارت بر اسباب مرجع پیگیری و رسیشگی هکایات و تخلفات،

 ارائه خواهش کر . استان

 روز رسانی خواهش هش. بازی نسبت به مسائل روز، بهبه صورت ساالنه توسط هورای نظارت بر اسباب نامهنییناین 

بازی قرارگرفت هورای نظارت بر اسبابمور بازنگری اعضای کارهناسی  بیرخانه  1411صفحه  ر تاریخ یاز هم خر ا ماه  2بخش و  6که  ر نامه این نیین

 نامه الزش االجرا است. و تصویب هش. از این تاریخ این نیین

 بازیدبیرخانه شورای نظارت بر اسباب


