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 ی مهربانبه نام خدا

 های اینترنتی پایگاهنظارت بر نامه یین آ

 و سرگرمی بازیاسباب فروشعرضه و 

 شورای نظارت بر اسباب بازی 11/3/1041مصوب 

  قدمهم-1

هاا و معاوها  پیشاگیری و همااهنگا ساازما ای مصاوب هاای راااهاهبازی و بازیبه استناد دستورالعمل پیشگیری و مبارزه با قاچاق اسباب

بازی از ساوی شاورای هرهنام مماوما و های ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز و حسب وظااف محوله شورای هظارت بار اساباباستا 

سازما  هظارت بر تجارت  بازی و مرتبط در تارهماهای هعال در جمهوری اسالما اارا  زار هظردستورالعمل هظارت بر مرضه محصوالت اسباب

 .شودل ابالغ ماابازی به شرح ذهای اانترهتا اسبابهامه هظارت بر هروشگاهالکتروهیک شیوه

های بازیمارتبط باا هارو  و مرضاه اساباباانترهتا  یدها به هعالی  کسب و کارهاو رسمی  ی، امتمادسازهامهاجرای اان شیوههادف از 

احتمالا در ابعاد مختلف امم از امنیتا،اجتماما،هرهنگا و  یهااز آسیب یکنندگا  و جلوگیروق مصرفو حماا  از حقداخلا و خارجا 

 .اس ها کنندگا  و خاهوادهمتوجه تولیدکنندگا ، طراحا ، توزاع یاقتصاد

مرتبط با هرو  و مرضه اانترهتا  یکسب و کارها ، هظارت بر هعالی بازیدبیرخاهه شورای هظارت بر اسبابهماد  یامطا هامهشیوهاان سند، 

 .ندکرا تشراح ما و رسیدگا به شکااات و تخلفااتبازی و سرگرما محصوالت اسباب

 

 تعاریف-2

گیرد و در رشد و شکوهااا وسیلٔه کودکا  مورد استفاده قرار ماطور معمول بهکرد  اس  که بهای برای بازیوسیله سرگرمی: یابازی اسباب

)بازاچاه کرد  هعال باازی توسط بزرگساال  هیز غیرمعمول هیسا . آههاکند. البته مورد استفاده قرارگرهتن استعدادهااشا  به آها  کمک ما

ها مالک و هصل تمااز آهها با ساار وساال مشابه اس . هرگوهه ابزاری که هرد را در گذرا  اوقات هراغا  اااری رسااهد باه بازیدر اسباببود ( 

رود ااان سارگرما ساازهده، برپاااه اماا اهتظاار ماا .در آ  مطارح هباشاد ابازار سارگرما اسا ای حرهههوما که هدف کسب درآمد اا مهارت 

ها، ابزارهاای های شناختا باشد. اان محصوالت شامل وسااال جشانتواهاااکننده گا )دارای پیوس  هرهنگا( و تقوا های هرهنهعالی 

های هاای ساینمااا و ساراالها و هیلمهای برگرهته از اهیمیشنو مروسک (هیگورها)ها دمکآبازی، همااش خالق کودکا ، ابزارهای شعبده

 شود.تلوازاوها هیز ما

های مجاازی کاه باه هار فاورت باه مرضاه و هارو  محصاوالت مارتبط باا های اانترهتاا و فافحات مجاازی در شابکهه: پااگاپایگاه فروش

 بازی و سرگرما ما پردازهد.اسباب

 : ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارزستاد

 بازی: شورای هظارت بر طراحا، تولید، واردات و توزاع اسبابشورا

داده  هااااپااگاه( اا هماد امتماد الکتروهیکا اک همااد اسا  کاه از طارف مرکاز توساعه تجاارت الکتروهیاک باه E-Namadاانماد ) اینمااد:

 ای باشند.شود که دارای ضوابط مشخص و از پیش تعیین شدهما

ولیاد داده هاای تولیاد داخال دارای مجاوز تباازیبازی که به اسبابهشا  امطااا دبیرخاهه شورای هظارت بر اسباب :نشان دبیرخانه شورا

اسا   یبازهظارت بر اسباب یشورامجوز ها منوط به داشتن در سطح هروشگاه اداخل یهایبازاسباب هیکل عامرضه، هرو  و توزشود. ما

 او قااهوه ا، برخاورد مقت اهاایبازاساباباان گوهاه از  عاممنوع بوده و در فورت مشاهده هرو  و توز اان مجوزهاقد  یبازو هرو  اسباب

 اان مجوز به خرادارا  اس . گرهماااههولوگرام شورا هشا  و  .شداهجام خواهد 

سااب  و معاوها   ابنا به پیشنهاد مشترك وزارت بازرگااه4/6/8811هیئ  وزارا  در جلسه مورخ  :)مرکز( مرکز توسعه تجارت الکترونیک

اساسانامه مرکاز  -8811مصاوب  -ا( قااهو  تجاارت الکتروهیکا18ساب  رئیس جمهور و به اساتناد مااده ) اتوسعه مدارا  و سرمااه اهساه

 را تصواب همود. اتوسعه تجارت الکتروهیک
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 و مقررات شرایط-3

 اری محصوالت بااد رماا  کنند بدان قرار اس . ذبازی در بارگهای هرو  اسبابمواردی که ساا 

داتا هبااد با مسائل هرهنگا و حقاوقا کشاور در تعاارا باشاند. در اداماه هماین ساند مصاادا  های تولیدی اا وار بازیاسباب -8

 ها و تعارضات آمده اس .مغاارت

 در ا یمتقاضا لاذاباشاند  دیاتول مجاوز یداراهای هرو  باااد پااگاهشده در  مرضهتولید شده در داخل کشور و  یهایبازسبابا -1

 :را بررسا همااندبازی ا  اا اسبابامتبار سرگرم  اطرسه  از تواهندام خود  امرضه در سا یبرا محصول داهنگام خر

 .شورا مشاهده شوداا هشا   هولوگرامی بندبستهی روالف/ 

 اسارگرم شناسانامه 888874888شاماره باه شاورا کوتااهامیابه ساماهه پاا هشا  شورا  هولوگرام ارسال شماره ب/ با 

 درااه  شود.

 .درااه  شود مجوز یدارا یهایبازههرس  اسباب  toycouncil.kpf.irهشاها  به شورا  ابا مراجعه به ساج/ 

کننادگا  را جها  درااها  در فورت مشاهده محصوالت بدو  مجاوز تولیاد، تولیدکننادگا  و تنمینهای هرو  هالزم اس  پااگا -8

 خودداری کنند. بازی راهنمااا کنند و از مرضه محصوالت بدو  مجوزمجوز به دبیرخاهه شورای هظارت بر اسباب

  به روا  خرادارا  اانترهتا برسد: تواهدما رو  زارسه اکا از  کم بادس بازی هشا  هولوگرام دبیرخاهه شورای هظارت بر اسباب -4

 منوا  اک هاال تصواری در میا  تصاوار محصولهولوگرام شورا بهتصوار الف/ درج 

 هولوگرام شورا در متن توضیحات معرها محصول ذکر دارا بود ب/ 

 ج/ همااش حداقل اک تصوار که همااشگر هولوگرام روی بسته باشد در میا  تصاوار محصول

 بااد در توضیحات ااا جادول شارح محصاول در  ۀشمار  -5
ً
درج شاود و در  پااگااهمجوز برای درااه  استعالم از سوی خرادارا  حتما

 باشد.خرادار معرا داد 

سابز ااا برگاه  با  سافار  گمارک توساط مرضه محصوالت خارجا مالک قاچاق هبود  محصوالت از سوی ساتاد رواا  بر در  -6

طور کلا محصوالت خارجا هبااد با مسائل هرهنگا و حقوقا کشاور در تعاارا باشاند. در فاحبا  پااگاه اانترهتا اس . اما به

 س .ها و تعارضات آمده اادامه همین سند مصادا  مغاارت

 موارد زار درج شود:بااد در بخش توضیحات محصول  -7

 کشور سازهده 

 شرک  سازهده 

 شرااط سنا 

  شود(/ هشدارها )مثال: دارای قطعات راز اس  و برای کودکا  زار سه سال توفیه هماشرااط استاهدارد افلا استفاده 

  شماره مجوز شورای هظارت 

 بازی درج حداقل سه کلید واژه اهداف شناختا اا رشدی اسباب 

تواهد برای درااه  هماد شورای هظارت مالوه بار همااد امتمااد تجاارت الکتروهیاک در فورت رماا  موارد هوق پااگاه اانترهتا ما -1

هاماه طا ارائه درخواس  به دبیرخاهه شورای هظارت اقدام کند. دبیرخاهه شورا پاس از بررساا کارشناساا  و امماال هظار گواها

 هند کرد.مذکور را فادر خوا

 شرااط مموما داشتن اانماد بااد توسط پااگاه هرو  رماا  شود: -9

 اهماد امتماد را هها یامطا یهادر کسب و کار در خصوص شاخص رییتغ هرگوهه 
ً
باه  رییاتغ جاداظرف دو روز از زما  ا تا

 .مرکز امالم کند

 دو  احداکثر ط ،دبیرخاهه شورای هظارتمرکز و  یفادره از سو یو اخطارها اکازیو ه اکیبه مکاتبات، امم از الکتروه

 .پاسخ دهد یکار روز

 را در مدت زما  ابالغ شده ارائه کند دبیرخاهه شورای هظارتمرکز و  امستندات درخواست هیاطالمات، گزارشات و کل. 
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 مرکاز،  او باا همااهنگ اابالغ یهاو مطاب  دستورالعمل یخوددار داهماد امتماد از قبول تعهدات جد  یدر زما  تعل

 به ارائه تعهدات قبل
ً
 .ابطال خواهد شد یفورت، هماد امتماد و ناا ریممل کند. در غ افرها

 اجرا کند  یفورت کامل و دقرا به دبیرخاهه شورای هظارت یاحکام فادره از سو. 

 و اطالمات مرتبط باموضوع  زاتیبه تجه او دسترس  یاماکن و محل هعال هیالزم جه  ورود بازرسا  به کل طاشرا هیکل

  مرکز را هراهم آورد. یبرا اهظارت فامرکز، جه  اهجام وظا صیخشرا بنا به ت  یهعال

و در فورت تکرار هماد امتماد  بداها اس  مدم رماا  موارد اادشده منجر به درج اخطار در ساماهه اانماد از سوی شورای هظارت خواهد شد

 . و پااگاه معل  خواهد شد شودته ماتجارت الکتروهیک از پااگاه گره

 

 هاتوصیه-0

کنندگا  و قرارگارهتن در گردد )اان موارد منجر به اهزااش امتماد مصارفبازی و سرگرما موارد زار توفیه مابه هروشندگا  اانترهتا اسباب

 اولوا  همکاری با دبیرخاهه شورای هظارت خواهد بود(:

 بازی اا سرگرما وجود داشته باشد.اا هیلم آموزشا هحوه استفاده و کار اسبابدرمیا  تصاوار، تصاوار حین استفاده  -8

 آورده شود.بازی و سرگرما در بخش توضیحات های شناختا و سازهده اسبابهدف -1

 منطب  بر شرااط سنا مصوب کاهو  پرور  هکری کودکا  و هوجواها  باشد.درج شده شرااط سنا  -8

 بازی باشد.بندی دبیرخاهه شورای هظارت بر اسبابر دستهها منطب  ببازیبندی اسبابدسته -4

 

 و تخلفات ضمانت اجرایی-5

بازی خواهد باود و مرجاع فورت روزاهه و دائما بر مهده واحد هظارت و ارزشیابا شورای هظارت بر اسبابها بهوظیفه هظارت و بررسا پااگاه

 فدور و حذف اانماد مرکز تجارت الکتروهیک اس . 

شورای هظارت بر اسباب بازی خواهد بود که موارد را طا گزارشا برای اقدام مقت ا به مرکاز  پیگیری و رسیدگا شکااات و تخلفات،مرجع 

 ارائه خواهد کرد.و کارگروه مصادا  مجرماهه تجارت الکتروهیک 

 بازی اس .هامه با دبیرخاهه شورای هظارت بر اسبابموز  و اطالع رساها اان شیوهآمسئولی  

 بازی هسب  به مسائل روز، به روز رساها خواهد شد. هامه به فورت ساالهه توسط شورای هظارت بر اسباباان شیوه

 

 د بررسا قرار گره  و مصوب شد. بازی مور در جلسه شورای هظارت بر اسباب 8488 ماهخرداد اازدهمففحه در تاراخ  8بخش و  5هامه که در اان آاین

 

 بازیدبیرخانه شورای نظارت بر اسباب

 

 

 

 

 

 

 

 

 


