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  راهنماي صدور مجوز واردات اسباب بازي و قطعات تكميلي

  : پيش درآمد  

اجتمــاعي و  ،عقيــدتي  ،اخالقــي  ،فكــري  ،جســمي  نظــراز وع تأثير اسباب بازي بر كودك و نوجــوان موض ،از ديرباز

را به خــود جلــب  سياست گذاران و والدين ،برنامه ريزان ،روانشناسان ،همواره نظر مربيان مطرح بوده است. وفرهنگي 

بــت و يــا منفــي بــه جــا خواهــد گذاشــت. مث تــأثير نيــز در رشد كــودك و نوجــوانهمچنين ، ابزار مهمكرده است. اين 

يك اســباب بــازي مخــرب  ،كودكان شوداستعداد ي تواند موجب رشد و شكوفاي كه يك اسباب بازي خوب ميهمچنان

هــدايت و نظــارت  ،به منظور حمايت  گذاشت؛ از اين روبار خود را بر كودكان خواهد و نامناسب نيز تأثير منفي و زيان

بــه واحــد ثبــت صدور مجوز واردات اسباب بــازي  ،اسباب بازي ا تصويب شوراي نظارت برببر واردات اسباب بازي 

  محول شده است.در دبيرخانه شورا اسباب بازي   طرح و صدور مجوز

  . كنند دريافترا  مجوز الزم  مذكور،بازرگانان و واردكنندگان اسباب بازي مي توانند با مراجعه به واحد  
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اين راهنما به تهيه و  مفاد دقيق و اجرايمطالعهدر كار خود با  تسريعحت و ـاست به منظور صالزم  ،مراجعان محترم  

 بپردازند.ارائه مدارك الزم 

  دريافت مجوز ورود و يا ترخيص اسباب بازي   شيوه

بــر اســاس همــاهنگي  توانندمي كنند،اردات اسباب بازي مي كه از طريق ثبت سفارش اقدام به و ني كليه متقاضيا

رعايت ضوابط تــرخيص اســباب  با رااسباب بازي  رودومجوز  ،تجارت و معدن ،با وزارت صنعت  انجام شدههاي 

مجوز براي ترخيص كاال اعتباري نداشته و پس از ورود كاال بــه گمركــات اين  .تخانه كسب كنندزاراز آن وبازي 

با ارائه اظهار نامه و نمونه اســباب بــازي وارداتــي بــه واحــدهاي صــدور مجــوز دبيرخانــه ترخيص  مجوز ،كشور

  .شودشوراي نظارت بر اسباب بازي صادر مي 

هاي بازرسي (نماينده شــورا) واگــذار با توجه به اينكه نمونه برداري از اظهارنامه گمركي به شركت

ارســال  ٣٠٠٠٧٤٠١٠سامانه پيــامكي شــورا بــه شــماره  ابتدا كلمه نوبت را به متقاضيانشده است. 

اطالعات اظهار نامــه گمركــي را از طريــق  ،سپس مطابق آن ؛الزم را دريافت كنندي يو راهنما كرده

  كنند.پيامك به شماره مربوطه (بر اساس محل گمرك مورد نظر) ارسال 

زمــان نمونــه  بــراي تعيــينهمــاهنگي الزم  ،ننــده اطالعــاتضمن تماس با ارسال ك ،شركت بازرسي

   و اعالم آن انجام مي دهد.برداري 

  ارسال نمونه ها:

ارائــه بــه  بــرايتصــويري نمونــه بــرداري  گــزارش ضمن تنظيم فايــل ،شركت بازرسي موظف است

يــا اسناد مورد تأييد و نمونه اسباب بازي هــاي پلمــپ شــده را نيــز از طريــق تــرخيص كــار  ،كانون

  .  كندصدور مجوز ترخيص به واحد صدور مجوز كانون ارسال  برايصاحب كاال 
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به همراه نمونة پلمپ  ،ي ا چه هاي مرزي  و مدارك واردات به صورت پتهارباز ، يي گمركنامه هاليه اظهارك

(تهران، بوشهر، خوزستان و  ازيـباب بـاس مجوز صدورهاي دـبه واحبايد  يـهاي واردات ازيـاب بـبـاس هشد

  مجوز ترخيص صادر شود.تا پس از بررسي  ،شودارسال  هرمزگان)

چهار واحد صدور مجوز در استان هاي تهران، بوشهر، هرمزگان و خوزستان مشغول فعاليت هستند كه  

   :هستندمرتبط به اين واحدها به شرح زير  گمرك هاي

  مرتبط گمرك تخصصي  واحد صدور مجوز

  ريگ ،دير  ،ديلم ،گناوه  ،بوشهر   استان بوشهر

  بندر لنگه ، قشم  ،كيش  ،رجاييشهيد   استان هرمزگان

  بندر امام(ره)  ،آبادان  ،خرمشهر   استان خوزستان

  استان تهران

  گمركات خارج از سه استان جنوبي

 ،اصفهان،شيراز،(ره)فرودگاه امام خميني  ،امانات پستي   ،تهران 

  .و.. مشهد  ،چابهار   ، جلفا  ،بندر انزلي ،سهالن   ،وميه  ار

بــه براي دريافت مجــوز بايــد  ،مي شود انجاميادشده هاي استان گمرك هايمتقاضياني كه ترخيص اسباب بازي آنها از 

  است . آمدهدفترچه  اين و مشخصات مراكز در  نشاني. كنندمركز مربوطه مراجعه 

 

  واحد صدور مجوز گمرك در دفتر انديكاتور ارجاعي ثبت نامة  -

  ساير مدارك ارجاع شده از گمرك  گمركي و يادريافت اظهار نامه  -

و داراي نظر گذرانده  با نظر ارزياب ارزش را تعيين وكاال  مراحل بازبينيكليه اظهار نامه ها بايد  :يادآوري

  .باشند EPL ماسيون گمركاتو كارشناسي در
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دريافت نمونه اسباب بازي هاي ارسالي از طرف شركت بازرسي (نماينده شورا) و برچسب گذاري شماره  -

  پرونده بر روي اسباب بازي ها

  )١٢صفحه در  فرم  نمونه (توسط متقاضي ) تقاضانامه ( ١شماره   تكميل فرم -٤        

  )١٤صفحه در  نمونه فرم (  )ات اسباب بازيمشخص( ٢شماره  تكميل فرم  -٥       

يك نسخه در پرونده و نسخه متصدي مربوطه  كهنسخه  ٢در صدور رسيد تحويل مدارك و نمونه ها   -٦   

هاي غير نمونه اسباب بازي دريافت. پيگيري بعدي پرونده و دهددر اخـتيار متقاضي قرار مي را ديگر

  در نگهداري آن دقت شود .  بايد به اين دليل ؛ر استارائه اين رسيد امكان پذي باآرشيوي 

كه اين  جز روز پنجشنبه بههر روز  ١٢الي   ٨اعت ـاز س انه شورا (تهران) ـدر دبيرخ پذيرش پرونده  :يادآوري  

پرونده هاي روز قبل روز پاسخ  هر ٣٠/١٥ي ـال  ٣٠/١٣ساعت  ازانجام شده و  د تعطيل است ـاحو

  )تغيير خواهد كرد.هاي دولتي دستگاهبا تغيير ساعات اداري (بديهي است اين زمان . شوديمداده تحويل

خوزستان و هرمزگــان مطــابق اطالعيــه  ،هاي بوشهر گويي به پرونده ها در استانبندي پذيرش و پاسخبرنامه زمان

  خواهد بود .   ياد شده مراكز

  

درج كــرده و نام و نام خانوادگي خود يا نام مؤسسه درخواست كننده صدور مجــوز تــرخيص را  ، در اين فرم متقاضي

. كنــدتاريخ كوتاژ و تعداد نمونه اسباب بازي كه از گمرك ارسال شده اســت درج مــي  ،در رديف بعدي شماره كوتاژ 

فــن هــاي خــود لتقاضانامه را امضاء و مشخصات و آدرس و ت ،صحيح اطالعات بر تعهد در مقابل ارائه  ممتقاضي با عل

ســرمايه   واردات اســباب بــازي در زمينــهكاال كــه  ليدوم مشخصات صاحب اص ركاد و در كردهدر كادر اول درج  را

  كند.درج مي  ،است كردهگذاري 
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اســباب  )آيــتمنــوع (شــماره  ديگــرو در ستون  شودمي   نوشتهبه فارسي  فاكتورساس اسباب بازي بر ا در اين فرم نام 

مي شود. نوشته ،كاال قيد شده است بازي با توجه به شماره اي كه روي بسته بندي

  

  و ) -٢-٢قطعات وارداتي اسباب بازي (فرم شماره  ويژگي هاي

) تكميل شود و در جدول ٢ – ٢(شماره   فرم ،بازي باشد  در صورتي كه كاالي وارداتي قطعه اي از اسباب

 ،شود ه قطعه وارداتي در آن استفاده ميام اسباب بازي كـكاال و ن قلمر ـنام قطعات اسباب بازي و تعداد ه ،مربوط

  .درج مي شود

  شود.تيراژ توليد ساالنه نيز درج مي  ،خود توليدكننده اسباب بازي باشد ،در صورتي كه واردكننده 

  

  مراحل بررسي پرونده :

  داده مي شوند.) برگشتقص نرفع  براي( در صورتي كه مدارك ناقص باشند بررسي كامل بودن مدارك  -

 با شركت بازرسي  يارسالهاي  نمونه اسباب بازي گزارش نمونه برداري با اسناد گمركي ودادن  مطابقت -

 . پروندهاسناد 

  .نوعه مم يهااسباب بازي ردنكها و مشخص اسباب بازيفرهنگي  بررسي -

 .محاسبه هزينه كارشناسي صدور مجوز بر اساس مصوبات -

  يادآوري  

حســاب بــه  مبلــغالزم اســت ايــن كــه مي شود  اعالم هـزينـهمبلـغ  ،ي مربوطه ـس از تأييد هزينه كارشناسپ  -

طريــق  و يا ازواريز  )نبه نام كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانا بانك ملي  ،سيبا  ٢١٧٣٢٢٩٠٠٦٠٠٦(

 پرداخت شود. واحدهاي صدور مجوزدستگاه كارت خوان 

  افزايش در هزينه كارشناسي خواهند داشت.  %٢٥باشند  در اسناد و مغايرت نواقص دارايپرونده هايي كه   -

در هزينــه  %٣٠آموزشــي و كمــك آموزشــي از تخفيــف  ،فكــري ،خالقانــه يهاها و ســرگرمياسباب بازي   -

   بهره مند خواهند شد .كارشناسي 
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در اين مرحله مجوز ترخيص صادرشده و با ورود اطالعات مجوز در سامانه جامع تجارت كد  - 

همچنين اسناد  ؛شود مي) نظر كارشناسي درج EPLرقمي دريافت و در اتوماسيون گمرك( ١٤

  واحد صدور مجوز خواهد شد.گمركي ممهور به مهر

 :يادآوري

رجسته ـر بـهممهور به م ،مجوزداراي  هاياظهارنامهكليه )packing list( بنديفهرست بسته  - 

  . هستند شورام ولوگراهرچسب ـب و

بود و به علت  ه صورت مثبت و يا منفي خواهدـطعي و بـق ،جوزـميسيون صدور مـرأي ك  - 

از حتي االمكان خواهد بود صادره  مشكالتي كه براي گمركات در نظارت بر اجراي مجوز

 . وط پرهيز مي شودصدور رأي مشر

ويدئويي و  داراي نرم افزارهاي شهربازي كه دستگاههاي رايانه اي و بازي CDدرباره - 

رايانه اي ارجاع مي شود و پس از دريافت  هاياظهار نامه به بنياد ملي بازي نخست ،استاي رايانه

امع تجارت و رقمي از سامانه ج ١٤ترخيص و دريافت كد  نهايي صدور مجوز براي ،رأي صادره

 ايهاي رايانهبازي cdرلو كنتبازبيني شود. مسئوليتگمرك اقدام مي EPLثبت نظر كارشناسي در 

   است.هاي رايانه اي ملي بازيهاي شهربازي به عهده بنيادمحتوايي دستگاه و 

 ،شركت بازرسي، كه بررسي كاال بر اساس كاتالوگ يا بروشور امكان پذيرباشددر صورتي  - 

 ضمن تنظيم گزارشبا نمونه ها را انجام داده و  )packing list (فهرست بسته بندياق نطبا

  .كندفقط كاتالوگ پلمپ شده را به واحد صدور مجوز ارسال مي  ،نمونه برداري تصويري

  

  دادن نمونه اسباب بازي : شيوه برگشت
 بقيهآرشيو شده و   ،دشده باش و مشروطها ممنوع ورود آنو يا در آرشيو نداشته  اي هپيشينهايي كه يبازاسباب 

  داده مي شود. برگشت است، متقاضي كه در اختيار  فرم رسيد مداركدر مقابل ارائه 
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  مصاديق اسباب بازي هاي ممنوعه

 

 است  ها به كشور ممنوععرضه و فروش آندارند ورود، هايي كه مغايرت فرهنگي ها و و سرگرمياسباب بازي

  ها عبارتند از:مصاديق آن 

گونه ممنوع هستند معموًال اينها صرف نظر از اسم و مارك آن ،ي كه اندام بزرگسال دارندهايكليه عروسك -١

هاي مغاير با فرهنگ ايران در صدد ترويج برهنگي و ارائه شخصيت زن به  ها با داشتن پوششعروسك

ني و دكوري دارند مشروط به داشتن هاي سراميكي كه جنبه تزييعنوان يك كاالي جنسي است. (عروسك

  .) هاي پوشيده مستثني هستندلباس

 اين نوع اند.هاي پالستيكي با جنسيت دختر و پسر از عروسكاندام جنسي وداراي  هايكليه عروسك -٢

 هاي ديزني (به دليل نوع پوشش و ارائه فرهنگ غربي)ها، انيميشينباربي، خانواده سيمسونهايعروسك -٣

نظامي داراي نقشه حمله آمريكا به افغانستان و عراق كه در اين طرح، ايران نيز به عنوان كشور  هايمجموعه -٤

ساير مجموعه هاي نظامي كه فاقد اين نقشه بوده و پرچم كشورهاي آمريكا و  حامي تروريسم معرفي شده است.

  اسرائيل نيز در آن نباشد، بالمانع است.

 .ها مغايرت فرهنگي داردكه تصويرآنراي تمامي گروه هاي سني ب در ابعاد مختلف هاي تصويريپازل  -٥

 شود.اسباب بازي هايي كه با اصول اخالقي و يا عرف جامعه منافات داشته و موجب بدآموزي مي -٦

ماسك خون آشام و  :؛ مانندكندترس و اضطراب را در كودكان ايجاد ميخشونت، هايي كه اسباب بازي -٧

   هاي وحشتناك.ماسك

آرايشي كه جنبه تصنعي  هايمجموعهساير (استفاده كودكان برايواقعيرنگدانهدارايآرايشيهايمجموعه -٨

  است؛ بالمانع است.)تنها مدلي از نمونه اصلي است و فاقد هرگونه رنگدانه  ،داشته و لوازم آن

براي ين وسايل كه عرضه و فروش لوازم شوك دهنده از قبيل خودكار ، كتاب ، قوطي نوشابه ، منگنه و ... ا -٩

توانند با وارد كردن شوك عصبي از طريق انتقال برق با ولتاژ باال و شود، ميمياستفاده  از آن هاتفريح و شوخي 

مسخره نيز دين و فرهنگ ايراني  نظراز ( آمپر پايين موجب صدمات جسمي و روحي به فرد استفاده كننده شود

  است) كردن و آزار ديگران مذموم و ناپسند

هاي آوازه خوان كه قسمت و ... ) و عروسكر، اتومبيل، قطار، موبايل كودكان ، گيتاو(پيان يها اسباب بازي -١٠

همچنين  ؛الكترونيكي و صداي آن مطابق آواز خوانندگان غربي يا خوانندگان زن ايراني تهيه شده است
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 وها عروسكاست. (راك و ... ، ي داراي آهنگ تند غربي از نوع رپهايي كه آوازه خوان نبوده ولعروسك

  )بالمانع است. داراي موزيك و سرود كودكانه،هاي اسباب بازي

هايي مجسمه ها و عروسكمدل ها،  شخصيت هاي انيميشني و بازي هاي رايانه اي، شخصيت هاي ورزشي، -١١

 (مانند عروسك كشتي كج) ،را ترويج مي كنند و غير فرهنگي هاي خشنكه فعاليت

و امكان حذف يا هستند اسباب بازي و يا روي بسته بندي در صاوير نامناسب ايي كه داراي تاسباب بازي ه -١٢

 .پوشاندن آن وجود نداشته باشد

عروسك هاي دوربين دار، كوادكوپتر (كه داراي دوربين تصويربرداري هستند؛ مانند اسباب بازي هايي -١٣

 )دوربين دار و..

هاي گروه هاي منحط از قبيل شيطان پرستي، هوي متال، اسباب بازي هايي كه داراي عالئم و نشانه  -١٤

 فراماسونري، رپ، دزدان دريايي و صيهونيستي هستند.

بادكنك هاي سلفوني كه حاوي تصاوير نامناسب و غيرفرهنگي مانند تصويرمشروبات الكلي،  ولنتاين و...  -١٥

 هستند.

 ،اعي مغايرت دارند و مروج تروريسمبازي هاي كارتي يا صفحه و مهره كه از نظر فرهنگي، سياسي، اجتم -١٦

 هستند.  منحط و يا گروه هاي شيطان پرستي و فراماسونري گرايش هاي

طبق و القاكننده خشونت، برهنگي، ترس و... هستند،  برخي از آنانلوح هاي فشرده بازي هاي رايانه اي كه  -١٧

ت هاي عروسكي اين نوع بازي ها شخصياز نظر فرهنگي مغايرت دارند. نظر بنياد ملي بازي هاي رايانه اي 

  است. نيز ممنوع 

عروسك پوليشي مواد دخانيات و...  تبليغهاي پوليشي با نمادهاي ولنتاين، گروه هاي منحط، عروسك -١٨

هاي مختلف حتي جاسوئيچي و آويز موبايل نيز ساخته شده ) كه در اندازهCRAZY FROG(قورباغة ديوانه 

 نوع است.است از اين 

اب بازي هايي كه از نام يا تصوير شخصيت هاي فرهنگي، هنري بدون مجوز استفاده كرده اند(در كليه اسب  -١٩

 صورتي كه مجوز الزم را ارائه دهند ورود آنها بالمانع است.)

ورود هستند، كليه اسباب بازي هايي كه در دبيرخانه شوراي نظارت بر اسباب بازي داراي گواهينامه ثبت  -٢٠

  جوز از طراح و توليدكننده اصلي (شخص حقيقي و حقوقي) است.مشروط به اخذ م هاآن

كلت،  ماننداين اسلحه ها كه در انواع مختلف  هاي بادي كه داراي ساچمه پالستيكي هستند،كليه اسلحه -٢١

كه با سرعت باال پرتاب  داراي گلوله هاي ساچمه اي از جنس پالستيك هستند .توليد شده اند. و .. ٣كالش، ژ
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از ؛ را به دنبال دارد.هايي خطرها براي كودكان و نوجوانان استفاده از آن هستند. واحتمالي  داراي خطر شوند ومي

  استاندارد است.ملي منوط به نظر سازمان  هااين رو ترخيص آن

ترخيص اين ، يرداراگو يها يمارياز انتقال ب يريجلوگ منظورآب هستند به داراي كه  يمواترگ يها ياسباب باز -٢٢

 استاندارد است.)ملي رگرمي نيز منوط به نظر سازمان س

 كنند، آسيب زا هستند و براي كودكان خطر ايجاد ميكه ... و يكونانچ ،و كمان يرت ير،از انواع شمش يبرخ -٢٣

  .استاستاندارد ملي به نظر سازمان  منوطها آن يصترخ

حوزه، صدور  يندر ا يدموضوعات نو پددر سطح جهان و  يديتول يها يبا توجه به تنوع گسترده اسباب باز -٢٤

 ياد يقاز آن ها شامل مصاد ياست، برخ يشود. گفتن يآن ها به صورت روزانه انجام م يفرهنگ يرتدرباره مغا يرأ

 شود.  يم يآن ها صدور رأ يبراروز  يفرهنگ يطو با توجه به شرا يستشده ن

  

، آماده پيش از هرگونه اقدام تجاريتي و موارد ممنوعه دبيرخانه شوراي نظارت براسباب بازي درباره اقالم واردا

  است. shora@yahoo.com نشانيبه دبيرخانهپاسخگويي و مشاوره با ايميل
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  هرمزگان ،خوزستان   ،بوشهر  هايواحدهاي صدور مجوز اسباب بازي در استان نشاني
  

  

    بوشهر:كانون    

  كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان بوشهر ،خيابان شهيد رئيس علي دلواري  ،ميدان قدس بوشهر،                  

  

  

  

  

  نون خوزستان: كا   

  ٨١٣كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان خوزستان  صندوق پستي :  ، اول پارك شهر،اهواز: پيچ استاديوم         

  

  

  

  

  

   :نون هرمزگانكا   

   كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان هرمزگان   ،جنب دبستان نجميه  ،بندرعباس :  خيابان آيت اهللا غفاري           

  ٧٩١٤٩ -١٣١٦٩كد پستي :              

  

  

                                                                                         

  

  

  

  

  

  

 ٠٧٧١ - ٢٥٢٢٠٠٦دورنگار :   ٠٧٧١- ٢٥٢٦١٥٨: تلفن 

  ٠٦١١- ٣٣٦٢١٠١دورنگار :     ٠٦١١- ٣٣٣٧٦٣٤- ٣٣٣٦٤٧١تلفن : 

  ٠٧٦١-٤٣١٣٤١٠دورنگار :      ٠٧٦١ -٤٣١٣٤١٤تلفن : 
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  واحد ثبت طرح و صدور مجوز اسباب بازي

عهده مي گيرم

  تاريخ                                         مهر و امضاء 

(تكميل كننده فرم)
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 شماره آيتم نــام اسـباب بازي يا قطعه تكميلي 
نمونه 

 بايگاني

نمونه 

 برگشتي

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  

 


