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   کودکان و نوجوانیکانون پرورش فکر                     
 شورای نظارت بر اسباب بازی                    

  

                             
  

  
  
  
  

    :ضوابط و مقررات

 فـروش دارنـد      انحصاري   ندگید کننده اسباب بازي که در ایران نمای       یشرکت هاي خارجی تول   

یهاي  خود را در ایران      زابتوسط نمایندگی خود هر یک از اسباب        با شرایط ذیل وکالتا     می توانند   

  . رسانند و از امتیازات ثبت طرح بهره مند شوند ببه ثبت 

 ضـوابط و مقـررات       منطبق بـر   اسباب بازي هایی در ایران می تواند به ثبت برسد که           -1

ازي مصوب یازدهمین جلسه شوراي نظارت بر اسباب بازي مـورخ       طرح اسباب ب   ثبت  

 .   باشند 30/5/80

  . داراي دستور العمل و راهنماي استفاده به زبان فارسی باشد  -2

 .اصلی  شرکت از و وکالتنامه گی نمایندمجوز ارائه  -3

 دریافت گواهینامه و هولوگرام توسـط نماینـدگی در          ,تمام امور مربوط به ثبت طرح        -4

 . ن انجام خواهد شد ایرا

گواهی ثبت اسباب بازي به نام شرکت خارجی تولید کننده اسـباب بـازي صـادر و در                   -5

 . اختیار نماینده آن شرکت در ایران قرار می گیرد 
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ص بـه نماینـده آن   ااختـص  توزیع و فروش اسباب بازي هاي ثبت شده خارجی انحصارا     -6

.  توسط سایرین جلوگیري مـی شـود         شرکت در ایران دارد و از ورود قانونی آن اقالم         

 . بدیهی است موارد قاچاق تابع ضوابط و مقررات مربوط به خود می باشد

توسـط سـایر افـراد      ثبت شـده     مجوز ترخیص اسباب بازي وارداتی       اخذ:  تبصره   ♦

  . باشد می موافقت نمایندگی منوط به 

در طراحی یا تولیـد  ) ثبت شده در ایران (هر گونه استفاده از اسباب بازي هاي خارجی         -7

از مجدد توسط اشخاص دیگر بدون اجازه کتبی از نمایندگی در ایران غیر مجاز بوده و                

تغییرات بـیش از    اسباب بازي مربوطه با     قابل تعقیب می باشد مگر اینکه       لحاظ حقوقی   

 . ه ثبت رسیده باشد  دبیرخانه شوراي نظارت بر اسباب بازي بدر % 30

 الزم است  هولوگرام ثبتـی       ي خارجی ثبت شده      منظور توزیع و فروش اسباب بازیها      به -8

 . مربوط به آن اسباب بازي بر روي بسته بندي کاال الصاق  گردد 

مطابق ضـوابط و مقـررات      اسباب بازي خارجی    درخواست هولوگرام ثبتی    : تبصره   ♦

  . خواهد بود  ثبتی داخلی و تعرفه مصوب دریافت هولوگرام 

 . وزیع و فروش اسباب بازي ثبت شده بدون هولوگرام ممنوع می باشد ت -9

شناسنامه اسباب بازیهاي خارجی ثبت شده در ایران در سامانه پیام کوتاه دبیرخانه به               -10

در صورت ارسال شماره هولوگرام به سامانه ایـن         .     ثبت می گردد       300074010شماره  

 .شناسنامه قابل دسترسی است 

 در ) تبـصره 2 بنـد و  11 (ات ثبت اسـباب بازیهـاي خـارجی در ایـران در    ضوابط و مقرر  -11

 .   به تصویب رسید 27/3/91بیستمین جلسه شوراي نظارت بر اسباب بازي مورخ 

  

  اب بازي                                                                                                 دبیرخانه شوراي نظارت بر اسب
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