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 راهنمای صدور مجوز واردات اسباب بازی و قطعات تکميلی

 : پيش درآمد  

اجتمماعی و  ،عقیمدتی  ،اخالقمی  ،فکمری  ،جسممی  نظراز وع تأثیر اسباب بازی بر کودک و نوجوان موض ،از دیرباز

را به خود جلم   سیاست گذاران و والدین ،برنامه ریزان ،روانشناسان ،همواره نظر مربیان مطرح بوده است. وفرهنگی 

بمت و یما من می بمه جما خواهمد گذاشمت. مث تمأثیر نیمز در رشد کودک و نوجوانهمچنین ، ابزار مهمکرده است. این 

یک اسباب بازی مخمرب  ،کودکان شوداستعداد ی تواند موج  رشد و شکوفای که یک اسباب بازی خوب میهمچنان

هدایت و نظارت  ،به منظور حمایت  گذاشت؛ از این روبار خود را بر کودکان خواهد و نامناس  نیز تأثیر من ی و زیان

بمه واحمد ثبمت صدور مجوز واردات اسباب بازی  ،اسباب بازی ا تصوی  شورای نظارت برببر واردات اسباب بازی 

 محول شده است.در دبیرخانه شورا اسباب بازی   طرح و صدور مجوز

 . کنند دریافترا  مجوز الزم  مذکور،بازرگانان و واردکنندگان اسباب بازی می توانند با مراجعه به واحد  
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این راهنما به تهيه و  مفاد دقيق و اجرایمطالعهدر کار خود با  تسریعحت و ـاست به منظور صالزم  ،مراجعان محترم  

 بپردازند.ارائه مدارک الزم 

 دریافت مجوز ورود و یا ترخيص اسباب بازی   شيوه

بمر  تواننمدممی کننمد،اردات اسباب بازی می که از طریق ثبت س ارش اقدام به و نی کلیه متقاضیا

 بما رااسباب بازی  رودومجوز  ،تجارت و معدن ،با وزارت صنعت  انجام شدهاساس هماهنگی های 

مجموز بمرای تمرخیص کماال این  .تخانه کس  کنندزاراز آن ورعایت ضوابط ترخیص اسباب بازی 

با ارائه اظهار نامه و نمونمه ترخیص  مجوز ،کشوراعتباری نداشته و پس از ورود کاال به گمرکات 

رای نظمارت بمر اسمباب بمازی صمادر اسباب بازی وارداتی به واحدهای صدور مجوز دبیرخانه شو

 .شودمی

های بازرسی )نماینده شورا( واگمذار با توجه به اینکه نمونه برداری از اظهارنامه گمرکی به شرکت

ارسمال  033370303سامانه پیمامکی شمورا بمه شمماره  ابتدا کلمه نوبت را به متقاضیانشده است. 

اطالعات اظهار نامه گمرکمی را از طریمق  ،سپس مطابق آن ؛الزم را دریافت کنندی یو راهنما کرده

 کنند.پیامک به شماره مربوطه )بر اساس محل گمرک مورد نظر( ارسال 

زممان نمونمه  بمرای تعیمینهمماهنگی الزم  ،ننده اطالعماتضمن تماس با ارسال ک ،شرکت بازرسی

  و اعالم آن انجام می دهد.برداری 

 ارسال نمونه ها:

ارائمه بمه  بمرایتصمویری نمونمه بمرداری  گزارش ضمن تنظیم فایل ،شرکت بازرسی موظف است

یما اسناد مورد تأیید و نمونه اسباب بازی های پلمم  شمده را نیمز از طریمق تمرخیص کمار  ،کانون

 .  کندصدور مجوز ترخیص به واحد صدور مجوز کانون ارسال  برایصاح  کاال 
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به همراه نمونة پلم   ،ی ا چه های مرزی  و مدارک واردات به صورت پتهارباز ، یی گمرکنامه هالیه اظهارک

)تهران، بوشهر، خوزستان و  ازیمباب بماس مجوز صدورهای دمبه واحباید  یمهای واردات ازیماب بمبماس هشد

 مجوز ترخیص صادر شود.تا پس از بررسی  ،شودارسال  هرمزگان(

چهار واحد صدور مجوز در استان های تهران، بوشهر، هرمزگان و خوزستان مشغول فعالیت هستند که  

  :هستندمرتبط به این واحدها به شرح زیر  گمرک های

 مرتبط گمرک تخصصی واحد صدور مجوز

 ریگ ،دیر  ،دیلم ،گناوه  ،بوشهر  استان بوشهر

 بندر لنگه ، قشم  ،کيش  ،رجاییشهيد  استان هرمزگان

 بندر امام)ره(  ،آبادان  ،خرمشهر  استان خوزستان

 استان تهران

 گمرکات خارج از سه استان جنوبی

 ،اصفهان،شيراز،)ره(فرودگاه امام خمينی  ،امانات پستی   ،تهران 

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

بمه برای دریافت مجوز باید  ،می شود انجامیادشده های استان گمرک هایمتقاضیانی که ترخیص اسباب بازی آنها از 

 است . آمدهدفترچه  این و مشخصات مراکز در  نشانی. کنندمرکز مربوطه مراجعه 

 

 واحد صدور مجوز گمرک در دفتر اندیکاتور ارجاعی ثبت نامة  -

 سایر مدارک ارجاع شده از گمرک  گمرکی و یادریافت اظهار نامه  -

و دارای نظر گذرانده  با نظر ارزیاب ارزش را تعیین وکاال  مراحل بازبینیکلیه اظهار نامه ها باید  :یادآوری

 .باشند EPL ماسیون گمرکاتو کارشناسی در
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دریافت نمونه اسباب بازی های ارسالی از طرف شرکت بازرسی )نماینده شورا( و برچس  گذاری شماره  -

 پرونده بر روی اسباب بازی ها

 (12ص حه در  فرم  نمونه )توسط متقاضی ( تقاضانامه ) 1شماره   تکمیل فرم -4        

 (14ص حه در  نمونه فرم )  (ات اسباب بازیمشخص) 2شماره  تکمیل فرم  -5       

یک نسخه در پرونده و نسخه متصدی مربوطه  کهنسخه  2در صدور رسید تحویل مدارک و نمونه ها   -6   

های غیر نمونه اسباب بازی دریافت. پیگیری بعدی پرونده و دهددر اخمتیار متقاضی قرار می را دیگر

 در نگهداری آن دقت شود .  باید به این دلیل ؛ر استارائه این رسید امکان پذی باآرشیوی 

که این  جز روز پنجشنبه بههر روز  12الی   8اعت ماز س انه شورا )تهران( مدر دبیرخ پذیرش پرونده  :یادآوری  

پرونده های روز قبل روز پاسخ  هر 33/15ی مال  33/13ساعت  ازانجام شده و  د تعطیل است ماحو

 (تغییر خواهد کرد.های دولتی دستگاهبا تغییر ساعات اداری )بدیهی است این زمان . شودیمداده تحویل

خوزستان و هرمزگان مطابق اطالعیمه  ،های بوشهر گویی به پرونده ها در استانبندی پذیرش و پاسخبرنامه زمان

 خواهد بود .   یاد شده مراکز

 

نام و نام خانوادگی خود یا نام مؤسسه درخواست کننده صدور مجموز تمرخیص  ، در این فرم متقاضی

تاریخ کوتاژ و تعداد نمونه اسباب بمازی کمه از گممرک  ،درج کرده و در ردیف بعدی شماره کوتاژ را 

تقاضمانامه را  ،صحیح اطالعمات بر تعهد در مقابل ارائه  ممتقاضی با عل. کندارسال شده است درج می 

دوم مشخصمات  رکماد و در کمردهدر کمادر اول درج  را ن های خود لامضاء و مشخصات و آدرس و ت

 کند.درج می  ،است کردهسرمایه گذاری   واردات اسباب بازی در زمینهکاال که  لیصاح  اص
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نموع شمماره  دیگرو در ستون  شودمی   نوشتهبه فارسی  فاکتورساس اسباب بازی بر ا در این فرم نام 

می شود. نوشته ،کاال قید شده است اسباب بازی با توجه به شماره ای که روی بسته بندی (آیتم)
 

 و ( -2-2قطعات وارداتی اسباب بازی )فرم شماره  ویژگی های

( تکمیل شود و 2 – 2)شماره   فرم ،بازی باشد  در صورتی که کاالی وارداتی قطعه ای از اسباب

ه قطعه وارداتی ام اسباب بازی کمکاال و ن قلمر منام قطعات اسباب بازی و تعداد ه ،در جدول مربوط

 .درج می شود ،شوددر آن است اده می

 شود.تیراژ تولید ساالنه نیز درج می  ،خود تولیدکننده اسباب بازی باشد ،در صورتی که واردکننده 

 

 مراحل بررسی پرونده :

داده  برگشتقص نرفع  برای) در صورتی که مدارک ناقص باشند بررسی کامل بودن مدارک  -

 می شوند.(

شرکت  یارسالهای  نمونه اسباب بازی گزارش نمونه برداری با اسناد گمرکی ودادن  مطابقت -

 . پروندهاسناد  با بازرسی 

 .نوعه مم یهااسباب بازی ردنکها و مشخص اسباب بازیفرهنگی  بررسی -

 .محاسبه هزینه کارشناسی صدور مجوز بر اساس مصوبات -

 یادآوری  

 مبلمغالزم است این که می شود  اعالم همزینمهمبلمغ  ،ی مربوطه مس از تأیید هزینه کارشناسپ  -

بمه نمام کمانون پمرورش فکمری کودکمان و  بانک ملی  ،سیبا  2173229336336حساب )به 

 پرداخت شود. واحدهای صدور مجوزطریق دستگاه کارت خوان  و یا ازواریز  (ننوجوانا

افمزایش در هزینمه کارشناسمی  %25باشمند  در اسناد و مغایرت نواقص دارایپرونده هایی که   -

 خواهند داشت. 
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در  %33آموزشی و کمک آموزشی از تخ یف  ،فکری ،خالقانه یهاها و سرگرمیاسباب بازی   -

  بهره مند خواهند شد .هزینه کارشناسی 

در این مرحله مجوز ترخیص صادرشده و با ورود اطالعات مجوز در سامانه جامع تجارت کد  -

همچنین اسناد  ؛شود می( نظر کارشناسی درج EPLرقمی دریافت و در اتوماسیون گمرک) 14

 واحد صدور مجوز خواهد شد.گمرکی ممهور به مهر

 :یادآوری

ر مهممهور به م ،مجوزدارای  هایاظهارنامهکلیه  ( packing list) بندیفهرست بسته  -

 . هستند شورام ولوگراهرچس  مب رجسته ومب

بود و به علت  ه صورت مثبت و یا من ی خواهدمطعی و بمق ،جوزممیسیون صدور ممرأی ک  -

از حتی االمکان خواهد بود صادره  مشکالتی که برای گمرکات در نظارت بر اجرای مجوز

 . وط پرهیز می شودصدور رأی مشر

ویدئویی و  دارای نرم افزارهای شهربازی که دستگاههای رایانه ای و بازی CDدرباره -

رایانه ای ارجاع می شود و پس از دریافت  هایاظهار نامه به بنیاد ملی بازی نخست ،استای رایانه

امع تجارت و رقمی از سامانه ج 14ترخیص و دریافت کد  نهایی صدور مجوز برای ،رأی صادره

 ایهای رایانهبازی cdرلو کنتبازبینی شود. مسئولیتگمرک اقدام می EPLثبت نظر کارشناسی در 

  است.های رایانه ای ملی بازیهای شهربازی به عهده بنیادمحتوایی دستگاه و 

 ،شرکت بازرسی، که بررسی کاال بر اساس کاتالوگ یا بروشور امکان پذیرباشددر صورتی  -

 ضمن تنظیم گزارشبا نمونه ها را انجام داده و  (packing list )فهرست بسته بندیاق نطبا

 .کندفقط کاتالوگ پلم  شده را به واحد صدور مجوز ارسال می  ،نمونه برداری تصویری

 

 دادن نمونه اسباب بازی : شيوه برگشت

  ،دشده باش و مشروطها ممنوع ورود آنو یا در آرشیو نداشته  ای هپیشینهایی که یبازاسباب 

 داده می شود. برگشت است، متقاضی که در اختیار  فرم رسید مدارکدر مقابل ارائه  بقیهآرشیو شده و 
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 مصادیق اسباب بازی های ممنوعه

 

 است  ها به کشور ممنوععرضه و فروش آندارند ورود، هایی که مغایرت فرهنگی ها و و سرگرمیاسباب بازی

 ها عبارتند از:مصادیق آن 

گونه ممنوع هستند معموالً اینها صرف نظر از اسم و مارک آن ،ی که اندام بزرگسال دارندهایکلیه عروسک -1

های مغایر با فرهنگ ایران در صدد ترویج برهنگی و ارائه شخصیت زن به  ها با داشتن پوششعروسک

نی و دکوری دارند مشروط به داشتن های سرامیکی که جنبه تزییعنوان یک کاالی جنسی است. )عروسک

 .( های پوشیده مستثنی هستندلباس

 این نوع اند.های پالستیکی با جنسیت دختر و پسر از عروسکاندام جنسی ودارای  هایکلیه عروسک -2

 های دیزنی )به دلیل نوع پوشش و ارائه فرهنگ غربی(ها، انیمیشینباربی، خانواده سیمسونهایعروسک -3

نظامی دارای نقشه حمله آمریکا به افغانستان و عراق که در این طرح، ایران نیز به عنوان کشور  هایمجموعه -4

سایر مجموعه های نظامی که فاقد این نقشه بوده و پرچم کشورهای آمریکا و  حامی تروریسم معرفی شده است.

 اسرائیل نیز در آن نباشد، بالمانع است.

 .ها مغایرت فرهنگی داردکه تصویرآنرای تمامی گروه های سنی ب در ابعاد مختلف های تصویریپازل  -5

 شود.اسباب بازی هایی که با اصول اخالقی و یا عرف جامعه منافات داشته و موج  بدآموزی می -6

ماسک خون آشام و  :؛ مانندکندترس و اضطراب را در کودکان ایجاد میخشونت، هایی که اسباب بازی -7

  های وحشتناک.ماسک

آرایشی که جنبه تصنعی  هایمجموعهسایر )است اده کودکان برایواقعیرنگدانهدارایآرایشیهایمجموعه -8

 است؛ بالمانع است.(تنها مدلی از نمونه اصلی است و فاقد هرگونه رنگدانه  ،داشته و لوازم آن

برای ین وسایل که عرضه و فروش لوازم شوک دهنده از قبیل خودکار ، کتاب ، قوطی نوشابه ، منگنه و ... ا -9

توانند با وارد کردن شوک عصبی از طریق انتقال برق با ولتاژ باال و شود، میمیاست اده  از آن هات ریح و شوخی 

مسخره نیز دین و فرهنگ ایرانی  نظراز ) آمپر پایین موج  صدمات جسمی و روحی به فرد است اده کننده شود

 است( کردن و آزار دیگران مذموم و ناپسند

های آوازه خوان که قسمت و ... ( و عروسکر، اتومبیل، قطار، موبایل کودکان ، گیتاو)پیان یها اسباب بازی -13

همچنین  ؛الکترونیکی و صدای آن مطابق آواز خوانندگان غربی یا خوانندگان زن ایرانی تهیه شده است



9 

 

 وها عروسکاست. )راک و ... ، ی دارای آهنگ تند غربی از نوع رپهایی که آوازه خوان نبوده ولعروسک

 (بالمانع است. دارای موزیک و سرود کودکانه،های اسباب بازی

هایی مجسمه ها و عروسکمدل ها،  شخصیت های انیمیشنی و بازی های رایانه ای، شخصیت های ورزشی، -11

 )مانند عروسک کشتی کج( ،را ترویج می کنند و غیر فرهنگی های خشنکه فعالیت

و امکان حذف یا هستند اسباب بازی و یا روی بسته بندی در صاویر نامناس  ایی که دارای تاسباب بازی ه -12

 .پوشاندن آن وجود نداشته باشد

عروسک های دوربین دار، کوادکوپتر )که دارای دوربین تصویربرداری هستند؛ مانند اسباب بازی هایی -13

 (دوربین دار و..

های گروه های منحط از قبیل شیطان پرستی، هوی متال، اسباب بازی هایی که دارای عالئم و نشانه  -14

 فراماسونری، رپ، دزدان دریایی و صیهونیستی هستند.

بادکنک های سل ونی که حاوی تصاویر نامناس  و غیرفرهنگی مانند تصویرمشروبات الکلی،  ولنتاین و...  -15

 هستند.

 ،اعی مغایرت دارند و مروج تروریسمبازی های کارتی یا ص حه و مهره که از نظر فرهنگی، سیاسی، اجتم -16

 هستند.  منحط و یا گروه های شیطان پرستی و فراماسونری گرایش های

طبق و القاکننده خشونت، برهنگی، ترس و... هستند،  برخی از آنانلوح های فشرده بازی های رایانه ای که  -17

ت های عروسکی این نوع بازی ها شخصیاز نظر فرهنگی مغایرت دارند. نظر بنیاد ملی بازی های رایانه ای 

  است. نیز ممنوع 

عروسک پولیشی مواد دخانیات و...  تبلیغهای پولیشی با نمادهای ولنتاین، گروه های منحط، عروسک -18

های مختلف حتی جاسوئیچی و آویز موبایل نیز ساخته شده ( که در اندازهCRAZY FROG)قورباغة دیوانه 

 نوع است.است از این 

اب بازی هایی که از نام یا تصویر شخصیت های فرهنگی، هنری بدون مجوز است اده کرده اند)در کلیه اسب  -19

 صورتی که مجوز الزم را ارائه دهند ورود آنها بالمانع است.(

ورود هستند، کلیه اسباب بازی هایی که در دبیرخانه شورای نظارت بر اسباب بازی دارای گواهینامه ثبت  -23

  جوز از طراح و تولیدکننده اصلی )شخص حقیقی و حقوقی( است.مشروط به اخذ م هاآن

کلت،  ماننداین اسلحه ها که در انواع مختلف  های بادی که دارای ساچمه پالستیکی هستند،کلیه اسلحه -21

که با سرعت باال پرتاب  دارای گلوله های ساچمه ای از جنس پالستیک هستند .تولید شده اند. و .. 3کالش، ژ
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از ؛ را به دنبال دارد.هایی خطرها برای کودکان و نوجوانان است اده از آن هستند. واحتمالی  دارای خطر شوند ومی

 استاندارد است.ملی منوط به نظر سازمان  هااین رو ترخیص آن

ترخیص این ، یرداراگو یها یماریاز انتقال ب یریجلوگ منظورآب هستند به دارای که  یمواترگ یها یاسباب باز -22

 استاندارد است.(ملی رگرمی نیز منوط به نظر سازمان س

 کنند، آسی  زا هستند و برای کودکان خطر ایجاد میکه ... و یکونانچ ،و کمان یرت یر،از انواع شمش یبرخ -23

  .استاستاندارد ملی به نظر سازمان  منوطها آن یصترخ

حوزه، صدور  یندر ا یدموضوعات نو پددر سطح جهان و  یدیتول یها یبا توجه به تنوع گسترده اسباب باز -24

 یاد یقاز آن ها شامل مصاد یاست، برخ یشود. گ تن یآن ها به صورت روزانه انجام م یفرهنگ یرتدرباره مغا یرأ

 شود.  یم یآن ها صدور رأ یبراروز  یفرهنگ یطو با توجه به شرا یستشده ن

 

، آماده پیش از هرگونه اقدام تجاریتی و موارد ممنوعه دبیرخانه شورای نظارت براسباب بازی درباره اقالم واردا

 است. shora@yahoo.com نشانیبه دبیرخانهپاسخگویی و مشاوره با ایمیل
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 هرمزگان ،خوزستان   ،بوشهر  هایواحدهای صدور مجوز اسباب بازی در استان نشانی
 

 

   بوشهر:کانون    

 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بوشهر ،خيابان شهيد رئيس علی دلواری  ،ميدان قدس بوشهر،                  

 

 

 

 

 نون خوزستان: کا   

 300کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خوزستان  صندوق پستی :  ، اول پارک شهر،اهواز: پيچ استادیوم         

 

 

 

 

 

  :نون هرمزگانکا   

  کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هرمزگان   ،جنب دبستان نجميه  ،بندرعباس :  خيابان آیت اهلل غفاری           

 71001 -00031کد پستی :              

 

 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 3771 -2522336دورنگار :   3771-2526158: تل ن 

 

 3611-3362131دورنگار :     3611-3337634-3336471تل ن : 
 

 3761-4313413دورنگار :      3761 -4313414تل ن : 
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 واحد ثبت طرح و صدور مجوز اسباب بازی

عهده می گیرم

 تاریخ                                         مهر و امضاء 

)تکميل کننده فرم(
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 شماره آیتم نــام اسـباب بازی یا قطعه تکميلی 
نمونه 

 بایگانی

نمونه 

 برگشتی
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