ضوابط فعالیت کسب وکارهای الکترونیکی در حوزه عرضه اسباببازی

نام سند:

اعالم شده توسط:

ضوابط فعالیت کسب وکارهای الکترونیکی در حوزه عرضه اسباببازی

شورای نظارت بر اسباببازی

به استناد نامه شماره  9407مورخ  1399/09/19شورای نظارت بر اسباببازی ،در رابطه با عرضه اینترنتی اسباب بازی :

اسباب بازیهای داخلی عرضه شده در سایت میبایست دارای مجوز ثبت یا تولید به همراه هولوگرام مربوطه باشند و
لذا متقاضیان در هنگام خرید محصول برای عرضه در سایت خود میتوانند از  3طریق در خصوص اعتبار سرگرمی
اطالع کسب نمایند :
. 1در روی بسته بندی هولوگرام شورا مشاهده شود.
. 2ارسال شماره روی هولوگرام به سامانه پیام کوتاه شورای نظارت بر اسباب بازی به شماره  30074010و دریافت
شناسنامه سرگرمی
. 3با مراجعه به سایت شورای نظارت بر اسباب بازی به ادرس  toycouncil.kpf.irمیتوانید لیست اسباب بازیهای
دارای مجوز را مشاهده نمایید.
چنانچه سرگرمی مورد نظر در هیچ کدام از موارد فوق موجود نبود ،بنابراین سرگرمی مجوز شورا را نداشته و میبایست
صاحب طرح برای دریافت مجوز و ارایه مدارک اقدام نماید ،دفترچه راهنمای ثبت و تولید در سایت مذکور در بخش
خدمات  /واحد ثبت طرح و صدور مجوز موجود است که میبایست طبق راهنماییهای الزم اقدام شود.
چنانچه بعد از استعالمات ذکر شده سوالی در خصوص ثبت طرح و مجوز تولید و هولوگرام داشتید میتوانید با شماره
تماس 88085833یا  88085834داخلی 2 ،برای ثبت طرح و داخلی  4برای مجوز تولید و دریافت هولوگرام با
کارشناسان شورا ارتباط برقرار کنید .در صورت اعالم آن شورا مبنی بر عدم الزام ارائه مجوز ،نامهای مبنی بر تایید
استعالم و عدم نیاز به مجوز از شورا دریافت و تصویر آن را در بخش لیست خدمات و مجوزهای پنل نماد بارگذاری
نمایید.
همچنین در خصوص کاالهای وارداتی میتوانید قبل از خرید از سایت ذکر شده دفترچه راهنمای واردات را دانلود و
قسمت مصادیق اسباب بازی های ممنوعه را مطالعه نمایند .جهت هر گونه سوال در خصوص کاالهای وارداتی نیز میتوانید
با تلفن های ذکر شده داخلی  9تماس بگیرند.
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