
  
                                                               

                                                                                   
  كودكان و نوجوان يكانون پرورش فكر                                                                                                                             

 شوراي نظارت بر اسباب بازي                   

                       
  
  

  
  

  

  اسـباب بـازي  و سـرگرمي   كيفيت اجراي نمايشگاههاي بر  كنترل و نظارت فرهنگي به منظور 

  رعايت نكات زير الزامي است : 

سرگرمي در سطح كشور مـي بايسـت    الف) كليه برگزار كنندگان نمايشگاههاي اسباب بازي و

  مجوز فرهنگي برگزاري نمايشگاه را از دبيرخانه شوراي نظارت بر اسباب بازي دريافت نمايند.

         مدارك الزم جهت دريافت مجوز فرهنگي برگزاري نمايشـگاه اسـباب بـازي بـه شـرح زيـر      

  مي باشد : 

 )١فرم شماره نمايشگاه ( يتقاضانامه برگزار .١

 از هويت برگزار كننده (حقيقي و حقوقي ) مدارك احر .٢

 تصوير مجوز وزارت صنعت , معدن , تجارت در خصوص برگزاري نمايشگاه  .٣

بـه  به اضافه ارزش افزوده سال كه ريال    ٠٠٠/٩٠٠/١٠اصل و تصوير فيش بانكي به مبلغ  .٤

كـانون پـرورش فكـري كودكـان و     ، به نام بانك ملي   ٢١٧٣٢٢٩٠٠٦٠٠٦حساب شماره 

 واريز شده است.نان نوجوا



و نمايشـگاه    دبيرخانه شوراي نظارت بر اسباب بازي با توجه بـه سـوابق برگـزار كننـده     

اصلي برگزاري نسبت به بررسي و صدور مجوز  ،آن و اجرايي ، فرهنگي علمي ، توانايي هاي 

  نمايشگاه اقدام مي نمايد .  

  

 ،مي باشـند  ب بازيهاي مورد تاييدفقط مجاز به عرضه اسبا ركت كننده شليه غرفه هاي ب) ك

اسـباب بـازي هـا و    عرضه و فروش فرهنگي  مجوز  ،مي بايست قبل از برگزاري نمايشگاهلذا  

  مايند: اداره كل كانون استان دريافت ناز  زير  شرح به   خود راسرگرميهاي 

توسط ) ٣و  ٢ه ر(فرم شما ليست اقالم قابل عرضه ,  نسخه ٣ تكميل فرم درخواست و -١

 كارشناسي . فيش هزينه اصلارائه   و مسئول غرفه فروش 

شـدن بـه مهـر    ممهـور   پس از تاييد ليست اسباب بازيها و سرگرميهاي نمايشگاهي و  -٢

 مي باشد . ناضافه نمودن اقالم جديد به ليست امكان پذير دبيرخانه شورا 

 عرضه و فروش موارد ممنوعه برخورد قانوني خواهد شد . در صورت مشاهده  -٣

 مبلـغ   در هـر غرفـه   كارشناسي  صدور مجوز عرضه و فـروش اقـالم    خدمات هنهزي -٤

 سـيبا   بـه شـماره   كـانون   مي باشد كه مي بايست به شماره حسـاب    ريال   ٥٠٠/٨١٧

  د . شوواريز بانك ملي   ٢١٧٣٢٢٩٠٠٦٠٠٦

 نسـخه در اختيـار    يك  غرفه و  مسئول  در اختيارليست اقالم نمايشگاهي  از نسخهيك  -٥

 نگهداري مي شود . دبيرخانه شورا  برگزار كننده نمايشگاه و نسخه سوم در

منطبق بـر ليسـت    بازرسي و نظارت بر غرفه هاي نمايشگاهي ،  دبيرخانهكارشناسان  -٦

انجـام داده و در  نمايشـگاه   را در طي ايام برگزاري اقالم پذيرفته شده و مورد تاييد  

مـدير   و مسـئول غرفـه    ارد الزم را بـه  صورت مشاهده تخلفات به صورت كتبي مـو 



اقدام قانوني بـه عمـل     منعكس كرده واره كل اماكن ناجا دو انمايشگاه  ننده كبرگزار 

 خواهد آمد . 

  

 

  مراحل صدور مجوز فرهنگي نمايشگاههاي اسباب بازي  

 ) ١درخواست  شركت برگزار كننده نمايشگاه از دبيرخانه شوراي نظارت  (فرم شماره  -١

 بررسي درخواست شركت متقاضي و صدور مجوز فرهنگي برگزاري نمايشگاه  -٢

  . كانون پرورش فكري استان مديريت به فرهنگي برگزاري نمايشگاه  ابالغ مجوز  -٣

دبيرخانه شـوراي نظـارت بـر    به غرفه هاي برگزار كننده نمايشگاه مسئولين  مراجعه  -٤

فـرم   ( تكميـل فـرم درخواسـت     واه گروز قبل از شروع نمايش ١٠حداقل  اسباب بازي 

 .در سه نسخه )  ٣(فرم شماره   ي) و ليست اقالم نمايشگاه٢شماره 

مشـخص نمـودن مـوارد    و  دبيرخانه شوراشناس كارتوسط   يبررسي اقالم نمايشگاه -٥

 و مهر نمودن ليست اقالم در هر سه نسخه .  و مشروط قبول , مردود

ـ  يت نمايشگاه ومدير به ر شده هم نسخه از ليست اقالم  يك -٦ سـئول  م ه بـه  خيك نس

 نگهداري شود . دبيرخانه شورا و نسخه سوم در غرفه فروش 

  

هر يك از غرفه هاي برگـزار كننـده بايـد در     ) ٣(فرم شماره  تذكر : ليست اقالم نمايشگاهي

 دسترس  باشد . محل غرفه  در 

  

  

  دبيرخانه شوراي نظارت بر اسباب بازي                                                                            
      



                                                    
 

  اسباب بازي مجوز فرهنگي برگزاري نمايشگاه فرم درخواست 
          كودكان و نوجوان يپرورش فكركانون                                                                                        

 شوراي نظارت بر اسباب بازي                                                                                                                       ١فرم شماره 

  

  

  دبيرخانه شوراي نظارت بر اسباب بازي  

  با سالم  

در نظـر دارد  ............................................................................... ار مي رساند شركت/ موسسه احتراماً به استحض

در محـل   ......................................لغايت  ................................را از تاريخ  .............................................................. نمايشگاه اسباب بازي 

 .........................................................استان   .........................................................شهرستان  ...........................................................................................................  

نمايد , لذا خواهشمند است در صورت موافقت نسبت به صدور مجـوز فرهنگـي برگـزاري ايـن     برگزار 

  نمايشگاه اقدام الزم را معمول داريد . 

  

  

  

  

  

  

               امضاء مدير نمايشگاه

 

  مشخصات متقاضي 

..........................................  كد ملي  ........................................نام خانوادگي   ...........................................نام 

ز شماره مجو  ....................................شماره ثبت شركت    ...................................................... نام شركت 

..............................    تلفن ثابت : .............................   تلفن همراه :   ...........................برگزاري نمايشگاه 

  دورنگار : ...............................................


