به نام خدا

مصادیق اسباب بازی های ممنوعه

 اسباب بازيها و سرگرميهايي كه مغايرت فرهنگي دارند ورود ،عرضه و فروش آنها به كشور
ممنوع است مصاديق آن ها عبارتند از:
- 1كليه عروسكهايي كه اندام بزرگسال دارند ،صرف نظر از اسم و مارك آنها ممنوع هستند
معموالً اينگونه عروسكها با داشتن پوشش هاي مغاير با فرهنگ ايران در صدد ترويج برهنگي
و ارائه شخصيت زن به عنوان يك كاالي جنسي است( .عروسكهاي سراميكي كه جنبه تزييني
و دكوري دارند مشروط به داشتن لباسهاي پوشيده مستثني هستند).
- 2كليه عروسكهاي داراي اندام جنسي وعروسكهاي پالستيكي با جنسيت دختر و پسر از اين
نوع اند.
- 3عروسكهايباربي ،خانواده سيمسونها ،انيميشينهاي ديزني (به دليل نوع پوشش و ارائه فرهنگ
غربي)
 - 4مجموعههاي نظامي داراي نقشه حمله آمريكا به افغانستان و عراق كه در اين طرح ،ايران نيز به
عنوان كشور حامي تروريسم معرفي شده است .ساير مجموعه هاي نظامي كه فاقد اين نقشه بوده و
پرچم كشورهاي آمريكا و اسرائيل نيز در آن نباشد ،بالمانع است.
 - 5پازلهاي تصويري در ابعاد مختلف براي تمامي گروه هاي سني كه تصويرآنها مغايرت فرهنگي
دارد.
- 6اسباب بازي هايي كه با اصول اخالقي و يا عرف جامعه منافات داشته و موجب بدآموزي
ميشود.
- 7اسباب بازيهايي كه خشونت ،ترس و اضطراب را در كودكان ايجاد ميكند؛ مانند :ماسك خون
آشام و ماسكهاي وحشتناك.
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- 8مجموعههايآرايشيدارايرنگدانهواقعيبراياستفاده كودكان (ساير مجموعههاي آرايشي كه جنبه
تصنعي داشته و لوازم آن ،تنها مدلي از نمونه اصلي است و فاقد هرگونه رنگدانه است؛ بالمانع
است).
 - 9عرضه و فروش لوازم شوك دهنده از قبيل خودكار  ،كتاب  ،قوطي نوشابه  ،منگنه و  ...اين
وسايل كه براي تفريح و شوخي از آن ها استفاده ميشود ،ميتوانند با وارد كردن شوك عصبي از
طريق انتقال برق با ولتاژ باال و آمپر پايين موجب صدمات جسمي و روحي به فرد استفاده كننده شود
(از نظر دين و فرهنگ ايراني نيز مسخره كردن و آزار ديگران مذموم و ناپسند است)
- 11اسباب بازي هاي (پيانو ،گيتار ،اتومبيل ،قطار ،موبايل كودكان و  ) ...و عروسكهاي آوازه خوان
كه قسمت الكترونيكي و صداي آن مطابق آواز خوانندگان غربي يا خوانندگان زن ايراني تهيه شده
است؛ همچنين عروسكهايي كه آوازه خوان نبوده ولي داراي آهنگ تند غربي از نوع رپ ،راك و ...
است( .عروسكها و اسباب بازيهاي داراي موزيك و سرود كودكانه ،بالمانع است).
 - 11شخصيت هاي انيميشني و بازي هاي رايانه اي ،شخصيت هاي ورزشي ،مدل ها ،مجسمه ها و
عروسكهايي كه فعاليتهاي خشن و غير فرهنگي را ترويج مي كنند( ،مانند عروسك كشتي كج)
- 12اسباب بازي هايي كه داراي تصاوير نامناسب در بسته بندي و يا روي اسباب بازي هستند و
امكان حذف يا پوشاندن آن وجود نداشته باشد.
 - 13اسباب بازي هاييكه داراي دوربين تصويربرداري هستند؛ مانند (عروسك هاي دوربين دار،
كوادكوپتر دوربين دار و)..
 - 14اسباب بازي هايي كه داراي عالئم و نشانه هاي گروه هاي منحط از قبيل شيطان پرستي ،هوي
متال ،فراماسونري ،رپ ،دزدان دريايي و صيهونيستي هستند.
 - 15بادكنك هاي سلفوني كه حاوي تصاوير نامناسب و غيرفرهنگي مانند تصويرمشروبات الكلي،
ولنتاين و ...هستند.
 - 16بازي هاي كارتي يا صفحه و مهره كه از نظر فرهنگي ،سياسي ،اجتماعي مغايرت دارند و
مروج تروريسم ،گرايش هاي منحط و يا گروه هاي شيطان پرستي و فراماسونري هستند.
 - 17لوح هاي فشرده بازي هاي رايانه اي كه برخي از آنان القاكننده خشونت ،برهنگي ،ترس و...
هستند ،و طبق نظر بنياد ملي بازي هاي رايانه اي از نظر فرهنگي مغايرت دارند .شخصيت هاي
عروسكي اين نوع بازي ها نيز ممنوع است.
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- 18عروسكهاي پوليشي با نمادهاي ولنتاين ،گروه هاي منحط ،مُبلّغ مواد دخانيات و ...عروسك
پوليشي (قورباغة ديوانه  )CRAZY FROGكه در اندازههاي مختلف حتي جاسوئيچي و آويز
موبايل نيز ساخته شده است از اين نوع است.
- 19كليه اسباب بازي هايي كه از نام يا تصوير شخصيت هاي فرهنگي ،هنري بدون مجوز استفاده
كرده اند(در صورتي كه مجوز الزم را ارائه دهند ورود آنها بالمانع است).
- 21كليه اسباب بازي هايي كه در دبيرخانه شوراي نظارت بر اسباب بازي داراي گواهينامه ثبت
هستند ،ورود آنها مشروط به اخذ مجوز از طراح و توليدكننده اصلي (شخص حقيقي و حقوقي) است.
 - 21كليه اسلحههاي بادي كه داراي ساچمه پالستيكي هستند ،اين اسلحه ها كه در انواع مختلف مانند
كلت ،كالش ،ژ 3و  ...توليد شده اند .داراي گلوله هاي ساچمه اي از جنس پالستيك هستند كه با
سرعت باال پرتاب ميشوند و داراي خطر احتمالي هستند .و استفاده از آنها براي كودكان و نوجوانان
خطرهايي را به دنبال دارد.؛ از اين رو ترخيص آنها منوط به نظر سازمان ملي استاندارد است.
- 22اسباب بازي هاي واترگيم كه داراي آب هستند به منظور جلوگيري از انتقال بيماري هاي
واگيردار ،ترخيص اين سرگرمي نيز منوط به نظر سازمان ملي استاندارد است).
- 23برخي از انواع شمشير ،تير و كمان ،نانچيكو و ...كه آسيب زا هستند و براي كودكان خطر ايجاد
ميكنند ،ترخيص آنها منوط به نظر سازمان ملي استاندارد است.
 - 24با توجه به تنوع گسترده اسباب بازي هاي توليدي در سطح جهان و موضوعات نو پديد در اين
حوزه ،صدور رأي درباره مغايرت فرهنگي آن ها به صورت روزانه انجام مي شود .گفتني است ،برخي
از آن ها شامل مصاديق ياد شده نيست و با توجه به شرايط فرهنگي روز براي آن ها صدور رأي
ميشود.
دبيرخانه شوراي نظارت براسباب بازي درباره اقالم وارداتي و موارد ممنوعه بيش از تهيه اقالم اسباب
بازي و واردات ،آماده پاسخگويي و مشاوره با ايميلدبيرخانهبه نشاني  shora@yahoo.comاست.
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