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رياست جمهوری
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دستورالعمل تهيه پرونده های پيشنهادی ثبت
آثار منقول فرهنگی -تاريخی در فهرست آثار ملی
تاريخ تهيه  :زمستان 1386
تدوين شناسنامه و دستورالعمل :دفتر ثبت آثار با همكاری كميته منتخب تدوين شناسنامه ثبت آثار منقول تاريخی ،فرهنگی
حسينعلی وكيل علی آبادی رياست كميته و مدير كل دفتر ثبت آثار
آفرين امامی

دبير كميته و كارشناس دفتر ثبت آثار

ام البنين نعمت گرگانی

عضو كميته و كارشناس اداره كل موزه ها

محمدرضا زاهدی

عضو كميته و كارشناس اداره كل موزه ها

بهروز افخمی

عضو كميته و كارشناس اداره كل موزه ها

رضا موسوی

عضو كميته و كارشناس سازمان ميراث فرهنگی ،صنايع دستی و گردشگری استان تهران

ساغر حميدی

عضو كميته و كارشناس سازمان ميراث فرهنگی ،صنايع دستی و گردشگری استان اصفهان

فريناز اسديان

عضو كميته و كارشناس دفتر حفظ و احيا محوطه های تاريخی

شهرزاد امين شيراز ی

عضو كميته و كارشناس پژوهكده حفاظت و مرمت آثار تاريخی– فرهنگی

تنظيم و خدمات رايانه:

آفرين امامی ،نسيم جانملكی

ويراستار:

نسيم جانملكی كارشناس دفتر ثبت آثار

با همكاری :

مهندس شاهين طلوع آشتيانی ،رضا مشكينی

با نظارت:

دكتر فريبرز دولت آبادی

ضمن تشكر و قدردانی از:
آقايان فائق توحيدی ،محمد حسن سمسار ،منوچهر کالنتری ،معصومه مصال و همکاران محترم موزه ملی همچنين گرامی داشت مرحوم دکتر سيد محمد حاج سيد جوادی
(استفاده از اطالعات مندرج در اين گزارش صرفا با ذکر مأخذ مجاز می باشد).
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حفظ آثار ملی مصوب آبانماه  1309و آئين نامه مديريت ،ساماندهی ،نظارت و حمايت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی -تاريخی منقول مجاز مصوب
 1384/5/5هيئت محترم وزيران دستور العمل حاضر را با هدف ثبت ميراث منقول ملی به تصويب رسانيد.
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 -1ماده ( )1تعاريف
 -1اثر ملّی منقول:
به استناد مادّۀ 1و  2قانون راجع به حفظ آثار ملّی 1309
فصل دوّم نظام نامۀ اجرايی 1311
بند  6قانون اساسنامه سازمان ميراث فرهنگی کشور مصوب 1367/2/1
مادّۀ  1کنوانسيون مربوط به اتخاذ تدابير الزم برای ممنوع کردن و جلوگيری از ورود و صدور و انتقال مالکيت غيرقانونی اموال فرهنگی مصوب
 14نوامبر ( 1970ايران به موجب قانون مصوب  1353/9/17به آن ملحق شده است)
بند  3اليحه قانونی راجع به جلوگيری از انجام اعمال حفاری های غيرمجاز و کاوش به قصد به دست آوردن اشياء عتيقه و آثار تاريخی که بر
اساس ضوابط بين المللی  100سال يا بيشتر از تاريخ ايجاد يا ساخت آن گذشته باشد مصوب  1358/2/27شورای انقالب
مادّۀ  1آييننامۀ اموال فرهنگی ،هنری و تاريخی نهادهای عمومی و دولتی مصوب  1381/12/7هيأت وزيران
فصل دوّم آيين نامۀ مديريت ،ساماندهی ،نظارت و حمايت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی -تاريخی منقول مجاز مصوب 1384/5/10
و مادّۀ  22و  26قانون مدنی تعريف میشود:
 -1-1منقول باشد.
 -1-2در مملکت ايران احداث شده باشد.
 -1-3عمری باالی يکصد سال داشته باشد.
 -1-4دارای حيثيت تاريخی يا علمی يا صنعتی(هنری) باشد.
تبصره :ازاين پس برای رعايت اختصار در اين دستورالعمل از آن به ” اثر” ياد میشود.
-2هدف از ثبت :تحت حفاظت و نظارت دولت باشد.
-3پرونده ثبتی :به حاصل و مجموع اسناد و مدارکی که از آغاز روند پيشنهاد تا تصويب نهايی ،کنار هم قرار میگيرند ،پرونده ثبتی گفته میشود.
 -4حکم ثبتی :حکمی است که پس از ثبت اثر در فهرست آثار ملّی به پيشنهاد مدير کل دفتر ثبت آثار با امضای رئيس سازمان يا مقام دارای
تفويض (معاون ميراث فرهنگی) به مراجع ذيربط ابالغ میگردد.
-5معرفینامه ثبت :معرفینامهای است که پس از اختصاص مجوز ثبت به اثر در اختيار مالک /متصرف میگردد.
 -6شناسنامه :برگهای حاوی اطالعات ضروری اثر و يک يا چند قطعه عکس که ضميمۀ حکم ثبتی میشود.
 -2ماده ( )2ويژگیهای اثر
براساس مادّه  1کنوانسيون  ،1970منظور از اموال فرهنگی اموالی هستند اعم از مذهبی يا غيرمذهبی که به وسيلۀ هر دولت ،اهميت آنها از نظر
باستانشناسی ماقبلتاريخ ،تاريخی ،ادبی ،هنری يا علمی مشخص شده و به انواع زير تعلق داشته باشند:
الف -مجموعهها و نمونههای نادر جانورشناسی ،گياهشناسی ،معدنشناسی ،کالبدشناسی اشيای واجد اهميت ديرين شناسی؛
ب -اموال مربوط به تاريخ ،ازجمله تاريخ علوم و فنون ،تاريخ نظامی و اجتماعی و همچنين زندگی رهبران ،متفکران ،دانشمندان و هنرمندان ملّی و
رويدادهای مهم ملّی؛
ج -دستاوردهای کاوشهای باستانشناسی (قانونی يا پنهانی) و اکتشافات باستانشناسی؛
د -عناصر حاصل از تجزيه و تفکيک بناهای هنری يا تاريخی و محوطههای باستانشناسی؛
ه -اشيای عتيقه که بيش از صد سال قدمت دارند از قبيل کتيبهها ،سکّهها و مهرههای کندهکاری شده؛
و -اشيای مردم شناسی؛
ز -اموالی که واجد اهميت هنری هستند مانند:
 -1تابلوها ،نقاشیها و طرحهايی که به طورکامل با دست بر روی هر نوع زمينه و تکيهگاه يا با هرنوع مادّه ساخته شده باشند( به استثنای اشيايی که
طی روند صنعتی توليد گشته و بادست تزيين شدهاند)،
 -2آثار اصيل هنر پيکرتراشی و مجسمهسازی با هر نوع مادّهای،
 -3کنده کاری ها ،مهرها و چاپ سنگی اصيل،
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 -4ترکيب وجود و سوارکردن اشيايی که جنبه هنری اصيل دارند که با هرگونه مادّهای ساخته شده باشند.
ح -نسخ خطی نادر و آثار اوايل صنعت چاپ ،کتابها ،اسناد و انتشارات قديمی که واجد اهميت ويژه هستند ( از نظر تاريخی ،هنری ،علمی ،ادبی ،و
غيره) به طور مجزا يا در مجموعها؛
ط -تمبرهای پست ،تمبرهای درآمد و تمبرهای ديگر ،مجزا و يا در مجموعهها؛
ی -بايگانیها ،ازجمله بايگانیهای صدا ،عکاسی ،سينمايی؛
ک -اثاثيهای که بيش از يک صدسال قدمت دارند و ابزار موسيقی قديم.

 -3ماده ( )3پيشنهاد
 -1-3موضوع پيشنهادات ارائه شده بايد منطبق با مادّه " 1کنوانسيون مربوط به اتخاذ تدابير الزم برای ممنوع کردن و جلوگيری از ورود و
صدور و انتقال مالکيت غيرقانونی اموال فرهنگی" مصوب  1970و مادّۀ " 1آئيننامه اموال فرهنگی ،هنری و تاريخی" مصوب هيئت وزيران
باشد.
 -2-3پيشنهاددهنده ،پيشنهاد خود را در فرم مربوطه تکميل ،و به ادارۀ کل استان مربوطه يا دفتر ثبت آثار ارسال کند.
 -3-3کليه پيشنهادات بايد به اداره کل استانی يا دفتر ثبت آثار جهت طی مراحل بعدی تحويل گردد.
 -4-3ادارات کل استانها موظفند ظرف مدّت  10روز در مورد ثبت اثر در فهرست آثار ملّی ،اقدام به بررسی مقدماتی نموده و اعالم نظر کنند.

 -4ماده (  )4تهيه شناسنامه ،بررسی و تأييد
 -1-4کليه پيشنهادات واصله در مرحلۀ اوليه بصورت مقدماتی در ادارۀ کل استانی و يا ستاد بررسی میشود.
تبصره :در صورت عدم تأييد پيشنهاد مراتب بصورت کتبی به پيشنهاددهنده اعالم خواهد گرديد.
 2-4مراتب ثبت بايد از سوی ادارۀ استان و يا ستاد در قالب فرم ابالغ به مالک حداقل يک ماه قبل از تأييد در شورای ثبت استان ابالغ گردد.
مالک میتواند در فرصت مذکور نسبت به اين امر بصورت مستدل اعتراض نمايد.
 -3-4ادارات کل استانی موظفند برای کليۀ پيشنهادات تأييد شده ،مطابق با فرم معين شده ،پروندۀ ثبتی تهيه کنند.
تبصره :پروندۀ ثبتی میتواند تحت نظارت سازمان توسط اشخاص حقيقی يا حقوقی صاحب صالحيت تهيه شود.
 -4-4پروندههای تهيه شده جهت تأييد نهايی بايد در جلسۀ شورای ثبت استانی و کميتۀ ثبت در ستاد مطرح شود.
-5-4ادارات کل استانی موظفند حداکثر طی  20روز کاری پس از تأييد شورای ثبت استان ،نسبت به ارسال پروندۀ تأييد شده به دفتر ثبت آثار
اقدام کنند.

 -5ماده ( )5بررسی و تصويب
 -1-5دفتر ثبت آثار کليه پروندههای واصله را از حيث تکميل مدارک و تشخيص نواقص بررسی میکنند.
تبصره :پروندههای ناقص به پيشنهاددهنده جهت تکميل عودت داده میشود.
 -2-5کليه پروندههای کامل شده در جلسه کميتۀ ثبت آثار منقول جهت بررسی مطرح میشود.
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 -3-5برای کليه پروندههای دارای مالک و متصرف خصوصی که به تصويب رسيده باشد ،معرفی نامهای تنظيم میشود.
 -6ماده ( )6تجديد نظر
الف ) در صورت رد پيشنهاد ثبت در مراحل مقدماتی يا مرحله تأييد ،پيشنهاددهنده میتواند مراتب اعتراض خود را به صورت مستدل به دفتر
ثبت آثار اعالم نمايد.
ب) دفترثبت آثار موظف است حداکثر طی  10روز کاری نسبت به بررسی اعتراض اقدام نموده و نتيجه را به پيشنهاد دهنده اعالم نمايد.
 -7ماده ( )7ثبت و ابالغ
 -1-6پس از تصويب پرونده در کميتۀ تخصصی ثبت آثار منقول عمليات ثبت توسط دفتر ثبت انجام میگيرد.
 2-6ثبت اثر در فهرست آثار ملّی طی حکمی با تفويض اختيار رييس سازمان ميراث فرهنگی ،صنايع دستی و گردشگری به امضای معاونت
ميراث فرهنگی به مراجع ذيربط ابالغ میگردد.
 -8ماده (  ) 8نظارت و بازرسی
 -1-7سازمان و ادارات تابعه موظف است در دورههای زمانی مشخص نسبت به بازرسی و بررسی وضع موجود آثار ثبت شده اقدام نمايد.
 -2-7دفتر ثبت آثار موظف است با تشکيل بانک اطالعاتی رايانهای وضعيت موجود آثار ثبت شده را بصورت مرتب به روز نمايد.
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ضميمه 1
راهنمای تنظيم شناسنامه

9

)1نـام اثر :نـام و عنـوان اثر ثـبتی در اين قسـمت قـرار می گـيرد .اين بخـش بعنوان سرصـفحه در تمام صـفحات تکرار می شود.

 )2فرم پيشنهاد ثبت اثر در فهرست آثار ملی :سازمان های استانی موظف هستند برای هر پيشنهاد ثبت اثر منقول ارائه شده به استان يک
نمونه فرم پيشنهاد ثبت اثر را تکميل نمايند .در اين فرم نام اثر ،نوع مالکيت  ،نام مالک ،آدرس و شماره تلفن به همراه شرح مختصر اثر نوشته
می شود.
شرح مختصر شامل :تعيين قدمت ،جنس ،تزئينات  ،وضعيت ظاهری ،ابعاد و اندازه و  ...می شود و ارائه عکس و تصوير از اثر الزامی است .در
اين بخش يکسری موارد که می بايست مورد توجه کارشناسان بررسی کننده پيشنهادات و شناسنامه قرار بگيرد ذکر شده است .و درپايان مشخصات
پيشنهاد دهنده شامل :نام و نام خانوادگی ،مدرک تحصيلی ،رشته تحصيلی ،سمت ،نشانی و تلفن پيشنهاد دهنده نوشته می شود.

)3فرم بررسی مقدماتی ثبت در دبيرخانه شورای ثبت استان :اين فرم شامل مشخصات بررسی کننده پيشنهاد از قبيل؛ نام و نام
خانوادگی ،مدرک تحصيلی ،رشته تحصيلی ،سمت ،نشانی و تلفن می باشد.
و نتيجه بررسی بصورت اينکه شرايط الزم را مطابق با معيارهای مندرج در بند  5ماده  2دارد و يا شرايط الزم را ندارد مشخص می گردد.

 )4مشخصات اثر :
 -1نام اثر بطور کامل نوشته شود
 -2نام جنس مطابق جدول شماره  2پيوست تکميل شود .
 -3نوع جنس مطابق جدول شماره  2پيوست تکميل شود.
 -4در اين قسمت مشخص می گردد شیء کتيبه دارد يا خير
 -5در اين قسمت مشخص می گردد شیء تزئينات دارد يا خير.
 -6در صورت وجود تزئينات در شیء نوع آن مشخص شود .مثل نقش کنده يا نقاشی زير لعاب و يا غيره
 -7در اين قسمت موضوع تزئينات را ذکر نماييد .مثالً نقوش انسانی ،حيوانی ،هندسی ،ترکيبی.
تذکر :لفظ کتابت برای نوشتههای روی کاغذ به شکل طومار کتاب ،اسناد و اوراق و روی سنگ ،سفال و چوب که جنبه تزئينی نداشـته بلکـه جنبـه
نوشتاری داشته باشد به کار می رود در واقع شامل کتيبه های سنگی ،آجر و کاشی نصب بر بناها نمیشود.
 -8شيوۀ ساخت اثر را تکنيک ساخت (فن ساخت) آن می گويند( .مطابق فرم راهنمای شماره )3
 -9تعلق به مجموعه داشتن يا نداشتن اثر مشخص شود در صورتيکه متعلق به مجموعه است نام مجموعه مشخص گردد.
 -10درصورت مشخص بودن محل ساخت اين قسمت پر شود .در غير اين صورت نامعلوم نوشته میشود.
 -11در صورت مشخص بودن نام هنرمند (اثر دارای امضاء) و يا داشتن مدارک معتبر نام سازنده قيد شود.
ابعاد و اندازه اثر:
 – 3 -2 -1طول ،عرض و ارتفاع به متر ،سانتی متر و ميلی متر اندازهگيری میشود و از چپ به راست نوشته می شود( .در صورت وجود اخـتالف
بزرگترين اندازه ذکر شود)
 -4اندازه گيری قطر دهانه ظروف و قطر سکهها الزامی است( .در صورت وجود اختالف بزرگترين اندازه قطر ذکر شود)
 -5توزين اشيايی نظير سکه و زيورآالت الزامی است و از چپ به راست نوشته میشود مثل  1/9کيلوگرم ،ا کيلو و  900گرم
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 )5قدمت اثر
جهت تشکيل بانک اطالعات و جستجو و دسته بندی آثار میبايست  2قسمت مشخص شده در خصوص قدمت تکميل گردد و الزم اسـت بـه فـرم
طبقهبندی قدمتها (فرم راهنمای شماره  )4مراجعه شود.
 -1طبقهبندی آثار از لحاظ قدمت به سه گروه اصلی پيش از تاريخ ،تاريخی و اسالمی تقسيم میشود که در جای خود عالمت زده میشود.
 -2در قسمت قدمت که بر حسب تاريخ يا دوره مشخص می شود ،اگر تاريخ اثر مشخص باشد الزم است دوره همزمان و مقارن با آن نيـز نوشـته
شود 785( .ه .ق مقارن با دوره ايلخانی)

 )6طبقه بندی موضوعی :اين موارد بر طبق ماده اول آئين نامه اموال فرهنگی -تاريخی و هنری  81/12/7نوشته شده است.
الف -اموال فرهنگی -تاريخی :به اموالی اطالق می شود که نشانگر تحول حيات و هويت فرهنگی – تاريخی يا وقوع وقايع تاريخی در ادوار يا دوره
های خاص باشد و به نحوی از انحا گوشه ای از حرکت تاريخی  -فرهنگی انسان را در مقياس ملی يا منطقه ای يا بين المللی نشان دهد يا نشانگر
ظهور حيات و انقراض تمدن های تاريخی بوده و از محوطه های باستانی واقع در خشکی يا بستر درياها ،در اثر حفاری علمی يا علل ديگر کشف
شود.
تبصره – آثار ديرين شناسی ،شامل مجموعه ها و نمونه های نادر جانورشناسی ،گياه شناسی ،معدن شناسی ،انسان شناسی ،بقايای نباتی و جانوری
ماقبل تاريخ و ترکيبات نادر زمين شناسی در حکم اموال فرهنگی  -تاريخی محسوب می شود.
ب – اموال تاريخی :اين اموال نشانگر وقوع وقايع تاريخی ،تاريخ علوم و فنون ،تاريخ نظامی و اجتماعی و همچنين زندگی رهبران و مشاهير تاريخی،
علمی ،مذهبی ،فرهنگی و هنری می باشد.
ج – اموال فرهنگی :به اموال منقولی اطالق می شود که نشانگر وجوه مختلف زندگی انسان در دوره متأخر تاريخی بوده و پژوهش در آنها موجب
بازشناسی صورت تاريخی  -فرهنگی زندگی جوامع انسانی می شود ،از قبيل آثار مردم نگاری ،مردم شناسی ،فرهنگ و هنر بومی ،آرشيوهای صدا و
تصوير و تمبر و امثال آن.
د --اموال هنری :به کليه آثار هنری در رشته های مختلف هنرهای تجسمی اعم از هنرهای سنتی و بومی يا معاصر ،ايرانی يا غير ايرانی ،گفته می
شود که ساخته مشاهير هنرمندان رشته های مختلف هنری بوده يا در تاريخ هنر ،جزء آثار شاخص هنری محسوب می شوند يا نشانگر آغاز يا اوج
سبک يا مکتب يا دوره هنری مشخص باشند.
تبصره  -1تعيين تکليف اموال مطالعاتی ،تقلبی و جعلی بر عهده باالترين مقام دستگاه اجرايی خواهد بود.
تبصره  -2آثار متعلق به مشاهير فرهنگی -تاريخی و هنری و همچنين آثار نشانگر رويدادهای مهم تاريخی معاصر و همچنين آن دسته از آثار
فرهنگی و هنری معاصر که برابر دستورالعمل موضوع اين آيين نامه درجه يک يا درجه دو تشخيص داده شود ،صرف نظر از قدمت آن ،مشمول
مقررات اين آيين نامه خواهد بود.

 )7طبقه بندی با موضوع كاربری :کاربری شیء نيز بر اساس فرم راهنمای طبقهبندی کاربری (فرم راهنمای شماره  )6پيوست تکميل گردد.

 )8وضعيت آسيب شناسی  ،و حفاظتی اثر
چنانچه قسمتی از اثر بر اثر شکستگی يا پارگی از اثر جدا شده و موجود نمیباشد و يا اثری چند قطعهای بـوده (مثـل قـوری) و قطعـهای از آنموجود نيست اثر ناقص میباشد .در واقع اثر کامل اثری است که تمام اجزاء آن موجود باشد.
تعداد قطعات اثر مشخص گردد.اگر ظاهر شیء خوب و قابل قبول است سالم می باشد .در حالت ناسالم بودن مشخص شود تخريب از نوع جزئی يا کلی است. -شکستگی ،پارگی ،زدگی ،نشست ،رسوب ،چرک و آلودگی ،از نوع تخريب جزئی است
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شکسته و قطعهقطعه شدن ،رسوب قطور در خصوص سفال و (در مورد کاغذ ،پارچه و چرم) که ظاهر آن کامالً دگرگون شده از نـوع تخريـبکلی است.
 در صورتی که اثر مرمت شده باشد حتماً مشخص شود.در جدول نام مرمتگران اثر و تاريخهای مرمت ذکر شود. اگر شیء در حال سست شدن است و يا در جايی است که به اين امر کمک می کند نظير اماکن نمناک و مرطوب ،در معرض نور شديد يا نـورمستقيم خورشيد ،ديده شدن حشرات و جانوران موذی يا آثار آنها ،روند تخريب فعال دارند و در غير اينصورت غيرفعال است و اگر شیء به تازگی
مرمت شده و مواد تثبيتی روی آن بکار رفته تثبيت شده است.
نوع تخريب شامل موارد ذيل ،در اين محل مشخص میشود.
 تخريب فيزيکی :تخريبهايی شامل شکستگی ،لب پريدگی ،پاره شدن ،زدگی ،خم برداشتن ،مچاله شدن ،مفقـود شـدن قسـمتی از اثـر از نـوعفيزيکی هستند.
 تخريب شيميايی :تخريبهای شامل رنگ پريدگی ،زرد شدن کاغذ يا پارچه ،تغيير رنگ در الياف فرش ،گليم و پارچه ،شکنندگی کاغذ و يا چرم،رسوب ايجاد شده روی فلزات ،سفال ،شيشه ،چوب و بطور کلی ايجاد هر گونه رسوب روی هر نوع شیء و ايجاد هر نوع لکه روی آن.
 تخريب بيولوژيکی :اثرات حمله قارچها و کپکها بصورت قطعات ريز پراکنده و لکه روی اثر ،جـای جويـدن مـوش ،بيـد و سوسـک روی اثـرهمگی در زمره حمالت بيولوژيکی هستند.
اولويت حفاظتی و مرمتی اثر:
اولويت الف – درصد تخريب بسيار باال تا حدی که ظاهر شیء دچار دگرگونی شده و هر آن انتظار متالشی شدن شیء بـرود يـا متالشـی شـده
باشد.
اولويت ب -درصد تخريب باال در حد شکستگی های کلی ،رسوب فراوان که ظاهر شیء را مخدوش میسازد ،پارگی ،مفقود شدن قسـمتهايی از
شیء که نياز به بازسازی داشته باشد.
اولويت ج -تخريب متوسط در حد قسمتهای شکسته شده که نياز به وصالی دارد .تا ظاهر شیء حفظ شود .زدگی ،پارگیهای پارچه ،چرم و کاغذ
و شکستگیهايی که قسمت جدا شده موجود است.
اولويت د -کليه پاکسازیها و رسوب زدايیها در اين اولويت قرار میگيرند .يعنی اشياء ظاهر سالمی دارند و تنها نياز به پاکسازی و رسوب زدايی
دارند که به نظر خطرناک نمیرسند.

 )9وضعيت مالكيت اثر:
 -1دولتی ،وقفی و خصوصی بودن اثر مشخص گردد.
 -2قطعی و امانی بودن مالکيت دولتی سازمان ميراث فرهنگی و ديگر سازمانها مشخص گردد.
 -3چنانچه اثر در موزه نگهداری میشود نام موزه مشخص شود و تعيين گردد اثر در کدام محل موزه نگهداری می شود.
 -4نام امين اموال اثر و شماره اموالی اثر مشخص گردد.
شماره اموالی مربوط به نهادهای دولتی است که فرمهای دارايی را تکميل نموده و شماره ای با عنوان شماره اموال در دفاتر رسمی ثبت نموده اند،
در غير اين صورت برای هر مجموعه از شماره  1شروع می شود و همانند شماره کارت در شناسنامه عمومی شیء ادامه می يابد و در ايـن صـورت
شماره اموال با شماره کارت يکی می شود .اين شماره بر روی شناسنامه عمومی تهيه شده برای شیء وجود دارد.
 -5آدرس محل نگهداری اثر بصورت کامل نوشته می شود.
 -6نحوه دستيابی به اثر در موارد دولتی مشخص گردد و در ضمائم پرونده صورتجلسه نحوه دستيابی به اثر آورده شود.
 -7در خصوص آثار با مالکيت خصوصی نام مالک اثر نوشته شود.
 -8آدرس محل نگهداری اثر بصورت کامل مشخص گردد.
 -9نام متولی ،محل نگهداری ،نام واقف و تاريخ وقف مشخص گردد.
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 )10نحوه دستيابی
در صورت داشتن مدارک معتبر اين قسمت به شرح ذيل تکميل گردد.
 -1چنانچه اثر از طريق بررسی بدست آمده در جدول مربوطه نام محل کشف ،تاريخ کشف و نام کاشف بايد نوشته شود.
 -2چنانچه اثر از طريق کاوش باستانشناسی بدست آمده در جدول مربوطه نام پروژه ،نام محل حفاری ،تـاريخ و فصـل حفـاری و نـام حفـار يـا
حفاران بايد نوشته شود.

 )11سوابق نمايشگاهی
چنانچه اثر در نمايشگاههای داخلی يا خارجی شرکت داشته است نام نمايشگاه در اين قسمت آورده شود

 )12گزارش حفاظتی و مرمتی اثر
در خصوص وضعيت حفاظتی و مرمتی اثر به اجمال در اين بخش گزارشی تهيه گردد.

 )13سوابق پژوهشی و كتابشناسی اثر
در صورتی که اثر پيش از اين مورد پژوهش قرارگرفته و اطالعاتی در اين زمينه وجود دارد با ذکر منابع قيد گردد .اطالعاتی نيز که در کتب و نشـريات
مختلف چاپ شده است برای مطالعات بيشتر معرفی گردد.

 )14تصاوير و مدارك پيوستی
در اين قسمت تصاوير اثر شامل؛ عکس از جهات مختلف اثر ،تزئينات اثر و درصورت مرمت عکسهای مربوط به قبل از مرمت( ،به خصوص از جزئيـات
تخريب) در صورت آسيب ديدگی از جزئيات تخريب می بايست تصاوير به اين قسمت به صورت اسکن ضميمه شود در صورت موجود بودن عکس از
محل اکتشاف اثر با درج تاريخ اکتشاف ضميمه پرونده شود.

)15ترسيم فنی  :طراحی برای اشياء سنـگی ،سـفالينه ،آبگيـنه ،مجسمه و فـلزات الزامـی است و برای ساير اشياء توصيه می گردد.

 )16فرآيند تنظيم شناسنامه ثبتی اثر :در اين فرم در بخش اول تاريخ تهيه شناسنامه و مشخصات تهيه کننده شناسنامه ثبتی اثر از قبيل نام و
نام خانوادگی ،مدرک تحصيلی ،رشته تحصيلی ،سمت ،نشانی و تلفن نوشته می شود.
در بخش دوم تاريخ نظارت و بررسی شناسنامه و مشخصات بررسی کننده شناسنامه ثبتی اثر از قبيل نام و نام خانوادگی ،مدرک تحصيلی ،رشته
تحصيلی ،سمت ،نشانی و تلفن به همراه؛ نتيجه بررسی بصورت مورد تأييد است و مورد تأييد نيست نوشته می شود

 )17ابالغ به مالک :چنانچه اثر دارای مالک خصوصی بايد حداقل يکماه پيش از طرح شناسنامه ،ثبت اثر به مالک اثر ابالغ شود.
)18گزارش پاسخ ابالغ به مالک :چنانچه با گذشت يکماه از تاريخ ابالغ به مالک ،پاسخی از ايشان دريافت نشد ،سازمان می تواند نسبت به
ثبت اثر اقدام نمايد در غير اين صورت روند ثبت تا زمان پاسخ به اعتراض مالک به تعويق خواهد افتاد.
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 )19صورتجلسه شورای ثبت استان :پس از تکميل شناسنامه ثبتی در استان جلسه شورای ثبت استانی با حضور رئيس شورای ثبت استان
تشکيل می گردد ،نام و نام خانوادگی ،نوع مسئوليت اداری و نوع مسئوليت در شورا هريک از افراد به انضمام امضاء ايشان در کادر پائين صورتجلسه
ارائه گردد .تعداد امضاء اعضاء نصف 1+است و امضاء رئيس شورای ثبت استانی الزامی است.
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ضميمه 2
قوانين و آئين نامه های مرتبط با
ميراث منقول
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قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگی كشور
طبق قانون مصوب  64/11/10سازمان ميراث فرهنگی تشکيل گرديد.
و طبق يک ماده واحده به وزارت فرهنگی و آموزش عالی اجازه داده میشود به منظور:
بند الف -مطالعه و تحقيق در آثار باقی مانده از گذشتگان جهت معرفی ارزشهای نهفته در آنها.
بند ب -انجام پژوهشهای باستان شناسی و مردم شناسی و هنرهای سنتی.
بند ج -بررسی ،شناسايی ،ثبت و حفاظت از آثار ارزشمند منقول و غير منقول فرهنگی تاريخی کشور.
بند د -تهيه و اجرای طرحهای الزم به منظور تعمير و احياء آثار ،بناها و مجموعه های با ارزش فرهنگی -تاريخی.
از ادغام واحدهای مشروحه زير ،سازمانی به نام (سازمان ميراث فرهنگی کشور) به صورت سازمانی وابسته به خود تشکيل دهد.
.1مرکز باستان شناسی ايران تابع وزارت فرهنگ و آموزش عالی
.2اداره کل هنرهای سنتی تابع وزارت فرهنگ و آموزش عالی
.3مرکز و موزه مردم شناسی تابع وزارت فرهنگ و آموزش عالی
.4دفتر آثار تاريخی تابع وزارت فرهنگ و آموزش عالی
.5موزه ايران باستان تابع وزارت فرهنگ و آموزش عالی
.6اداره حفظ ميراث فرهنگی شهرستان ها تابع وزارت ارشاد اسالمی
.7اداره کل موزه ها تابع وزارت ارشاد اسالمی
.8اداره کل بناهای تاريخی تابع وزارت ارشاد اسالمی
.9اداره کل کاخ ها تابع وزارت ارشاد اسالمی
.11سازمان ملی حفاظت آثار باستانی وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی
.12اداره کل بيوتات (کاخ گلستان) وابسته به وزارت امور اقتصاد و دارايی
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اساسنامه سازمان ميراث فرهنگی (بعد از تشكيل سازمان به استناد مصوب)64/11/10
ماده  -1تعريف :ميراث فرهنگی شامل آثار باقی مانده از گذشتگان است که نشانگر حرکت انسان در طول تاريخ میباشد و با شناسايی آن زمينه
شناخت هويت و خط حرکت فرهنگی او ميسر میگردد و از اين طريق زمينههای عبرت برای انسان فراهم میآيد.
بخشی از ماده -3وظايف سازمان در زمينه ميراث فرهنگی در  24بند آمده است که موارد مرتبط با ميراث منقول به شرح ذيل است.
بند : 6ثبت آثار ارزشمند منقول و غير منقول فرهنگی -تاريخی کشور در فهرست آثار ملی و فهرستهای ذيربط
بند :9شناسايی و در اختيار گرفتن کليه اموالی که دارای ارزشهای فرهنگی – تاريخی بوده و جز ،ميراث فرهنگی محسوب میگردد و توسط دستگاه
های مربوط ضبط شده است.
تبصره بند -9کليه دادگاهها ،گمرکات ،نيروهای انتظامی و دستگاههای دولتی نظير آنها که به نحوی نسبت به ضبط اموال اقدام مینمايند موظف به
در اختيار قرار دادن اموالی که دارای ارزش فرهنگی -تاريخی میباشد به سازمان ميراث فرهنگی کشور هستند.
بند :11تهيه و اجرای طرح های الزم به منظور حراست ،حفاظت تعمير و مرمت و احيای آثار ،بناها و مجموعه های با ارزش فرهنگی -تاريخی.
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برخی از مواد مربوط به ميراث منقول برگرفته از

قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب آبان ماه  1309شمسی
ماده اول -کليه آثار صنعتی و ابنيه و اماکنی که تا اختتام دوره سلسله زنديه در مملکت ايران احداث شده اعم از منقول و غير منقول با رعايت ماده 3
اين قانون می توان جزء آثار ملی ايران محسوب داشت و در تحت حفاظت و نظارت دولت میباشد.
ماده سوم  -ثبت مال در فهرست آثار ملی پس از تشخيص و اجازه کتبی وزارت معارف خواهد بود وليکن ثبت مالی که مالک خصوصی داشته باشد
بايد قبالً به مالک اخطار شود قطعی نمیشود مگر پس از آنکه به مالک اخطار و اعتراضی او اگر داشته باشد رسيدگی شده باشد و وظايف مقرره در اين
قانون راجع به آثار ملی فقط پس از قطعی شدن ثبت بر عهده مالک تعلق خواهد گرفت.
ماده پنجم -اشخاصی که مالک يا متصرف مالی باشند که در فهرست آثار ملی ثبت شده باشد میتوانند حق مالکيت يا تصرف خود را حفظ کنند
وليکن نبايد دولت را از اقداماتی که برای حفاظت آثار ملی الزم میداند ممانعت نمايند در صورتی که عمليات دولت برای حفاظت مستلزم مخارجی شود
دولت از مالک مطالبه عوض نخواهد نمود و اقدامات مزبور مالکيت مالک را متزلزل نخواهد کرد.
ماده هفتم  -اموال منقوله که از آثار ملی محسوب و مالک خصوصی داشته باشد بايد در فهرست جداگانه به ترتيبی که در ماده سوم مقرر است ثبت
شود .
ماده هشتم -برای هر مال منقولی که در فهرست آثار ملی ثبت شده بايد معرفی نامه در دو نسخه تنظيم شود که وصف و اصل و منشاء و کيفيت
اکتشاف آن را معلوم کند و به يک يا چندين عکس از آن منضم باشد يک نسخه از اين معرفی نامه در دفتر آثار ملی دولت مضبوط و نسخه ديگر مجاناً
به مالک مال داده می شود و در هر قسم نقل و انتقال آن مال بايد آن نسخه معرفی نامه همراه باشد و آثاری که بر ثبت مال در فهرست آثار ملی
مترتب می گردد در تغيير ايادی نسبت به آن مال منفک نخواهد شد .
ماده نهم -هر کس مالک مال منقولی که در فهرست آثار ملی ثبت شده باشد اگر بخواهد آن را به ديگری بفروشد بايد به اداره مربوطه دولتی کتب ًا
اطالع دهد دولت اگر بخواهد آن مال را جزء مجموعههای دولتی آثار ملی قرار دهد در ابتياع آن با شرايط متساوی بر مردم ديگر حق تقدم دارد وليکن
در ظرف ده روز پس از رسيد دادن به اعالم کتبی صاحب مال میتواند مال را به ديگری بفروشد .در هر حال مالک اين اموال به هر نحو از انحاء آن را
به ديگری منتقل کند ،بايد پس از انتقال در ظرف ده روز اسم و محل اقامت مالک جديد را به اطالع دولت برساند.
اگر کسی مالی را که در فهرست آثار ملی ثبت شده بدون اطالع وزارت معارف و يا نمايندگان او بفروشد محکوم به جزای نقدی معادل قيمت فروش آن
مال خواهد شد و نيز دولت می تواند مال را از مالک جديد اخذ نموده و قيمتی را که مالک جديد اداء نموده به او پرداخت نمايد خريدار نيز اگر از ثبت
بودن مال در فهرست آثار ملی مطلع بوده و با وصف اين خريده باشد مانند فروشنده مجازات خواهد شد مگر اين که خود او به دولت اعالم کرده باشد.
ماده دهم -هر کس اموال منقوله که مطابق اين قانون از آثار ملی محسوب تواند شد برحسب تصادف و اتفاق به دست آورد اگر چه در ملک خود او
باشد بايد هرچه زودتر به وزارت معارف يا نمايندگان او اطالع بدهد هرگاه مقامات مربوطه دولتی اموال مزبوره را قابل ثبت در فهرست آثار ملی دانستند
نصف آن اموال به کاشف واگذار يا قيمت عادالنه آن به تصديق اهل خبره به او داده می شود و نسبت به نصف ديگر دولت اختيار دارد که ضبط و يا
بالعوض به کاشف واگذار کند.
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نظام نامه اجرايی قانون  12آبان ماه  1309راجع به حفظ آثار عتيقه ايران ،مصوب1311
تعريف

ماده اول -کليه آثار صنعتی اقوامی که تا انتهای دوره زنديه در خاک ايران زندگانی کرده اند عتيقه ناميده میشود.
عتيقات يا غير منقول است يا منقول ،عتيقات غير منقول است وقتی که متصل به زمين بوده و با زحمت قابل حمل و نقل باشد و منقول است وقتی که
غير منقول نباشد .امکنه طبيعی از قبيل غارها و پناهگاه های زير صخور و صخوری که شامل آثار تمدن قديم است جزء عتيقات غير منقول محسوب
می شود .مصالح ساختمان يا تزئينات متعلقه به ابنيه و امکنه طبيعی که از عتيقات غير منقول میباشد ،در صورتی که جداگانه پيدا شده و به آسانی قابل
حمل و نقل باشد از عتيقات منقول محسوب میشود.
اين فصل دوم از نظامنامه اجرايی مربوط به عتيقات منقول است.
ماده دوازدهم -عتيقات منقولی که از لحاظ تاريخ ملی حائز اهميت بوده و در ايران در تصرف مالکين خصوصی باشد با رعايت مقررات ماده  3قانون
در فهرست مخصوص به ثبت خواهد رسيد اين فهرست موسوم به فهرست آثار ملی منقول خواهد بود عتيقه منقول ممکن است در هر موقع به ثبت
فهرست برسد نتايج ثبت در تغيير ايادی نسبت به آن مال ثابت و برقرار خواهد بود.
ماده سيزدهم -هرگاه عتيقه منقول بعنوان (آثار ملی) به ثبت قطعی رسيده باشد دوسيه که برای پيشنهاد ثبت تنظيم شده است به انضمام متن حکم
وزارتی راجع به ثبت آن عتيقه تسليم ضبط آثار ملی میشود .هرگونه انتقال جديد که بعد از ثبت رخ دهد و بطور کلی هر واقعه که با يک مال ثبت شده
مرتبط باشد مفصال يادداشت و بتدريج ضبط دوسيه خواهد شد.
ماده چهاردهم -برای هر مال منقولی که به ثبت فهرست میرسد معرفی نامه در دو نسخه توسط اداره عتيقات تنظيم خواهد شد که حاوی يک يا
چند قطعه عکس بوده و حتی المکان منشاء آن مال و کيفيت اکتشاف آن را تعيين نمايد .يکی از آن نسخ در ضبط آثار ملی نگهداری شده و نسخه ديگر
مجانا به مالک مال داده خواهد شد و اين نسخه در کليه نقل و انتقاالت بايستی همراه مال باشد.
ماده پانزدهم -عتيقات منقولی را که در فهرست ثبت شده است را نمی توان مورد هيچگونه تغيير يا مرمت و اصالح جزئی و کلی قرار داد مگر با
اجازه وزير معارف و تحت نظارت اداره عتيقات .تخريب يکی از آثار ملی منقول و عدم رعايت مقررات اين ماده نسبت به خسارات وارده مستلزم مجازات
خواهد بود.
ماده شانزدهم -مالک هر عتيقه منقولی که ثبت شده باشد اگر بخواهد آن را بفروشد بايد وزير معارف را به وسيله مراسله سفارشی از قصد خود مطلع
سازد .فروش عتيقه فقط ده روز بعد از وصول مراسله ممکن است انجام شود .هرگاه دولت قصد خود را دائر بر تحصيل عتيقه مزبور برای تکميل
مجموعه های ملی در ظرف ده روز از تاريخ وصول مراسله به مالک اطالع دهد بر ساير خريداران با شرايط مساوی حق تقدم خواهد داشت .چنانچه در
ظرف مدت مزبور قصد خود را نسبت به ابتياع آن مال به مالک ابالغ نکرد از حق تقدم خود صرفنظر کرده است .در کليه موارد به استثنای موردی که
خود دولت ابتياع کننده است به هر نحوی که عتيقه منقول انتقال داده شود بايستی مالک قديم اسم و اقامتگاه مالک جديد را ظرف ده روز بعد از انتقال
به وزارت معارف اطالع دهد.
هرکس يکی از آثار ملی منقول را بدون اطالع وزير معارف به فروش برساند محکوم به ادای جريمه مساوی با قيمت فروش مال خواهد شد دولت
می تواند با تأديه قيمتی که خريدار پرداخته است مالک مال بشود به عالوه هرگاه ثابت شود که خريدار از ثبت مال در فهرست آثار ملی اطالع داشته
است مشاراليه شريک جرم فروشنده محسوب و به همان مجازات محکوم خواهد شد مگر اينکه دولت را قبال از قصد خود مطلع کرده باشد.
ماده هفدهم -هرکس بر حسب اتفاق عتيقات منقولی را بيابد اگرچه در ملک خود او باشد بايستی بالفاصله به وسيله نزديکترين نماينده اداره معارف و
در صورت نبودن آن توسط مأمورين ماليه به وزارت معارف اطالع دهد .پس از معاينه اشياء توسط اداره عتيقات نصف آنها و يا نصف قيمت تجارتی آنها
که توسط اهل خبره تعيين خواهد شد به يابنده آن داده می شود .دولت مختار است نصف ديگر اشياء را تصرف نموده يا به يابنده آن مسترد دارد.
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آئين نامه حفاظت از ميراث فرهنگی كشور
اين آئين نامه در تاريخ  81/03/2به تصويب شورای امنيت رسيده است
ماده  -12سازمان ميراث فرهنگی کشور موظف است اموال منقول تاريخی -فرهنگی موجود در موزه ها و مجموعههای تاريخی -فرهنگی تحت
پوشش آن سازمان را حداقل هر يک سال يکبار کنترل و حسب مورد اقدامات قانونی الزم را انجام دهد.
ماده -13اموال تاريخی -فرهنگی موجود در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی و تاريخی توسط سازمان اوقاف و امور خيريه و با همکاری سازمان ميراث
فرهنگی کشور شناسايی و بر اساس طرح مصوب کميته حفاظت ميراث فرهنگی ،مورد نگهداری و مراقبت قرار میگيرند.
ماده -14آموزش نگهداری از اموال تاريخی -فرهنگی منقول موجود در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی و تاريخی و انجام اقدامات الزم برای نگهداری و
مراقبت از اموال مذکور و همچنين عين اثر مذهبی و تاريخی ،توسط سازمان اوقاف و امور خيريه ،با هماهنگی سازمان ميراث فرهنگی کشور انجام
خواهد شد.
ماده  -15تعمير و مرمت بقاع و اماکن متبرکه تاريخی -فرهنگی موجود در آنها با اطالع قبلی و نظارت سازمان ميراث فرهنگی کشور و توسط سازمان
اوقاف و امور خيريه انجام خواهد شد.
ماده  -19کليه دستگاههای دولتی که اموال تاريخی -فرهنگی در اختيار دارند ،فهرست مصور اين اموال را به سازمان ميراث فرهنگی کشور ارسال
خواهند داشت .آرشيو ملی اموال منقول تاريخی -فرهنگی کشور در سازمان مذکور تشکيل خواهد شد.
ماده -20ملحقات و اموال منصوب يا موجود در بناهای تاريخی -فرهنگی که بطور جداگانه نيز دارای ارزش فرهنگی -تاريخی می باشند ،توسط
سازمان ميراث فرهنگی کشور شناسايی و فهرست مصور آنها به آرشيو ملی اموال منقول تاريخی -فرهنگی ارسال می گردد.
ماده  -22سازمان ميراث فرهنگی کشور موظف است ،شناسايی کامل اموال تاريخی -فرهنگی منقول موجود در سطح کشور و ثبت آثار منقول
ارزشمند در فهرست آثار ملی ايران را با اولويت در برنامههای خود پيش بينی نمايد.
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اليحه قانونی راجع به جلوگيری از انجام اعمال حفاری های غير مجاز و كاوش به قصد به دست آوردن اشيای عتيقه و آثار
تاريخی كه بر اساس ضوابط بين المللی مدت يكصد سال يا بيشتر از تاريخ ايجاد يا ساخت آن گذشته باشد .مصوب
58/02/27
ماده واحده -نظر به ضرورت حفظ ذخائر متعلق و مربوط به ميراث های اسالمی و فرهنگی و لزوم حفظ و حراست اين ميراثها از نقطه نظر جامعه
شناسی و تحقيقات علمی و فرهنگی و تاريخی و نظر به لزوم جلوگيری از غارت و صدور اين ذخاير ارزنده به خارج از کشور که طبق مقررات مملکتی و
بين المللی منع شده است ماده واحده ذيل تصويب می شود:
 -1انجام هرگونه حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اشيای عتيقه و آثار تاريخی مطلقا ممنوع است و مرتکب به حبس تأديبی از  6ماه تا  3سال و
ضبط اشيای مکشوفه و آالت و ادوات حفاری به نفع بيت المال محکوم میشود.
چنانچه حفاری در اماکن تاريخی که به ثبت آثار ملی رسيده باشد؛ انجام گيرد مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم میشود.
 -2در صورتيکه اشيای مذکور در اين قانون بر حسب تصادف کشف شود ،کاشف مکلف است آنها را در اسرع وقت به نزديکترين اداره فرهنگ و آموزش
عالی ارائه دهد .در اين مورد هيأتی مرکب از قاضی شرع ،دادستان محل و رئيس اداره فرهنگ و آموزش عالی يا نمايندگان آنها با حضور يک نفر
کارشناس اهل خبره تشکيل و پس از بررسی به ترتيب زير عمل خواهد شد.
الف -در صورتی که اشيای مکشوفه از ملک شخصی باشد ،در مورد فلزات قيمتی و جواهرات پس از توزين معادل دو برابر بهای روز ماده خام آن و در
مورد ساير اشيای نصف بهای قيمت تقديم شده به کاشف پرداخت خواهد شد.
ب -در صورتی که اشيای مکشوفه از غير ملک شخصی به دست آيد به ميزان نصف حق الکشف مقرر در بند الف به کاشف پرداخت خواهد شد.
ج -ارزيابی و پرداخت حق الکشف مذکور در بندهای الف و ب حداکثر ظرف يکماه از طرف اداره فرهنگ و آموزش عالی مربوطه خواهد آمد.
 -3منظور از اشيای عتيقه اشيای است که بر طبق ضوابط بين المللی يکصد سال يا بيشتر از تاريخ ايجاد يا ساخت آن گذشته باشد ،در مورد اشيای که
قدمت آن از يکصد سال کمتر باشد پس از تأديه خمس بهای تعيين شده آن از طرف کاشف به نفع بيت المال ،اشيای مکشوفه به وی تعلق خواهد
گرفت.
 -4اشخاصی که اشيای مکشوفه را بر خالف ترتيب مقرر در اين قانون به معرض خريد و فروش بگذارند به مجازات مقرر در بند يک محکوم خواهند
شد.
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تصويب نامه هيأت وزيران
وزارت فرهنگ و آموزش عالی
هيأت وزيران در جلسه مورخ  69/03/16بنا به پيشنهاد شماره  72/2152/3772مورخ  68/04/11وزارت فرهنگ و آموزش عالی و به استناد اصل يکصد
و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران آيين نامه بند ( )9ماده ( )3قانون اساسنامه سازمان ميراث فرهنگی کشور مصوب  1367که در اين
آيين نامه اختصارا سازمان ناميده می شود را به شرح ذيل تصويب نمود:
ماده -1کليه مراجعی که به موجب قانون به نحوی نسبت به کشف ،توقيف يا ضبط اموال اشخاص حقيقی يا حقوقی اقدام می کنند ،مکلفند ظرف ده
روز مراتب را به اطالع نزديک ترين واحد سازمانی برسانند .سازمان موظف است بالفاصله نمايندگان خود را جهت شناسايی ،تعيين و تفکيک و تهيه
فهرست اموال فرهنگی و تاريخی موجود معرفی و اعزام نمايد.
ماده -2اموالی که از نظر نمايندگان سازمان ،فرهنگی و تاريخی تشخيص داده میشوند به موجب صورت مجلس به طور امانی به نمايندگان اعزامی
تحويل میگردد .اموال مزبور پس از تعيين تکليف قانونی و قطعيت تعلق آنها به دولت به تصرف قطعی سازمان در میآيد.
ماده -3سازمان موظف است اموال امانی را در محل مخصوص و با رعايت موازين حفاظت علمی و فنی ،نگهداری نمايد و هزينه اين امر در طول اين
مدت به عهده سازمان خواهد بود.
ماده -4سازمان موظف است فهرست اموال امانی و قطعی در اختيار خود را به وزارت امور اقتصاد و دارايی منعکس نمايد .اموال فرهنگی و تاريخی
قطعی شده در دفاتر مخصوص اموال فرهنگی و تاريخی ثبت و مشمول مقررات آثار ثبتی خواهد بود.
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موادی از قانون مجازات اسالمی (تعزيرات) مصوب 70/05/8و 75/07/2
ماده  -558هرکس به تمام يا قسمتی از ابنيه ،اماکن ،محوطه ها و مجموعه های فرهنگی و تاريخی يا مذهبی که در فهرست آثار ملی ايران به ثبت
رسيده است؛ يا تزيينات ،ملحقات ،تأسيسات ،اشيای لوازم و خطوط و نقوش منصوب يا موجود در اماکن مذکور ،که مستقال نيز واجد حيثيت فرهنگی-
تاريخی يا مذهبی باشد ،خرابی وارد آورد عالوه بر جبران خسارات وارده به حبس از يک الی ده سال محکوم می شود.
ماده -559هرکس اشيا و لوازم و همچنين مصالح و قطعات آثار فرهنگی -تاريخی را از موزه ها و نمايشگاهها ،اماکن تاريخی و مذهبی و ساير اماکن
که تحت حفاظت يا نظارت دولت است سرقت کند يا با علم به مسروقه بودن اشيای مذکور را بخرد يا پنهان دارد در صورتی که مشمول مجازات حد
سرقت نگردد عالوه بر استرداد آن به حبس از يک تا پنج سال محکوم می شود.
ماده  -561هرگونه اقدام به خارج کردن اموال تاريخی -فرهنگی از کشور هرچند به خارج کردن آن نيانجامد قاچاق محسوب و مرتکب عالوه بر
استرداد اموال به حبس از يک تا سه سال و پرداخت جريمه معادل دو برابر قيمت اموال موضوع قاچاق محکوم میگردد.
تبصره -تشخيص ماهيت تاريخی -فرهنگی به عهده سازمان ميراث فرهنگی کشور میباشد.
ماده -562هرگونه حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اموال تاريخی -فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط
اشيای مکشوفه به نفع سازمان ميراث فرهنگی کشور و آالت و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم می شود .چنانچه حفاری در اماکن و محوطه های
تاريخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسيده است ،يا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی صورت گيرد عالوه بر ضبط اشيای مکشوفه و آالت و ادوات
حفاری مرتکب به حداکثر مجازات محکوم میشود.
تبصره -1هر کس اموال تاريخی -فرهنگی موضوع اين ماده را بر حسب تصادف به دست آورد و طبق مقررات سازمان ميراث فرهنگی کشور نسبت
به تحويل آن اقدام ننمايد به ضبط اموال مکشوفه محکوم میگردد.
تبصره -2خريد و فروش اموال تاريخی -فرهنگی حاصله از حفاری غير مجاز ممنوع است و خريدار و فروشنده عالوه بر ضبط اموال فرهنگی مذکور
به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میشوند .هرگاه فروش اموال مذکور تحت هر عنوان از عناوين به طور مستقيم يا غير مستقيم به اتباع خارجی
صورت گيرد ،مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم میشود.
ماده  -564هرکس بدون اجازه سازمان ميراث فرهنگی و برخالف ضوابط مصوب اعالم شده از سوی سازمان مذکور به مرمت يا تعمير ،تغيير ،تجديد
و توسعه ابنيه يا تزئينات اماکن فرهنگی -تاريخی ثبت شده در فهرست آثار ملی مبادرت نمايد ،به حبس از شش ماه تا دو سال و پرداخت خسارت وارده
محکوم میگردد.
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آيين نامه اموال فرهنگی ،هنری و تاريخی نهادهای عمومی و دولتی مصوب  81/12/7هيأت وزيران
ماده  -1اموال فرهنگی ،تاريخی و هنری به اموالی گفته می شود که از نظر علمی ،تاريخی ،فرهنگی ،باستان شناسی ،ديرين شناسی و هنری حائز
اهميت بوده و بيش از يکصد سال از تاريخ ساخت يا ايجاد آن گذشته باشد و به آن يکی از انواع زير تعلق داشته باشد:
الف -اموال فرهنگی -تاريخی :به اموالی اطالق می شود که نشانگر تحول حيات و هويت فرهنگی – تاريخی يا وقوع وقايع تاريخی در ادوار يا دوره
های خاص باشد و به نحوی از انحا گوشه ای از حرکت تاريخی  -فرهنگی انسان را در مقياس ملی يا منطقه ای يا بين المللی نشان دهد يا نشانگر
ظهور حيات و انقراض تمدن های تاريخی بوده و از محوطه های باستانی واقع در خشکی يا بستر درياها ،در اثر حفاری علمی يا علل ديگر کشف شود.
تبصره – آثار ديرين شناسی ،شامل مجموعه ها و نمونه های نادر جانورشناسی ،گياه شناسی ،معدن شناسی ،انسان شناسی ،بقايای نباتی و جانوری
ماقبل تاريخ و ترکيبات نادر زمين شناسی در حکم اموال فرهنگی  -تاريخی محسوب می شود.
ب – اموال تاريخی :اين اموال نشانگر وقوع وقايع تاريخی ،تاريخ علوم و فنون ،تاريخ نظامی و اجتماعی و همچنين زندگی رهبران و مشاهير تاريخی،
علمی ،مذهبی ،فرهنگی و هنری می باشد.
ج – اموال فرهنگی :به اموال منقولی اطالق می شود که نشانگر وجوه مختلف زندگی انسان در دوره متأخر تاريخی بوده و پژوهش در آنها موجب
بازشناسی صورت تاريخی  -فرهنگی زندگی جوامع انسانی می شود ،از قبيل آثار مردم نگاری ،مردم شناسی ،فرهنگ و هنر بومی ،آرشيوهای صدا و
تصوير و تمبر و امثال آن.
د --اموال هنری :به کليه آثار هنری در رشته های مختلف هنرهای تجسمی اعم از هنرهای سنتی و بومی يا معاصر ،ايرانی يا غير ايرانی ،گفته می
شود که ساخته مشاهير هنرمندان رشته های مختلف هنری بوده يا در تاريخ هنر ،جزء آثار شاخص هنری محسوب می شوند يا نشانگر آغاز يا اوج سبک
يا مکتب يا دوره هنری مشخص باشند.
هـ  -اموال مطالعاتی :قطعه ای از يک اثر فرهنگی -تاريخی يا هنری است که فاقد نقش کامل ،خط و حيثيت مستقل فرهنگی بوده يا فاقد ارزش
حفاظتی باشد و صرفاً از نظر تشخيص دوره تاريخی ،جنس و ترکيب عناصر آن ارزش مطالعاتی داشته باشد.
و -اموال تقلبی و يا جعلی :به اموالی گفته می شود که با سوء نيت از روی يک اثر تاريخی  -فرهنگی و هنری خاص تقليد يا با استفاده از نقوش،
خطوط و اشکال فرهنگی -تاريخی در دوره معاصر ساخته شده است.
تبصره  -1تعيين تکليف اموال مطالعاتی ،تقلبی و جعلی از نظر انحاء نگهداری يا واگذاری بالعوض و فروش اموال مطالعاتی بر عهده باالترين مقام
دستگاه اجرايی خواهد بود.
تبصره  -2آثار متعلق به مشاهير فرهنگی -تاريخی و هنری و همچنين آثار نشانگر رويدادهای مهم تاريخی معاصر و همچنين آن دسته از آثار فرهنگی
و هنری معاصر که برابر دستورالعمل موضوع اين آيين نامه درجه يک يا درجه دو تشخيص داده شود ،صرف نظر از قدمت آن ،مشمول مقررات اين آيين
نامه خواهد بود.
ماده  -2مجموعه اموال فرهنگی -تاريخی و هنری به اموالی اطالق می شود که عالوه بر ارزش فرهنگی – تاريخی و هنری هر يک از آثار تشکيل
دهنده آن ،اجتماع آنها هويتی مستقل ايجاد و ارزش و حيثيتی مضاعف به وجود آورد.
ماده  -3کليه اموال فرهنگی  -تاريخی و هنری دولتی که در اختيار وزارتخانه ها و سازمان ها و مؤسسات دولتی و عمومی غيردولتی و دستگاه ها و
مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی است ،براساس فرم ها و دفاتر مندرج در اين آيين نامه توسط دستگاه دارنده ثبت و يک نسخه از آنها به سازمان
ميراث فرهنگی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارايی ارسال خواهد شد .عدم انجام مفاد اين ماده ،موجب پيگرد قانونی خواهد بود.
تبصره  -1اموال فرهنگی  -تاريخی حاصل از حفاری های علمی باستان شناسی حداکثر يک ماه بعد از پايان فصل حفاری ،به واحد اداری ذيربط
تحويل و مفاد اين آيين نامه در مورد آنها اعمال خواهد شد.
تبصره  -2در مورد اموالی که به حکم مراجع ذيصالح و تا صدور رأی قطعی توقيف می شوند ،براساس بند ( )9ماده ( )3قانون اساسنامه سازمان ميراث
فرهنگی کشور و آيين نامه اجرايی آن اقدام خواهد شد.
تبصره  -3اموال فرهنگی -تاريخی و هنری در اختيار شرکت های دولتی ،نهادهای عمومی غيردولتی و شرکت هايی که شمول قانون بر آنها مستلزم
ذکر نام است نيز مشمول اين آيين نامه هستند.
تبصره  -4تکاليف مقرر در اين آيين نامه در مورد اموال موضوع تبصره ذيل ماده يک توسط سازمان حفاظت محيط زيست انجام شده و سازمان مذکور
مسئوليت های قانونی مربوط را بر عهده دارد.
ماده  -4دستگاه های مشمول اين آيين نامه براساس دستورالعمل های صادر شده از سوی سازمان ميراث فرهنگی کشور نسبت به مرمت ،حفاظت،
پژوهش ،معرفی و ساماندهی اطالعاتی و کالبدی اموال تاريخی -فرهنگی و هنری در اختيار خود اقدام خواهند کرد.
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ماده  -5سازمان ميراث فرهنگی کشور مکلف است اقدامات اضطراری حفاظتی و مرمتی را تعيين و به دستگاه ذيربط ابالغ و دستگاه اجرايی مکلف
است براساس نظرات سازمان اقدام نمايد.
ماده  -6حفاظت و حراست از اموال موضوع اين آيين نامه برعهده دستگاه دارنده اموال و نگهداری حساب آنها برعهده وزارت امور اقتصادی و دارايی
خواهد بود.
تبصره  -در صورتی که اموال موضوع اين آيين نامه به دليل شرايط فيزيکی يا شيميايی خود اثر و يا در جريان مرمت به داليل فنی از بين برود ،اموال
ياد شد پس از تأييد سازمان ميراث فرهنگی کشور و با رعايت مقررات مربوط از فهرست اموال دولتی خارج خواهد شد.
ماده  -7طبقه بندی ارزشی اموال فرهنگی  -تاريخی و هنری مشمول اين آيين نامه (آثاردرجه يک  -درجه دو -درجه سه  -مطالعاتی) مطابق
دستورالعملی خواهد بود که توسط سازمان ميراث فرهنگی کشور تهيه و ابالغ خواهد شد .نتايج حاصل از اجرای طرح مذکور پس از تصويب سازمان
ميراث فرهتگی کشور الزم االجرا خواهد بود.
تبصره  -کليه اموال فرهنگی -تاريخی و هنری از نظر اجرای مفاد اين آيين نامه تا انجام طرح طبقه بندی ارزش فرهنگی -تاريخی آنها ،در حکم آثار
درجه دو و برای اجرای مفاد ماده بيست اين آيين نامه در حکم آثار درجه سه محسوب می شوند.
ماده  -8سازمان ميراث فرهنگی کشور موظف است دستورالعمل ساماندهی اطالعاتی اموال موضوع اين آيين نامه را به منظور توليد و ثبت اطالعات
پژوهشی ،حفاظتی ،کالبدی ،مرمت و اموالی هر اثر در قالب شناسنامه عمومی و تخصصی ،تدوين و به دستگاه های ذيربط جهت اجرا ابالغ نمايد.
ماده  -9سازمان ميراث فرهنگی کشور دستورالعمل مرمت اموال موضوع اين آيين نامه را با توجه به طبقه بندی ارزش فرهنگی – تاريخی نوع،
جنس ،قدمت ،نوع و ميزان آسيب ديدگی اثر ،تدوين و ابالغ خواهد کرد.
تبصره  -مرمت اضطراری اموال موضوع اين آيين نامه از سوی دستگاه دارنده ،در اسرع وقت آغاز خواهد شد.
ماده  -10سازمان ميراث فرهنگی کشور دستورالعمل ساماندهی کالبدی اموال موضوع اين آيين نامه را به منظور ايجاد شرايط علمی ،فنی و امنيتی
الزم برای بقای اثر در محل و نحوه نگهداری آن تدوين ،ابالغ و براجرای آن نظارت می نمايد.
ماده  -11کليه دستگاه های مشمول اين آيين نامه موظفند پس از ابالغ دستورالعمل های موضوع اين آيين نامه نسبت به طبقه بندی ارزشی و
ساماندهی اطالعاتی و کالبدی اموال تاريخی ،فرهنگی و هنری تحت اختيار خود ،با نظارت سازمان ميراث فرهنگی کشور اقدام نمايند.
ماده  -12دستگاه های مشمول اين آيين نامه موظفند در تنظيم بودجه ساالنه خود اعتبار مورد نياز برای نگهداری اموال موضوع اين آيين نامه را
متناسب با دستورالعمل های ابالغی تعيين و به مراجع ذيربط اعالم نمايند .عدم پيش بينی و يا تخصيص اعتبار نافی وظايف دستگاه های مذکور نخواهد
بود.
ماده  -13مرمت اموال موضوع اين آيين نامه برعهده دستگاه دارنده آن خواهد بود .دستگاه های مشمول اين آيين نامه مکلفند ساختار تشکيالتی
مناسب را جهت ايجاد آزمايشگاه يا کارگاه مرمت ،حسب مورد پيش بينی و به سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور پيشنهاد نمايند.
ماده  -14کليه دستگاه های مشمول اين آيين نامه نسبت به تأسيس موزه تخصصی در خصوص موضوع فعاليت خود اقدام خواهند کرد .موزه های
تخصصی تحت نظارت فنی سازمان ميراث فرهنگی کشور خواهد بود.
ماده  -15امين اموال فرهنگی  -تاريخی و هنری که مطابق آيين نامه اجرايی ماده  34قانون محاسبات عمومی کشور منصوب خواهد شد ،نبايد غيراز
وظيفه امين اموالی وظيفه ديگری را برعهده داشته باشد و بايد عالوه برصالحيت های اخالقی و امانت داری ،حداقل دارای مدرک کاردانی در رشته
های مرتبط نيز باشد .سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور با هماهنگی سازمان ميراث فرهنگی کشور ،شغل امين اموال و مزايای شغلی آن را تعريف و
برای دستگاه های مشمول به تعداد مورد نياز پس امين اموال منظور خواهد کرد.
ماده  -16امين اموال فرهنگی  -تاريخی و هنری عالوه بر انجام وظايف مقرر در قانون محاسبات عمومی کشور ،آيين نامه اموال دولتی وآيين نامه
مربوط به شرايط و طرز انتخاب و حدود وظايف و مسئوليت های امين اموال ،وظايف زير را برعهده خواهد داشت:
الف  -اجرای وظايف مقرر در طرح های ساماندهی کالبدی و اطالعاتی و ساير دستورالعمل های موضوع اين آيين نامه در مورد اموال فرهنگی -
تاريخی و هنری .
ب -تنظيم فرم های مربوط به وضعيت سالمت و وضعيت محل نگهداری اثر از نظر شرايط علمی ،فنی و امنيتی آن ،موضوع دستورالعمل های اين آيين
نامه.
ج  -امور مقرر در دستورالعمل های موضوع اين آيين نامه و همکاری با پژوهشگران و ايجاد شرايط الزم برای معرفی اثر.
د -مراقبت مستمر از آثار تحت ابواب جمعی و گزارش به موقع خطرات ناشی از شرايط فيزيکی اثر ،شرايط فنی و امنيتی محل نگهداری آن.
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تبصره – امين اموال در صورت عدم رعايت مفاد اين بند و تعدی و تفريط ،مسئول جبران خسارت وارد شده به اثر خواهد بود .تشخيص اين امر و تعيين
ميزان خسارات وارد شده بر عهده مرجع ذيصالح قضايی و با توجه به نظر کارشناسی سازمان ميراث فرهنگی کشور خواهد بود.
ماده  -17انتقال بالعوض و امانی اموال موضوع اين آيين نامه از يک وزارتخانه يا موسسه يا شرکت دولتی به يک وزارتخانه يا موسسه يا شرکت
دولتی ديگر و موسسات و نهادهای عمومی غيردولتی با رعايت مواد مربوط از قانون محاسبات عمومی کشور و با رعايت شرايط ذيل انجام می شود:
الف -دستورالعمل های موضوع اين آيين نامه در مورد اموال موضوع انتقال قبالً انجام شده باشد.
ب -موافقت قبلی سازمان ميراث فرهنگی کشور تحصيل شود.
ماده  -18خريد اموال فرهنگی  -تاريخی و هنری از سوی دستگاه های مشمول اين آيين نامه براساس مقررات عمومی ناظر به معامالت دستگاه
خريدار انجام خواهد شد .ضرورت خريد و قيمت کارشناسی اثر توسط هيأتی متشکل از دو نفر کارشناس خبره با انتخاب دستگاه خريدار و يک نفر
نماينده سازمان ميراث فرهنگی کشور تعيين خواهد شد.
ماده  -19حمل و نقل اموال موضوع اين آيين نامه از نظر شرايط حفاظتی و امنيتی تابع دستورالعملی خواهد بود که با توجه به ويژگی های اموال مورد
نظر از سوی سازمان ميراث فرهنگی کشور تعيين و ابالغ خواهد شد و مسئوليت رعايت مفاد آن برعهده دستگاه دارنده اثر خواهد بود.
ماده  -20اموال فرهنگی -تاريخی و هنری که می تواند تحت ابواب جمعی هر يک از امنای اموال فرهنگی  -تاريخی و هنری قرار گيرد ،حداکثر ده
هزار عدد اثر درجه  3می باشد هر اثر درجه يک معادل دويست و هر اثر درجه  2معادل بيست عدد اثر درجه  3محسوب شود.
ماده  -21خروج موقت اموال فرهنگی – تاريخی و هنری درجه يک مشمول اين نامه برای شرکت در نمايشگاه های خارج از شرکت پس از کشور
پس از تأييد سازمان ميراث فرهنگی به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
تبصره – خروج موقت اموال تاريخی ،فرهنگی و هنری درجه دو و سه با موافقت سازمان ميراث فرهنگی کشور انجام خواهد شد.
ماده  -22سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور موظف است با هماهنگی سازمان ميراث فرهنگی کشور از محل جا به جايی پست های بين
دستگاهی نسبت به ايجاد پست امين فرهنگی تاريخی و بازرس اموال فرهنگی– تاريخی و هنری دولتی اقدام نمايد.
تبصره – استخدام نيروهای تخصصی کارشناسی ارشد و باالتر در دستگاه اجرايی اجرای دستورالعمل های موضوع اين آيين نامه يا اشتغال در سمت
های امين اموال و اموال فرهنگی با تأييد کميسيونی مرکب از نمايندگان دستگاه ذيربط ،سازمان ميراث فرهنگی کشور و سازمان مديريت و برنامه ريزی
کشور عالوه بر سقف پست های تخصصی می باشد.
ماده  -23حذف اموال موضوع اين آيين نامه از فهرست اموال فرهنگی – تاريخی و هنری دولتی با رعايت موارد ذيل ،بر عهده هيئتی متشکل از
نمايندگان وزارت امور اقتصادی ،دارايی سازمان ميراث فرهنگی کشور ،ديوان محاسبات کشور و دستگاه دارنده آن می باشد.
 -1در کليه موارد سرقت ،فقدان و به طور کلی مواردی که از بين رفتن اموال با وقوع تخلف اداری از جمله مفاد اين آيين نامه يا جرايم عمومی صـورت
گرفته است .اموال منـوط بـه صدور حکم قضايی يا رأی ديوان محاسبات کشور وجبران خسارات وارده به دولت می باشد.
 -2در مواردی که اموال موضوع اين آيين نامه بر اثرحوادث ناگهانی از قبيل سيل ،جنگ و حوادث مشابه آن از بين برود ،با گواهی باالترين مقام
دستگاه اجرايی مبنی بر قصور و مسامحه از سوی مسئوالن نگهداری اثر ،موضوع در هيئت ياد شده مطرح خواهد شد.
 -3هيئت مزبور با بررسی جوانب امر و با توجه به نظر کارشناسی سازمان ميراث فرهنگی کشور و اقدامات انجام يافته از سوی دستگاه ذيربط و حکم
صادر شده از مرجع قضايی اداری ذيصالح ،تصميم می گيرد
تبصره  -1حذف اموال موضوع اين آيين نامه از فهرست اموال دولتی پس از تاييد نماينده سازمان ميسر خواهد شد.
تبصره  -2در صورتی که هيئت در جريان رسيدگی ،به تخلف اداری يا وقوع جرايم عمومی برخورد نمايد ،موضوع را به مراجع ذيصالح اداری و قضايی
منعکس و تا صدور رأی نهايی پيگيری خواهد کرد.
ماده  -24سازما ن ميراث فرهنگی کشور مسئول نظارت برحسن اجرای اين آيين نامه بوده و در موارد تخلف مراتب به باالترين دستگاه اجرايی
منعکس خواهد شد.
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برخی از مواد مربوط به ميراث منقول برگرفته از

(آئين نامه مديريت ،سامان دهی ،نظارت و حمايت از مالكان و دارندگان اموال فرهنگی -تاريخی منقول مجاز) مصوب
 1384/5/5سازمان ميراث فرهنگی و صنايع دستی و گردشگری -سازمان مديريت و برنامه ريزی
ماده  – 12اموال فرهنگی -تاريخی و هنری که به تشخيص سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری حائز اهميت ملی است ،در فهرست آثار ملی ايران
ثبت خواهد شد.
ثبت اثر در فهرست آثار ملی خدشهای به مالکيت مالک وارد نخواهد کرد و نتايج آن در تغيير ايادی نسبت به آن اثر ثابت و برقرار خواهد بود.
ماده  – 13اموال فرهنگی – تاريخی و هنری که متعلق به اشخاص حقيقی يا حقوقی خصوصی است ،در فهرست جداگانه و تحت همان عنوان ثبت
خواهد شد .پروند ه کارشناسی ثبت اثر در دو نسخه تهيه و يک نسخه در آرشيو آثار ملی منقول کشور نگهداری و يک نسخه ديگر به مالک داده خواهد
شد.
ماده  - 14سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری خدمات کارشناسی ،فنی و علمی الزم را برای حفاظت از آثار متعلق به اشخاص حقيقی يا حقوقی
خصوصی ارائه خواهد کرد.
اقدامات مرمتی و حفاظتی که به تشخيص سازمان ضروری تشخيص داده شود ،به هزينه دولت انجام خواهد شد و از مالک مطالبه عوض نخواهد شد.
ماده  – 16سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری تمهيدات و تدابير الزم را برای ايجاد زمينههای حسن استفاده دارندگان آثار ثبت شده در فهرست آثار
ملی فراهم و دستورالعمل های الزم را تدوين و ابالغ خواهد کرد.
ماده  – 17سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری کشور دستورالعملهای اطالعاتی ،کالبدی و مرمت هر يک از آثار موضوع اين فصل را در زمان ثبت
اثر تدوين و به مالک تسليم و خدمات کارشناسی ،فنی و مالی الزم را برای تحقق دستورالعملهای فوق به مالک ارايه خواهد کرد.
ماده  – 18سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری بانک اطالعات اموال فرهنگی – تاريخی و هنری منقول متعلق به اشخاص حقيقی يا حقوقی را با
ذکر مشخصات مالک اثر ،ايجاد و امکان دسترسی مالکان آثار ،محققان ،مجموعه داران و موزه داران خصوصی به بانک اطالعاتی مذکور را فراهم خواهد
کرد.
ماده  – 19سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری تمهيدات الزم را برای حضور و مشارکت مالکان و مجموعه داران آثار فرهنگی – تاريخی و هنری و
موزههای خصوصی در نمايشگاههای بين المللی فراهم خواهد کرد .هزينههای مترتب بر اين امر و نيز مديريت و حفاظت از اين قبيل آثار در مدت
برگزاری نمايشگاه بر عهده سازمان خواهد بود.
تبصره – در صورتی که نمايشگاههای موضوع اين ماده انتفاعی باشد ،سهم مالکان خصوصی بر اساس قرارداد فی مابين محاسبه و پرداخت خواهد
شد.
ماده  -22مجموعه داران می توانند نسبت به تشکيل نمايشگاههای انفرادی يا گروهی با ايجاد شرايط الزم برای بازديد عمومی يا چاپ و نشر و معرفی
آثار موجود در مجموعه ها اقدام نمايند.
ماده  -23مبادله اموال فرهنگی -تاريخی و هنری بين مجموعه داران و همچنين موزه های خصوصی بدون اشکال است و در موارد خاص مجموعه
داران و موزه داران خصوصی می توانند نسبت به فروش بعضی از اموال فرهنگی ،تاريخی متعلق با کسب اجازه خاص از سازمان ميراث فرهنگی و
گردشگری به منظور تجهيز يا تکميل مجموعه اموال فرهنگی – تاريخی و هنری در اختيار خود اقدام کنند.
ماده  27بند (ج)  -مرمت آثار فرهنگی تاريخی متعلق به موسسات موضوع اين آئين نامه در کارگاههای متعلق به سازمان ،به قيمت تمام شده انجام
خواهد شد.
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ضميمه2
مجموعه فرمهای راهنما و پيوستی
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