
 دارندگان و مالکان از حمایت و نظارت ،ساماندهی ،مدیریت نامهآیین

 مجاز منقول تاریخی -فرهنگی اموال

 

 :تعاریف -اول فصل

  تاریخی -فرهنگیاموال نامهآیین در آنها فنی -علمی ویژگیهای که غیردولتی هنری و تاریخی -فرهنگی آثار کلیه ـ1 ماده

 .باشندمی نامهآیین این مقررات مشمول ،است شده تعریف دولتی هنری و

  ابعاد یا درجنس هنری و فرهنگی تاریخی اثر یک روی از نیت سوء بدون که شودمی گفته اموالی به بدلی اموال ـ 2 ماده

  نام همچنین و آن ازرویت قابل محل در آن بودن بدلی و اسددت شددده سدداهته تجاری معرفی قصددد به و متفاوت رنگ یا

 .باشد شده حل آن سازنده کارگاه

  و تاریخی -آثارفرهنگی نمایش طریق از پژوهشی و آموزشی ،فرهنگی هدمات ارایه هدف با دائمی نهاد یک موزه ـ3 ماده

 .باشندمی هود به متعلق آثار مبادله و نمایش ،نگهداری آثار، گردآوری به مجاز هاموزه .است جامعه عموم به هنری

 .شودمی گفته هصوصیموزه شوند،می اداره و ایجاد هصوصی حقوقی یا حقیقی اشخاص توسط که هاییموزه به -تبصره

  اموال ونگهداری گردآوری به نسبت تجارت قصد بدون که شودمی گفته حقوقی یا حقیقی شخص به دارمجموعه ـ4 ماده

 .کندمی اقدام مجاز طریق از هنری و تاریخی -فرهنگی

  عالوه که شود میاطالق هنری و تاریخی -فرهنگی اموال از تعدادی به هنری یا تاریخی -فرهنگی اموال مجموعه -5 ماده

  وجود به مضددداعف هویتی وارزش و ایجاد مسدددتقل هویتی آنها اجتماع آنها، از هریک هنری و تاریخی -فرهنگی ارزش بر

 .آوردمی

ــ6 ماده صلی  محل از عللی به که فرهنگی -تاریخی ابنیه و آثار قطعات و اجزا ـ   پیدا را غیرمنقولمال حکم و شده  قلع ا

 .شوندمی محسوب تاریخی فرهنگی اموال حکم در اند،کرده

  یااشددخاص عمومی نهادهای ،دولتی دسددتگاههای توسددط که شددوندمی گفته هاییموزه به تخصددصددیهای موزه -7 ماده

 .شوندمیتشکیل دارند، ماهوی ارتباط هم با که موضوع چند یا یک در هصوصی بخش حقوقی یا حقیقی

  موضوع واجدصالحیتهای کارشناس نفر سه حضور با حداقل که شودمی گفته موسساتی به کارشناسی مؤسسات -8 ماده

  توانندمی کارشناسی مؤسسات .شوندمیتشکیل هستند، مرتبط تجارب و تحصیالت دارای واحدی موضوع در که( 3) ماده

 .نمایند اقدام غیرمنقول یا آثارمنقول ارزشیابی و اصالت ،قدمت تشخیص ،شناسایی ،بررسی به نسبت

ــ1 تبصره   در گردد، نیزواگذار حقیقی شخص به تواندمی سازمان تشخیص به غیرمنقول یا و منقول آثار کارشناسی مجوز ـ

 .کند استفاده "کارشناسی دفتر" عنوان از تواندمی حقیقی شخص صورت این



صره  ــ2 تب سان    وجود صورت  در ـ شنا شته  دو هر در صالحیت  واجد کار   اجازه تواندمیسازمان  ،غیرمنقول و منقول آثار ر

 .نماید اعطا واحد مؤسسه به را یادشده رشته دو هر در کارشناسی

ــ9 ماده   کارشناسان نفراز سه حداقل حضور با که شوندمی گفته موسساتی به تاریخی -فرهنگی آثار مرمت کارگاههای ـ

  زمینه در اجرایی و ایمشاوره هدمات توانندمی مذکور مؤسسات .شوندمی تشکیل نامهآیین این موضوع صالحیتهای واجد

 .نمایند ارایه فرهنگیتاریخی غیرمنقول و منقول آثار مرمت

ــ10 ماده   پنج حداقل باحضور  که شوند می گفته موسساتی   به هاموزه و تاریخی فرهنگی هایمحوطه مدیریت مؤسسات   ـ

  مدیریت با مرتبط تخصصهای   وسایر  شناسان  مردم ،شناسان  باستان  ،معماران جمله از مشخص  پرسنل  و کارشناسان   از نفر

  ریزیبرنامه ،معرفی ،نگهداری هدمات ازجمله هدماتی و شددوندمی تشددکیل هاموزه و هامحوطه پشددتیبانی و تخصددصددی 

 .دهندمی ارایه جنبی هدمات سایر و فیزیکیحفاظت ،انتشارات احیا، ،مرمت ،انسانی منابع توسعه ،آموزشی

صره  سسات   به دولتی هایموزه و تاریخی - فرهنگی هایمحوطه اداره واگذاری -تب   مقرر شرایط  بررعایت عالوه مذکور، مؤ

 .بود هواهد وزیران هیأتمصوب مشاوران به کار ارجاع و انتخاب نحوه نامهآیین مقررات تابع ،نامهآیین این در

ــ11 ماده   سنتی  هنرمندهنرهای نفر یک حضور  با حداقل که شوند می گفته کارگاههایی به سنتی  هنرهای کارگاههای ـ

 .کنندمی فعالیت و تشکیل

 

 خصوصی هایمجموعه و هاموزه -سوم فصل

ــ20 ماده   هارجی یا ایرانیهنری و تاریخی فرهنگی اموال نگهداری و گردآوری به نسبت  که حقوقی یا حقیقی اشخاص  ـ

 .نماینددریافت مخصوص پروانه گردشگری و فرهنگی میراث سازمان از باید نمایند،می اقدام

ــ21 ماده   اموال لیست  هرسال  پایان در و ندارند هنری و تاریخی -فرهنگی اموال تجارت به اشتغال  حق داران مجموعه ـ

 .کرد هواهندارایه گردشگری و فرهنگی میراث سازمان به را هود اهتیار در هنری و تاریخی فرهنگی

ــ22 ماده سبت  توانندمی داران مجموعه ـ شکیل  به ن شگاههای  ت   بازدید برای الزمشرایط  ایجاد یا گروهی یا انفرادی نمای

 .نمایند اقدام هامجموعه در موجود آثار معرفی و نشر و چاپ یا عمومی

  و است اشکال بدونهصوصی هایموزه همچنین و داران مجموعه بین هنری و تاریخی -فرهنگی اموال مبادله ـ 23 ماده

سبت  توانندمی هصوصی   داران موزه و داران مجموعه هاص موارد در   با متعلق تاریخی فرهنگی اموال ازبعضی  فروش به ن

  و تاریخی فرهنگی اموال مجموعه تکمیل یا منظورتجهیز به گردشددگری و فرهنگی میراث سددازمان از هاص اجازه کسدد 

 .کنند اقدام هود اهتیار در هنری

ــ24 ماده   سازمان  فنی و علمینظارت تحت و گردشگری  و فرهنگی میراث سازمان  از پروانه اهذ با هصوصی   هایموزه ـ

 .کرد هواهند فعالیت و شوندمی تاسیس مذکور



ــ25 ماده شگری  و فرهنگی میراث سازمان  ـ سته  تخصصی   -پژوهشی  هایموزه همچنین و گرد ستگاههای   به واب   سایرد

  اهذ با و موقت طوربه ،هصدددوصدددی  هایموزه هنری و تاریخی فرهنگی اموال مجموعه تکمیل منظور به توانندمی دولتی

  ضوابط صورت این در دهند، امانتهصوصی هایموزه به را هود به متعلق هنری و تاریخی فرهنگی اموال ،مناس  تضمین

  گزارامانت دسددتگاه سددوی از آن اجرای بر و ابالغگیرنده امانت موزه به کتبی طور به مذکور آثار معرفی و امنیتی حفاظتی

 .شد هواهد نظارت

ــ26 ماده   نحوه ،متقاضیان صالحیت  احراز نحوه و شرایط  به ناظر دستورالعملهای  گردشگری  و فرهنگی میراث سازمان  ـ

  ابطال یا تعلیق شدرایط  و مدتاعتبار صددور،  نحوه شدرایط  همچنین و هصدوصدی   هایمجموعه و هاموزه مدیریت و فعالیت

  و فرهنگی میراث عالیشورای  تصوی   از وپس تدوین نامهآیین این تصوی   از پس ماه شش  ظرف را شده  صادر  هایپروانه

 .کرد هواهد ابالغ گردشگری

 حمایت نیز و اموالفرهنگی قانونی دارندگان و مالکان از حمایت منظور به گردشگری و فرهنگی میراث سازمان ـ 27 ماده

 :داد هواهد انجام زیررا اقدامات نامهآیین این موضوع هصوصی هایموزه و کارگاهها ،موسسات فعالیت از

سوب  ملی نفایس جزء که را سازمان  به متعلق تاریخی اماکن -الف   اجاره یا و مدتمحدود به رایگان طوربه شوند، نمی مح

 .داد هواهد قرار تاریخی فرهنگی اموال مرمت کارگاههای و هاموزه ها،مجموعه اهتیار در تملیک شرط به

  به و دریافتشددده تمام قیمت به را الزم تسددهیالت ،سددنواتی هایبودجه در منظور اعتباری و فنی کمکهای محل از -ب

  پرداهت را مؤسسات   قبیلاین دریافتی تسهیالت  بانکی کارمزد التفاوتمابه از بخشی  یا تمام و تخصیص  مذکور مؤسسات  

 .کرد هواهد

سسات   به متعلق تاریخی فرهنگی آثار مرمت -ج  تمام قیمت ،بهسازمان  به متعلق کارگاههای در نامهآیین این موضوع  مؤ

 .شد هواهد انجام شده

 .نماید پرداهت ورودی بلیط یارانه مذکور مؤسساتهای فعالیت با متناس  سازمان سنواتی بودجه محل از دـ

 

 هنری و تاریخی -فرهنگی اموال تجارت -چهارم فصل

  همچنین و غیرمجازحفاریهای یا شناسیباستان حفاریهای از حاصل تاریخی -فرهنگی اموال تجارت به اشتغال ـ 28 ماده

 .است ممنوع غیرمنقول فرهنگی -تاریخی آثار قطعات و اجزا

ــ29 ماده   میراث سازمان رییس از تاسیس  مجوز اهذ به منوط تاریخی و هنری -فرهنگی اموال سایر  تجارت به اشتغال  ـ

 .است مختار یادشده مجوز صدور عدم یا صدور در سازمان رییس .است گردشگری و فرهنگی

 .است مزبور شرایط تابع هنری و تاریخی -فرهنگی اموال داران مجموعه و موقت و دائم نمایشگاههای تاسیس -تبصره

  سوی از شده صادردستورالعملهای و ضوابط رعایت به منوط فوق ماده موضوع اماکن برای فعالیت مجوز صدور ـ 30 ماده

 .است گردشگری و فرهنگی میراث سازمان



ساس  آن دارندگان فعالیت بر سازمان  نظارت نحوه و مجوز صدور  شرایط  و ضوابط  -31 ماده ستورالعملی برا   بود هواهد د

 .رسید هواهد گردشگری و فرهنگی میراث عالی شورای تصوی  به که

 :شد نخواهد داده( 29) ماده موضوع مجوزهای زیر مشروح اشخاص به ـ32 ماده

 .اندشدهمحکوم اجتماعی حقوق از محرومیت به قضایی محاکم از شده صادر احکام براساس که کسانی -الف

 .اندشده محکوم قضایی محاکم در فرهنگی میراث علیه جرایم به ارتکاب علت به که کسانی -ب

سانی  -ج ضایی  تعقی  تحت فرهنگی میراث علیه جرایم ارتکاب اتهام به که ک ستند،  ق   حکم یا تعقی  قرارمنع صدور  تا ه

 .برائت

 .شوند دادهتشخیص ایحرفه یا علمی صالحیت فاقد سازمان سوی از شده صادر دستورالعمل براساس که کسانی -د

  براساس را هود دراهتیار هنری و تاریخی -فرهنگی آثار صورت ،(1) ماده موضوع مجوزهای صدور متقاضیان ـــ33 ماده

  از نسخه  یک فعالیت شروع  از وقبل تنظیم گردشگری  و فرهنگی میراث سازمان  سوی  از شده  صادر  دستورالعمل  و فرمها

 .کرد هواهند تسلیم سازمان به را آن

ــ34 ماده صی    دفاتر دارای مجوز دارندگان ـ صو شگری  فرهنگی میراث سازمان  سوی  از که بود هواهند مخ   تهیه وگرد

  یا شددده  هریداری که آثاری و موجود تاریخی -فرهنگی آثار کلیه فهرسددت  .گرفت هواهد قرار آنها اهتیار در و شددود می

ست  شده  فروهته صات    و تاریخ ،باقیمت همراه ا شخ سخه  یک و درج مربوط فرمهای و مذکور دفتر در معامله طرف م   از ن

 .شد هواهد تسلیم گردشگری و فرهنگی میراث سازمان به ماه هرپایان در فرمها

ــ35 ماده صالت  تعیین ـ شور  در آنها فروش و هرید که هنری و تاریخی -فرهنگی اموال قیمت و ا ست  ک   برعهده ،مجازا

 .شودمی تعیین وگردشگری فرهنگی میراث سازمان توسط آنها ایحرفه و علمی صالحیت که بود هواهد کارشناسانی

 .رسانید هواهد عموم اطالع به مقتضی نحو به را یادشده کارشناسان اسامی سازمان -تبصره

  حدود در صرفا نمایند،دریافت را (1) ماده موضوع هایپروانه تاریخی -فرهنگی اموال کارشناسان کهصورتی در ـ 36 ماده

 .باشندمی دیگرممنوع موارد در دهالت از و بوده کارشناسی اظهارنظر به مجاز هود مجاز فعالیت

ــ37 ماده   سوی از تخلف احرازصورت در و بازرسی را نامهآیین این موضوع اماکن گردشگری و فرهنگی میراث سازمان ـ

سبت  مجوز دارندگان شتغال  پروانه دائم یا موقت ابطال به ن ستورالعملهای  .کرد هواهد اقدام ا   از ماده این اجرای به ناظر د

 .شد هواهد ابالغ و تدوین نامهآیین این تصوی  ازپس ماه شش ظرف گردشگری و فرهنگی میراث سازمان سوی

 

 پژوهشی و تخصصی هایموزه -پنجم فصل

ــ38 ماده   اعتبارات ازمحل شود می داده اجازه توسعه  چهارم برنامه قانون مقررات مشمول  اجرایی دستگاههای  کلیه به ـ

 .نماینداقدام هود قانونی وظایف حوزه در تخصصی و پژوهشی هایموزه ایجاد به نسبت عمومی



ــ39 ماده   ،موزه مدیریتبه مربوط مقررات نظر از و ربطذی اجرایی دستگاه تابع مالی و اداری لحاظ به مذکور هایموزه ـ

 .بود هواهندگردشگری و فرهنگی میراث سازمان دستورالعملهای و ضوابط تابع آراییموزه و داری موزه

ــ40 ماده   اموال نامهمقرراتآیین تابع هاموزه قبیل این در موجود هنری و تاریخی -فرهنگی اموال مدیریت و نگهداری ــ

 .بود هواهد دولتی هنری و تاریخی -فرهنگی

 

 


