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دستورالعمل تعیین تکلیف اشیاء تقلبی
در راستای اجرای تبصره  1بند "و" ذیل ماده  1آئین نامه امواا ررننیو ه ننوری و تواریه ناادنوای ووام و دووتو مصوا
 11/11/7نیئت محترم وزیران و به منظار ایجاد نواننی و نوسای بین مدیریت مازهنا و کاخ مازهنا در خصاص تعیین تکلیف
اماا تقلب و مرتفع نوادن مشکالت ناش از نیاداری این آثار در مهازن و مازهنای کشاره دستاراوعول زیر جات اجرا ابالغ م -
گردد.

فصل اول -تعاریف:

ماده  -1اشیاء تقلبی و یا جعلی :به اشیائ گفته م شاد که در دوره معاصر ساخته شوده و از ییون نقوشه خوطه شوکله جون ه
اندازهه یجم و وزن شبیه آثار تاریه  -ررننی اصیل باده یا بدون آن که نوانه اصل وجاد داشته باشده بوه نواان اثور ررننیو -
تاریه اصیل معرر شاد و المت از سای سازنده یا سازمان میراث ررننی ه صنایع دست و گردشیری بورای تشوهی

از اصول

بر روی آن یک نشده باشد.
ماده  -2اشیاء تقلبیِ تلفیقی :به اشیای گفته م شاد که با ساء نیت از ترکیب اجزای اشیای اصل و تقلب و در یاووتنوای زیور
ساخته شده است:
 -1-1شئه تلفیق از دو یا چند جزء از اشیاء اصله مرباط به یک دوره یا دورهنای متفاوت.
 -1-1بهش از شئ اصل و بهشنای دییر آن بازسازی شده.
 -3-1شئ اصل باده و تزئینات و یا اوحاقات به آن اضاره شده و اصاوت شئ را مهدوش نواده.
ماده  -3اشیاء بدل (موالژ) :به اشیائ گفته م شاد که بدون ساء نیت از روی یک اثر تاریه  -ررننی و ننری در جن

یا ابعاد

یا رنگ متفاوت و به قصد معرر تجاری ساخته شده است و نام کارگاه سازنده و تاریخ ساخت آن در محل قابول رؤیوت یوک شوده
باشد.
تبصره :آن دسته از اشیاء ماالژی که با ساء نیت مارد کانهسازی قرار گررته باشده در زمره اشیاء تقلب قرار م گیرد.
ماده  -4اشیاء تقلبی قابل نگهداری :آن دسته از اشیاء تقلب نستند که ساومه کامله بدون آوادگ ه دارای کیفیت ساخت باال باده
و قابلیت استفاده جات مقاصد آمازش و نوایش را داشته باشند.
ماده  -5اشیاء تقلبی غیر قابل نگهداری :آن دسته از اشیاء تقلب نستند که ناساومه ناق ه دارای آوادگ و کیفیت سواخت نواز
باده و قابلیت استفاده جات مقاصد آمازش و نوایش را نداشته باشند.

فصل دوم  -روش اجرا:

ماده  -6ادارات کل استان و کلیه مازهنا و مجوا هنای تحت پاشش ستاد ماظف نستند به منظار تعیین تکلیف اشیاء تقلب در
مازهنا و مهازنه در پایان نر  6ماه نسبت به تایه رارست مصار از آثار مذکار و تفکیک در دو گوروه قابول نیاوداری و ریور قابول
نیاداری اقدام و رارست تایه شده را به اداره کل مازهنا ارسا نوایند.
ماده  -7اداره کل مازهنا پ

از بازدید از اشیا نسبت به بررس و اظاار نظر کارشناس و تنظیم صارتجلسه اقدام م نواید.

الف -تعیین تکلیف اشیاء تقلبی غیر قابل نگهداری
ماده  -8اداره کل مازهنا در صارت ماارقت با امحاء اشیاء ریر قابل نیاداریه نسبت به اخذ مجاز از باالترین مقام دستیاه و ارسا
به مبداء درخااست کننده اقدام م نواید.
تبصره :مدت زمان ا تبار مجاز اخذ شده  1ماه پ

از تاریخ صدور م باشد و واید درخااست کننده ماظف است ط زمان تعیین

شده نسبت به ررانم نوادن شرایط امحاء اشیا اقدام نواید.
ماده  -9واید درخااست کننده ماظف است با تنظیم صارتجلسه امحا در  5نسهه که به تأیید مودیر اسوتانه نواینوده ذیحسواب ه
نواینده ییان یفاظته امین اماا ه وکارشناس اماا رسیده استه نسبت به امحاء آثار تقلب بر اساس رارست تأیید شده اداره کول
مازهنا اقدام نواید.
ماده  -11اجرای ولیات امحا با یضار امین اماا ه نواینده ییان یفاظته نواینده ذیحسواب ه کارشوناس امواا وایود درخااسوت
کننده و نواینده اداره کل مازهنا اجرا م گردد.
ماده  -11امحاء اشیاء تقلب باید به تفکیک جن

و به شرح زیر اجرا گردد:

 -1-11کلیه اشیاء تقلب قابل بازیارت مانند رلزات و شیشهنا و ...جداگانه ذو و اشیای کارذی خویر گردد.
 -1-11کلیه اشیاء ریر قابل بازیارت مانند سفا ه گچه کاش و سنگ خرد گردد.
 -3-11کلیه اشیائ که از مااد آو ساخته شدهه دارای آوادگ شدید باده و ریر قابل استفاده استه سازانده شاد.
ماده  -12ااید یاصل از رروش مااد خام به دست آمدهه به خزانه دووت واریز گردد.
ب -تعیین تکلیف اشیاء تقلبی قابل نگهداری

ماده  -13امین اماا ماظف به ثبت مشهصات اشیاء تقلب قابل نیاداری در ررم مرباط به اشویاء تقلبو و ورود اطال وات آن در
سامانه جام است.
ماده  –14امین اماا ماظف به اوصاق برچسب با درج ناان " تقلب " در محل قابل رویت بر روی اشیای مذکار است.
تبصره :برچسب تایه شده م بایست در ابعاد متناسب با شئ به رنگ قرمز با درج آرم سوازمان میوراث ررننیو ه نواان تقلبو و
شواره شئ باشد.
ماده  -15ادارات کل استان و کلیه مازهنا و مجوا هنای تحت پاشش ستاد مو تااننود تووام یوا بهشو از امواا تقلبو قابول
نیاداری خاد را جات معرر و با انداف نوایشیان به وایدنای درخااست کننده وام ه دووت و بهوش خصاصو بوه صوارت
امان واگذار نوایند .در این صارت کلیه وایدنا ماظف به ارسا رارست مصار و پیشنااد واگذاری اشیاء موارد نظوره بوه اداره کول
مازهنا م باشند.
ماده  -16اداره کل مازهنا ماظف است نسبت به بررس پیشنااد طرح شده و کارشناس رارست ارساو اقدام و در صارت تأئیوده
رارست ناای و مجاز واگذاری را به واید درخااست کننده ارسا نواید.
ماده -17ادارات کل استان و کلیه مازهنا و مجوا هنای تحت پاشش ستاد جات واگذاری این نوا از اشویاء تقلبو ه ماظوف بوه
تنظیم تفانمنامهای با واید تحایل گیرنده است.
تبصره  :1تفانمنامه با در نظر داشتن انداف تعیین شده متناسب با سیاستنای سازمان میراث ررننیو ه بورای مودت معوین و بوا
امضاء طررین تحایل گیرنده و تحایل دننده و با نظارت اداره کل مازهنا تنظیم م گردد.
تبصره  :2تفانمنامه پ

از تنظیم صارتجلسه تحایل و تحا و با امضای امنای اماا طوررینه نواینوده ذیحسوا ه نواینوده ییوان

یفاظت و کارشناس اماا قابلیت اجرا دارد.
ماده  -18در صارت دم وجاد پیشنااد واگذاری یا رد پیشنااد واگذاری از سای اداره کل مازهناه اشیاء تقلب قابول نیاوداری در
تحایل امین اماا باق خااند ماند.
ج -نحوه خروج اشیاء تقلبی ثبت شده در دفاتر اموال دولتی
ماده  -19واید درخااست کننده ماظف است پ

از انجام کارشناس اوویهه نسبت به تایه رارسوت مصوار اشویاء تقلبو کوه بوه

اشتباه در دراتر اماا دووت به ثبت رسیدهاند اقدام و رارست تایه شده را به اداره کل مازهنا ارسا نواید.
ماده  -21اداره کل مازهنا پ

از بازدید از اشیاه نسبت به بررس و اظاار نظر کارشناس و تنظیم صارتجلسه اقدام م نواید.

ماده  -21اداره کل مازهنا در صارت تأیید رارست اشیاه نسبت به اخذ باالترین مقام دستیاه جات خوروج اشویاء تقلبو از درواتر
اماا دووت اقدام م نواید.

ماده  -22پ

از اخذ مجاز اوویه و ا الم آن به ذیحساب سازمانه ذیحساب مرباطه نسبت به کسوب مجواز خوروج شوئ از درواتر

دووت ه از وزارت امار اقتصادی و دارای اقدام خااند نواد.
ماده  -23پ

از اخذ مجاز وزارت امار اقتصادی و دارای و ابالغ آن به واید مرباطهه با نظارت ذیحساب مرباطه نسبت به خروج

شئ از دراتر دووت اقدام خااند شد.
ماده  -24پ

از خروج اماا تقلب از دراتر اماا دووت ه مطابق با بند اوف و

رصل  1این دسوتاراوعول نسوبت بوه نیاوداری و

ثبت در ررمنای مرباطه و یا امحاء اشیاء مذکار اقدام خااند شد.
ماده  -25این دستاراوعول در  1رصل شامل  15مادهه  5تبصره و  6بند تاسط اداره کل مازهنا تنظیم گردیده و اجرای کلیه مفواد
آن پ

از ابالغ الزماالجرا است.

