بخش سوم :مصوبات شوراهاي عالي
آيين نامه داخلي هيات امناي سازمان ميراث فرهنگي کشور( پژوهشگاه)
به استناد بند الف ماده  7قانون تشکيل هيات امناي مصوب جلسات  181و  181مورخ  9و  1137/13/31شوراي انقالب
فرهنگي  ،آيين نامه داخلي هيات امناي سازمان ميراث فرهنگي کشور در اولين جلسه هيات مطرح و به اتفاق آراء به شرح
زير تصويب شد.
ماده 1ـ جلسات عادي هيات امناي حداقل دو بار در سال و جلسات فوقالعاده به تقاضاي سه نفر از اعضاي هيات امنا
تشکيل مي شود.
ماده3ـ دعوت براي تشکيل جلسات پس از هماهنگي با رييس هيات امنا توسط دبي هيات يه عمل مي آيد و دعوت نامه
روز قبل از تاريخ انعقاد هر جلسه تصويب شد.
ماده 1ـ جلسات هيات امنا با حضور دو سوم اعضاء و با رياست وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي رسميت مي يابد .تصميمات با
اکثريت آراء موافق اعضاي حاضر در جلسه ( حداقل  5راي) معتبر خواهد بود.
تبصره ـ بنا به ضرورت و با تشخيص دبير هيات از صاحب نظران و کارشناسان براي شرکت در جلسات بدون حق راي
دعوت خواهد شد.
ماده 4ـ دستور جلسات و اولويت طرح موضوعات توسط رييس پژوهشگاه نعيين مي شود.
تبصره ـ در صورتي که بعضي از اعضاء خواهان قرار گرفتن موضوعي در دستور جلسه باشندپس از تاييد رييس هيات امناء با
تصويب اعضاء در دستور جلسه قرار مي گيرد.
ماده 5ـ دبير هيات امناء خالصه مذاکرات و مصوبات را در هر جلسه تهيه مي کند و جهت کليه اعضاء ارسال مي نمايد.
تبصره ـ صورت جلسات شامل خالصه مذاکرات و متن مصوبات هيات پس از امضاي حاضرين در دفتر مخصوص ثبت
ميشود.و ذيل صفحات دفتر به امضاي رييس و دبير هيات امنا مي رسد.
ماده 3ـ مصوبات هيات امنا پس از امصاي رييس هيات امنا توسط دبير هيات ابالغ و الزم االجراخواهد بود.
ماده 7ـ هر گونه تغيير در اين آيين نامه با تصويب دو سوم از کل اعضاء معتبر خواهد بود.

آيين نامه نامگذاري شهرها ،خيابانها ،اماکن و مؤسسات عمومي (مصوب  1175/9/3شوراي عالي انقالب فرهنگي)
ماده 1ـ ضوابط و معيارهاي نامگذاري
نام شخصيتهاي مهم تاريخ صدر اسالم و انقالب اسالمي و شهداي گرانقدر آن و حوادث مهم تاريخ مبارزات اسالميمردم ايران در درجه اول و نامشخصيتهاي فرهنگي ،ادبي ،علمي ،سياسي و تاريخي ايران و اسامي راجع به انديشه ،فکر و
هنر و نيز مظاهر طبيعت زيباي ايران در مرتبه بعد برگزيدهشود.
در نامگذاري تناسب اسم و مسمي رعايت شود.اسامي بايد رسا ،کوتاه ،سليس و روان باشد.از اسامي مناسبي که باعث ايجاد روحيه افتخار ملي و حماسي ،و انبساط خاطر و تلطيف اخالقي و عاطفي مردم و بيانگرغناي فرهنگ و تمدناسالمي و ايراني باشد استفاده شود.
به منظور حفظ و تحکيم يکپارچگي سياسي و فرهنگي کشور و حفظ هويت ملي ،نامها بايد فقط به زبان فارسي باشند.در نقاط مختلف کشور ضمن توجه به ويژگيهاي منطقهاي از اسامي شهرهاي ديگر هم استفاده شود.ـ به منظور ايجاد پيوندهاي سياسي و فرهنگي با کشورهاي ديگر ميتوان در نامگذاري اماکن با پيشنهاد وزارت امورخارجه و
تاييد شوراي فرهنگعمومي کشور از نام شخصيتهاي سياسي و مردمي خارجي يااسامي اماکن خارجي استفاده کرد .در اين
زمينه اولويت با کشورهاي اسالمي است.
ـ در نامگذاري عالوه بر توجه به شخصيتهاي ملي و قهرمانان ،به شخصيتهاي محلي هر منطقه نيز توجه شود.
ـ از نام اشخاص خيري که تاسيسات مهم عام المنفعه (اعم از ديني ،آموزشي ،علمي ،فرهنگي ،هنري و تربيتي) احداث
کردهاند ميتوان براينامگذاري اماکن ياد شده استفاده کرد.
ـ فروشگاهها ،شرکتها و مراکز کار و پيشه بايد از گذاشتن اسامي خارجي جدا" خودداري کنند .نامها بايد فقط به زبان
فارسي باشد .مگر در مواردي کهبه تشخيص شوراي فرهنگ عمومي اين اسامي به منظور ايجاد پيوندهاي فرهنگي ،علمي و
سياسي انتخاب شده باشند .شيوه نامه آن را شوراي فرهنگعمومي تهيه و ابالغ خواهد کرد.
ماده 3ـ موارد مشمول نامگذاري
ـ آئين نامه نامگذاري شامل اين موارد ميشود:

شهرها ،شهرکها ،بندرها ،رودها ،جزيرهها ،بزرگراهها ،خيابانها ،بازارها و کوچهها ،مدارس و مهد کودكها ،موسسات
تحقيقاتي و مجامع علمي وفرهنگي ،تاالرهاي عمومي ،بيمارستانها و مراکز بهداشتي و درماني ،سينماها و مراکز تفريحي و
باغها و بوستانها ،ميدانها و پايانهها ،فرودگاهها وايستگاههاي راه آهن و پااليشگاهها ،کارخانهها ،بانكها و مراکز ورزشي و
باشگاهها ،فروشگاهها ،شرکتها و مراکز کار و پيشه....
ـ اين آيين نامه در باره اماکن جديداالحداث است ولي در مورد تغيير اسامي نامناسب موجود الزم است بر طبق شيوه نامهاي
که شوراي فرهنگعمومي بر اساس اين آيين نامه تنظيم و ابالغ ميکند عمل شود.
ماده  1ـ مرجع نظارت
نظارت بر حسن اجراي ضوابط و معيارهاي شوراي عالي انقالب فرهنگي در امر نامگذاري اماکن به عهده شوراي فرهنگعمومي است .
اين شوراهمه ساله گزارش بررسي و نظارت و عملکرد خود را به شوراي عالي انقالب فرهنگي ارائه ميدهد.ماده 4
اين آيين نامه رد  4ماده و  14بند در جلسه مورخ  755953شوراي عالي انقالب فرهنگي به تصويب رسيد و آيين نامههاي
قبلي لغو ميشود.

آييننامه نحوه نظارت بر انتخاب ،ساخت و نصب مجسمه و يادمان درميدانهاو اماکن عمومي (مصوب  1178/1/4شوراي
عالي انقالب فرهنگي)
ماده1ـ به منظور تدوين سياستها و انتخاب و نظارت بر ساخت و نصب مجسمه و يادمان (شامل ستون يادبود و نقوش
برجسته و يادگاريها و آثارحجمي) در اماکن عمومي ،شورايي تحت عنوان ((شوراي سياستگذارري و نظارت برانتخاب،
ساخت و نصب مجسمه و يادمان))در مرکز هنرهايتجسمي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي تشکيل ميشود .
ماده3ـ شوراي سياستگذاري و نظارت برانتخاب ،ساخت و نصب مجسمه و يادمان که در اين آيين نامه ((شوراي
نظارت))ناميده ميشود با ترکيب زيردر مرکز هنرهاي تجسمي تشکيل خواهد شد .
معاون هنري وزارت فرهنگ و ا رشاد اسالمي (رييس شورا ).-مدير کل مرکز هنرهاي تجسمي.

نماينده وزارت کشور .نماينده سازمان ميراث فرهنگي کشور .نماينده انجمن آثار و مفاخر فرهنگي .نماينده فرهنگستان هنر .يك نفر از اساتيد برجسته هنرهاي تجسمي با معرفي وزارت فرهنگ و آموزش عالي .شهردار شهري که نصب مجسمه در آن پيشنهاد شده است .دو نفر از صاحبنظران مسايل فرهنگ و تاريخ اسالم به پيشنهاد وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي و تصويب شوراي فرهنگعمومي .
نماينده بنياد شهيد انقالب اسالمي .ماده1ـ مدت عضويت اعضاي شوراي نظارت دو سال خواهد بود و تجديد انتخاب آنان براي دورههاي بعد بالمانع است .
تبصره ـ احکام اعضاي شوراي نظارت توسط وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي صادر ميشود .
تبصره ـ تصميمات شوراي نظارت حداقل با تأييد  351از اعضاء معتبر خواهد بود .
تبصره ـ شورا ميتواند بنا به مورد از نماينده وزارت آموزش و پرورش براي شرکت در جلسات شورا دعوت نمايد .
تبصره ـ شوراي نظارت دبيرخانهاي خواهد داشت که وظيفه آن تشکيل جلسات شورا و اقدام الزم درباره تصميمات شوراي
نظارت است .
ماده4ـ کليه وزارتخانهها ،مراکز و سازمانها و نهادهاي دولتي و شهرداريها موظف به اجراي سياستهاي مصوب شوراي
نظارت در موضوع اين آيين نامههستند .
ماده  5ـ شورا ميتواند عنداللزوم از متخصصين و مطلعين امر براي شرکت در جلسات شورا دعوت نمايد .ضرورت امور و
انتخاب فرد مورد نظر با تأييداکثريت اعضاي شورا خواهد بود .
ماده 3ـ کليه پيشنهادهاي مربوط به تهيه و ساخت مجسمه و يادمان ،نقش برجسته و ستون ياد بود همراه با گزارش
توجيهي و ذکر مشخصات کامل وارائه طرح و نمونه کوچك توسط شوراي فرهنگ عمومي مرکز و استانها و يا انجمن آثارو
مفاخر فرهنگي ،شهرداريها و ساير سازمانها براي کسبمجوز به شوراي نظارت ارسال ميشود .

تبصره ـ دستورالعمل چگونگي رسيدگي به اين پيشنهادها به تصويب شوراي نظارت ميرسد .
تبصره ـ مرکز هنرهاي تجسمي (دبيرخانه شوراي نظارت) حداکثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ دريافت تقاضا به
درخواستهاي واصله پاسخ خواهدداد .
ماده 7ـ سازمان سفارش دهنده موظف است قبل از حمل و نصب مجسمه و يادمان و بناهاي ياد بود،مجوز نصب آن را از
شوراي نظارت دريافت نمايد .
ماده 8ـ سياستها و ضوابط اجرايي شوراي نظارت پيش از پيشنهاد آن شورا ،به تصويب شوراي عالي انقالب فرهنگي
ميرسد .

عضويت رئيس سازمان ميراث فرهنگي در شوراي فرهنگ عمومي ،مصوب شوراي عالي انقالب فرهنگي(مصوب
)1177/5/11
وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي ،عضويت رييس سازمان ميراث فرهنگي درشوراي فرهنگ عمومي را پيشنهاد کرد (نامه
شماره  151851مورخ )7753531و به تصويب رسيد.

آيين نامه شوراي احياي مجموعه فرهنگي ـ تاريخي توس (مصوب  1178/3/9شوراي عالي انقالب فرهنگي)
ماده  -1وظايف
 بررسي و تعيين سياستهاي کلي در زمينه احياي مجموعه فرهنگي ـ تاريخي توس و آرامگاه فردوسي .بررسي ،تصويب و تعيين اولويتها و پيشنهادهاي ارائه شده از سوي ستاد برنامه ريزي و هماهنگي اين مجموعه .-نظارت بر حسن اجراي برنامههاي مصوب .

ماده  -3ترکيب اعضا
اعضاي شوراهفت نفر به شرح ذيل ميباشند :

 وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي به عنوان رئيس شورا .رئيس سازمان برنامه و بودجه .وزير مسکن و شهرسازي . استاندار خراسان .قائم مقام توليت آستان قدس رضوي . نماينده مجمع نمايندگان استان خراسان در مجلس شوراي اسالمي . رئيس سازمان ميراث فرهنگي کشور به عنوان دبيرشورا .تبصره  -احکام اعضاي شورا توسط رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي انقالب فرهنگي صادر خواهد شد .
ماده  -1شورا ميتواند براي پيشبرد اهداف خودستاد برنامه ريزي و هماهنگي و هيأت اجرايي تشکيل دهد .
تبصره -اعضاي ستاد برنامه ريزي و هماهنگي و هيأت اجرايي و شرح وظايف آنها ،توسط شورا تعيين خواهد شد .
تبصره -هيأت اجرايي ميتواند به منظور احياي مجموعه فرهنگي -تاريخي توس مجري طرج پيشنهاد نمايد .
ماده  - 4دبير خانه شورا ،در سازمان ميراث فرهنگي کشور تشکيل ميشود .آيين نامه فوق در  4ماده و  1تبصره در جلسه
 448مورخ 11785359شوراي عالي انقالب فرهنگي به تصويب رسيد .

اليحه قانوني راجع به جلوگيري از انجام اعمال حفاريهاي غير مجاز و کاوش به قصد به دستآوردن اشياء عتيقه و
آثارتاريخي که بر اساس ضوابط بينالمللي مدت يك صد سال يا بيشتر از تاريخ ايجاد يا ساخت آن گذشته باشد.
(مصوب 1158/3/18شوراي انقالب)
ماده واحده  -نظر به ضرورت حفظ ذخائر متعلق و مربوط به ميراثهاي اسالمي و فرهنگي و لزوم حفظ و حراست اين
ميراثها از نقطه نظرجامعهشناسي و تحقيقات علمي و فرهنگي و تاريخي و نظر به لزوم جلوگيري از غارت و صدور آن
ذخاير ارزنده به خارج از کشور که طبق مقرراتمملکتي و بينالمللي منع شده است .ماده واحده ذيل تصويب ميشود:

انجام هر گونه عمل حفاري و کاوش به قصد به دست آوردن اشياء عتيقه و آثار تاريخي مطلقاً ممنوع است و مرتکب بهحبس تأديبي از  3ماه تا 1سال و ضبط اشياء مکشوفه و آالت و ادوات حفاري به نفع بيتالمال محکوم ميشود .چنانچه
حفاري در اماکن تاريخي که به ثبت آثار ملي رسيدهباشد انجام گيرد مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم ميشود.
در صورتي که اشياء مذکور در اين قانون بر حسب تصادف کشف بشود .کاشف مکلف است آنها را در اسرع وقت بهنزديکترين اداره فرهنگ وآموزش عالي ارائه دهد .در اين مورد هيأتي مرکب از قاضي شرع  -دادستان محل و رييس اداره
فرهنگ و آموزش عالي با نمايندگان آنها با حضور يكنفر کارشناس اهل خبره تشکيل و پس از بررسي به ترتيب زير عمل
خواهد شد.
الف  -در صورتي که اشياء مکشوفه از ملك شخصي باشد .در مورد فلزات قيمتي و جواهرات پس از توزين معادل دو برابر
بهاي روز ماده خام آن ودر مورد ساير اشياء نصف بهاي تقويم شده به کاشف پرداخت خواهد شد.
ب  -در صورتي که اشياء مکشوفه از غير ملك شخصي به دست آيد به ميزان نصف حقالکشف مقرر در بند الف به کاشف
پرداخت خواهد شد.
ج  -ارزيابي و پرداخت حقالکشف مذکور در بندهاي الف و ب حداکثر ظرف يك ماه از طرف اداره فرهنگ آموزش عالي
مربوطه به عمل خواهدآمد.
منظور از اشياء عتيقه اشيايي است که بر طبق ضوابط بينالمللي يك صد سال يا بيشتر از تاريخ ايجاد يا ساخت آن گذشتهباشد .در مورداشيايي که قدمت آن از يك صد سال کمتر باشد پس از تأديه خمس بهاي تقويم شده آن از طرف کاشف به
نفع بيتالمال اشياء مکشوفه به وي تعلقخواهد گرفت.
اشخاصي که اشياء مکشوفه را بر خالف ترتيب مقرر در اين قانون به معرض خريد و فروش بگذارند به مجازات مقرر دربند يك محکومخواهند شد.

اليحه قانوني تغيير نام وزارت اطالعات و جهانگردي به وزارت ارشاد ملي (مصوب  1158/1/3شوراي انقالب)
ماده واحده :از تاريخ تصويب اين اليحه قانوني نام وزارت اطالعات و جهانگردي به وزارت ارشاد ملي تغيير مييابد.

اليحه قانوني راجع به واگذاري پنجاه و هفت دستگاه ويالي متعلق به سازمان ملي خدمات اجتماعي به سازمانايرانگردي و
جهانگردي وابسته به وزارت ارشاد ملي (مصوب )1159/3/11
ماده واحده  -به سازمان ملي خدمات اجتماعي اجازه داده ميشد که تعداد  57دستگاه ويالي متعلق به سازمان مذکور واقع
در خزر شهر(5کيلومتري غرب بابلسر) به شرح فهرست ضميمه را با کليه تأسيسات و وسايل و لوازم و اثاثيه و خدمه به
سازمان ايرانگردي و جهانگردي وابسته بهوزارت ارشاد ملي واگذار نمايد تا برابر مقررات عمومي و قانون و اساسنامه سازمان
ايرانگردي و جهانگردي به حساب دارايي سازمان مذکور منظورشود.

اليحه قانوني راجع به خريداري هتلهاي بنياد علوي وابسته به بنياد مستضعفان توسط سازمان مراکز ايرانگردي وجهانگردي
وابسته به وزارت ارشاد ملي (مصوب )1158/11/39
 - 1به سازمان مراکز ايرانگردي و جهانگردي وابسته به وزارت ارشاد ملي اجازه داده ميشود که هتلهاي بنياد علوي وابسته
به بنياد مستضعفان راخريداري و اداره نمايد.
 - 3به دولت اجازه داده ميشود از محل اعتبارات سيستم بانکي مبلغ يك ميليارد ريال ديگر جهت پرداخت مطالبات معوقه
کارکنان بنياد علوي تا پايانسال  1158و مبلغ يك ميليارد ريال ديگر جهت بازخريد سوابق خدمتي تعدادي از کارکنان بنياد
مذکور که حسب تصميم بنياد علوي تشخيص دادهميشوند به عنوان وام در اختيار سازمان مراکز ايرانگردي و جهانگردي
قرار دهد.
 - 1به دولت اجازه داده ميشود از محل اعتبارات سيستم بانکي مبلغ پانصد ميليون ريال به منظور بهرهبرداري از هتلهاي
مذکور به عنوان تنخواهگرداندر اختيار سازمان مراکز ايرانگردي و جهانگردي قرار دهد.
 - 4مبالغ مذکور در رديفهاي  3و  1اين اليحه قانوني و هزينههاي تبعه آن از محل اعتبارات سازمان مراکز ايرانگردي و
جهانگردي ضمن بودجه سال 1131سازمان مذکور تأمين و در وجه بانك وامدهنده پرداخت خواهد شد.
 - 5به دولت اجازه داده ميشود مادام که هتلهاي واگذار شده از نظر مالي به حد خودکفايي نرسيده است زيان عملياتي
هتلهاي مذکور را همهساله پس ازبررسي بودجه سازمان مراکز ايرانگردي و جهانگردي از محل اعتبارات عمومي تأمين
نمايد.

اليحه قانوني تغيير نام کانون جهانگردي و اتومبيل کلوپ شاهنشاهي و نظارت بر فعاليت آن(مصوب )1158/9/1
ماده  - 1از تاريخ تصويب اين اليحه قانوني نام "کانون جهانگردي و اتومبيل کلوپ شاهنشاهي" به "کانون جهانگردي و
اتومبيل کلوپ جمهورياسالمي ايران" تغيير داده ميشود.
ماده  - 3وزارت ارشاد ملي ميتواند با دعوت از اعضاء به تشکيل مجمع عمومي کانون اقدام و با اعزام نمايندهاي به عنوان
عضو اصلي مجمععمومي در فعاليت کانون نظارت نمايد.
ماده  - 1مجمع عمومي کانون که با شرکت نماينده منتخب وزارت ارشاد ملي تشکيل خواهد گرديد در اولين جلسه خود
نسبت به تعيين اعضايهيأت مديره و بازرس (حسابرس) يا تکميل اعضاي هيأت مديره و انتخاب افرادي به جانشيني
اعضاي متوفي و مستعفي کانون اقدام خواهد نمود.
ماده  - 4مدير يا هيأت مديره و يا بازرس (حسابرس) کانون که به طريق فوق تعيين ميشوند ظرف سه ماه به امور کانون و
حسابهاي آن دقيقاًرسيدگي و وضعيت موجود را که شامل وضع دارايي و مطالبات و هزينهها و ديون و کارکنان و فعاليت
کانون باشد روشن نموده و طي گزارش جامعيمتضمن هرگونه تجديد نظر و تغيير الزم که در اساسنامه کانون ضروري
تشخيص دهد به مجمع عمومي پيشنهاد و آييننامههاي الزم مشتمل بر مقرراتمالي و معامالتي و اداري و استخدامي را
تنظيم و پس از تصويب مجمع عمومي به مورد اجرا خواهند گذاشت.

مصوبه شوراي عالي انقالب فرهنگي در مورد تاسيس مرکز آموزش عالي ايرانگردي و جهانگردي(مصوب1171/11/31
شوراي عالي انقالب فرهنگي)
پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي براي تأسيس مرکز آموزش عالي ايرانگردي و جهانگرد در مقطع کارشناسي در
تهران مطرح شد و پس از بحثبه تصويب رسيد.

سامان دهي مديريت فرهنگي کشور(مصوب  1179/1/1شوراي عالي انقالب فرهنگي)

ماده 1ـ شوراي عالي انقالب فرهنگي در چارچوب سياستهاي کلي مصوب مقام معظم رهبري مسئولتسياستگذاري و
هدايت مديريت فرهنگي کشور و نظارت بر آن در جهت انطباق برنامهها و سياستهاي اجرايي باسياستهاي فرهنگي کشور
را بر عهده دارد.
ماده 3ـ شوراي عالي انقالب فرهنگي سياستهاي الزم را در مورد ساختار فرهنگي کشور تدوين و جهت اجرا بهشوراي عالي
اداري ابالغ خواهد نمود.

مصوبه شوراي عالي ايرانگردي و جهانگردي در خصوص افزايش مبالغ جريمه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي(
مصوب)1179/11/11
تصويب شوراي عالي ايرانگردي و جهانگردي داير بر افزايش حداقل و حداکثر جريمه نقدي ياد شده در تبصره  3ماده 7
قانون اصالح مواد ( )3و ( )7قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي که در جلسه مورخ  1179/11/11به تصويب
رسيده است جهت اجراء ابالغ ميگردد.
شوراي عالي با حضور اکثريت اعضا تشکيل و پس از بررسي پيرامون پيشنهاد وزارتخانه هاي فرهنگ و ارشاد اسالمي و راه
و ترابري با استناد به تبصره  1ماده  7قانون توسعه ايرانگردي و جهانگردي با عنايت به گذشت مدت دو سال از تصويب
قانون مذکور و اهميت موضوع افزايش مبالغ جريمه موضوع تبصره  3ماده  7قانون فوق العشار را از پنج مليون ريال تا 11
ميليون ريال به پنجاه ميليون(  )51111111تا يکصد ميليون(  )111111111رياال مورد تصويب قرار داد.

عضويت نماينده سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و مدير عامل سازمان پست جمهوري اسالمي ايران در شوراي نظارت
بر نامگذاري اماکن
درچهارصدو بيست و يکمين جلسه مورخ  1184/7/5شوراي فرهنگ عمومي موضوع عضويت نماينده سازمان ميراث
فرهنگي و گردشگري و مدير عامل سازمان پست جمهوري اسالمي ايران در گروه نظارت بر نامگذاري اماکن و گروه
نظارت بر نامگذاري اماکن ويژه استانها مطرح و به تصويب رسيد.

يکپارچه سازي ساختار اداري بخش ايرانگردي و جهانگردي کشور (مصوب  1173/11/9شوراي عالي اداري)
شوراي عالي اداري در جلسه مورخ  1173/11/9بنا به پيشنهاد مشترك وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و سازمان امور اداري
و استخدامي کشور و به منظور نيل به اهداف برنامههاي توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران در
بخش نظام اداري و اجرائي و برقراري ارتباط تنگاتنگ و هماهنگ بين دستگاههاي مسئول و ذيربط در بخش ايرانگردي و
جهانگردي و جلوگيري از تداخل و توازي وظائف در بخش مذکور ،طرح يکپارچه سازي ساختار اداري بخش ايرانگردي و
جهانگردي در نظام اداري کشور را به شرح زير تصويب نمود:
 - 1کليه وظايف و مأموريتهاي مربوط به امور سياحتي و زيارتي و ايرانگردي و جهانگردي که در قالب شاخه معاونت امور
سياحتي و زيارتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي سازماندهي شده است به سازمان مراکز ايرانگردي و جهانگردي منتقل
ميگردد و سازمان به عنوان «سازمان ايرانگردي و جهانگردي» ناميده ميشود.
 - 3وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي نسبت به انتقال آن بخش از اعتبارات (اعم از جاري و طرحهاي عمراني) ،اموال و
دارائيها ،تجهيزات و نيروي انساني معاونت سياحتي و زيارتي در حوزه مرکزي و واحدهاي استاني که مورد نياز سازمان
مذکور باشد اقدام خواهد نمود.
 - 1سازمان ايرانگردي و جهانگردي موظف است تا پايان برنامه دوم توسعه وفق مفاد تبصره  41قانون برنامه توسعه و در
راستاي کاهش حجم تصدي وظايف دولت نسبت به واگذاري امور تصدي آن سازمان به بخش غير دولتي اقدامنمايد.
 - 4اساسنامه سازمان ايرانگردي و جهانگردي در چارچوب مفاد اين مصوبه حداکثر ظرف مدت  3ماه توسط وزارت فرهنگ
و ارشاد اسالمي با هماهنگي سازمان برنامه و بودجه تنظيم و پس از تأييد سازمان امور اداري و استخدامي کشور به اجرا در
خواهد آمد .تا اصالح و تأييد اساسنامه جديد ،اساسنامه موجود به قوت خود باقي ميباشد.
 - 5ساختار تشکيالتي سازمان ايرانگردي و جهانگردي با توجه به مفاد اساسنامه جديد حداکثر ظرف مدت  1ماه از سوي
سازمان مذکور تهيه و به سازمان امور اداري و استخدامي کشور جهت تأييد ارائه ميگردد.
 - 3رئيس سازمان ،معاون وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي و دبير شوراي عالي ايرانگردي و جهانگردي خواهد بود.
 - 7وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي برنامه اجرائي تحول بخش ايرانگردي و جهانگردي را بر اساس برنامه دوم توسعه
اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي ظرف مدت سه ماه به هيات دولت ارائه خواهد نمود.

 - 8وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي مسئول اجراي اين مصوبه ميباشد و سازمان امور اداري و استخدامي کشور ضمن نظارت
بر اجراي آن ،گزارش پيشرفت اجرا را هر سه ماه يکبار به شوراي عالي اداري ارائه خواهد نمود.

مصوبه شوراي عالي اداري در مورد انتقال سازمان ميراث فرهنگي کشور به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي
(مصوب 1173/1/18شوراي عالي اداري)
شوراي عالي اداري در جلسه مورخ  1173/11/9بنا به پيشنهاد مشترك وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و سازمان امور اداري
و استخدامي کشور و به منظور نيل به اهداف برنامههاي توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران در
بخش نظام اداري و اجرائي و برقراري ارتباط تنگاتنگ و هماهنگ بين دستگاههاي مسئول و ذيربط در بخش ايرانگردي و
جهانگردي و جلوگيري از تداخل و توازي وظائف در بخش مذکور ،طرح يکپارچه سازي ساختار اداري بخش ايرانگردي و
جهانگردي در نظام اداري کشور را به شرح زير تصويب نمود:
ـ کليه وظايف و مأموريتهاي مربوط به امور سياحتي و زيارتي و ايرانگردي و جهانگردي که در قالب شاخه معاونت امور
سياحتي و زيارتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي سازماندهي شده است به سازمان مراکز ايرانگردي و جهانگردي منتقل
ميگردد و سازمان به عنوان «سازمان ايرانگردي و جهانگردي» ناميده ميشود.
ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي نسبت به انتقال آن بخش از اعتبارات (اعم از جاري و طرحهاي عمراني) ،اموال و
دارائيها ،تجهيزات و نيروي انساني معاونت سياحتي و زيارتي در حوزه مرکزي و واحدهاي استاني که مورد نياز سازمان
مذکور باشد اقدام خواهد نمود.
ـ سازمان ايرانگردي و جهانگردي موظف است تا پايان برنامه دوم توسعه وفق مفاد تبصره  41قانون برنامه توسعه و در
راستاي کاهش حجم تصدي وظايف دولت نسبت به واگذاري امور تصدي آن سازمان به بخش غير دولتي اقدامنمايد.
ـ اساسنامه سازمان ايرانگردي و جهانگردي در چارچوب مفاد اين مصوبه حداکثر ظرف مدت  3ماه توسط وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمي با هماهنگي سازمان برنامه و بودجه تنظيم و پس از تأييد سازمان امور اداري و استخدامي کشور به اجرا در
خواهد آمد .تا اصالح و تأييد اساسنامه جديد ،اساسنامه موجود به قوت خود باقي ميباشد.
ـ ساختار تشکيالتي سازمان ايرانگردي و جهانگردي با توجه به مفاد اساسنامه جديد حداکثر ظرف مدت  1ماه از سوي
سازمان مذکور تهيه و به سازمان امور اداري و استخدامي کشور جهت تأييد ارائه ميگردد.
ـ رئيس سازمان ،معاون وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي و دبير شوراي عالي ايرانگردي و جهانگردي خواهد بود.

ـ وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي برنامه اجرائي تحول بخش ايرانگردي و جهانگردي را بر اساس برنامه دوم توسعه اقتصادي،
اجتماعي و فرهنگي ظرف مدت سه ماه به هيات دولت ارائه خواهد نمود.
ـ وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي مسئول اجراي اين مصوبه ميباشد و سازمان امور اداري و استخدامي کشور ضمن نظارت بر
اجراي آن ،گزارش پيشرفت اجرا را هر سه ماه يکبار به شوراي عالي اداري ارائه خواهد نمود.

مصوبه شورايعالي اداري راجع به ادغام سازمان صنايع دستي ايران و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري (مصوب
)1185/1/13
شوراي عالي اداري در يکصد و سيامين جلسه مورخ  1185/1/13به منظور تقويت و توسعه صنايع دستي کشور و ايجاد
هماهنگي با سياستهاي توسعه صنعت گردشگري و در اجراي بند ( )1جزء » ب« ماده يك قانون برنامه سوم توسعه تنفيذ
شده در ماده  154قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي کشور تصويب کرد:
ـ سازمان صنايع دستي ايران با تمام وظايف ،اختيارات ،مسؤوليتهاي قانوني ،داراييها ،تعهدات ،اعتبارات ،امکانات و
نيروي انساني از وزارت صنايع و معادن منتزع و در سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ادغام ميشود.
تبصره ـ نام سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به » سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري« تغيير مييابد.
ـ سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري موظف است تشکيالت حوزه مرکزي و واحدهاي استاني خود را تهيه
و براي تأييد به سازمان مديريت و برنامهريزي کشور ـ حداکثر تا پايان خرداد ماه  1185پيشنهاد کند.
ـ سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري موظف است نسبت به انجام مراحل تصفيه شرکت صنايع دستي
ايران تا پايان سال  1185اقدامات الزم را به عمل آورد.
ـ سازمان مديريت و برنامهريزي کشور موظف است گزارش اجراي اين مصوبه را تا پايان سال  1185به شوراي عالي اداري
ارايه کند .

تعيين جايگاه تشکيالتي سازمان ميراث فرهنگي (مصوب شوراي عالي اداري)1173/1/18
سازمان ميراث فرهنگي به همراه کليه اعتبارات ،کارکنان ،داراييها ،اموال و تعهدات از وزارت فرهنگ و آموزش عاليمنتزع و به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي وابسته ميگردد.

شوراي سازمان ميراث فرهنگي حسب نظر رئيسجمهور در حضور و با رياست ايشان تشکيل خواهد شد.کليه اختيارات و مسئوليتهاي وزير و وزارت فرهنگ و آموزش عالي در رابطه با موضوع وظايف اجرايي سازمان ميراثفرهنگي به وزير و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي انتقال مييابد.
مصوبه شوراي عالي اداري در مورد اصالح روش صدور مجوز تاسيس دفاتر خدمات مسافرت هوايي ،سياحتي و
زيارتي(مصوب )1175/5/9
شوراي عالي اداري در شصت و هشتمين جلسه مورخ  ،1175/5/9بنا به پيشنهاد مشترك سازمان امور اداري و استخدامي
کشور و وزارتخانههاي راه و ترابري و فرهنگ و ارشاد اسالمي در اجراي مصوبهشماره /115دش مورخ  1171/1/31در
جهت ارتقاء سطح کارايي دستگاههاي دولتي و ارائه خدمات به موقع و موثر و تسهيل و تسريع امور ارباب رجوع به منظور
اصالح روش صدور مجوز تاسيس دفاتر خدمات مسافرت هواييوايرانگرديوجهانگردي (سياحتيوزيارتي) موارد
ذيلراتصويب نمود:
- 1صدور ،تمديد ،تعليق و لغو مجوز تاسيس دفاتر خدمات مسافرت ايرانگردي و جهانگردي و دفاتر خدمات مسافرت هوايي
به ترتيب به عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و وزارت راه و ترابري (سازمان هواپيمايي کشوري) است.
تبصره) کميته موضوع ماده واحده «قانون واگذاري مسئوليت امور مربوط به ترابري هوايي به سازمان هواپيمايي کشوري»
مصوب سال  1171از تاريخ ابالغ اين مصوبه منحل و وظايف و اختيارات آن به شرح بند ( )1به وزارتخانههاي مذکور واگذار
ميشود.
- 3وزارتخانههاي فرهنگ و ارشاد اسالمي و راه و ترابري «آيين نامه نظارت بر تاسيس و فعاليت دفترهاي خدمات مسافرت
هوايي و ايرانگردي و جهانگردي» مصوب  1171هيات وزيران را مطابق با مفاد اين مصوبه و در حدود وظايف و اختيارات
قانوني اصالح نموده و حداکثر ظرف مدت دو ماه به صورت جداگانه جهت تصويب به هيات وزيران پيشنهاد مينمايند.
- 1وزارتخانههاي راه و ترابري (سازمان هواپيمايي کشوري) و فرهنگ و ارشاد اسالمي ترتيبي اتخاذ مينمايند تا حسب
مورد صدور پروانه تاسيس دفاتر خدمات مسافرت هوايي و دفاتر خدمات مسافرت ايرانگردي و جهانگردي حداکثر ظرف
مدت  35روز از تاريخ اخذ مدارك مورد نياز پس از انجام مصاحبه ،تحقيقات و استعالمات ،معرفي مدير مربوطه و مشخص
کردن محل تاسيس و نشانه و نام دفتر انجام پذيرد.
تبصره) دستگاههاي ذيربط ترتيبي اتخاذ مينمايند تا پاسخ استعالم وزارتخانههاي راه و ترابري (سازمان هواپيمايي کشوري)
و فرهنگ و ارشاد اسالمي حداکثر ظرف مدت  15روز اعالم گردد.

- 4وزارتخانههاي راه و ترابري (سازمان هواپيماييکشوري) و فرهنگ و ارشاد اسالمي در جهت عدم تمرکز امور اجرايي
ترتيبي اتخاذ مينمايند تا واحدهاي استاني ذيربط بتوانند به تدريج نسبت به صدور ،تمديد ،تعليق و لغو تاسيس دفاتر خدمات
مسافرت هوايي و ايرانگردي و جهانگردي در خارج از مرکز اقدامنمايند.
- 5نحوه فعاليت دفاتر خدمات مسافرت هوايي و ايرانگردي و جهانگردي حسب مورد توسط وزارتخانههاي راه و ترابري
(سازمان هواپيمايي کشوري) و فرهنگ و ارشاد اسالمي مستمراً مورد نظارت و ارزيابي قرار گرفته و با متخلفين برابر با مفاد
آيين نامههاي موضوع بند ( )3اين مصوبه و ساير مقررات مربوطه رفتار ميشود.
- 3وزارتخانههاي راه و ترابري (سازمان هواپيمايي کشوري) و فرهنگ و ارشاد اسالمي ضمن تدوين مجموعه راهنماي
متقاضيان حاوي شرايط و ضوابط تاسيس دفاتر و ساير اطالعات مورد نياز ،ترتيبي اتخاذ مينمايند تا اخذ مدارك از
متقاضيان در صورت تمايل آنان ،به صورت غير حضوري از طريق واحدهاي پستي انجام پذيرد.
- 7وزارت راه و ترابري (سازمان هواپيمايي کشوري) تمهيدات مورد نياز جهت آموزش توجيهي و تخصصي مديران فني
دفاتر خدمات مسافرت هوايي و برگزاري آزمون تخصصي مربوطه را به نحو مقتضي فراهم مينمايد.
- 8وزراي راه و ترابري و فرهنگ و ارشاد اسالمي مسئول اجراي اين مصوبه ميباشند و دبيرخانه شوراي عالي اداري
گزارش پيشرفت اجراي آن را به شورا ارائه مينمايد.

آيين نامه حفاظت از ميراث فرهنگي کشور (مصوب  1181/1/38شوراي امنيت کشور)
ماده 1ـ حفاظت فيزيکي از آثار تاريخي و فرهنگي ( موزه ها ،تپه ها ،بناها ،محوطه ها و )...در محل و با اولويت حفاظت
پرسنلي ،مکانيکي ،الکترونيکي حسب مورد توسط سازمان ميراقث فرهنگي کشور طراحي و به مورد اجراء قرار گذارده خواهد
شد .
سازمان ميراث فرهنگي کشور نسبت به رفع نيازهاي حفاظتي با اولويت اقدام خواهد کرد.

ماده 3ـ به منظور جلب همکاري و حمايت شوراي اسالمي شهر ،بخش  .روستا در امر حفاظت ومرافبت از ميراث فرهنگي
کشور خصوصاً تپه هاي باستاني ،دستورالعمل الزم توسط وزارت کشور و سازمان ميراث فرهنگي کشور تدوين و اعالم
خواهد شد.

ماده 1ـ شهرداري هاي سراسر کشور موظفند در هر موردي که راساً اقدام به عمليات عمراني مي نماينديا مجوز آن را صادر
مي کنندو مکان عمليات ته نحوي از انحا مشمول ضوابط حفاظتي اعالم شده از سوي سازمان ميراث فرهنگي کشور مي
باشد .بدواً نظر سازمان ميراث فرهنگي کشور استعالم نموده و بر اساس آن اقدام نمايد.
ماده 4ـ شوراي عالي شهرسازي و معماري و کميسيون هاي ماده  5قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ،کليه
نظرات سازمان ميراث فرهنگي کشور در مورد ضوابط حفاظتي آثار تاريخي و عرهنگي در طرح جامع و تفضيلي شهر لحاظ
خواهند کرد.
ماده 5ـ کميسيون حفاظت از اماکن و تاسيسات مربوط شوراي امنيت کشور ظرف  3ماه بعد از تصويب اين آيين نامه ،رده
بندي حفاظتي اماکن مربوط به ميراث فرهنگي را انجام خواهد داد.
ماده 3ـ به منظور ايجاد هماهنگي در امر پيگيري و مبارزه با جرايم عليه آثار تاريخي و فرهنگي و مذهبي و نظارت بر
حسن اجراي آيين نامه ،کميته حفاظت از ميراث فرهنگي کشور به عنوان يکي از کميسيون هاي وابسته به شوراي امنيت
کشور با حضور نمايندگان قوه قضائيه ،وزارت امور اقتصادي و دارايي ،وزارت اطالعات ،سازمان اوقاف و امور خيريه ،شپاه
پاسداران انقالب اسالمي و نيروي انتظامي به رياست رييس سازمان ميراث فرهنگي تشکيل مي گردد.
مصوبات کميته که با اکثريت آراء و در حدود وظايف محوله به دستگاه هاي اجرايي اتخاذ مي گردد ،براي همه دستگاهها و
نهاد هاي اجرايي که آثار تاريخي را در اختيار دارند الزم االجراء خواهد بود
ـ دعوت از نماينده دبير خانه شوراي امنيت کشور جهت نظارت و تطبيق مصوبات کميته مذکور با سياستها و دستورالعمل
هاي ابالغي از سوي آن شورا در کليه جلسات کميته الزامي است.
ـ شرح وظايف و اختيارات و آيين نامه داخلي اين کميته به تصويب کميسيون حفاظت از اماکن تاسيات شوراي امنيت کشور
خواهد رسيد
ـ حداقل هر سال  3جلسه از جلسات شوراي تامين استان( حسب درخواست اداره کل ميراث فرهنگي استان) به امر حفاظت
از ميراث فرهنگي اختصاص خواهد يافتو براساس گزارش کميته حفاظت از ميراث فرهنگي استان اقئدامات و هماهنگي
هاي الزم انجام خواهد گرفت.
ماده 7ـ سازمان ميراث فرهنگي کشور با همکاري قوه قضائيه ،سازمان اوقاف و امور خيريه ،و نيروي انتظامي موضوع تمرکز
و رسيدگي فوري به جرايم عليه ميراث فرهنگي را پيگيري نمايند.

ماده 8ـ نيروي انتظامي،اهميت ميراث فرهنگي و نحوه حفاظت از اين قبيل آثار را در برنامه هاي آموزشي تخصصي رده
هاي مختلف نيروي انتظامي ،پيشبيني مي کند.
ماده 9ـ برنامه آموزشي الزم آشنايي ارزيابي گمرك و مامورين نيروي انتظامي و وزارت اطالعات براي تشخيص و
جلوگيري از قاچاق اموال فرهنگي توسط سازمان ميراث فرهنگي طراحي و با همکاري دستگاهها يزيربط اجراء خواهد شد.
ماده 11ـ سازمان ميراث فرهنگي کشور موظف است ،پيگيري هاي الزم را از ستاد کل نيروي مسلح جهت جهت تشکيل
يگان حفاظت ميراث فرهنگي با توجه به ماده  135قانون برنامه پنجساله سوم توسعه انجام دهد.
ـ تا زمان تشکيل يگان حفاظت ميراث فرهنگي ،کماکان نيروي انتظامي امر حفاظت داخلي آثار و اماکن تاريخي و فرهنگي
را عهده دار خواهد بود.
ماده 11ـ افدامات الزم براي انعقاد توافق نامه هاي دو يا چند جانبه با اولويت کشورهاي همسايه براي مبارزه با قاچاق
ميراث فرهنگي توسط سازمان ميراث فرهنگي کشور با همکاري وزارت کشور ،وزارت امور خارجه و گمرك جمهوري
اسالمي ايران انجام خواهد شد.
ماده 13ـ سازمان ميراث فرهنگي کشور موظف است ،اموال منقول تاريخي و فرهنگي موجود در موزه ها و مجموعه هعاي
تاريخي و فرهنگي تحت پوشش آن سازمان را حداقا هر يك سال يکبار کنترل و حسب مورد اقدامات قانوني الزم را انجام
دهد.
ماده 11ـ اموال تاريخي و فرهنگي موجود در بقاع متبرکه و اماکن نذهبي و تاريخي توسط سازمان اوقاف و امور خيريه و با
همکاري سازمان ميراث فرهنگي کشور شناسايي و بر اساس طرح مصوب کميته حفاظت از ميراث فرهنگي ،مورد مراقبت و
نگهداري قرار مي گيرند
ماده 14ـ آموزش نگهداري از اموال تاريخي و فرهنگي منقول موجود در بقاع متبرکه و اماکن مذهبي و تاريخي و انجام
اقدامات الزم براي نگهداري و مراقبت از اموال مذکور و همچنين عين اثر مذهبي و تاريخي ،توسط سازمان اوقاف و امور
خيريه ،با هماهنگي سازمان ميراث فرهنگي کشور انجام خواهد شد.
ماده 15ـ تعمير و مرمت بقاع و اماکن متبرکه تاريخي اموال منقوا تاريخي و فرهنگي موجود در آنها با اطالع قبلي ونظارت
سازمان ميراث فرهنگي کشور و توسط سازمان اوقاف و امور خيريه انجام خواهد شد.
ماده 13ـ تصميمات هيات امناي بقاع و اماکن متبرکه تاريخي براي تعمير و مرمت آنها در صورت تاييد اداره کل سازمان
ميراث فرهنگي استان قابل اجراء مي باشد.

ماده 17ـ طرح نگهداري و مراقبت از بقاع و اماکن متبرکه تاريخي از نظر تجهيزاتي و پرسنلي با هماهنگي سازمان ميراث
فرهنگي کشور ،توسط سازمان اوقاف و امور خيريه تهيه و به مورد اجراء گذاشته مي شود.
ماده 18ـ سازمان ميراث فرهنگي کشور تپه هاي باستاني و محوطه هاي تاريخي را عالمتگذاري و بوسيله تابلوهاي
راهنماي مناسب ،ضوابط حفاظتي و ضمانت اجراهاي قانوني آن را اعالم خواهد کرد.
ماده 19ـ کليه دستگاه هاي دولتي که اموال تاريخي و فرهنگي د راختيار دارند ،فهرست مصو اين اموال را به سازمان ميراث
فرهنگي کشورارسال خواهند داشت .آرشيو ملي اموال منقول تاريخي و فرهنگي کشور در سازمان مذکور تشکيل خواهد شد.
ماده 31ـ ملحقات و اموال منصوب يا موجود در بناهاي تاريخي و فرهنگي که به طور جداگانه نيز داراي ارزش فرعنگي و
تاريخي مي باشند توسط سازمان ميراث فرهنگي کشور شناسايي و فعرست مصور آنها به آرشيو ملي اموال منقول تاريخي و
فرهنگي ارسال مي گردد.
ماده 31ـ سازمان صدا و سيما با همکاري سازمان ميراث فرهنگي کشور و سازمان اوقاف و امور خيريه بخش متناسبي از
برنامه هاي خود را به معرفي شايسته ميراث فرهنگي اختصاص خواهد داد.
ماده 33ـ سازمان ميراث فرهنگي کشور موظف است ،شناسايي کامل اموال تاريخي و فرهنگي منقول موجود در سطح
کشور و ثبت آثار منقول ارزشمند در فهرست آثار ملي ايران زا با اولويت در برنامه هاي خود پيش بيني نمايد.
ماده 31ـ کميته ملي استرداد اموال تاريخي و فرهنگي ايران موجود در خارج از کشور ،با حضور نمايندگان وزارت کشور،
وزارت امور اقتصادي و دارايي ،وزارت امور خارجه ،دفتر خدمات حقوقي بين المللي رياست جمهوري ،کميته ملي يونسکو،
سازمان اوقاف و امور خيريه ،گمرك حمهوري اسالمي ايران ،سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي  ،نيروي انتظامي و وزرات
اطالعات به رياست رييس سازمان ميراث فرهنگي  .به منظور سياستگذاري و انجام هماهنگي در امور ذيل تشکيل مي
گردد:
الف ـ شناسايي اموال تاريخي و فرهنگي ايران موجود رد خارج از کشور که به طور غير قانوني از کشور خارج شده اند
ب ـ انجام اقدام فرهنگي و سياسي و حقوقي الزم نيز از طريق سازمانها و مراجع بين المللي و در حدود معاهدات بين
المللي موجود براي استرداد اموال تاريخي و فرهنگي ايراني خارج از کشور
ج ـ کسب اطالع به موقع از حراجهاي بين المللي اموال تاريخي و فرهنگي و انجام اقدامات کارشناسي ،تکميل مدارك و
طرح دعوي ،توقيف حراج و پيگيري حقوقي موضوع تا حصول نتيجه نهايي

د ـ انتشار کتاب مصور مشخصات اموال تاريخي و فرهنگي مسروقه ايراني و توزيع آن در سطح بين المللي جهت جلوگيري
از خريد اين قبيل اموال
هـ انجام اقدامات الزم براي طرح و پيگيري دعاوي حقوقي موضوع اين ماده در خارج از کشور
و ـ جلوگيري از ورود و خروج غير قانوني اموال تاريخي و فرهنگي در حدود معاهدات بين المللي موجود
ماده 34ـ نمايندگي هاي جمهوري اسالمي ايران در خارج از کشور و رايزني هاي فرهنگي جمهوري اسالمي ايران ،کليات
نشريه موسسات حراج بين المللي را حتي االمکان تا قبل از تاريخ حراج دريافت و جهت بررسي به سازمان ميراث فرهنگي
کشور ارسال ودر امر شناسايي اين قبيل اموال با سازمان ميراث فرهنگي کشور همکاري خواهن کرد.
ماده 35ـ سازمان ميراث فرهنگي کشور اخبار ،اطالعات و نشريات دريافتي را بررسي و اسناد دال بر مالکيت دولت ايران بر
اموال موضوع حراج ،يا خروج غير قانوني اين اموال از ايران را تهيه خواهد کرد.
ماده 33ـ سازمان ميراث فرهنگي کشور بر اساس اسناد موجود،طرح داخواست اوليه را تهيه و به دفاتر خدمات حقوقي بين
المللي جمهوري اسالمي ايران ارسال خواهد کرد
ماده 37ـ دفاتر خدمات حقوقي بين المللي جمهوري اسالمي ايران به منظور توقيف حراج اموال ايراني و پيگيري قضايي
موجود تا حصول نتيجه نهايي اقدامات الزم را در حدود معاهدات بين المللي و حقوق داخلي کشور محل وقع آثار ايراني
انجام خواهد داد.
ماده 38ـ وزارت امور خارجه از طريق مجاري دبپلماتيك و در حدود معهدات بين المللي موجود خصوصاً معاهدات 1971
يونسکو اقدامات سياسي الزم را براي استرداد اموال تاريخي و فرهنگي ايراني از کشور محل وقوع اثر را آغاز و تا حصول
نتيجه نهايي ادامه خواهد داد.
ماده 39ـ هر مورد از سرقت اموال تاريخي و فرهنگي همراه با اسناد الزم بالفاصله از سوي سازمان ميراث فرهنگي کشور
به نيروي انتظامي ايران گزارش و نيروي انتظامي با اولويت امر شناسايي محل وقوع و اسامي دارندگان اثر يا آثار مسروقه را
با همکاري سازمان پليس بين المللي آغاز و نتايج حاصله را در اختيار سازمان ميراث فرهنگي کشور قرار خواهد داد.
ماده 11ـ عالوه بر انجام اقدامات قانوني الزم ،موضوع تخلفات ديپلماتيك جهت رسيدگي به کميته رسيدگي به تخلفات
ديپلماتيك ارجاع خواهد شد.

ماده 11ـ وزارت آموزش و پرورش در مورد آموزش اهميت ميراث فرهنگي و معرفي ارزشهاي آن حسب مورد از طريق کتب
درسي و ساير رسانه هاي آموزشي ،پيش بيني الزم را انجام خواهد داد .سازمان ميراث فرهنگي کشور همکاري الزم را در
اين زمينه به عمل خواهد آورد.
ماده 13ـ تمهيذات تشکيالتي و اداري به منظور انجام اقدامات حفاظتي به پيشنهاد سازمان ميراث فرهنگي کشور توسط
سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور فراهم مي گردد.
ماده 11ـ کليه اقدامات حفاظتي مندرج در اين آيين نامه براي شرايط عادي طراحي شده است و براي شرايط غير عادي و
بحراني متناسب باتهديدات ناشي از بحران ،تمهيدات و طرحهاي ويژه اضطراري توسط سازمان ميراث فرهنگي کشور با
همکاري نيروي انتظامي ،دستگاه هاي ذيربط تهيه و به تصويب کميسيون حفاظت اماکن و تاسيسات شوراي امنيت کشور
خواهد رسيد.
ماده 14ـ نظارت بر حسن اجراي اين آيين نامه برعهدا باالترين مقام اجرايي وزارتخانهها و موسسات ذيربط مي باشد و
محل اختالفات ناشي از موارد اجمال و سکوت آن بر عهده شوراي امنيت کشور خواهد بود.

