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ارشاد اسالمی  فرهنگ وهای میراث فرهنگی کشور و ایرانگردی و جهانگردی از وزارتسازمان - 1ماده 

های وظایفی که سازماناختیارات و کلیه با« سازمان میراث فرهنگی و گردشگری»منتزع و از ادغام آنها 

اند و کلیه امکانات، اموال و نیروی انسانی زیر نظر رئیس بودهدارا مذکور به موجب قوانین و مقررات مختلف

 .شودرئیس سازمان با حکم رئیس جمهور منصوب میگردد.می جمهور تشکیل

 کلیه وظایف و اختیارات وزیر و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در - 1تبصره 

 .شودمیراث فرهنگی و ایرانگردی و جهانگردی به رئیس سازمان منتقل میامور

 فرهنگی ووظایف حاکمیتی سازمان ایرانگردی و جهانگردی به سازمان میراث - 2تبصره 

 اعتبارات،شود و وظایف اجرایی و امور تصدی آن با همه امکانات،گردشگری منتقل می

 دولتی با، تعهدات و اعتبارات در قالب یک شرکتهانیروی انسانی، اموال و دارایی

 گردشگری وابستهعنوان شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی به سازمان میراث فرهنگی و

 .گرددمی

 

 فرهنگیسازمان میراث فرهنگی و گردشگری براساس اساسنامه سازمان میراث - 2ماده 

 اداره 1370.7.7مصوب ایرانگردی و جهانگردیو قانون توسعه صنعت  1367.4.28کشور مصوب 

 شش ماه پس از تصویب این قانونشود. تعیین وظایف و اختیارات این سازمان ظرف مدتمی

 اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمیبا رعایت مفاد قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،

 غیردولتی، حذف وظایفوظایف تصدی به بخش گیری واگذاریبا جهت 1379.1.17ایران مصوب 

 استانی با پیشنهاد مشترک سازمان میراث فرهنگی وغیرضرور، تفکیک وظایف ملی و

 ریزی کشور و تأیید هیأت وزیران به تصویب کمیسیونبرنامهگردشگری و سازمان مدیریت و



 .قانون خواهد رسیدکننده به اینمشترک رسیدگی

 چگونگیمنظور هماهنگی درمکلف است بهسازمان میراث فرهنگی و گردشگری  -تبصره 

 کنوانسیون حفاظتگیری از میراثهای طبیعی کشور و اجرای تعهدات مطروحه درامکان بهره

 مشترک سازمانای با پیشنهادنامهمیراث فرهنگی و طبیعی جهان نسبت به تدوین آئین

 .میراث فرهنگی و گردشگری و سازمان حفاظت محیط زیست اقدام کند

 .نامه مذکور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسیدنآئی

 

 معاون اولشورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری به ریاست رئیس جمهور یا - 3ماده 

 امور خارجه، مسکنرئیس جمهور و عضویت رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و وزرای

 تحقیقات و فناوری،لوم،و شهرسازی، راه وترابری، کشور، فرهنگ و ارشاد اسالمی، ع

 ریزیمدیریت و برنامهامور اقتصادی و دارائی و آموزش و پرورش و رؤسای سازمانهای

 زیست و چهار نفر کارشناس خبرهکشور، صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران و حفاظت محیط

 .گرددحکم رئیس جمهور تشکیل میبا پیشنهاد رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و

 بود ورئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری دبیر شورای عالی خواهد - 1تبصره 

 .گردددبیرخانه شورای عالی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تشکیل می

 ها، سازمانها، نهادها، شرکتها و مؤسساتکلیه وزارتخانه - 2تبصره 

 بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح شهرداریها و کلیه دستگاههایی که شمول قانوندولتی،

 .باشندحدود وظایف قانونی خود، موظف به اجرای مصوبات این شورای عالی مینام است در

 

 :استوظایف و اختیارات شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری به شرح زیر - 4ماده 

 .گردشگریهای کالن امور میراث فرهنگی وها و برنامهتصویب سیاستها، خط مشی -الف 

 تحقق اهداف بخشجلب حمایت بخشهای دولتی و غیردولتی و بخش تعاونی و خصوصی برای -ب 

 .میراث فرهنگی و گردشگری



 مربوط بهگذاری بخش غیردولتی و افزایش سهم آن در امورفراهم کردن زمینه سرمایه -ج 

 .میراث فرهنگی و گردشگری

 میراثتصویب این قانون برعهده شورای سازمانکلیه وظایف قانونی که تا قبل از  -د 

 .فرهنگی کشور و شورای عالی ایرانگردی و جهانگردی بوده است

 .سایر وظایف و اختیارات تعیین شده برای شورای مذکور در این قانون -هـ 

 وزیرانهیأتبا پیشنهاد شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری و پس از تصویب -تبصره 

 عالی به ریاستدر استانهائی که ضرورت ایجاب کند، شورایی مشابه شورایحسب مورد 

 شورای عالی ایجادها و سازمانهای مذکور دراستاندار و عضویت مدیران کل وزارتخانه

 .خواهد شد

 

 تواند نگهداری و اداره اماکنسازمان میراث فرهنگی و گردشگری می - 5ماده 

 های امنای منتخب انجام دهد. وظایفا زیر نظر هیأتها رهای تاریخی و موزهمحوطهو

 اختیارات و چگونگی فعالیت هیأتهای امناء و نحوه حمایت، نظارت و ارزیابیو

 ای خواهد بود که به پیشنهاد سازمان میراث فرهنگینامهآنها به موجب آئینفعالیتهای

 .رسدتصویب هیأت وزیران میبهو گردشگری

 

 ، حسب1382شود در سالریزی کشور اجازه داده میان مدیریت و برنامهبه سازم - 6ماده 

 به هرگونهپیشنهاد سازمانهای موضوع این قانون در محدوده اعتبارات مصوب نسبت

 نحوی کهبهای آنهاجابجائی، تغییر ردیف، کاهش یا افزایش اعتبارات ردیفهای بودجه

 اداره امورفراهم نموده و اختاللی در حداکثر تسهیالت الزم را جهت اجرای این قانون

 .مربوط ایجاد نشود، اقدام نماید

 

 وهای تبلیغی ملیسازمان میراث فرهنگی و گردشگری مکلف است برنامه - 7ماده 



 های جهانگردی آن راالمللی برای معرفی میراث فرهنگی ایران و جاذبهبین

 مرحله اجرا درآورد. کلیههای ارتباط جمعی داخلی و خارجی به رسانهازطریق

 .باشنداجرائی مکلف به هماهنگی و همکاری با سازمان مذکور میدستگاههای

 

 جلببه منظور فراهم کردن زمینه توسعه پایدار میراث فرهنگی و گردشگری، - 8ماده 

 خارجی مصوبگذاریگذاری داخلی و خارجی با رعایت قانون تشویق و حمایت سرمایهسرمایه

 های تاریخی،محوطهدر ایجاد تأسیسات زیربنائی جهت معرفی بهتر بناها و1380.1 2.19

 تواند درجهانگردان، دولت میتأسیسات ایرانگردی و جهانگردی و ارائه خدمات مناسب به

 مناطق کمتر توسعه یافته بههای گردشگری با تأکید برمناطق مستعد کشور و قطب

 .گردشگری را بدهدتأسیس مناطق نمونهمتقاضیان بخشهای غیردولتی اجازه 

 

 هر یک ازشورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری مکلف است متناسب با جایگاه - 9ماده 

 ترتیبکشورها در اهداف بازار جهانگردی ایران صدور روادید برای اتباع آنها را به

 :بندی و به وزارت امور خارجه جهت اقدام ابالغ نمایدزیر دسته

 .لغو روادید -الف 

 .اجازه ورود با پروانه گذر مرزی -ب 

 .صدور روادید در مبادی ورودی ایران برای مدت معین -ج 

 حداکثرهای ایران در خارج از کشور در زمانهای معینصدور روادید در سفارتخانه -د 

 .ظرف مدت یک هفته

 نسبت به صدوررجیوزارت امور خارجه مکلف است برای تحقق اهداف جلب جهانگردان خا

 .روادید برای آنان با رعایت مفاد این ماده اقدام نماید

 وزارتها و دستگاههای مرتبط با صدور روادید موظف به همکاری باسایر وزارتخانه

 .باشندامور خارجه برای تحقق این ماده می



 

 ر در بندمذکوهایاختیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی درخصوص معافیت - 10ماده 

 محدوده میراثدر 1380.11.27( قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 139ل( اصالحی ماده ))

 .شودواگذارمیوگردشگریفرهنگیمیراثسازمانفرهنگی وگردشگری به

 

 سال همه سالهبرای مدت ده 1383دولت مکلف است درصورت وجود تقاضا از سال  - 11ماده 

 مذکور درفاینانس(استفاده از منابع مالی خارجی ) ( از مجوزهای%10تا ده درصد )

 میراثهای توسعه یا قوانین بودجه ساالنه را به اجرای طرحهای جامع توسعهبرنامه

 جملهفرهنگی و گردشگری استانی و ملی و ایجاد تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی از

 بخشهایتبط، توسطمراکز اقامتی و پذیرائی، خدمات حمل و نقل و سایر طرحهای مر

 .غیردولتی اختصاص دهد

 استفاده از منابعاطالق این ماده شامل مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام برای -تبصره 

 .خارجی نخواهد بود

 

 االجراست و کلیه قوانین و مقرراتاین قانون از زمان تصویب الزم - 12ماده 

 .گرددبا این قانون لغو میمغایر

 

 بیستشنبه مورخمل بر دوازده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز سهقانون فوق مشت

 در تاریخو سوم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسالمی تصویب و

 .به تأیید شورای نگهبان رسیده است 1382.11.14


