اساسنامه انجمن های میراث فرهنگی مصوب ۶۵/۵/۵۹
از سال  3131انجمن هاي ميراث فرهنگي به صورت محدود با عنوان « انجمن حفظ آثار باستاني
بخش ها و دهات » فعاليت داشتند .در بند  13ماده  1قانون اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي كشور
مصوب  76/1/3با عنوان ( ايجاد و گسترش انجمن هاي ميراث فرهنگي در سطح كشور ) فعاليت اين
انجمن ها قانونمندتر گرديد .در پي آن  ،اساسنامه انجمن هاي ميراث فرهنگي كشور مصوب 61/6/1
از طرف شوراي سازمان ميراث فرهنگي كشور تدوين و اجرايي گرديد.
متن اساسنامه انجمن هاي ميراث فرهنگي پس از بازنگري و اعمال اصالحات كارشناسي از سوي
معاونت محترم حقوقي رياست جمهوري تاييد و در جلسه مورخ  ۶3/3/17به تصويب شوراي عالي
سازمان رسيده و اساسنامه انجمن های میراث فرهنگی کشور مصوب  ۳۱۷۱۳۷۳۱لغو گردیده است.

ماده اول – تعريف:
انجمن میراث فرهنگی ،نهادی ملی  -فرهنگی ،شبه دولتی و غیرانتفاعی است که با استناد به بند  ۱۳ماده
 ۱قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب  ( ۳۱۳۷تنفیذ شده در ماده  ۱قانون تشکیل سازمان
میراث فرهنگی و گردشگری مصوب  )۳۱۳۱تحت نظارت سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
(سازمان) بر حسب ضرورت و به تشخیص سازمان ،در مراکز استان ها ،شهرستان ها ،شهرها ،بخش ها،
دهستان ها و روستاهای کشور و به نام همان محل مورد نظر  -تشکیل می شود.
تبصره :سایر سازمان های مردم نهاد غیردولتی میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری ،که به استناد
قوانین و مقررات خاص خود تشکیل شده و فعالیت می کنند ،از شمول این اساسنامه خارج می باشند.
ماده دوم  -هدف:
هدف از تشکیل انجمن های موضوع این اساسنامه:
جلب مشارکت ،همکاری و همیاری کلیه دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی ،سازمان های
مردم نهاد و دیگر افراد جامعه با سازمان ،جهت حمایت ،حفاظت ،احیاء ،پژوهش ،معرفی ،آموزش و فرهنگ
سازی عمومی و کمک به پیشگیری از وقوع جرایم علیه میراث فرهنگی می باشد.
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ماده سوم – وظايف:
وظایف و اختیارات انجمن های موضوع این اساسنامه ،عبارتند از:
 )۳آگاهی بخشی و ترغیب مردم به حفظ ارزش های میراث فرهنگی و رعایت قوانین و مقررات ناظر بر آن با
هدف پیشگیری از وقوع جرایم میراث فرهنگی،
 )۱تهیه و اجرای برنامه های جلب مشارکت عمومی و جذب مساعدت های مالی و معنوی مردم در کلیه
مراحل شناسایی ،ثبت ،حفاظت ،معرفی ،پژوهش ،آموزش میراث فرهنگی و همچنین همکاری با مراجع
ذیصالح برای برخورد با متخلفین از ضوابط و مقررات میراث فرهنگی،
 )۱بررسی و ارائه مشاوره فرهنگی و اجتماعی به منظور اجرای مطلوب برنامه های مرتبط با میراث فرهنگی
در حوزه فعالیت خود متناسب با مقتضیات و امکانات محل و پیشنهاد آن به سازمان.
 )۴پیشنهاد راهکارهای عملی جلوگیری از هرگونه اقدام غیر قانونی در زمینه حفاری های غیر مجاز ،تخریب
آثار تاربخی ،خرید و فروش غیر مجاز اموال فرهنگی به سازمان،
 )۵همکاری با هیات های تخصصی ،کارشناسان ،بازرسان اعزامی از سوی سازمان و سایر مراجع قانونی،
 )۳ایجاد ارتباط میان سازمان با ارگان ها ،مقامات و دستگاه های ذیربط و جلب مساعدت همه جانبه آنان
برای دستیابی به اهداف انجمن،
 )۷انجام دادن سایر اموری که در حدود قوانین و مقررات از سوی سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری به انجمن ابالغ می شود.
ماده چهارم  -منابع مالی و نحوه هزينه کرد

الف  -منابع مالی انجمن ،عبا رتـنـد از :
 .۳هدایا و کمک های مردمی داخلی و خارجی و سازمان های مردم نهاد،
 .۱کمک های مالی بخش دولتی ،عمومی غیردولتی و خصوصی،
 .۱مساعدت های مالی سازمان ها و ارگان های بین المللی مرتبط با موضوع فعالیت های انجمن با تائید
سازمان؛
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 .۴درآمد ناشی از فعالیت های خدماتی ،پژوهشی ،آموزشی ،انتشاراتی و سایر امور مرتبط با موضوع وظایف و
حدود اختیارات انجمن؛

ب  -نحوه هزینه کرد:
 -۳درآمدهای انجمن به حسابی که نزد یکی از بانک های دولتی به نام انجمن گشایش می یابد ،واریز
می شود.
 -۱کلیه اسناد تعهدآور (قرارداد ،پیمان نامه ،تفاهم نامه و  )...به امضاء رییس و دبیر انجمن و اسناد مالی
(چک ،سفته و اوراق بهادار) به امضاء دبیر و حسابدار انجمن می رسد.
 -۱نحوه هزینه کرد عواید مالی انجمن ،براساس دستورالعملی خواهد بود که پس از تصویب انجمن و
تایید سازمان قابل اجراء است.
ماده پنجم  -ترکیب اعضاء
ترکیب اعضای انجمن موضوع ماده  ۳این اساسنامه ،به شرح ذیل است:

الف  -انجمن استان:
 .۳استاندار (رئیس)
 .۱مدیر کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان (دبیر)
 .۱رئیس شورای اسالمی استان
 .۴شهردار مرکز استان
 .۵مدیرکل اطالعات استان
 .۳فرمانده نیروی انتظامی استان
 .۷فرمانده بسیج استان
 .۳مدیر نمایندگی وزارت امور خارجه (در مناطق مرزی)
 .9رئیس یکی از دانشگاه های دولتی استان با انتخاب سازمان
 .۳1مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان
 .۳۳مدیر کل راه و شهرسازی استان
 .۳۱مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان
 .۳۱مدیر کل آموزش و پرورش استان
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 .۳۴مدیر کل صدا و سیمای استان
 .۳۵مدیر کل حفاظت محیط زیست استان
 .۳۳مدیر عامل مناطق آزاد استان
 .۳۷مدیر  ۳مدیران پایگاه ۳های میراث جهانی استان
 .۳۳سه نفر از مدیران سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه میراث فرهنگی با پیشنهاد دبیر و تصویب
اعضاء
 .۳9سه نفر از صاحب نظران و خبرگان میراث فرهنگی استان به پیشنهاد دبیر و تصویب اعضاء

ب – انجمن شهرستان
 .۳فرماندار (رئیس)
 .۱مسئول میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری شهرستان یا نماینده مدیرکل میراث فرهنگی.
صنابع دستی و گردشگری استان (دبیر)
 .۱رئیس شورای اسالمی شهرستان
 .۴شهردار شهر مرکز شهرستان
 .۵روسای ادارات و نهادهای موضوع بند الف در سطح شهرستان و در صورت عدم استقرار ادارات
متناظر در شهرستان ،نماینده ادارات کل.
 .۳مدیر عامل منطقه آزاد (چنانچه این نهاد در شهرستان وجود دارد)
 .۷سه نفر از مدیران سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه میرات فرهنگی شهرستان ،به پیشنهاد
دبیر و تصویب اعضاء
 .۳دو نفر از صاحب نظران و خبرگان میراث فرهنگی مقیم شهرستان به پیشنهاد دبیر و تصویب
انجمن استان

ج  -انجمن بخش و شهر :
 .۳بخشدار (رئیس)
 .۱نماینده اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان (دبیر)
 .۱رئیس شورای اسالمی بخش
 .۴نمایندگان ادارات و نهادهای متناظر موضوع بند ب در سطح شهرستان
 .۵دو نفر از مدیران سازمان های مردم نهاد فعال حوزه میراث فرهنگی به پیشنهاد دبیر و تصویب
اعضاء
4

 .۳دو نفر معتمد و صاحب نظر مقیم به پیشنهاد دبیر و تصویب انجمن شهرستان

د  -اعضا شورا ی دهستان:
 .۳دهیار (رئیس)
 .۱نماینده اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان (دبیر)
 .۱رئیس شورای اسالمی دهستان
 .۴نمایندگان ادارات و نهادهای موضوع بند ب در سطح شهرستان
 .۵سه نفر معتمد و عالقمند به میراث فرهنگی محلی مقیم به پیشنهاد نماینده میراث فرهنگی و
تصویب اعضا

ه  -انجمن روستا :
 .۳دهیار (رییس)
 .۱نماینده میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان (دبیر)
 .۱نمایندگان ادارات و نهادهای موضوع بند ب در سطح شهرستان و شهر
 .۴دو نفر معتمد مقیم و عالقمند به میراث فرهنگی به پیشنهاد و تصویب انجمن بخش و شهر
ماده ششم  :شرايط عضويت و رسمیت جلسات:
 .۳عضویت در انجمن افتخاری است.
 .۱مدت عضویت اشخاص حقیقی و سازمان های مردم نهاد سه سال است و تمدید آن منوط به تایید
اعضای انجمن می باشد.
 .۱انجمن ،در نخستین جلسه ،یک نفر از اعضای خود را به عنوان نایب رئیس و یک نفر را به عنوان
حسابدار انتخاب می کند.
 .۴جلسات عادی انجمن هر  ۱ماه  ۳بار و جلسات فوق العاده به پیشنهاد دبیر و موافقت رئیس انجمن
تشکیل می شود.
 .۵جلسات انجمن با حضور بیش از دو سوم اعضاه رسمیت یافته و تصمیمات آن با تائید اکثریت اعضاء
حاضر معتبر است.
ماده هفتم  -صدور احکام:
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حکم اعضای موضوع بندهای  ۳۳و  ۳9بند الف ماده پنجم و سایر افراد متناظر انجمن های شهرستان،
بخش ،دهستان و روستا توسط رییس انجمن صادر می شود،
ماده هشتم:
اساسنامه انجمن های میراث فرهنگی کشور مصوب  ۳۱۷۱۳۷۳۱لغو می شود.
ماده نهم:
این اساسنامه در  9ماده و یک تبصره در جلسه مورخ  9۵۳۵۳۱۳شورای عالی سازمان میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری مصوب و از تاریخ تصویب ،الزم االجراست
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