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مقدمه
به منظور تعالی فرهنگی و توسعه پايدار مناطق آزاد تجااري -صانعتی و وياژه اقتصاادي ،منشاور راهباردي اماور فرهنگای ،اجتمااعی و
گردشگري ملهم از سند چشم انداز ايران  ،1404سياست هاي كلی اقتصاد مقاومتی ،بند(ج) مااده ( )4قاانون چگاونگی اداره منااطق آزاد
تجاري -صنعتی مصوب  -1372و تبصره( )1ماده( )1و مواد( )4و ( )7قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي مصوب  1384باه شار
ذيل تصويب شد.
منظور از مناطق در اين منشور ،مناطق آزاد تجاري-صنعتی و ويژه اقتصادي می باشد.

 )1اهداف
الف – ساحت فرابخشی فرهنگ
 .1افزايش همگرايی منطقهاي ،ملی و اسالمی در جهت گسترش تفاهم ،تعامل و هويتيابی فرهنگی و اجتماعی.
 .2تقويت مستمر فرهنگ سازمانی و نظام اداري «دانايیمدار»« ،كارمحور»« ،مردمساالر»« ،مسئوليتپذير» و «فرآيندگرا»
در جهت كارآمدي ديوانساالري.
 .3پاسداشت ارزشهاي مشترک قومی ،منطقهاي ،ملی و دينی.
 .4تقويت ،تعميق و احياي فرهنگ مذهبی و سنت هاي دينی نظير وقف و ترويج گفتمان آزاد دينای و ماذهبی ،فلسافی-
اجتماعی و فرهنگی -هنري تأثيرگذار بهمنظور افزايش سطح انسجام و وحدت ملی.
 .5ارتقاي احساس امنيت اجتماعی و اعتالي اخالق و فرهنگ مدارا بهمنظور فرصتآفرينیهاي جديد توسعه اجتماعی.
ب – ساحت میانبخشی فرهنگ
 .1اصال و استقرار نهادهاي آموزشی و پژوهشی -كاربردي انسانمحور(معلم و متعلم) و توسعهنگر مناطق در همه سطو
آموزشهاي عمومی ،عالی ،تخصصی و فوق تخصصی-بين المللی با تكيه بر فعالسازي اقتصاد فرهنگ و هنر.
 .2ارتقاي كيفيت زندگی شهروندي با پايدارسازي اقتصاد اجتماعی خانواده محور ،ايجاد نشاط و سرزندگی هاي اجتمااعی،
بهبود بهداشت روحی ،روانی و افزايش شاخصهاي امنيت محيطی و كاهش آسيبهاي اجتمااعی باا بهارهمنادي از هماه
ابزارهاي فرهنگی و هنري بهويژه رسانه ،سينما ،تلويزيون ،موسيقی و ادبيات.
 .3ترويج فرهنگ توسعه درياپايه وتوسعه اقتصاد دريايی با تقويات امنيات اجتمااعی و ايجااد نظاماات سااحلنشاينی باا
بهرهمندي از برنامههاي اجتماعی -فرهنگی ،هنري و گردشگري دائمی در سواحل ،جزاير و مرزها.
پ – ساحتبخشی(تخصصی) فرهنگ
 .1توانمندسازي فرهنگی و اجتماعی مناطق بهمنظور ارتقاي سرانههاي فرهنگی ،اجتمااعی ،گردشاگري و هناري در حاد
استانداردهاي تعيينشده.
 .2احياي هنر ،فراگيركردن اجراي برنامهها و زمينه سازي براي افزايش تقاضاي خدمات و توليدات هنري ،ترويج پيامهاا و
ارزشهاي دينی و تقويت عنصر مطالعه ،توليد و عرضه كتاب و توسعه صنعت چاپ همسو با بازارهاي هدف باومی -ملای ،
منطقهاي و بينالمللی.
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 .3احياء و توسعه ظرفيتهاي فرابخشی ورزش ،ميراث فرهنگی ،بهداشات ،ساالمت و صانعت گردشاگري در منااطق باا
نگرش و عملكرد بومی -محلی ،ملی و فراملی.
 .4اهتمام به محيط زيست ،حفظ ميراث و جاذبههاي طبيعی ،حفاظت و بهره گيري از ميراث فرهنگی و منابع طبيعی.

 )2راهبردها
الف – ساحت فرابخشی فرهنگ
 .1برنامهها و فعاليتهاي فرهنگی و اجتماعی معطوف به تحكايم وحادت و وفااق ملای ،افازايش تفااهم و تعامالهااي
بين المللی(با اولويت كشورهاي همسايه) ،تقويات پيونادهاي باين بخشای فرهنگای ،هناري ،اجتمااعی ،گردشاگري،
اقتصادي ،بهداشتی ،ورزشی و زيستمحيطی.
 .2بهرهگيري از استعدادها و توانمنديهاي ملی و ايجاد زمينههاي مناسب جهات مشااركتهااي مردمای و تشاكلهااي
مردمنهاد مرتبط با موضوعات فرهنگی ،اجتماعی و گردشگري ،هنري ،محيط زيستی و بهداشتی.
 .3اصال نگرشها و انتظامبخشی به رفتارهاي فردي ،اجتماعی و ملی در حوزه شهري مناطق به منظور اعتالي ارزشهاي
مشترک قومی ،منطقه اي ،ملی و دينی.
 .4فراهمساختن تسهيالت براي تقويت فرهنگ كار و كارآفرينی ،مسئوليتپذيري ،وجدان كاري و ارتقاي نظم اجتماعی.
ب – ساحت میانبخشی فرهنگ
 .1توجه به سنت ها و ارزش هاي بومی ،قاومی و محلای تاثيرگاذار بار برناماههاا و كاركردهااي فرهنگای ،اجتمااعی و
گردشگري هر منطقه.
 .2بهرهمندي از ظرفيت مدارس ،دانشگاهها و مراكاز آماوزش رسامی و ريررسامی ،تارويج همگاانی و پيگياري اصاال
سيستمهاي يادگيري همراه كار و سفر با نگاه ويژه توانمندسازي نوجوانان وجوانان و تاأمين نياروي متخصاص ماورد نيااز
توسعه مناطق با رويكرد بينالمللی.
 .3بهرهگيري از معارف قرآن كريم ،سنت ،سيره پيامبر اعظم و ائمه معصومين (ع) و اصحاب منتخب ايشان ،سايره عقاال،
عرف زندگی در توسعه فرهنگی،اجتماعی و اقتصادي مناطق.
 .4گسترش همكاري با دستگاههاي اجرايی موضوع ماده ( )5قانون مديريت خدمات كشاوري-مصاوب  -1386در جهات
الگوسازي دستگاه ها.
 .5طراحی ،حمايت و گسترش الگوهاي عقالنی و رفتارهاي مطلوب در برگزاري مناسبتهاي ملی ،انقالبی و مذهبی نظير
اعياد اسالمی ،عزاداريها(عاشورا و )...و بهرهمندي بهينه از آنها در افق ملی ،فراملی و نشانسازيهاي پايدار(برندساازي) از
آنها.
پ– ساحتبخشی(تخصصی) فرهنگ
 .1تبيين و ترويج مبانی ارزشهاي ايرانی -اسالمی ،معارف قرآنی و فضايل اخالقی و ارائه آن در قالبهاي فرهنگی و آثار
هنري.
 .2جذب مشاركتهاي برنامهمدار ،كارآمد و نظارتپذير مردمی با تكيه بر اقتصااد باومی در حاوزه فرهنگای ،اجتمااعی و
گردشگري.
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 .3تعامل و ارتباط سازنده در حوزه فرهنگی ،اجتماعی و گردشگري با كشورهاي منطقه و سااير كشاورها و ساازمانهااي
تخصصی بينالمللی.
 .4انسجام فرهنگی و وحدت رويه رفتاري با رعايت تفاوت هاي فرهنگی ،تاريخی و اقليمی هر منطقه از طرياق گساترش
مشاركت هاي مردمی و سازمانهاي مردمنهاد معتبر و اشخاص حقيقی نامدار با بهرهمندي از نيروي انسانی بومی در كلياه
حوزههاي فرهنگی ،اجتماعی ،گردشگري ،محيط زيست و سالمت.
 .5ايجاد زمينههاي حضور نخبگان ورزشی ،اجتماعی ،فرهيختگان مولد علم ،هنر ،استعدادهاي درخشان و مهندسان خالق
اقتصاد دانشبنيان.
 .6رشد استعدادها ،خالقيتهاي فرهنگی و گسترش فعاليت هاي هنري و ادبی ساكنان مناطق.
 .7بهبود و احياي معماري ايرانی -اسالمی ويژه هر منطقه و تمهيد افزايش تأثيرگذاري محيطی بر آرامش ساكنان و جذب
گردشگران.

 )3مأموریتها
الف– ساحت فرابخشی فرهنگ
 .1تقويت احساس امنيت اجتماعی ،تكريم خانواده محوري و نظام مردم ساالري دينی.
 .2گسترش نهادسازي مردمی ،افزايش مسئوليت اجتماعی ،تحقق مشاركت حاداكرري ماردم در مساائل جااري و توساعه
جوامع محلی.
 .3تنظيم نظام نامه حقوق شهروندي و صيانت از حقوق مادي ،معنوي مردم اعم از بوميان ،مهاجران و گردشگران داخلی و
خارجی.
 .4الگو سازي مناسب فرهنگی ،اجتماعی در جهت توسعه مناطق و ارائه و تامين نيازهاي.
 .5اصال گفتمان ،نگرش هاي فرهنگی ،رفتارهاي اجتماعی و سلوک اداري.
 .6تقويت نظام پايش ،ارزيابی و بازخورد در سياستگذاري هاي فرهنگی و اجتماعی.
ب – ساحت میانبخشی فرهنگ
 .1ترويج آموزش ،پژوهش و اجراي رشته هاي ورزشی و برنامه هاي سالمت با تاكيد بر طب سنتی ،اساالمی و مكمال و
كلی نگر.
 .2ايجاد و گسترش تأمين اجتماعی مصرفكنندهمحور ،توسعه انواع بيمههاي كارآماد و آراماشآفارين ،ساالمت محاور و
پيشگيرانه مورد نياز كاركنان ،شهروندان و گردشگران با مشاركت ذينفعان بخش خصوصی و جوامع محلی.
پ– ساحت بخشی(تخصصی) فرهنگ
 .1اعتالي فرهنگ و هنر و ادبيات بهعنوان عناصر هويت بخش فرهنگ بومی-ملی.
 .2توسعه فضاهاي فرهنگی ،هنري ،ورزشی و نظارت و رنیسازي برنامهها براي ارتقاي اثربخشی آنها.
 .3حفاظت ،احياء ،ساماندهی و افزايش بهره وري از ميراث فرهنگی ،آثار و ابنيه ،موقعيتها ،محيطها ،چشم اندازها و مناظر
طبيعی و فرهنگی.
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 .4تعميق نقش و گسترش گردشگري در توسعه محلی ،ملی و بينالمللی.
 .5گسترش فعاليتها ،رشد استعدادها و شكوفاسازي خالقيتهاي هنري و ادبی در مناطق.
 .6بازاريابی و معرفی مراكز تاريخی ،فرهنگی ،طبيعی و جاذبههاي گردشگري مناطق در ابعاد ملی و فراملی.
 .7توسعه منابع انسانی صنعت گردشگري از طريق توليد و اجراي برنامههاي آموزشی ،پژوهشی و كارگاهی مستمر.
 .8پاسداشت ورزش هاي پهلوانی و باستانی بومی-محلی با تاكيد بر مزيت هاي جغرافيايی و حقوقی هر منطقه.
 .9تقويت اقتصاد ورزش مبتنی بر باشگاه داري حرفه اي و استعداديابی و پرورش ورزشاكاران مساتعد نوجاوان و جاوان و
بانوان.
.10

توسعه صنايع فرهنگی ،گسترش بهرهمندي از سينما ،تلويزيون ،رسانه هاي صوتی-تصاويري ،فضااهاي مجاازي،

هنرهاي ديجيتالی و رسانه هاي نوين تأثيرگذار در ساحت مشاركتهاي ملی و فراملای در جهات احيااي اقتصااد خاالق و
رونقبخشی به ابعاد گوناگون اقتصاد فرهنگ.

 )4الزامات
 .1حداقل يك نفر از اعضاي هيات مديره سازمان هاي مناطق از ميان چهره هااي شااخص و اثرگاذار در حاوزه فرهنگای
اجتماعی انتخاب شود.
 .2شرايط احراز مسئوليت و مديريت فرهنگی ،اجتماعی و گردشگري و نظارت بر عملكرد و اثربخشی فعاليت ها در منااطق
بر اساس دستورالعمل ابالری دبيرخانه شوراي عالی مناطق خواهد بود.
 .3تمامی درآمدهاي حاصل از اجراي اين تصويبنامه و حداقل ده درصد از درآمد هر منطقه در هرسال به تحقق برنامه هاي
فرهنگی -اجتماعی و گردشگري اختصاص می يابد.
 .4اعضاي هيأتمديره سازمانهاي مناطق ،اجراي مفاد اين تصويبنامه را بر عهده دارند .مصوبات هيأتمديره نبايد با مفااد
اين تصويبنامه مغايرت داشته باشد.
 .5سازمان هاي مناطق ويژه اقتصادي ريردولتی مكلف به رعايت اين تصويبنامه برابر اساسنامه و مقررات مرباوط باه خاود
می باشند و در خصوص الزامات نيز موظف به تهيه طر پيشنهادي خاود و اجاراي آن پاز از تايياد دبيرخاناه شاورايعالی
مناطق می باشند.
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