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الف ) مقدمه
ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر به استناد مصوبه شماره /760961ت 79791هـــ مور 7901/77/8هیات محترم
وزیران به منظور توسعهه رردشعگری داخ ی و ایداد هماهنگی و اجادام در ارا ه خدمات مناسب برای رهاه لام مااهران و
رردشععگران و همچنین مدیریت یکپارچه ،سععیاسععتگذاری ،برجامه ریزی ،سععازماجدهی و جظارت بر اجدام ههاتیتهای سععفر
تشکیل شده است.
این سعتاد به وورت دا می در ووم سام و در تمامی استانها و شهرستاجها و مناوق آزاد کشور با شرح وظایف مشخص
و ساختار تشکیالتی منادم ،مااعی خویش را در امرساماجدهی ،توسهه و ارتقای خدمات سفر و رردشگری به کار ررهته و
امید اسعت با عنایا ت خداوجد بزرگ و توجهات لضعرت وتیهصرعع) ،،و با همکاری و همراهی تمامی متوتیان امر ،در مایر
رهاه لام هموونان عزیز،رامهای اساسی برداشته شود.
درهمین راسعتا دبیرخاجه سعتاد مرکزی هماهنگی خدمات سعفر با همکاری و لمایت دسعتگاههای عضو ستاد مرکزی در
مقاوع و هواوعل مخت ف جاع ت به تهیه ورح های مناس تی برای اجرا توسس ستاد های استاجی و شهرستاجی و مناوق آزاد
اقدام جموده که تهیه و تدوین ورح جوروز و تاباعععتان ،ورح های مناسععع تی تهطیالت م ی و مذه ی ماجند عید هطر ،دهه
هدر ،محرم و غیره ازجم ه ورح های ابالغی از سوی ستاد مرکزی و اجرا شده توسس ستاد های اجرایی خدمات سفر استاجها
می باشد.
امید است همه دستگاههای عضو ستاد مرکزی و ستاد های اجرایی خدمات سفر استاجها ،شهرستاجها و مناوق آزاد کشور؛
برجامه ریزی و اهتمام الزم در اجرای این ورح مهموم دارجد.
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ب) سیاستها  ،اهداف و استراتژیهای بلند مدت ستاد هماهنگی خدمات سفر
در تصویب نامه شماره /760961ت 79791هـ مور  7901/77/8هیات محترم وزیران ؛ وظایفی برای ستاد
های اجرایی خدمات سفر استانها برای اجرا در طول سال معین گردیده است لذا در این قسمت وظایف
مذکور به نوعی تبیین گردیده و به تعدادی از مصداق های اجرایی آن اشاره شده است  .الزم به ذکر
است این موارد تحت عنوان سیاستها  ،اهداف و استراتژیهای بلند مدت در اولین جلسه ستاد
مرکزی هماهنگی خدمات سفر در تاریخ  01/77/10بررسی و تصویب گردیده است .لذا موارد ذیل به
عنوان اصول کلی و اهداف اصلی در همه طرح ها اعم از نوروز ،تابستان ،و طرح های مناسبتی قابل اجرا
و بهره برداری می باشد

 -1برنامه ریزی به منظور ارایه خدمات شایسته به مسافران و گردشگران شامل:
 ،1-1توزیع سفر به تمامی جقاط دیدجی و جاذبههای رردشگری استان
 ،1-2مدیریت یکپارچه مراکز اسکان و اقامت استان
 ،1-3استفاده بهینه از ظرهیتهای اسکان ادارات آموزش و پرورش ،شهرداری ها ،کمپ های دوتتی و خصووی ،زا ر سراها،
خاجه مااهر و  ...در وورت ضرورت
 ، 1-4ارا ه خدمات مناسب اجتظامی ،تراهیکی و لمل و جقل در شهرها و محورهای مواوالتی استان با مشارکت دستگاههای
عضو ستاد
 ،1-5ارا ه خدمات امداد و جدات با مشارکت دستگاههای ذیربس
 ،1-6ارا ه خدمات بهداشت ،درمان و سالمت با مشارکت دستگاههای ذیربس
 ،1-7اوالع رساجی و راهنما ی مااهران با همکاری ادارت دستگاههای ذیربس
 ،1-8ارا ه خدمات امداد خودرو با همکاری شرکتهای خودروساز و بهرهریری از تواجکاجون جهاجگردی و اتوم ی راجی
 ،1-9اتخاذ تدابیر مناسب جهت خدمات امدادی دریا ی در استاجهای سال ی
 -2اجرای سیاستهای کلی و برنامههای ابالغی ستاد مرکزی شامل:
 ،2-1اجرای مصوبات و دستوراتهملهای ستاد مرکزی
 ،2-2ابالغ مصوبات ستاد مرکزی به دستگاههای عضو ستاد اجرایی استان و شهرستاجهای تابهه
 ،2-3ارا عه رزارش ماعععتمر از عم کرد سعععتعاد اجرایی در لوزههای مخت ف خدماتی ،جظارتی و  ...و همچنین روجد اجرای
ابالغیهها به دبیرخاجه ستاد مرکزی
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 -3ارایه پیشنهادهای کاربردی به ستاد مرکزی جهت بهبود روشها و فرایندهای اجرایی در استانها شامل:
 ،3-1اعالم چاتشها و آسیبهای سفرهای ساتهای پیش ،به همراه پیشنهاد اواللی
 ،3-2سعندش دورهای میزان هماهنگی و آمادری اعضاء ستاد و سایر دستگاههای مرت س و اجهکاس موضوع به ستاد مرکزی
جهت برجامهریزیهای آتی
 ، 3-3اجهکاس تدربیات موهق استاجی به ستاد مرکزی به منظور بررسی و بهره مندی در سایر استاجهای کشور

 -4استتفاد ا ررفیتهای شتورای برنامه ریزی و توسهه استان و کارگرو تصصصی میرا فرهنگی ،ننای
دستی و گردشگری شامل:
 ،4-1بررزاری ج اعات و جشاتهای تخصصی شورای برجامه ریزی با لضور اعضاء ستاد اجرایی به منظور الصاء تواجمندیها
و استفاده بهینه از ظرهیتهای استان در لوزه رردشگری
 ،4-2شعناسعایی و ارجاع چاتشعهای زیرسعاختی اسعتان در ارت اط با سفر به والدهای استاجی دستگاههای ذیربس جهت در
دستور کار قرار دادن و پیگیری موضوع
 ،4-3برجامهریزی برای پیشبینی اعت ارات مورد جیاز جهت رهع چاتشهای زیرساختی
 - 5مهرفی ررفیتها و توانمندیهای گردشگری استان به شیو ها و مدلهای نوین شامل:
 ،5-1برجامهریزی در جهت مهرهی مقاود جدید و کمتر شناخته شده استان
 ،5-2بهرهمندی از ظرهیت ستاد اجرایی استان به منظور تدمیع و الصاء تواجمندیهای رردشگری استان
 ،5-3بهرهمندی از هنآوریهای ارت اوی جوین و هضای مدازی به منظور اوالع رساجی و مهرهی جاذبهها و ظرهیتهای استان
 ،5-4تالش برای تدمیع ،ت یغ و اوالعرساجی ظرهیت و تواجمندیهای الصاء شده در لوزه رردشگری
 ،5-5برجامهریزی مناسب برای به هه یت درآوردن ظرهیتهای مغفوم ماجده استان در لوزه رردشگری
 -6هماهنگی های اداری و پشتیبانی مربوط به ستاد شامل:
 ،6-1ودور الکام اعضاء ستاد هماهنگی خدمات سفر استان و روسای ستادهای شهرستاجهای تابهه
 ،6-2شناسایی و دعوت به همکاری والدهای اداری ذیمدخل ماموریت ستاد که در مصوبه هئیت محترم وزیران قید جشده
است.
 ،6-3اجادام بخشی به ههاتیتهای دستگاههای عضو ستاد در راستای ماموریتهای محوته
 ،6-4شناسایی جیازمندیهای اداری و پشتی اجی ستاد اجرایی جهت اجرای وظایف ستاد و ماموریت های ابالغی از سوی ستاد
مرکزی
 ،6-5برجامهریزی به منظور اسععتفاده از تواجمندیهای اداری و ماتی والدهای عضععو سععتاد اجرایی اسععتان در راسععتای ارا ه
خدمات بهتر به مااهران
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 –7نظارت بر تاسیسات و موسسات گردشگری شامل::

 ،7-1جظارت بر ههاتیت مراکز اقامتی اعم از هتل ،هتل آپارتمان ،مهماجپذیر و خاجه مااهر و ....
 ،7-2جظارت بر ههاتیت دهاتر خدمات مااهرتی و جرخرذاری باتههای سفر و رردشگری
 ،7-3جظارت بر جحوه ارا ه خدمات مراکز بینراهی در ک یه محورهای مواوالتی استان
 ،7-4جظارت بر ههاتیت مراکز پذیرا ی و رستوراجهای شهری
 ،7-5جظارت بر مراکز رزرواسیون و خدمات رردشگری و شرکتهای مرت س تخصصی این لوزه
 ،7-6بهرهریری از ظرهیتهای موجود در رروهها و سازماجهای مردم جهاد در اجدام امر جظارت
 ،7-7ایداد هماهنگی با مراجع قضایی و اجتظامی جهت برخورد قاجوجی با متخ فین التماتی
 ،7-8جظارت بر ههاتیت تاسیاات و موساات خدمات رردشگری دریا ی در استاجهای سال ی
 ،7-9الصاء مشکالت و جواقص التماتی تاسیاات و موساات مذکور و برجامهریزی در جهت رهع آجها

 – 8نظارت سایر ننوف ارایه دهند خدمات به مسافران و گردشگران
 ،8-1تشعکیل کمیته جظارت به شعکل ت فیقی متشعکل از دسعتگاههایعاداره کل وعنهت ،مهدن و تدارت استان،وزارت آموزش و
پرورش ،داجشعگاه ع وم پزشعکی اسعتان ،اداره کل تهزیرات لکومتی استان ،اداره کل لمل وجقل وپایاجه ها ،جیروی اجتظامی استان
عاماکن عمومی ،اداره کل میراث هرهنگی ،ونایع دستی و رردشگری استان.
 ،8-2جظارت بر جرخ خدمات مخت فی که در سطح استان به مااهر و رردشگر ارا ه می شود.
 ،8-3بهره ریری از توان ادارات کل تهزیرات لکومتی در جظارتها
 ،8-4جظارت بر ههاتیت رستوراجها ،آشپزخاجه های ونهتی و مراکز عرضه مواد غذا ی به تحاظ بهداشتی
 ،8-5جظارت بر کار مراکز لمل و جقل درون شهری ،تاکایراجی ،اتوبوسراجی ،تاکای ت فنی و غیره.
 ،8-6جظارت بر کار مراکز خدماتی ،رهاهی ،تفریحی
 ،8-7ج وریری از اهزایش کاذب قیمتها و ههامسازی ستاد تنظیم بازار

-9تهیه ،تدوین واجرای برنامه های فرهنگی  ،اجتماعی درسطح استان شامل:
 ،9-1برجامه ریزی به منظور بررزاری برجامههای هرهنگی ،با در جظر داشتن سنن و آ ین های بومی و مح ی
 ،9-2بررزاری جشعنوارهها و جمایشعگاه با بکارریری هنرهای سعنتی و بومی در جقاط مخت ف اسعتان و شهرستاجها با در جظر
داشتن امکان لضور مااهران
 ،9-3بررزاری جشنوارههای هرهنگی وهنری
 ،9-4برپا ی جمایشگاههای ونایع دستی  ،بازارچه های سنتی وسوغات
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 ،9-5ایداد آمادری در موزههای اسعععتان به منظور تاعععهیل در بازدید ماعععاهران جوروزی به تحاظ اهزایش راهنمایان خ ره
وساعات کار
 ،9-6آمادهسازی محووههای تاریخی و هرهنگی
 ،9-7تمیهدات الزم به منظور آمادهسعازی مااجد ،لاینه ها واماکن مذه ی وزیارتی برای استفاده مااهران واجرای برجامه
های مناس تی
 ،9-8برجامه ریزی برای استق ام از اوتین مااهران ورودی به استان و همچنین مراسم جمادین بدرقه
 ،9-9اجرای برجامههای هرهنگی ورزشی دریا ی در استاجهای سال ی
 -11اطالع رسانی ،تبلیغات و راهنمائی مسافران و گردشگران شامل:
 ،11-1توتید و توزیع اقالم ت یغاتی به منظور اوالع رساجی جاذبه های رردشگری استان
 ،11-2برجامهریزی در خصوص اجدام ت یغات محیطی به منظور مهرهی امکاجات ،رویداد های هرهنگی و خدمات ستاد
 ،11-3اسعععتفعاده از هنآورهعای جوین ارت عاویع وای های ،ب وتوث ،پیامک و  ،...برای اوالع رسعععاجی و ت یغات جاذبههای
رردشگری استان
 ،11-4استفاده از ظرهیتهای سازماجهای مردم جهاد در موضوع اوال ع رساجی و راهنمایی مااهران
 ،11-5برجامهریزی برای اسعتفاده از هضای مدازی برای اوال ع رساجی ،ت غیات و مهرهی جاذبهها و ظرهیتهای رردشگری
استان
 ،11-6برجامهریزی به منظور اسعتقرار پایگاههای اوالعرسعاجی و پاسعخگو ی به سئ واالت مراجهان در م ادی ورودی و محل
های پر تردد
 ،11-7بهرهریری از ظرهیت وداوسیمای استان به منظور آمادهسازی جامهه میزبان برای استق ام از مهماجان و مااهران
 ،11-8پیش بینی توتید و پخش برجامهها و ک یپهای مهرهی جاذبهها و ظرهیتهای رردشگری استان
 ،11-9بهرهریری از ظرهیت رساجههای مکتوب برای اوالع رساجی به مااهران
-11ایجاد نظام پاسصگویی مناسب برای گردشگران شامل:
 ،11-1راه اجدازی جظام یکپارچه پاسععخگویی به رردشععگران در سععطح اسععتان از وریق مرت س کردن و متمرکز جمودن ک یه
ساماجه های پاسخگو ی والدهای اداره زیر مدموعه ستاد
 ،11-2برجامهریزی به منظور رسیدری به شکایات واو ه با اوتویت بخشی به و تاریع در امور مااهران استان
 ،11-3دریاهت پیشنهادات ،جظرات و شکایات و ارسام آن به ستاد مرکزی
 ،11-4ایداد ارت اط ساماجهای استاجها با جظام یکپارچه  19629ستاد مرکزی
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الف – مهرفی اعضاء و ارکان ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر
با عنایت بهتصـویب نامه شماره /760961ت79791هـــ مور 7901/77/8هئیت محترم وزیران ،سعتاد مرکزی
هماهنگی خدمات سعفر متشعکل از  22دسعتگاه اوع ی و دستگاه تابهه هرعی از وزارت خاجه های مخت ف به شرح ذیل
تشکیل رردیده است.
 .1وزارت میراث هرهنگی ،ونایع دستی و رردشگری بهنوان ر یس ستاد
 .2وزارت کشورع جماینده سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور،
 .3سازمان ودا و سیما
 .4جیروی اجتظامی
 .5وزارت دادراتری ع جماینده سازمان تهزیرات لکومتی،
 .6وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ع جماینده اورژاجس کشور،
 .7وزارت ونهت ،مهدن و تدارت
 .8وزارت آموزش و پرورش
 .9وزارت هرهنگ و ارشاد اسالمی
 .11سازمان لفاظت محیس زیات
 .11وزرات راه و شهر سازی ع جماینده سازمان راهداری و لمل و جقل جاده ای،
 .12دبیرخاجه شورایهاتی مناوق آزاد_تداری_ونهتی ویژه اقتصادی
 .13سازمان امداد و جدات جمهیت هالم المر ج.ا.ایران
ت صره :برابر با ت صره  2بند  1مصوبه ستاد و در اوتین ج اه ،سازمان های ذیل جیز به جمع ستاد اضاهه شدجد.
 . 1شرکت هرودراههای کشور
 . 2راهآهن ج.ا.ایران
 . 3سازمان هواپیمایی کشوری
 . 4سازمان هواشناسی کشور
 . 5سازمان جواجان جمهیت هالم المر ج.ا.ایران
 . 6کاجون جهاجگردی و اتوم ی راجی ج.ا.ایران
در جشات های اعضا او ی در سام  1396عضویت دستگاه های زیر بهنوان عضو او ی مصوب رردید.
 .1سازمان امور عشایر ایران
 .2جیروی مقاومت بای)
 .3سازمان بنادر ودریاجوردی
در جشات سام  1398عضویت ستاد اقامه جماز به تصویب رسید.

ب -ورایف رئیس ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر کشور
ستاد هماهنگی خدمات سفرهای کشور به ریاست مهاون رردشگری وزارت میراث هرهنگی ،رردشگری و ونایع دستی
کشور تشکیل خواهد شد  .اهم وظایف ایشان ع ارتند از:
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 -1ت یین سیاست ها ،اهداف ،شرح وظایف و ترسیم جمودار تشکیالتی ستاد .
 -2تشکیل ج اات هماهنگی با اعضای ستاد مرکزی و مائوتین سازماجها و جهادهای مرت س با ستاد.
 -3اجدام مصال ه و اوالع رساجی سیاست های ک ی و رزارش عم کرد ستاد به ودا وسیما و مط وعات.
 -4جظارت بر ههاتیت ستاد و ارزیابی عم کرد ستادهای استاجی و تدوین رزارش جهایی.

ج -ورایف دبیر ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر کشور
ر یس ستاد ع مهاون رردشگری  ،هردی مط ع در لوزه مهاوجت رردشگری را به عنوان دبیر ستاد مرکزی منصوب می
جماید  .وظایف ایشان ع ارتند از :
 -1تشکیل دبیرخاجه ستاد
 -2ث ت و ارسام ک یه مکات ات ستاد
 -3پیگیری و ودور الکام اعضاء ستاد مرکزی و ستادهای استاجی
 -4تنظیم وورت ج اات و پیگیری مکات ات مرت س
 -5تهیه ورح های متمرکز در مقاوع مخت ف و ابالغ به ستادهای استاجی
 -6سخنگوی ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر و اوالع رساجی ورح ها و برجامه ها
 -7تنظیم وورتد اات و بایگاجی ک یه اسناد و مدارک مرت س به ستاد
 -8هماهنگی با اعضای ستاد مرکزی جهت ابالغ مصوبات ستاد به ادارات تابهه استاجی سازمان مربووه
 -9جمع آوری و جمع بندی هرم های ارزشیابی و جظارت بر عم کردستادهای استاجی جهت ارا ه به ریاست ستاد
 -11هماهنگی جهت اعزام جاظرین عاتی و جمع بندی رزارشات جاظرین به منظور ارا ه به ریاست ستاد
 ت صره :ک یه رروه های تخصصی با هماهنگی دبیر ستاد اجدام وظیفه می جمایند
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د – کمیته های ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر
 رئیس کمیته معاون محترم وزیر و یا رییس سازمان عضو می باشد.
 دبیر کمیته معاون سازمان مربوطه می باشد.
 اعضاء کمیته با معرفی خود دستگاه های عضو بر اساس شرح وظایف مربوط سازمانی خود می باشند.
 جلسات کمیته ها هر دو ماه یکبار برگزار می گردد و مصوبات کمیته ها بمنظور تایید و تصویب نهایی پس از
بحث وتبادل نظر و تصویب از سوی نشست اعضاء اصلی به کمیته های اجرایی ابالغ می گردد.
ردیف

کمیته

1

کمیته خدمات حمل و نقل

ریاست کمیته
وزارت راه و شهرسازی (نماینده
سازمان راهداری و حمل ونقل
جاده ای)

رییس کمیته استانی
اداره کل راه و شهرسازی
استان

2

کمیته خدمات امداد و نجات

سازمان امداد و نجات هالل احمر

جمعیت هالل احمر استان

3

کمیته خدمات انتظامی ،امنیتی و ترافیک

نیروی انتظامی (نماینده پلیس

فرمانده نیروی انتظامی

شهری

راهور ناجا)

استان

4

کمیته هماهنگی امور شهرداریها و دهیاریها

5

کمیته اسکان ،نظارت و آمار

6

کمیته تنظیم بازار وخدمات رفاهی

7

کمیته خدمات بهداشتی ،سالمت و محیط

وزارت کشور ( نماینده سازمان
شهرداری ها و دهیاریها)

معاونت ذیربط استانداری

وزارت میراث فرهنگی گردشگری
و صنایع دستی (دبیرخانه ستاد

معاونت ذیربط استانداری

مرکزی هماهنگی خدمات سفر)

8

زیست

وزارت صنعت معدن و تجارت

اداره کل صنعت ،معدن و
تجارت استان

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی ( نماینده سازمان اورژانس

اداره اورژانس استان

کشور)

کمیته اطالع رسانی  ،تبلیغات  ،امور فرهنگی و

سازمان صدا و سیما

فضای مجازی

11

اداره کل میراث استان

د -مانبندی اجرای دستورالهمل اجرایی ساماندهی و ارتقاء خدمات سفر
ردیف
1

2

شرح فعالیت
بررسی و تصویب دستوراتهمل اجرا ی
ساماجدهی وارتقاء خدمات سفرویژه جوروز 99
ابالغ دستوراتهمل مصوب به دستگاههای عضو
ستاد مرکزی

زمان اجرا

مجری

98/9/27

دبیرخاجه ستاد مرکزی

98/11/3

دبیرخاجه ستاد مرکزی

ابالغ دستوراتهمل مصوب به استاجداران
 98/11/3تغایت 98/11/5

3

وزارت کشور

عروسای ستاد های استاجی،
4

ابالغ دستوراتهمل مصوب توسس دستگاههای

 98/11/3تغایت 98/11/5

عضو ستاد مرکزی به والد های تابهه استاجی
ابالغ دستوراتهمل مصوب به دبیران ستاد

5

 98/11/3تغایت 98/11/5

های استاجیعادارات کل میراث هرهنگی ونایع
دستی و رردشگری استاجها ،

6

 98/11/3تغایت 98/11/5

ابالغ ورح به مناوق آزاد کشور

دستگاههای عضو ستاد
مرکزی
سازمان میراث هرهنگی
ونایع دستی و رردشگری
دبیرخاجه شورایهاتی مناوق
آزاد کشور

ابالغ دستوراتهمل مصوب به هرماجداران
 98/11/7تغایت 98/11/9

7

استاجداران

عروسای ستاد های شهرستاجها،
8

بررزاری اوتین ج اه ستاد اجرای خدمات سفر

جیمه دوم آذر ماه

در هر استان با محوریت جوروز 99

9

بررزاری ج اات ستاد مرکزی

11

زماج ندی بررزاری ج اات ستاد های استاجی

11

بررزای ج اات ستاد های اجرایی شهرستاجها

یک ج اه در دی ماه دو ج اه در
بهمن و دو ج اه اسفند ماه 98

دبیرخاجه ستاد اجرایی
خدمات سفر استان
دبیرخاجه ستاد مرکزی

دی هر  21روز یک ج اه بهمن و

دبیرخاجه ستاد اجرایی

اسفند هر  11تا  15روز یک ج اه

خدمات سفر استان

دی ،بهمن و اسفند
هرماجداران
هر  15روز یک ج اه

12

12

13

بررزاری ج اات ستاد های اجرایی خدمات

دی ،بهمن و اسفند

سفر مناوق آزاد

هر  15روز یک ج اه

بررزاری ج اات کمیته های تخصصی تابهه

دی ،بهمن و اسفند

ستاد های اجرایی خدمات سفر استاجها

هر  15روز یک ج اه

مدیران عامل مناوق آزاد

روسای کمیته ها با پیگیری
دبیرخاجه ستاد اجرایی
خدمات سفر استان
دبیرخاجه ستاد اجرایی

ارایه اوالعات از خدمات و امکاجات هراهم شده
14

خدمات سفر استاجها پس از
98/12/3

در استان وی دوبرگ هرم ضمیمه ورح به
دبیرخاجه ستاد مرکزی

جمع آوری و اخذ اوالعات
از دستگاههای عضو ستاد
استان

استقرار کیوسک هاو پایگاههای امدادی،
15

98/12/21

اجتظامی ؛خدماتی و اوالع رساجی در سطح
استاجها و محور های مواوالتی
بررزاری رزمایش مشترک تراهیکی و خدمات

16

سفر با لضور همه دستگاههای عضو ستاد

18

یکروز در بازه زماجی 98/12/25
تغایت 98/12/28

همه دستگاهها

19

بررزاری رزمایش های استاجی در هر استان و

یکروز در بازه زماجی 98/12/25

در شهرستاجها و مناوق آزاد

تغایت 98/12/28

مهرهی جمایندران دستگاه های عضو ستاد

تا تاریخ 98/12/19

مرکزی جهت استقرار در دبیرخاجه
اسقرار جمایندران دستگاه های عضو ستاد در
دبیرخاجه ستاد مرکزی

 98/12/28تغایت 99/1/16

استقرار جمایندران دستگاههای عضو ستاد
21

اجرایی خدمات سفر استان در محل تهیین

 98/12/28تغایت 99/1/16

شده برای دبیرخاجه ستاد استان و منطقه آزاد
ارا ه آمار از خدمات ،عم یات و اقدامات
21

دستگاههای عضو ستاد به سایت آماری ستاد

مرکزی و ستاد های استاجی

پ یس راهور جاجا با مشارکت

مرکزی

17

دستگاههای ذیربس در ستاد

ستاد های اجرایی خدمات
سفر استاجها و شهرستاجها و
مناوق آزاد
دستگاه های عضو ستاد
مرکزی
دستگاه های عضو ستاد
مرکزی
دستگاه های عضو ستاد
استان
جمایندران دستگاه های عضو

روزاجه از  98/12/28تغایت 99/1/16

مرکزی

ماتقر در دبیرخاجه ستاد
مرکزی و استاجی

13

22

23

24

25

تکمیل و ارسام هرم آماری استاجها به دبیرخاجه
ستاد مرکزی

روزاجه از وریق ساماجه ث ت آمار

اعالم رزارش عم کرد ستادهای اجرایی

تا پایان هروردین 99

خدمات سفر استاجها عرزارش جهایی،
اعالم رزارش عم کرد دستگاههای عضو ستاد

تا پایان هروردین 99

مرکزی
ارسام جتایح و تح یل جظر سندی های اجدام
شده در استاجها

جیمه اوم اردی هشت ماه 99

دبیرخاجه ستاد اجرایی
خدمات سفر استان
دبیرخاجه های ستاد های
اجرایی خدمات سفر استاجها
دستگاههای عضو ستاد
مرکزی
دبیرخاجه های ستاد های
استاجی

جمع بندی و تهیه رزارش عم کرد ستاد
مرکزی هماهنگی خدمات سفر مشتمل بر
26

دبیرخاجه ستاد مرکزی ،دستگاههای عضو ستاد

جیمه اوم اردی هشت ماه 99

مرکزی و ستادهای استاجی برای ارا ه به
ریاست محترم جمهور و سایر مقامات

14

دبیرخاجه ستاد مرکزی

فص
ل دوم
سف
ی
ستاد اجرا ی خدمات ر
استان ،شهرستان ،م طنقه آز دا
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الف  -اعضای ستاد های اجرایی خدمات سفر استانها ،شهرستانها و مناطق آ اد

وهق تصویب جامه هیات محترم وزیران ،ریاست ستاد اجرایی خدمات سفر در استاجها برعهده استانداران،در شهرستاجها به
عهده فرمانداران و در مناوق آزاد برعهده مدیر عامل منطقه آزاد می باشد .اعضاء این ستاد های اجرایی به شرح ذیل
می اشند:
 والدهای اسعتاجی متناظر تابهه دسعتگاهها عضو ستاد مرکزی ،در ستادهای اجرایی خدمات سفر استان ،شهرستان و
منطقه آزاد عضویت خواهند داشت.
 با تشععخیص و وععاللدید اسععتاجداران به عنوان روسععای سععتادهای اسععتاجی و به اقتضععاء شععرایس جغراهیایی؛ عالوه بر
دسعتگاههای مذکور ،سایر سازماجها و جهادها ی که دارای تواجمندی و ظرهیت هایی برای به ود و ارتقای خدمات سفر
می باشند می تواجند به عضویت ستادهای استاجی و شهرستاجها در آیند.
 در محدوده مناوق آزاد جیز مدیران عامل مناوق آزاد به عنوان روسععای سعتادهای اجرایی خدمات سععفر منطقه می
تواجند به اقتضععاء شععرایس جغراهیایی و ظرهیت های موجود از سععایر دسععتگاههای دوتتی و بخش خصععووععی جهت
عضویت در ستاد؛ دعوت بهمل آورجد؛ همچنین به منظور ج وریری از موازی کاری؛ هرماجداری و ادارات دوتتی ماتقر
در محدوده مناوق آزاد در سععتاد اجرایی خدمات سععفر مناوق آزاد که به ریاسععت مدیر عامل منطقه آزاد تشععکیل
خواهد شد عضویت خواهند داشت.
 به منظور ایداد هماهن گی و تهامل هرچه بیشعتر در اسعتاجهایی که دارای منطقه آزاد هاععتند ،جماینده استاجداری در
سععتاد اجرایی خدمات سععفر منطقه آزاد و جماینده منطقه آزاد در سععتاد های اجرایی خدمات سععفر اسععتان مربووه؛
عضویت او ی و دا می خواهند داشت.
 با توجه به ابالغیه های ق ی عضویت روسای اجدمن ها ،جوامع و تشکل های مرت س با خدمات سفر و رردشگری
ع اعم از هت داران ،دهاتر خدمات ماععاهرتی ،لوزه لمل و جقل ،مراکز پذیرایی و بین راهی و غیره ،و لضععور آجان در
ج اات ستاد اجرایی خدمات سفر استان و شهرستاجها مورد توجه و اهتمام قرار ریرد .

ب -ورایف دبیران ستاد اجرایی خدمات سفر در استان ها ،مناطق آ اد و شهرستان ها
دبیری سعتاد اجرایی خدمات سعفر اسعتان با مدیر کل میراث هرهنگی ،ونایع دستی و رردشگری استان ،در مناوق آزاد بر
عهده مهاون و یا مدیر رردشعگری منطقه و در شعهرستاجها بر عهده ر یس اداره و یا جماینده میراث هرهنگی ونایع دستی و
رردشگری شهرستان می باشد .شرح وظایف دبیران ستاد های استاجی ،شهرستاجی و منطقه آزاد به شرح ذیل خواهد بود:
 ،1پیگیری ودور الکام اعضاء ستاد اجرایی خدمات سفر استان توسس استاجدار
 ،2پیگیری و جظارت جدی بر تشکیل ج اات ستاد اجرایی خدمات سفر استان
 ،3پیگیری ودور الکام روسای کمیته های تخصصی تابهه ستاد اجرایی خدمات سفر استان
 ،4پیگیری و جظارت بر تشکیل ج اات کمیته های تابهه ستاد استان
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 ،5پیگیری ودور لکم هرماجداران شهرستاجها به عنوان ر یس ستاد اجرایی خدمات سفر شهرستاجها
 ،6پیگیری و جظارت جدی بر تشکیل ستاد اجرایی خدمات سفر شهرستاجها و تقویت و تث یت جایگاه آجها
 ،7را ه اجدازی دبیرخاجه ستاد اجرایی خدمات سفر استان با مشارکت همه دستگاهها
 ،8تهیه تقویم ج اات ستاد اجرایی استان و شهرستاجها و کمیته های تابهه برای سه ماهه آخر سام 97
 ،9ابالغ شرح وظایف ،ورلها و برجامه های ستاد مرکزی به سازماجهای عضو ستاد اجرایی خدمات سفر استان
 ،11پیگیری و جظارت بر اجرای به موقع ورح ساماجدهی و ارتقاء خدمات سفر جوروز  98توسس دستگاههای عضو
 ،11اخذ ورح جوروزی سازماجهای عضو ستاد اجرایی خدمات سفر و تط یق و هم راستا کردن آن با برجامه های ستاد
 ،12اخذ تیات کشیک سازماجهای عضو ستاد در تهطیالت جوروزو ت فنهای تماس آجان
 ،13هماهنگی هرابخشی با سازماجها ،جهادها ،ارراجها در سطح استان در ارا ه خدمات به مااهران و رردشگران
 ،14برجامه ریزی برای بهره ریری از ظرهیت های قاجوجی شورای اداری استان و شهرستاجها و سایر کاررروه ها
 ،15جظارت بر ههاتیت دبیرخاجه های ستادهای شهرستاجی
 ،16جظارت و پیگیری اجرای مصوبات و دستوراتهمل و ورح های ابالغی از سوی ستاد مرکزی
 ،17ابالغ مصوبات ستاد مرکزی به دستگاههای عضو ستاد اجرایی استان و شهرستاجهای تابهه
 ،18ارا ه رزارش ماتمر از عم کرد ستاد اجرایی استان و شهرستان و تح یل سطح همکاری و یا عدم همکاری
دستگاههای عضو ستاد استان به استاجدار و ستاد مرکزی
 ،19سندش دورهای میزان هماهنگی ،همکاری و آمادری اعضاء ستاد استان و سایر دستگاههای مرت س و اجهکاس
موضوع به ریاست ستاد اجرایی استان ع استاجدار محترم،
 ،21الصاء چاتشها و مواجع ساختاری ،اجرایی و جاهماهنگی های التماتی سازماجها و دستگاههای عضو در اجرای برجامه
ها و اعالم آن در رام جخات به ریاست ستاد استان و جهایتا به دبیرخاجه ستاد مرکزی برای پیگیری از وریق وزارت
خاجه ها و دستگاههای م ی عضو ستاد مرکزی
 ،21برجامهریزی به منظور استفاده از تواجمندیهای اداری و ماتی دستگاههای عضو ستاد اجرایی استان و ج ب مشارکت
و لمایت استاجداری و سایر م ادی ذیربس برای پیش رد برجامه های ستاد
 ،22لضور به جمایندری از ستاد اجرایی خدمات سفر استان در ساختار های مرت س با سفر ماجند راهیان جور و غیره و
ایداد هماهنگی و هم اهزایی در راستای تحقق سیاست های ستاد
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 وظایف مذکور در سطح شهرستانها برعهده دبیران ستاد های اجرایی خدمات سفر شهرستانها ( روسای ادارات و نمایندگی
های میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری شهرستان) خواهد بود
 بخشی از وظایفی که برای کمیته های تابعه ستاد های اجرای خدمات سفر در نظر گرفته شده است در جلسات ستاد مرکزی
هماهنگی خدمات سـفر در طول سـالهای قبل به خصـوا سـال  09تصویب شده و مصوبات جلسات ستاد مرکزی به استانها نیز
ارسـال گردیده است لذا بهره برداری از ظرفیت های قانونی مصوبات ستاد مرکزی در اجرای ماموریت های کمیته های تابعه ستاد
های استانی و شهرستانی در دستورکار دبیران ستاد ها استانی قرارگیرد.
 دبیران سـتاد های استانی در جایگاه مدیرکلی میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری عهده دار وظایف مختلف تخصصی
دیگری در کمیته های مربوطه نیز می باشند که عالوه بر آن؛ ایفای نقش دبیری ستاد اجرایی خدمات سفر استان با شرح وظایف
مذکور نیز مورد انتظار است .
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ج -عناوین کمیته های تصصصی تابهۀ ستاد های اجرایی خدمات سفر استان ها و مناطق آ اد

ستادهای اجرایی خدمات سفر استاجها و مناوق آزاد الزم است در اجرای ماموریت های  14راجه محوته به ستاد های استاجی
از سوی هیات محترم وزیران ،وهق تصویب جامه /169167ت 51117هع مورخ  1392/11/8و بر اساس سیاست های ابالغی
از سوی ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر؛ برای ساماجدهی و ارتقاء خدمات سفر در جوروز  1395کمیته های دهگاجه
تخصصی به شرح ذیل را ایداد جمایند و اجرای ورح ها و برجامه های مخت ف را از وریق کمیته های تابهه عبا ترکیب پیشنهادی
اعضا که در بند ق ل ذکر شد ،در دستور کارقرار دهند
 )7کمیته خدمات حمل و نقل
 )1کمیته خدمات امداد و نجات
 )9کمیته خدمات انتظامی ،امنیتی و ترافیک شهری
 )9کمیته هماهنگی امور شهرداریها و دهیاریها
 )7کمیته برنامه ریزی و آمار
 )6کمیته خدمات اسکان و رفاه
 )1کمیته نظارت و تنظیم بازار
 )8کمیته ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات
 )0کمیته خدمات بهداشتی ،سالمت و محیط زیست
 )79کمیته اطالع رسانی  ،تبلیغات ،امور فرهنگی وفضای مجازی

 جدول تعداد ،عناوین و اعضـاء کمیته می تواند بنا به پیشنهاد و دبیر ستاد و
حسـب صـالحدید روسای ستاد های اجرایی خدمات سفر استان (استاندار)
قابل تغییر و اصالح برای حصول نتایج بهتر باشد.
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د -ساختار پیشنهادی برای ترکیب کمیته های تابهۀ ستاد های اجرایی خدمات سفر استان ها و مناطق آ اد
ریاست

ردیف

کمیته

اعضای پیشنهادی کمیته

پیشنهادی
کمیته

اداره کل راهداری و لمل و جقل جاده ای ،جیروی اجتظامی عپ یس راهور  ،پ یس راه،
7

کمیته خدمات

اداره کل راه و

 ،شعععرکعت هرودراهها ،راه آهن ،بنادر ودریاجوردی ،کاجون اتوم ی راجی و جهاجگردی،

حمل و نقل

شهرسازی

هالم المر ،مدیریت پایاجه های ماعاهری ،شعهرداری ها ،هواشعناسی ،شرکت پخش

کمیته خدمات

جمعیت

هواشناسی ،والدهای ذیربس در هرماجدهی اجتظامی استان ،سازمان بنادر در استاجهای

امداد و نجات

هالل احمر

سعال ی ،شرکت های بیمه ای ،جمایندری کاجون اتوم ی راجی و جهاجگردی ،جمایندری

هرآورده های جفتی ،اورژاجس ،شرکت های بیمه ای ،بخش خصووی
داجشععگاه ع وم پزشععکی،اورژاجس ،هالم المر ،سععتاد مدیریت بحران اسععتاجداری ،
1

های امدادی و خدمات پس از هروش خودرو سازان ،آتش جشاجی و شهرداری
کمیته خدمات
انتظامی ،امنیتی
9

و ترافیک

جیروی اجتظامیع والد های ذیربس ،،دادراععتری ،شععهرداری ها ،اداره کل اوالعات،
نیروی انتظامی شععرکت های لمل جقل درون شععهری و تاکاععیراجی ،کاجون جهاجگردی و اتوم ی راجی
برخی جیروهای ما ح ،جیروی مقاومت بای) و جیرو های مردمی ،ادارات لراست

شهری
کمیته هماهنگی
9

امور شهرداریها
و دهیاریها

7

معاونت ذیربط
استانداری

کمیته برنامه

معاونت ذیربط

ریزی و آمار

استانداری

اداره
6

مدیرکل دهتر امور شععهری و روسععتایی اسععتاجداری ،شععهرداران اسععتان ،جمایندران
شعوراهای شعهر ،شهرستان و استان  ،دهیاران روستاهای هدف و پرتردد رردشگران،
سازمان همیاری شهرداریها
اداره کعل راهعداری و لمعل و جقعل جاده ای  ،میراث هرهنگی وعععنایع دسعععتی و
رردشعگری ،هرودراه  ،راه آهن ،شهرداری ،وال نظران داجشگاهی و اداره کل ذیربس
در استاجداری ،آموزش و پرورش ،جامهه هت داران و سایر م ادی ذیربس

کـــل اداره کل آموزش و پرورش ،جامهه هت داران اسععتان ،مدری ورح خاجه ماععاهر ،اداره

کمیته خدمات

مــــیــــراث کل هرهنگ و ارشععاد اسععالمی ،شععهرداری ها ،اوقاف و بقاع مت رکه ،اجدمن مراکز

اسکان و رفاه

فــرهــنــگــی پذیرایی و بین راهی ،جماینده مدتمع های رهاهی تفریحی ،اجدمن دهاتر خدمات
صنایع دستی مااهرتی ،جمایندران سازماجهای دارای ظرهیت های اقامتی
20

و گردشــگری
استان
سعازمان ونهت ،مهدن و تدارت استان  ،سازمان جهاد کشاورزی ،اداره کل تهزیرات،
کمیته نظارت و
1

تنظیم بازار

سازمان
صنعت معدن
و تجارت

اداره کل میراث هرهنگی ،وعنایع دسعتی و رردشگری ،داجشگاه ع وم پزشکی ،اماکن
عمومی جاجا ،جماینده شعورای اوعناف ،جماینده اجدمن ها و تشکل های رردشگری و
لمل جق ی و تاکاععیراجی ،اداره کل راهداری و لمل و جقل جاده ای  ،دامپزشععکی،
شعرکت پخش هرآورده های جفتی ،ادارات لراسعت دسعتگاههای عضععو ستاد اجرایی
خدمات سفر

8

معاون

اداره کل امورلقوقی ،بازرسعی وپاسعخگویی به شعکایات استاجداری  ،میراث هرهنگی

کمیته ارزیابی

استاندار و

وعععنایع دسعععتی و رردشعععگری ،وزارت وعععنهت،مهدن وتدارت ،اداره کل تهزیرات،

عملکرد و

قائم مقام

داجشعگاه ع وم پزشعکی ،والد های رسعیدری به شعکایات دسعتگاههای عضو ستاد

رسیدگی به

ستاد اجرایی

اجرایی خدمات سعفر استان ،کاجون جهاجگردی و اتوم ی راجی ،سایر والدهای جظارتی

شکایات

خدمات سفر

زیر مدموعه اسعتاجداری و جمایندران سعایر کمیته ها و ادارات لراسعت دستگاههای

استان
کمیته خدمات
0

داجشعگاه ع وم پزشعکی اسعتان ،اداره کل محیس زیات استان ،ش که بهداشت ،رروه

بهداشتی،

اداره اورژانس

هعای مردم جهاد لوزه محیس زیاعععت ،مدیریت های خصعععووعععی مرت س با مراکز

سالمت و محیط

استان

بهداشععتی و درماجی ،اجدمن ها و وععنوف مرت س با توزیع و عرضععه مواد غذایی اعم از
رستوراجها و غیره ،دامپزشکی ،شهرداری ها ،هالم المر عسازمان جواجان،

زیست
کمیته اطالع
79

عضو ستاد اجرایی خدمات سفر استان ،ستاد اقامه جماز

رسانی ،
تبلیغات  ،امور
فرهنگی و
فضای مجازی

اداره کل

ودا و سیمای مرکز استان ،اداره کل هرهنگ و ارشاد اسالمی ،خ ررزاری ها و رساجه

میراث

های مح ی ،شعهرداری ،هواشعناسعی ،مدیران روابس عمومی دسععتگاههای عضوستاد

فرهنگی

اجرایی خدمات سعفراستان ،هالم المرع سازمان جواجان ،،سازمان ت یغات اسالمی،

صنایع دستی

کاجون جهاجگردی و اتوم ی راجی ،مدیران مدتمع های هرهنگی ،سععازمان امور عشععایر

و گردشگری

ایران

استان
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) شرح ورایف کمیته های تصصصی تابهه ستاد های اجرایی خدمات سفر استانها و مناطق آ اد

پیش از این رفته شد که ستادهای اجرایی خدمات سفر استاجها و مناوق آزاد الزم است در اجرای ماموریت های  14راجه
محوته به ستاد های استاجی از سوی هیات محترم وزیران ،وهق تصویب جامه /169167ت 51117هع مورخ  1392/11/8و بر
اساس سیاست های ابالغی از سوی ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر؛ برای ساماجدهی و ارتقاء خدمات سفر در جوروز
 1395کمیته های دهگاجه تخصصی به شرح هوق اتذکر ایداد ایداد جمایند و اجرای ورح ها و برجامه های مخت ف را از وریق
کمیته های تابهه عبا ترکیب پیشنهادی اعضا که در بند ق ل ذکر شد ،در دستور کارقرار دهند .در این رالستا و پیش از ت یین
شرح وظایف این رمیته ها توجه به موارد ذیل ضروری است:
تبصره:
 اسعتاجداران بر اساس شرایس اق یمی و ضرورتهای میداجی و منطقهای میتواجند جا ت به اهزودن یک یا لداکثر دو کمیته
به کمیته های مذکور اقدام جمایند.
 شعرح وظایف قید شده در این ورح به منظور ایداد ولدت رویه و ارایه خدمات یکاان و مشابه در همه استاجهای کشور و
به عنوان اقدامات پایه در جظر ررهته شده است .
 بدیهی اسعت اسعتاجها لاعب شعرایس ،ظرهیت ها و تواجمندی های خود می تواجند اقدامات موثرتر و بیشتری را به تحاظ
کمی و کیفی در دستور کار کمیته ها قرار دهند.
 ترکیب اعضعاء و ریاسعت کمیته ها که در بند (ج) اعالم رردیده پیشنهادی بوده بدیهی است به اقتضاء شرایس و تواجمندی
دستگاههای مخت ف و به واللدید استاجدار محترم و یا با پیشنهاد دبیرستاد اجرایی خدمات سفر قابل تغییر خواهد بود.
 با توجه به تاکید ستاد مرکزی در ایداد ،تقویت و تث یت ستاد های شهرستاجی به ریاست هرماجداران ،اجرای وظایف کمیته
ها در سطوح شهرستاجی جیز مورد اجتظار می باشد.
 اسعتفاده از توان ،امکاجات ،تدارب و ظرهیت های بخش خصعووعی و رروههای مردم جهاد یکی از ارکان اوع ی همه کمیته
های مذکور می باشععد که می بایاععتی با دعوت از جمایندران اتحادیه ها و وععنوف و تشععکل ها در همه کمیته ها از این
هروت بهره برداری الزم وورت پذیرد.
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 -1کمیته خدمات حمل نقل
به منظور اهزایش ایمنی و تاعهیل در تردد و لمل و جقل ماعاهران و رردشعگران در محور های مواوالتی و برجامهریزی
جهت بهره برداری از لداکثر ظرهیت دسعتگاههای دوتتی و شعرکت های بخش خصعووی ههام در لوزه لمل و جقل اعم از
زمینی ،دریایی ،هوایی و ری ی و در راسعتای ارتقای ایمنی سعفر ها و سطح کمی و کیفی خدمات لمل و جقل و همچنین با
هدف جظارت بر عم کرد شرکت ها و موساات ههام در این لوزه ،این کمیته تشکیل رردیده است.
در این راسععتا جکات و محورهای ذیل به عنوان بخشععی از اقدامات کمیته مذکور می بایاععت مدجظر سععتادهای اجرایی
خدمات سفر استاجها و مناوق آزاد قرار ریرد:
 .1بهره ریری از ورح جوروزی سازمان راهداری و لمل و جقل جادهای ،و اهتمام به اجرای موثر آن
 .2آماده سازی ترمینام ها و پایاجه ها مااهری اعم از اتوبوسراجی ،راه آهن ،اسک ه ها و هرودراهها
 .3پیش بینی و تامین جاوران ،جهت لمل و جقل ایام پیک سفر و سرویس دهی هوق اتهاده
 .4پیش بینی جاوران جهت جایگزینی خودروهای خراب و در راه ماجده
 .5هماهنگی و تاهیل در خصوص لمل کاال و بار همراه مااهر
 .6آماده سعازی و زی اسعازی هرودراهها ،ایاعتگاه راه آهن ،بنادر مااهری در استاجهای سال ی و ترمینام های اتوبوسراجی
سطح استان متناسب با ایام جوروز
 .7رسیدری به وضهیت سرویس بهداشتی و جماز خاجه های ترمیناتها و پایاجه های مااهری
 .8کنترم سطح کمی و کیفی و جرخ خدمات غرهه ها ی موجود در ترمینام ها و پایاجه ها
 .9هماهنگی در خصوص تامین روشنا ی محورهای مواوالتی بین استاجی و شهرستاجی و باز بینی آن
 .11هماهنگی در خصعوص رهع جواقص و تهیه و ساخت تاب وهای راهنمای مایر و تاب و های مهرهی جاذبه های تاریخی و
هرهنگی و سعایر تاب وهای راهنمایی مااهران و رردشگران به خصوص تاب وهای مشترک  19629و همچنین تاب و ها و
عال م تراهیکی
 .11اجرای ورح کنترم ایمنی وسایس جق یه عمومی زمینی و دریا ی ع مهاینه هنی و سایر استاجداردهای الزم ،
 .12همکاری با کمیته آمار در خصوص ارا ه آمار های مورد جیاز
 .13شناسا ی جقاط لادثه خیز و جصب تاب و های هشداری
 .14پیش بینی جایگاههای سوخت سیار و برآورد و تامین سوخت مورد جیاز ایام پیک در محورهای مواوالتی
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 .15رسیدری به وضهیت کمی و کیفی ع توسهه و ایمنی ،جاوران لمل و جقل دریا ی در استاجهای سال ی
 .16بهره ریری از خدمات سازمان هواشناسی کشور در محورهای زمینی ،دریایی ،هوا ی
 .17هماهنگی با ونف تهمیرکاران خودرو در تخصص های مخت ف جهت ههاتیت در ایام جوروز در جاده ها
 .18هماهنگی با شرکتهای بیمه ای جهت پوشش خدمات بیمه ای در محل
 .19راه اجدازی اکیپ های تهمیرات سیار و رشت در مایرهای مواوالتی
 .21بهره ریری از ورح جوروزی امداد خودروی کاجون جهاجگردی و اتوم ی راجی ،ایران خودرو و سایپا
 .21تشکیل ستاد تاخیر های پروازی و رسیدری جدی به موضوع در خدمات لمل جقل هوایی
 .22اسعتقرار دهتری در مهرض دید ماعاهران در ترمیناتهای مااهری زمینی ،دریایی ،هوایی ری ی برای مراجهه مااهران و
رردشگران برای کاب اوالعات و یا ارا ه اجتقادات ،شکایات و غیره
 .23راه اجدازی اکیپ سعیار امدادی ع لمل و تهمیرات ،و رشعت در مایر های درون و برون شهری با استفاده از ظرهیت و
امکاجات جمایندران کاجون جهاجگردی و اتوم ی راجی در استاجها و سایر والد های امداد خودرویی.
 .24کنترم سعطح کیفی و کمی خدمات ارا ه شعده در مدتمع های خدمات رهاهی بین راهی در قاتب تشکیل کمیته ویژه
جظارت بر بهره داری
 .25آمادری کامل دهاتر جمایندری ادارات استاجی در محل پایاجه ها و تزوم پاسخگویی آجها به مااهرین و مراجهین
 .26اجرای ورح جظر سندی در قاتب ورح پیامکی
الزم به ذکر است موضوع حمل نقل اعم از حمل و نقل و ترافیک جاده ای ( زمینی) ریلی دریایی و هوایی در این کمیته
بررسی و پیگیری میگردد و موضوع ساماندهی حمل نقل و ترافیک درون شهری در کمیته خدمات انتظامی امنیتی و
ترافیک شهری ،پیگیری خواهد شد هرچند دستگاههای مشترک و مسئول در هر دو کمیته عضویت دارند.
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 -2کمیته خدمات امداد و نجات
به منظور ایداد باتر مناسب سفر ایمن برای مااهران و رردشگران و همچنین ایداد آمادری و پیش بینی برای اجدام
عم یات امداد و جدات در لوادث مخت ف و بالیای و یهی و همچنین بهره ریری و تدمیع ظرهیت های دستگاههای مخت فی
که در لوزه امداد و جدات تواجمندی دارجد این کمیته تشکیل رردیده است
در این راستا جکات و محورهای ذیل به عنوان بخشی از اقدامات کمیته مذکور می بایات مدجظر ستادهای اجرایی خدمات
سفر استاجها و مناوق آزاد قرار ریرد:
 .1بهره ریری از ورح جوروزی سععازمان امداد و جدات جمهیت هالم المر و سععازمان اورژاجس کشععور و داجشععگاه ع وم
پزشکی و اهتمام در اجرای موثر این ورح ها
 .2استقرار پایگاههای سالمت و ایمنی در محورهای مواوالتی استان با پراکندری جغراهیا ی مناسب
 .3ایداد کمپ های درماجی جوروزی ،توسس سازمان اورژاجس کشور در راههای مواوالتی
 .4تقویت پایگاهها عاعم از امداد جدات و درماجی ،جهت پوشش لداکثری جاده ها
 .5ساماجدهی جاوران امداد جدات و پیش بینی تدهیزات الزم
 .6بررزاری ماجور امداد جدات در سطح استان شهر ستاجها برای لفظ آمادری ق ل از جوروز
 .7هماهنگی جهت هراهم جمودن امداد هوا ی و سال ی
 .8همکاری در جهت اسکان مااهران لادثه دیده و اسکان های اضطراری
 .9هماهنگی با جاجا ،ارتش و سعپاه اسعتان و سعتاد مدیریت بحران استاجداری جهت بهره ریری از امکاجات تداتیکی و
جیروی اجااجی آجان در مواقع بحراجی و ضروری
 .11برجامه ریزی جهت امداد رساجی به اهراد و اشخاص رمشده ع امور رمشدران ،و در راه ماجده
 .11بهره ریری از ظرهیت های اداره کل هواشناسی استان
 .12برجامه ریزی برای اوالع رساجی موثر به مااهران و رردشگران در مواقع بروز لوادث
 .13در وورت امکان استقرار اکیپ و یا پات های امداد و جدات موقت در مکاجهای اسکان و کمپینگ مااهران
 .14ههام شدن  EOCداجشگاهها جهت هماهنگی بحرانهای التماتی و مدیریت لوادث پرت فات
 .15در وورت امکان ایداد پات های موقت امداد جدات در محل جاذبه های رردشگری و روستاهای هدف
 .16پیش بینی تدهیزات ارت اوی مناسب برای پایگاههای امداد جدات
 .17پیش بینی داروهای عمومی و ضروری مورد جیاز در پایگاههای ثابت و سیار
 .18مشارکت و همکاری در مواقع جیاز با متوتیان موضوع لمل اجااد و مصدومین
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 -3کمیته خدمات انتظامی ،امنیتی و ترافیک درون شهری
به منظور ارتقای سطح ایمنی و امنیت شهروجدان و مااهران و اجتظام بخشی به تردد درون شهری مااهران و رردشگران
و همچنین تهیه و تدوین و اجرای سایر ورح های اجتظامی ،امنیتی و تراهیکی و جظارت بر اجرای آجها ،این کمیته تشکیل
رردیده است .در این راستا جکات و محورهای ذیل به عنوان بخشی از اقدامات کمیته مذکور می بایات مدجظر ستادهای
اجرایی خدمات سفر استاجها و مناوق آزاد قرار ریرد:
.1تهیه ورح تراهیکی درون شهری با رویکرد ایداد تاهیالت برای رهاه لام مااهران و اهتمام به اجرای موثر آن توسس همه
دستگاههای عضو این کمیته در سطح شهر های استان و منطقه آزاد
 .2اجرای ورح های روان سازی بخصوص در کالن شهر ها و مایرهای منتهی به مراکز تفریحی و تاریخی
 .3هراهم جمودن تاهیالت تردد برای رردشگران از ترمینام ها ،هرودراهها ،بنادر و ایاتگاههای قطار به مراکز شهری
 .4اوالع رساجی از مراکز ههام خدمات خودرویی ،اعم از تهمیرراهها ،جمایندری های خدمات پس از هروش و غیره
 . 5ساماجدهی جاوران تاکایراجی و اتوبوسهای درون شهری برای سرویس دهی به مااهران و رردشگران
 .6استقرار کیوسکهای جیروی اجتظامی در محل های پرتردد به خصوص مراکز تفریحی و رردشگری
 .7اجدام عم یات لفاظتی و امنیتی برای باالبردن سطح ایمنی و امنیت مااهران و رردشگران
 .8هماهنگی دادراتری و دادسراها جهت استقرار قاضی کشیک
 .9همکاری درلفظ امنیت و ایمنی سوالل و دریا در استاجهای سال ی
 .11همکاری و هماهنگی با شوراهای لل اختالف استان و شهرستاجها و ایداد شهب کشیک
 .11اقدامات لفاظتی و امنیتی برای پارک ها ،کمپ ها و مراکز اسکان مااهران و اسکان هرهنگیان
 -12مدیریت وحنه لادثه و ایداد امنیت توسس پ یس و جیروی اجتظامی
الزم به ذکر است موضوع حمل نقل اعم از حمل نقل و ترافیک جاده ای( زمینی) ریلی دریایی و هوایی در کمیته حمل و نقل
بررسی و پیگیری میگردد .لذا این کمیته موضوع ساماندهی به حمل نقل و ترافیک درون شهری را پیگیری می نماید.
هرچند دستگاههای مشترک و مسئول در هر دو کمیته عضویت دارند.
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-4کمیته هماهنگی امور شهرداریها و دهیاریها
به منظور هماهنگی و جظارت برلان اجرای وظایف محوته به شهرداریها و دهیاریها در امر خدمات رساجی به مااهران ؛
که بخش عمده ارا ه خدمات را برعهده دارجد؛ و همچنین آماده سازی و ایداد امکاجات و تاهیالت سفر در روستاها و مناوق
تفرجگاهی این کمیته تشکیل رردیده است .در این راستا جکات و محورهای ذیل به عنوان بخشی از اقدامات کمیته مذکور
می بایات مدجظر ستادهای اجرایی خدمات سفر استاجها و مناوق آزاد قرار ریرد:
 ،1برجامه ریزی برای اجرای موثر ورح ها و ابالغیه های موضوعی وادره از سوی وزارت کشور و سازمان شهرداریها
و دهیاری ها
 ،2برجامه ریزی برای بهره ریری از توان و ظرهیت شورا های اسالمی شهر و روستا در ایداد باتر قاجوجی برای اقدام
توسس شهرداران و دهیاران.
 ،3رسیدری موثر به وضهیت زیرساختها و تاسیاات شهری در همه ابهاد بهداشتی ،تراهیکی ،خدماتی ،امورهرهنگی
و غیره
 ،4همکاری شهرداریها با سایر کمیته های ستاد اجرایی خدمات سفر استان ،شهرستان و منطقه آزاد عبا توجه به
راتردری وظایف و اختیارات،
 ،5رسیدری به وضهیت تاب وهای مهرهی مایر ،خیاباجها ،اماکن و مراکز عمومی شهرها و روستاها
 ،6پاکاازی لریم جاده ها و ساماجدهی م ادی ورودی به شهرستان و روستاها
 ،7هماهنگی با شرکت آب ،برق ،راز و مخابرات استان به منظور آمادری برای ارا ه خدمات و ج وریری از هرروجه
قطهی و خرابی و ارا ه خدمات مربوط در ایام تهطیل
 ،8بازدید از م مان شهری و رهع خرابی ها
 ،9هماهنگی با جایگاه های سوخت درون شهری و رسیدری به وضهیت سرویس دهی
 ،11همکاری در جاجمایی بازارچه ها برای توزیع مناسب ارزاق عمومی به خصوص جان ،میوه وسایر اقالم پر مصرف
 ،11ودور دستور توقف لفاری ها و عم یات عمراجی در محورهای پرتردد و مااهرپذیر
 ،12بازدید ،بهاازی و تنظیف سرویس های بهداشتی عمومی سطح شهر و روستاهها
 ،13ایداد و تهیین مکاجهایی جهت پارکینگ موقت در مراکز و اماکن مااهرپذیر
 ،14تهیین جقاوی جهت مراجهه ساتخوردران و اوفام و کودکان رمشده ع امور رمشدران،
 ،15بررزاری مراسم تحویل سام و اجرای مراسم سنتی و آ ینی با همکاری کمیته امور هرهنگی
 ،16برپا ی و آمادهسازی چادرهای جماز در سطح شهر ها و روستاها جهت بهرهبرداری مااهران
 ،17تهامل شهرداری ها با ستاد اجرایی خدمات سفر در اجدام ت یغات محیطی و سایر امور هرهنگی
 ،18جظاهت و رهع عیوب و جواقص از ک یه تاسیاات موجود در پروژههای هضای س ز ،پارکها و هضاهای رردشگری و سایر
تاسیاات و م مان شهری و روستایی
 ،19رسیدری به وضهیت روشنایی شهر و روستا عپارکها ،کمپینگ ها ،تفرجگاهها و دیگر هضاهای عمومی،
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 ،21آماده باش رروههای امداد و جدات در سازمانهای آتشجشاجی به وورت  24ساعته
 ،21برجامه ریزی و ساماجدهی لمل جقل درون شهری و به خصوص تاکایراجی و اتوبوس های درون شهری و جظارت بر
ساعت کار جاوران درون شهری و آموزش آجان درراهنمایی و ارا ه خدمات مناسب به مااهران
 ،22تهیه پالکارد هایی با محتوای شماره ت فن ضروری و آدرس های مورد جیاز مااهران ماجند شماره ت فن ها و آدرس
مراکز عرضه خدمات به مااهران و رردشگران  ،مراکز اسکان ،کمپینگ ها ،اسکان هرهنگیان و سایر امکاجات تدارک
شده و جصب آن در محور ها و مهابر پر تردد و یا بر روی بی ورد های شهری
 ،23اجرای ت یغات محیطی و بررزاری مراسم و جشن ها با همکاری کمیته های اوالع رساجی و امور هرهنگی
 ،24بهره ریری از توان رروه های مردم جهاد در راهنمایی مااهران و رردشگران در سطح شهر ها و روستاهها
 ،25اوالع رساجی شرایس جوی و آب هوایی و توویه های سازمان هواشناسی از ت وزیون های شهری و بی ورد ها
 ،26مماجهت از جمع آوری تاب وی راهنمای میهماجان جوروزی ستاد اسکان آموزش و پرورش
 ،27توجه ویژه به مراکز اسکان هرهنگیان در ارا ه خدمات شهری

بخشی از اختیارات ،ظرفیت ها و امکانات موجود در شهرداری ها می تواند در تحقق برنامه های سایر کمیته ها موثر باشد.
لذا کمیته امور شهرداریها و دهیاری ها ضمن فعالیت مستقل و اجرای بخشی از برنامه ها به طور مستقیم ،می تواند با اعزام
نماینده در برخی از کمیته های دیگر ستاد اجرایی خدمات سفر استان و شهرستان و منطقه آزاد عضویت و مشارکت داشته
باشد.
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-5کمیته برنامه ریزی و آمار
به منظور بهره ریری از شعاخص های آماری در برجامه ریزی های بهدی و به خصعوص برای ارتقای سطح خدمات و برآورد
وعحیح امکاجات در لوزه های مخت ف و همچنین الصعاء مشعکالت و مواجع و اخذ جظر ماعاهران و رردشگران و شناسایی
خالء ها و کاستی ها؛ این کمیته در زیر مدموعه ستاد اجرایی خدمات سفر استان و منطقه آزاد پیش بینی رردیده است .
در این راستا ،جکات و محورهای ذیل به عنوان بخشی از اقدامات کمیته مذکور می بایات مدجظر ستادهای اجرایی خدمات
سفر استاجها و مناوق آزاد قرار ریرد
 ،1تشکیل کمیته آمار با همکاری استاجداری ،اداره کل میراث هرهنگی ،ونایع دستی و رردشگری ،اداره کل لمل و جقل
و پایاجه های استان ،هرودراهها ،راه آهن ،پ یس راه و سایر سازماجهای موثر
 ،2پردازش آمار و اوالعات واو ه و تهیه تح یلهای آماری
 ،3بهره ریری از تواجمندی ع می داجشگاهیان و وال نظران
 ،4تهیه بوتتن های آماری از شاخص های مورد جیاز کمیته های مخت ف تابهه ستاد اجرایی خدمات سفر استان به منظور
بهره برداری این کمیته ها در برجامه ریزی های ق ل از جوروز
 ،5ارا ه اوالعات و شاخص های آماری به هرماجداران از مدت مشابه جوروز ق ل برای بهره ریری در ستاد شهرستان
 ،6اجرای ورح جظرسندی از مااهران وهق هرم پیوستی در این ورح و تح یل آن و ارسام به ستاد مرکزی
 ،7اجرای ورح های جظر سندی موضوعی در محل های اسکان یا در موزه ها و یا سایر موضوعات خاص
 ،8الصاء مشکالت ،مواجع و چاتشهای سفر و رردشگری استان و تح یل و ارا ه راهکار
 ،9الصاء جقاط قوت و ضهف و هروت ها و تهدید های سفر های جوروزی و تح یل آن و ارا ه راهکار به کمیته ها
 ،11جمه ندی ،رردآوری و تنظیم رزارش عم کرد ستاد اجرایی خدمات سفر استان
بخش عمده ای از فعالیت های این کمیته قبل از نوروز خواهد بود و خروجی فعالیت های کمیته برنامه ریزی و آمار
می بایستی در زمان مناسبی قبل از نوروز در اختیار کمیته ها قرار گیرد تا کمیته ها بر اساس آن فعالیت های
خود را برای نوروز  08تنظیم نمایند.
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-6کمیته خدمات اسکان و رفا
به منظور بهاعازی ،آمادهسازی و ساماجدهی مراکز اسکان مااهران و رردشگران و جظارت بر آن ،این کمیته تشکیل رردیده
اسععت و همچنین با توجه به اینکه همه کمیته های تابهه سععتاد اجرایی خدمات سععفر در راسععتای رهاه لام ماععاهران و رردشععگران
ههاتیت میکنند .تذا یکی دیگر از وظایف اوع ی این کمیته ،ارائه راهکار و پیشـنهاد به سعایر کمیته ها برای رهاه بیشتر مااهران و

رردشععگران می باشععد .در این راسععتا جکات و محورهای ذیل به عنوان بخشععی از اقدامات کمیته مذکورمی بایاععت مدجظر
ستادهای اجرایی خدمات سفر استاجها و مناوق آزاد قرار ریرد
 ،1هماهنگی با جامهه هت داران استان به منظور آماده سازی مراکز اقامتی به تحاظ کمی و کیفی
 ،2هماهنگی با مهماجپذیرها و هتل آپارتماجها و غیره
 ،3کنترم جرخ رذاری والدهای اقامتی و اوالع رساجی جرخ مصوب با همکاری بخش خصووی
 ،4بهره ریری از ورح جوروزی آموزش و پرورش در اسکان هرهنگیان بویژه توسهه ساماجه رزرو اینترجتی
 ،5آماده سازی کمپ ها ،زا رسراها ،خاجه مااهر ،سایر ظرهیت ها
 ،6آماده سازی مکاجهایی ثابت و موقت برای اقامه جماز و برجامه ریزی برای برپایی جماز جماعت در محل های اسکان
 ،7هماهنگی با داجشگاهها برای استفاده از خوابگاههای داجشدو ی در وورت تزوم و پس از تکمیل ظرهیت های رسمی
 ،8هماهنگی با مااجد ،ساتن های ورزشی مدارس برای اسکاجهای اضطراری در شرایس بحراجی و جامااعد جوی
 ،9آماده سازی و بهاازی مراکز اقامت موقت در پالژهای استاجهای سال ی
 ،11هماهنگی و همکاری با ادارات اوقاف و بقاع مت رکه در اجرای ورح آرامش بهاری
 ،11تهیین جقاوی جهت اوالع رساجی از ظرهیت های خاتی مراکز اقامتی به مااهران و رردشگران
 ،12برجامه ریزی برای پوشش بیمه ای لوادث در اماکن عمومی و بویژه مراکز اسکان
 ،13هماهنگی در خصوص ساماجدهی چادرهای مااهرتی و اجتقام آجها به مراکزی که از ق ل آمادهسازی شده است.
 ،14رسیدری به وضهیت امکاجات رهاهی کمپینگ ها ع آب آشامیدجی ،ایمنی ،امنیت ،پارکینگ ،روشنایی ،سرویس بهداشتی و
سایر،
 ،15هماهنگی با باجک ها جهت رهع خرابی های خودپرداز های باجکی و تامین جقدینگی
 ،16هماهنگی با ادارات مخت فی که در زمینه اسکان یا رهاه مااهران و رردشگران دارای ظرهیت هاتند
 ،17هماهنگی درجهت اهزایش ساعات کاری مدتمع ها ،هروشگاههای زجدیره ای ،موزه ها ،و سایر ونوف خدمات رسان
 ،18ارا ه راهکار و یا پیشنهاد به سایر کمیته های ستاد اجرایی خدمات سفر برای رهاه لام مااهران و رردشگران
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 ،19با تاکید بر مصوبه ستاد مرکزی هماهنگی خدمات در سام  1393امکاجات آموزش و پرورش بایاتی هقس در اختیار
کارکنان آموزش و پرورش باشد و در وورت وجود مشکل از وریق کمیته تهیین شده ع استاجدار ،دبیر  ،ر یس
کمیته اسکان و ،...جا ت به پذیرش اقدام کنند .
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 -7کمیته نظارت و تنظیم با ار
به منظور جظارت بر عم کرد ک یه والد های خدمات رسععان به ماععاهران و رردشععگران در همه ابهاداعم از اسععکان ،رهاه ،
ارزاق عمومی ،خدمات امداد خودرو ،خدمات بهداشتی و درمان ،خدمات پذیرایی ،خدمات رهاهی و سرررمی و سایر خدماتی
که به مااهران ارا ه میگردد و همچنین تنظیم بازار این کمیته تشکیل رردیده است.
در این راستا جکات و محورهای ذیل به عنوان بخشی از اقدامات کمیته مذکور می بایات مدجظر ستادهای اجرایی خدمات
سفر استاجها و مناوق آزاد قرار ریرد
 .1جظارت بر مراکز اقامتی اعم از هتل ،هتل آپارتمان ،میهماجپذیر و سایر.
 .2جظارت بر دهاتر خدمات مااهرتی ع تورررداجان ،راهنمایان تور،
 .3جظارت بر مراکز بین راهی در ک یه محورهای مواوالتی استان
 .4جظارت بر سععایر مراکزی که خدمات رردشععگری ارا ه می جمایند جظیر ،مراکز رزرواسععیون و خدمات رردشععگری ،مراکز
خدمات رردشگری دریا ی ،شرکتهای مرت س تخصصی این لوزه
 .5به کارریری جیروی اجاعاجی عالقه مند به امر رردشگری به خصوص داجشدویان مرت س و عسازماجهای مردم جهاد NGO،و
آموزش آجان جهت بهره ریری در امر جظارت ایام جوروز و پیش از جوروزعهمیار جظارت،
 .6بررزاری لعداقعل یعک ج اعععه توجیهی برای معدیران مراکز اقامتی و دهاتر خدمات ماعععاهرتی در خصعععوص رعایت
دستوراتهمل ها و بخشنامه ها
 .7برجامه ریزی در خصوص چگوجگی تشکیل اکیپ های جظارتی مشترک و زماج ندی جظارت ها در سطح استان
 .8بهره ریری از توان اجدمن دهاتر خدمات مااهرتی و جامهه هت داران استان در امر جظارت
 .9شناسا ی والدهای اقامتی غیر مداز و تهیین تک یف آجان تا ق ل از جوروز
 .11هماهنگی با مراجع قضایی و اجتظامی جهت برخورد قاجوجی با متخ فین التماتی
 .11جظارت بر ههاتیت تاسیاات و موساات خدمات رردشگری دریا ی
 .12جظارت ق ل از جوروز و ابالغ ایرادات موساات و تاسیاات رردشگری به آجان جهت رهع
 .13بررزاری جشات توجیهی برای جاظرین
 .14پایش و جظارت بر کمیت و کیفیت خدمات تخصعصعی رردشگری اعم از تورهای استاجگردی ،برجامه تور ،بیمه مااهران
تور ،جرخ خدمات ،لضور راهنما و سایر
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 .15تشععکیل کمیته مشععترک جظارتی با همکاری ادارات کل وععنهت ،مهدن و تدارت اسععتان ،تهزیرات لکومتی ،میراث
هرهنگی ،وعنایع دستی و رردشگری استان ،داجشگاه ع وم پزشکی استان ،جیروی اجتظامی استان عاماکن عمومی ،لمل
جقل و پایاجه ها و اتحادیه ها و ونوف و و در وورت جیاز جهاد کشاورزی و دامپزشکی
 .16جظارت بر کار رستوراجها و آشپزخاجه های ونهتی و مراکز عرضه مواد غذا ی به تحاظ بهداشتی
 .17جظارت بر کار مراکز لمل و جقل درون شهری ،تاکایراجی ،اتوبوسراجی ،تاکای ت فنی و غیره.
 .18جظارت بر کار مراکزپخت و عرضه جان و سایر عرضه کنندران موادغذا ی و هاسد شدجی
 .19جظارت بر کار مراکزخدمات خودرویی و همچنین بر ارا ه خدمات پارکینگ ها و توقفگاهها
 .21جظارت بر مراکز جگهدا ری کاال ع سعردخاجه ها ،بنادر ،اج ار ،و بررسی میزان موجودی کاال در اوم و پایان دوره به منظور
پشتواجه ذخیره سازی
 .21جظارت ویژه بر تامین و توزیع میوه و مرک ات شب عید
 .22ج وریری از اهزایش کاذب قیمت ها و ههام سازی ستاد تنظیم بازار در سطح استان و شهرستاجها
 .23و جهایتا جظارت بر کمیت ،کیفیت و جرخ خدمات مخت فی که در وعنوف مخت ف توزیهی و خدماتی در سععطح استان به
مااهر و رردشگر ارا ه می شود.
 جظارت بر تاسعیاات تخصصی رردشگری بر عهده اداره کل میراث هرهنگی ،ونایع دستی و رردشگری استان بوده
که در مواقع جیاز با مشعارکت سایر دستگاهها اجدام میگردد ،تیکن جظارت بر سایر ونوف با همکاری کمیته جظارت
متشکل از سازماجهای مخت ف اجدام خواهد شد.
 جظارت ها می بایاتی از ماهها ق ل از جوروز (دیماه) آغاز و با ودور اخطار و تهیین مه ت ،ایرادات و جواقص موجود
رهع رردد .تا در دور دوم بازدید های جظارتی ( بهمن و اسفند ماه) قاب یت اعطای مه ت مددد و یا برخورد قاوع
با آجدسعته از والد های وعنفی که خود را برای ارا ه خدمات مناسعب برای جوروز  99آماده جکرده اجد وجود داشته
باشند.
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-8کمیته ار یابی عملکرد و رسیدگی به شکایات
به منظور ایداد جظام پاسعخگویی مناسعب و رسیدری به شکایات رردشگران و مااهران و دریاهت جظرات ،پیشنهادات و
اجتقادات هموونان در موضعوع خدمات سفر و همچنین ارزیابی عم کرد دستگاههای عضو ستاد اجرایی خدمات سفر استان
و شعهرسعتاجهای تابهه ،این کمیته تشعکیل رردیده اسعت .در این راسعتا جکات و محورهای ذیل به عنوان بخشی از اقدامات
کمیته مذکور می بایات مدجظر ستادهای اجرایی خدمات سفر استاجها و مناوق آزاد قرار ریرد
 ،1اختصاص شماره ت فنها ی جهت دریاهت شکایات مااهران و اوالع رساجی موثر آن
 ،2اوالعرساجی شماره  19629به عنوان ساماجه م ی دریاهت شکایات مااهران در همه ابهاد خدمات سفر
 ،3اختصاص کیوسک و یا چادرها ی جهت مراجهه مااهرین به منظور اعالم شکایات التماتی
 ،4هماهنگی به منظور رسیدری لقوقی و بررسی شکایات واو ه در اسرع وقت
 ،5آمادری در خصوص اعزام بازرس جهت رسیدری به شکایات مااهرین درمحل
 ،6اسعتقرار بازرس و عامل رسعیدری کننده به شعکایات در کمپ های بزرگ و یا مراکز اقامتی و سیالتی که لدم عمده
ای مااهر می پذیرجد و التمام جیاز به این خدمات در آن مکاجها بیشتر الااس میگردد.
 ،7همکاری با کمیته برجامه ریزی و آمار در اجرای ورح جظرسندی
 ،8پیگیری و جظارت بر راه اجدازی ت فن رویا و یا سایر ساماجه های رسیدری به شکایات در دستگاههای مخت ف
 ،9اجهکاس مشعکالت و شعکایات واوع ه به سازماجهای متوتی و پیگیری تا لصوم جتیده و اعالم به مااهر و ج ب رضایت
آجان لتی اتمقدور در زماجی که مااهر در استان بار می برد.
 ،11همکاری و تهامل جزدیک با ساماجه م ی رسیدری به شکایات 19629
 ،11تهیه و تدوین سازکاری برای ارزیابی عم کرد دستگاههای عضو ستاد استان و همچنین ستادهای شهرستان
 ،12سعندش میزان آمادری و لضعور موثر دستگاههای عضو ستاد اجرایی استان در عروه خدمات رساجی به مااهران و
اعالم جتیده ارزیابی ها به ر یس و دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر استان.
 ،13شناسایی جواقص و کم ود ها و خالء های التماتی و ورح آن در ج اات ستاد استان جهت رهع
 ،14جظارت عاتیه و عمومی بر روجد اجرای وظایف هریک از کمیته ها و ارایه رزارشععات دوره ای از چاتش ها به اسععتاجدار
محترم به عنوان بازوی جظارتی و ارزیابی عم کرد ستاد اجرایی خدمات سفر استان و شهرستان
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 -9کمیته خدمات بهداشتی ،درمانی و محیط یست

به منظور سعاماجدهی ،توسهه و جظارت بر رعایت بهداشت در مراکز عمومی ،پذیرایی و اقامتی و همچنین مدتمعهای بین
راهی و جیز کنترم و جظارت بر عم کرد والدهای درماجی و سعطح بهداشعت عمومی در شهرها و روستا ها و از ورهی با توجه
به اهمیت رعایت اوعوم زیاعت محیطی در سفر های پرلدم و کنترم و پیشگیری از آسیب هایی که جاشی از این سفر ها
متصععور اسععت این کمیته تشععکیل رردیده اسععت .در این راسععتا جکات و محورهای ذیل به عنوان بخشععی از اقدامات کمیته
مذکورمی بایات مدجظر ستادهای اجرایی خدمات سفر استاجها و مناوق آزاد قرار ریرد
 ،1بهره برداری از ورح ها و ابالغیه های جوروزی داجشگاههای ع وم پزشکی و اهتمام به اجرای موثر آن
 ،2بهره برداری از دستوراتهمل ها و توویه های ابالغی از سوی سازمان محیس زیات و اهتمام به اجرای آن
 ،3تهیه و تدوین تیاععت کشععیک های مراکز بهداشععتی به خصععوص درماجگاه ها ،بیمارسععتاجها ،داروخاجه ها و سععایر مراکز
بهداشتی و درماجی در سطح استان و شهرستان و روستا و اوالع رساجی برای مردم
 ،4جظارت بر آب شععرب مصععرهی و مراکز توزیع آب شععیرین ،یخ و غیره به خصععوص در اماکن عمومی و محل های تدمع
مااهران اعم از کمپینگ ها ،محل های اسکان هرهنگیان و سایر مکاجهای عمومی
 ،5جظارت بر عرضه مواد غذایی در مکاجهای اسکان مااهران به خصوص کمپ ها و پارکها
 ،6اهزایش ظرهیت در مراکز بهداشععتی و درماجی عبیمارسععتاجها ،درماجگاهها ،داروخاجه ها و سععایر ،اعم از جیروهای اجاععاجی و
تدهیزات جهت ارا ه خدمات به ماعاهرین و همچنین هماهنگی در جهت ههاتیت بخش خصعووی در ارا ه خدمات بهداشتی
درماجی
 ،7همکاری موثر با سایر کمیته ها و دستگاهها بخصوص هالم المر در استقرار پایگاههای سالمت
 ،8کنترم وضهیت بهداشتی مراکز خدمات دریایی و پالژ ها در استاجهای سال ی
 ،9جظارت بر وضهیت بهداشتی لمامها ،سرویس های بهداشتی و غیره در سطح استان
،11همکاری با کمیته ذیربس در تهیه و توزیع بروشور و توویه های پزشکی و سالمت و زیات محیطی
،11بهره ریری از توان رروه های دوستدار محیس زیات برای هرهنگ سازی
 ،12توجه ویژه و تدارک اقداماتی برای ویاجت و لفاظت از محیس زیات به خصوص در استاجهای پر مااهر
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،13راهاجدازی رشتهای ویژه زیات محیطی جهت ج وریری از تخریب و آتودری محیس زیات
،14برجامه ریزی برای ایداد تاهیالت مناسب به منظور بازدید مااهران از مناوق لفاظت شده زیات محیطی
،15اعالم مراکز تروما ،کودکان و جنرام در بروشعورهای توزیع شعده جهت سعهوتت دسترسی مااهران و توزیع جقشه مراکز
ارا ه خدمات بهداشعتی درماجی اعم از خصعووعی و دوتتی ،مطب ها و کمپ های اورژاجس و شماره ت فن آجها و ایداد امکان
دسترسی آسان مااهران و رردشگران به این مکاجها در وورت تزوم و جیاز
 ،16بهره مندی از امکاجات و ظرهیت های عم یاتی مرکز کدیریت لوادث و هوریتهای پزشعکی داجشگاه های ع وم پزشکی در
اجرای موثر ورح
،17اعالم شماره های رسیدری به شکایات عشماره  1491برای شکایات بهداشتی و  1591بریا شکایات درمان و اورزاجس ،
 ،18جظارت بر عم کرد بخش خصعووی و دوتتی شامل مطب ها ،درماجگاهها ،بیمارستان ها ،آزمایشگاهها و داروخاجه هایی که
و ق ورح می بایات در ایام تهطیل ههام باشند.
،19استقرار ایاتگاه های سالمت جوروزی توسس مرکز مدیریت لوادث وهوریتهای پزشکی داجشگاه های ع وم پزشکی
،21آمادری اوالع رساجی به موقع در موارد بروز مخاورات بهداشتی و شیوع بیماریهای همه ریر
،21لفظ توان بیمارسعتان های بخش دوتتی ع در وورت جیاز ارتقای توان خدمت رساجی درماجی ،در شهرهای مااهر پذیر و
لفظ توان  %31بخش خصووی در لوزه درماجگاهها ،بیمارستاجها و مطب های خصووی و ک ینیک های ویژه و ههاتیت تمام
وقت مراکز ش اجه روزی دوتتی و خصووی
 ، 22تقویت پایگاه های اورژاجس جاده ای ع مرکز مدیریت لوادث و هوریتهای پزشکی ،
 ، 23بررزاری ماجور مشترک ورح سالمت جوروزی توسس هالم المر و اورژاجس  115در سطح شهرستان ها
 ، 24استفاده بهینه از خدمات اورژاجس هوایی ع مرکز مدیریت لوادث و هوریتهای پزشکی ،
، 25در وعورت امکان اسعتقرار پایگاه های موقت امداد و جدات و ایاعتگاه های سالمت اورزاجس در مکان های ش وغ ،جاذبه
های رردشگری و ورودی و خروجی شهر های مااهر پذیر
 ، 26پیش بینی تدهیزات ارت اوی موثر در ایاتگاه های سالمت
 ، 27ههام شدن  EOCداجشگاه ها جهت هماهنگی بحران های التماتی و مدیریت لوادث پرت فات
 ، 8 2پیش بینی داروهای عمومی و ضععروری مورد جیاز در ایاععتگاه های سععالمت و پایگاه های شععهری و جاده ای اورژاجس
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 -11کمیته اطالع رسانی  ،تبلیغات ،امور فرهنگی و فضای مجا ی
به منظور آراهی بخشیدن به رردشگران و آشناسازی آجان با آثار و جاذبه های تاریخی ،و یهی ،هرهنگی و زیارتی و آموزش،
هرهنگسازی و راهنمایی رردشگران و همچنین اوالع رساجی موثر از امکاجات ،خدمات و تمهیدات تدارک شده در ایام جوروز
و برجامه ریزی برای اوقات هراغت مااهران و رردشگران و برپایی جشنواره ها ،جمایشگاهها و بازارچه های ونایع دستی و غیره
این کمیته تشکیل رردیده است .در ا ین راستا جکات و محورهای ذیل به عنوان بخشی از اقدامات کمیته مذکور می بایات
مدجظر ستادهای اجرایی خدمات سفر استاجها و مناوق آزاد قرار ریرد.
 ،1تشکیل کمیته قوی و ههام با لضور دستگاههای موثر در لوزه هرهنگ ،اوالع رساجی ،هنر ،ت یغات
 ،2ورالی و تدوین کمپین هرهنگی و ت یغاتی استان ،شهرستان و منطقه آزاد
 ،3برجامه ریزی برای ت یغات متمرکز و مشعترک با جظارت سعتاد اجرایی خدمات سفر استان و ج وریری از موازی کاری
در تهیه و چاپ اقالم ت یغاتی و سایر ههاتیت های اوالع رساجی وهق تاکید و مصوبات ابالغی از سوی ستاد مرکزی
 ،4برجامه ریزی برای اسععتقرار در پایگاههای اوالع رسععاجی متمرکز و مشععترک و پرهیز از موازی کاری و ایداد پایگاههای
ماتقل و دستگاهی با توجه به تاکید و مصوبات ابالغی ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر
 ،5توجه به ررامیداشت مناس ت های م ی و مذه ی ایام تهطیالت جوروز ماجند روز جمهوری اسالمی ،روز و یهت و سایر
 ،6هماهنگی با سایر کمیته ها برای تدارک محل های متهدد و مناسب برای اقامه جماز و همچنین اوالع رساجی از مااجد
ههام و مکاجهای بررزاری جماز جماعت و جصعب عالیمی برای مشعخص جمودن جهت ق ه در مراکز اسکان مااهران اعم
از کمپینگ ها ،مدارس و سایر جقاط محل استقرار مااهران و رردشگران
 ،7ارت اط موثر با سایر کمیته ها و با ستاد های اجرایی شهرستاجهای استان برای اوالع رساجی اقدامات آجان
 ،8تهیه بروشعور ،پالکارد و تراکت های اوالع رساجی متمرکز و مشترک با موضوعات مخت ف جاذبه های رردشگری ،آثار
تاریخی ،مهرهی موزه ها ،توویه های ایمنی ،اجتظامی ،بهداشتی و زیات محیطی و غیره
 ،9اجدام ت یغات محیطی با مضعامین خوش آمدرو ی ،مهرهی و اعالم برجامه های هرهنگی و اوقات هراغت ،اوالعات آب و
هوایی ،توویه ها و هشدار های زیات محیطی ،اجتظامی و بهداشتی وغیره و جصب در مراکز مخت ف اعم از ورودی و
م ادی شهر ها ،مراکز اسکان مااهران ،موزه ها ،جاذبه های رردشگری و جقاط پرتردد.
 ،11تهیه پالکاردهای اوالع رساجی در خصوص شماره ت فن اعالم شکایات بویژه  19629و جصب در مکاجهای مناسب
 ،11اوالع رساجی و ت یغات محیطی برجامه های هرهنگی و سایر امکاجات و تمهیدات تدارک شده برای مردم
 ،12اوالع رساجی و ت یغات محیطی از محل های مداز شنا و ورح دریا در استاجهای سال ی
 ،13به کارریری راهنمایان لرهه ای رردشعگری و  NGOها و داجشدویان رشته های مرت س ،در برجامه های اوالع رساجی
و راهنما ی مااهران و رردشگران و آموزش آجان و استقرار در م ادی ورودی سایت های تاریخی و موزه ها
 ،14بررزاری ج اعععات توجیهی ع ق ل از جوروز ،برای جواجان و ررو ههای مردم جهاد متقاضعععی ههاتیت داوو اجه در اوالع
رساجی و راهنمایی مااهران
 ،15برجامه ریزی برای جحوه استقرار و پراکندری راهنمایان در جقاط مخت ف شهر و روستا
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 ،16استقرار پایگاههای اوالع رساجی در سایتهای رردشگری ،محووه های تاریخی و موزه ها و سایر مراکز
 ،17همکاری برای آماده سازی مااجد ،لاینه ها و اماکن هرهنگی و مذه ی و اجرای برجامه های اوقات هراغت
 ،18هماهنگی با ودا و سیمای مرکز استان و ودا و سیمای کشور جهت پخش برجامه های متنوع
 ،19سععاخت برجامه های ت ویزیوجی اعم از ک یپ ،تیزر ،برجامه زجده در جهت اوالع رسععاجی خدمات وامکاجات و آمادری های
استان و پخش سراسری ،استاجی و غیره
 ،21تهیه هی م ،عکس و ماتند سازی وقایع و رویدادها ایام جوروز در سطح استان ،شهرستان و روستاهای پر مااهر
 ،21اوالع رساجی ووم موج و هرکاجس رادیو استان درسطح شهرهای استان و م ادی ورودی
 ،22برجامه ریزی برای استفاده از ظرهیت های رادیو در اوالع رساجی
 ،23پخش تصاویر جاذبه های رردشگری و پیام های و توویه های سفر از ت ویزیوجهای شهری
 ،24راه اجدازی جشریه ،ویژه جامه وسایر اقالم مکتوب اوالع رساجی با همکاری بخش خصووی
 ،25راه اجدازی ساماجه پیامک و ب وتوث جهت ارا ه اوالعات استان به مااهران
 ،26برپا ی سفره هفت سین با بکارریری هنرهای سنتی و بومی استان در جقاط مخت ف استان و شهرستاجها
 ،27بررزاری جشنواره و جمایشگاههای آ ینی ،م ی و بومی و غیره
 ،28برپا ی جمایشگاههای ونایع دستی و بازارچه های سنتی
 ،29اجرای برجامه های هرهنگی تفریحی و ورزشععی .با محوریت ظرهیت و مزیت جاعع ی اسععتان ماجند دریا در اسععتاجهای
سال ی ،کویر ،جنگل ،و سایر پتاجایل های جغراهیایی استان
 ،31راه اجدازی موزه های سیار به خصوص در شهر های توریاتی پر مااهر که هاقد موزه می باشند
 ،31اوالع رساجی از عم کرد سازمان های عضو ستاد به وورت روزاجه و در اجتهای ورح
 ،32اجرای برجامه های ع می جهت کنترم مخاورات بهداشتی التماتی و جیز آموزش عمومی در زمینه اقدامات اورژاجای و
پزشکی در ودا و سیما و اوالع رساجی مناسب در این موضوع.
 ،33با توجه به اهمیت استفاده از  ITو هناوری های جو برای مهرهی جاذبه ها و خدمات رردشگری استاجها ازوریق بهینه
جمودن محتوا مورد تایید سازمان میراث هرهنگی ،ونایع دستی و رردشگری ،ارتقا ساماجه جاری  19629و هراریر
جمودن این ساماجه به ک یه سرویس های رای) برای خدمات رساجی به مردم و دستگاههای اجرا ی عضو با همکاری
مرکز هن آوری اوالعات سازمان و یکی از شرکتهای مهت ر هن آوری
 ،34توزیع اقالم ت یغاتی مورد جیاز میهماجان از ق یل بروشععور ،پالکارد تراکت های اوالع رسععاجی و همچنین اجرای بهضععی
برجامه های هرهنگی کمیته در ستاد های اسکان
با توجه به گستردگی فعالیت ها و وظایف این کمیته و خدماتی که به سایر کمیته ها ارائه میکند و همچنین نقشی
که در معرفی امکانات استان و زحمات مسئولین دارد نیازمند حمایت های مادی و معنوی استاندار دستگاههای
مختلف دولتی و خصوصی و انجمن ها و صنوف می باشد ضمن اینکه بخشی از برنامه های این کمیته با حمایت و
مشارکت کمیته امور شهرداریها و دهیاری ها قابل تحقق است.
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ف – استراحتگا های بین راهی

با توجه به اینکه  61درود تصادهات خطر آهرین در  31کی ومتری شهر ها اتفاق می اهتد مقرر رردید پ یس راهور
جاجا برای راه اجدازی ایاععتگاه کی ومتر  31در محورهای مواوععالتی اسععتاجها سععاز و کار الزم جهت اجرایی جمودن
کمپین  31-61را با لضععور دسععتگاه های متناظر اسععتاجی در محل های مورد جظر بررزار جماید و در این راسععتا
اقدامات ذیل وورت پذیرد :
 روسای ستادهای اجرایی استان ها وی ج اه ستاد سفر استان سازو کار اجدام آن را هراهم جمایند
 دبیرخاجه سعتاد سعفر و جیز دبیران اسعتاجی در راستای ج ب اسپاجاری ع به ویژه از ورف شرکتهای دوتتی و
عمومی  ،جهت راه اجدازی ایاتگاه مزبور و پربار جمودن آن اقدام جمایند
 با توجه به اهمیت موضعوع  ،دبیران سعتادهای اجرایی اسعتاجها رزارش پیشرهت پروژه را به دبیرخاجه رزارش
جمایند .
 به جهت اجرای هوری و کامل کمیته ای با لضععور دسععتگاههای ذیل و به ماععئوتیت راهور جاجا تشععکیل و
تصععمیمات اجرایی الزم را اتخاذ جمایند .اعضععاء کمیته کی ومتر  31ع راهور جاجا – دبیرخاجه سععتاد – سععازمان
راهداری و لمل و جقل جاده ای  -امداد و جدات هالم المر – سعازمان جواجان هالم المر – اورژاجس کشور-
وزارت کشور ،

39

و -نورو گا

تعریف نوروزگاه:
"جوروزراه" جه جشعنواره است ،جه یک رردهمایی و جه کاروانِ شادی ،ب که جخاتین مهیاری که برای بررزاری این
آ ین اجتخاب کردجد و اسعتان به اسعتان برای برپاییاش مایر پیمودجد؛ «رویداد هرهنگی» بودنِ آ ین چندین هزار
ساتهی "جوروز" در هر جقطه از کشور بود
به همین دتیل در جخاعتین سعام و برای جوروز 1395؛ بررزاری این آ ین در اسععتانهای سععیاععتان و ب وچاتان،
هرمزران ،بوشهر ،خوزستان ،کردستان ،آذربایدان شرقی،ریالن  ،ر اتان  ،خراسان رضوی،کرمان ،هارس،اوفهان و
تهران که به واسطهی شرایس اق یمی و قومیتی اجتخاب شدجد وورت ررهت.

بنابراین از ابتدا این رویدادِ هرهنگی پایهرذاری شعععد تا به میراث جام موسِ لوزه ی جوروز رسعععیدری کند و موارد
مغفوم ماجده و کمتر رسیدری شده را رهع جماید.
در جریان شععکلریری کنواجاععیون  2113عپاسععداری از میراث جام موس ،و پیوسععتن ایران به این کنواجاععیون و
جخاتین مرل ه ث ت جهاجی جوروز در سام  2119و سپس در سام  2116شکل ررهت.

پس از اهزوده شععدن پن) کشععور و ث ت  12کشععورِ جوروزی در سععام  2116و تکمیل پروجده و هراهم شععدن باععتر
مناسعب برای اجدام ههاتیتهای راعترده تر در لوزه جوروز ،ورح جوروز بازارها به شورای سیاستگذاری جوروز ارا ه و
اجرای آن مصوب شد
جام "جوروزراه" با اقت اس از بهارراه قوم ب وچ و جوروزراه لوزه شمام شرق ایران اجتخاب شده بود.
ج وروزراه در واقع مدموعه ای اسعت از جمادهای هرهنگی،سعنتی  ،میراثی که با آثار هاخر وععنایع دستی و رجگهای
و یهی و مح ی به همراه جواها و سعازهای بومی ج وه ای از پیام جوروز را که جوشععدن و جشععاط و شادماجی است به
منصه ظهور می رساجد.

هدف از برگزاری:
جوروزراه در روجد لیات جوروز تاثیر دارد ،رویدادی هرهنگی که به آراهی اهزایی در لوزهی داشعععتههای هرهنگی
جوروز مندر میشود
در جخاععتین سععام از بررزاری "جوروزراه" ،با هدف مهرهی آیینها و مراسععم جوروزی در جقاط مخت ف کشععور برای
مردم استانها به عنوان وارثان این آ ینها و به عنوان یک رویداد هرهنگی ورالی شد که هدف از برجامهریزی آن،
آراهیاهزایی در لوزه داشتههای هرهنگی جوروز بود
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جوروزراه برای شناسایی ،پاسداری ،الیاء و تروی) مصادیق میراث جام موس مرت س با جوروز با پوشش سراسری و در
راستای عمل به وظا ف سازماجیِ کشور در لوزه ث ت جهاجی جوروز به عنوان یک اثر جام موس ورالی شده است.
ولدت م ی و جشععان دادن میراث جام موس جوروز هر اسععتان به مردم همان اسععتان و همچنین رسععیدن به هویت
هرهنگی از دیگر اهداف اجرای این ورح در استانها بوده و در این ورح سهی میشود آجچه را که داریم و از آن غاهل

بودهایم به مردم مهرهی کنیم.

عناصر تشکیل دهنده نوروزگاه
برنامه های نوروزگاه:
برپایی جمایشعگاه ،مهرهی غذاها و خوراک های آ ینی ،بازیهای مح ی  ،موسعیقی سعنتی  ،رسم و رسوم اقوام ایراجی
درجوروز و سعفره جوروزی  ،مهرهی سعوغات اسعتاجها ،مهرهی ونایع دستی هاخر توتیدات استاجی و ...از برجامههای این

ورح است.

مخاطبین:
جعامهعه هعدف جوروزرعاه ،تمامی مردم مخاو ین این برجامه هاعععتند به خصعععوص کودکان ،جوجواجان و جواجان ،
بررزاری این مراسعععم می تواجد محفل مناسع ع ی برای اهزایش آراهی عمومی در مورد بنمایههای هرهنگ ایراجی و
آ ین م ی جوروز باشد.
زمان شروع:
از روز اوم تا سیزدهم هروردین 1398
مکان نوروزگاه و ویژگیهای آن:
پیشعنهاد می جماید جوروزراهها در مکاجهایی که شعرایس و باعتر الزم برای بازدیدرردشعگران و مااهران جوروزی را
دارجد برپا رردجد از جم ه:
 جزدیک بودن به آثار هاخر میراثی جزدیک بودن به جاذبه های خاص و یهی داشتن شرایس الزم برای پارکینگ میهماجان داشتن شرایس و زیرساختهای بهداشتی اوتیه مورد جیاز -برای ایداد جوروزراهها الزم است از اتماجهای استاجی و سنتی استان استفاده شود.
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نتایج مورد انتظار:
برپایی جوروزراهها درمناوق مخت ف اسععتاجی وهمکاری و هماهنگی اعضععا سععتادهای اجرایی اسععتاجی باید منت) به
جتایدی به شرح ذیل رردد:
 ایداد شور وجشاط در مردم استان ایداد امکاجی ساتم و مناسب برای رذران اوقات هراغت و پر بارجمودن سفر میهماجان جوروزی آشعنا شعدن ماعاهران جوروز با هرهنگ وآداب و رسعوم استاجها و جوالی مخت ف مورد بازدید در قاتب یکمدموعه عجوروزراه،
 مهرهی وعنایع دستی و جاذبه های رردشگری استان و ایداد امکاجی برای ونهتگران ونایع دستی جهتهروش محصوالت خود بدون واسطه به میهماجان جوروزی
 آشعنا جمودن مردم و ماعاهران جوروزی با رسعومات مح ی ،آیین ها ،مراسمات ،بازیهای مح ی استان موردبازدید.
 مهرهی میراث هرهنگی هاخر استان مهرهی جاذبه های رردشگری استان مهرهی برجامه های ستاد هماهنگی خدمات سفر -درمدموع رضایتمندی مردم بویژه میهماجان جوروزی.

ارتباط با دبیرخانه ستاد در نوروزگاه:
الزم است تمامی استاجها اوالعات اوتیه مربوط به جوروزراهها را به دبیرخاجه ستاد اعالم جمایند.
ازجم ه:
 مکاجهای ایداد تهداد جوروزراه آدرس دقیق مشخصات هرکدام مشخصات متوتی و مائوم در هر جوروزراههمچنین پس از اتمام برجامه های ستاد جوروزی الزم است استاجها:
 رزارش کام ی از جوروزراهها را به دبیرخاجه سععتاد در قاتب مد د به همراه  CD wordارسععام جمایند کهشعععامل  :تهداد جوروزراهها،عکس های مخت ف با کیفیت باالع لداقل ده عکس ، ،بازدیدکنندران  ،برجامه
های اجرا شده  ،جحوه همکاری سایر دستگاهها  ،در وورت امکان جظرسندی و اعالم جتای).
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نوروزگاهها و نقش ستادهای اجرائی استان :
مدیریت خدمات سععفر دراسععتاجها با تشععکیل سععتاد هماهنگی خدمات سععفر یک سععاختار منظم ررهته و
دسعتگاههای خدمات رسعان اسعتاجها در امر سعفر ذیل مدیریت عاتی استان عاستاجداران محترم ،به عنوان
روسای ستادهای اجرایی استاجی ایفای جقش می جمایند.
بی شعک همراهی و همکاری ادارات کل دسعتگاههای اجرایی استان در خدمات سفر منت) به جتای) بایار
مفید خواهد شد.
در برپایی و مدیریت جوروزراهها هم این همکاری و همراهی مورد اجتظار است.
دسععتگاههای اجرایی اسععتان می تواجند در برپایی و مدیریت جوروزراهها هرکدام بخش خاوععی از کار را
برعهده ررهته تا به این وسی ه برجامه هایی متنوع همراه شود با خدمات رساجی کاهی و کامل واین درجهایت
موج ات رضایتمندی شهروجدان و میهماجان جوروزی را هراهم خواهد جمود.

اقدامات خاا موردنظر برای اجرا در نوروزگاهها:
 مدیران کل محترم اسعتاجها الزم است از مکان جوروزراه به عنوان هضایی مناسب جهت اعالم برجامه ها و اقداماتسازمان مت وع و اداره کل استاجی به شک ی هنری و متفاوت استفاده جمایند.
همچنین تمامی استاجها الزم است به جهت مهرهی ع ساماجه خدمات سفر کشور ،19629در قاتب بنرهای بزرگ ،
ساماجه مذکور را مهرهی و همچنین در محل جوروزراهها یک میز به همراه دو کارشناس هنی موظف باشند ضمن
مهرهی ساماجه جا ت به جصب اپ یکیشن  19629برای آجدسته از مااهراجی که خود جمی تواجند جصب کنند ،اقدام
جمایند.
 وعندوقی را به عنوان وعندوق پیشعنهادات و اجتقادات در محل جوروزراه ع مکان مناسب ،جصب تا به این وسی همااهران بتواجند جظرات و دیدراههای خود را اعالم کنند.
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ب ) چک لیست

ستتتاد مرکزی هماهنگی خدمات ستت ر به منظور جلوگیری از نادیده گرفتن احتمالی برخی برنامه ها در
استانها اقدام به تهیه چك لیست برنامه ها و اقدامات ضروری ستاد س رنمود که متشکل از 51آیتم برنامه
ای از فعالیتهای اصتلی ستتادهای استانی می باشد.ضروری است دبیرخانه های ستاد اجرایی خدمات س ر استانها
نسبت به تکمیل فرم مذکور تا تاریخ قید شده (  ) 1398/11/12اقدام نمایند.
مهلت اجرا

ردیف

موضوع برنامه

1

تمدید و صدور حکم اعضاء و کمیته های ستاد اجرایی استان

2

صدور حکم فرمانداران به عنوان روسای ستادهای اجرایی س ر شهرستانها

3

برگزاری جلسات ستاد اجرایی س ر استان به ریاست استانداران

4

برگزاری جلسات ستاد اجرایی س ر شهرستانها به ریاست فرمانداران

5

پیگیری مصوبات جلسات برگزار شده

6

برنامه ریزی جهت جلسات آتی در فرصت باقیمانده

7

برگزاری جلسه با موضوع اسکا ن به خصوص جلسه با آموزش و پرورش

8

برگزار ی جلسه با موضوع اطالع رسانی و راهنمای مسافرین

9

برگزاری جلسه با شهرداری مرکز استان و بهره گیری از توان شهرداری ها

11

برگزاری جلسه با سازمان بازرگانی استان جهت راه اندازی بازارچه مواد
غذایی و ارزاق عمومی

11

تعیین ناظرین بر تاسیسات و موسسات گردشگری استان واعالم به ستاد
مرکزی

12

تععین نقاط جهت پایگاههای اطالع رسانی

13

تعیین نقاط جهت دفاتر ستاد اجرایی خدمات س ر استان

14

هماهنگی با شرکتهای بیمه ای جهت فعالیت در نوروز و پرداخت خسارت در
محل

15

بررسی وضعیت پمپ بنزینها
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سازما ن متولی

16

برگزاری جلسات مشترك با جامعه هتلداران و انجمن صن ی دفاتر خدمات
مسافرتی

17

بررسی وضعیت کمپ ها و سایر اسکان موقت

18

تععین نقاط جهت برپایی س ره ه ت سین

19

برنامه ریزی جهت آمار و فرم های مربوطه

21

برنامه ریزی جهت برنامه های فرهنگی ،مسابقات جشنواره و سایر

21

برپایی نمایشگاه و فروشگاه صنایع دستی و سوغات استان

22

وضعیت تابلوهای راهنمای مسافر در سطح شهر و جاده ها

23

چاپ اقالم تبلیغاتی و بروشور و نقشه های راهنمای مسافری

24

لیست کشیك سازمانها و نها دهای عضو ستاد

25

اخذ برنامه های سازمانهای عضو ستاد با موضوع نوروزو پیگیری جهت اطالع
رسانی آن

26

برنامه ریزی و مدیریت بر سواحل دریا در استانهای ساحلی

ردیف

موضوع برنامه

27

بررسی وضعیت مساجد و مکانهای اقامه نماز

28

تعیین ن رات راهنمای مسافرین و گردشگران

29

برنامه ریزی جهت تورهای استان گردی با همکاری دفاتر خدمات مسافرتی

31

برنامه ریزی جهت است اده از منازل استیجاری شخصی( خانه مسافر)

31

هماهنگی در افزایش ساعات کاری مراکزی که به گردشگران ارائه خدمات
می نماید

32

بررسی وضعیت آب آشامیدنی و نان و سایر اقالم ضروری

33

برنامه ریزی جهت فعالیت شبانه روزی حمام ها

34

بررسی وضعیت سرویسهای بهداشتی از حیث نظافت ،راه اندازی،آب،
روشنایی و فعال بودن آنها
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35

36

37

برنامه ریزی جهت پارکینگ اطراف سایتهای گردشگری
برنامه ریزی با اداره کل تعزیرات حکومتی استانها جهت برخورد با متخل ین
احتمالی
تهیه و نصب پالکاردهای خوش آمدگوئی با عنوان ستاد اجرایی خدمات
س راستان و نصب در مبادی ورودی

38

اکیپهای بازرسی و نظارتهای بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی

39

بررسی وضعیت حمل و نقل دریایی ،تورهای دریائی ،ت ریحات دریایی و
موارد مرتبط با قایقداران

41

اورژانس،خدمات امدادی،درمانگاهها و بیمارستانها ،داروخانه ها

41

جلسه با نیروی انتظامی استان وبهره گیری از توان ناجا در جهت رفاه حال
مسافران ،امنیت ،ترافیك و غیره

42

هماهنگی با اتحادیه تاکسیداران و رانندگان تاکسی و سرویسهای حمل و نقل
درون شهری

43

برنامه ریزی برای مبادی ورودی ( فرودگاهها ،پایانه ها ،بنادر ،اسکله ها )

44

برنامه ریزی و پیش بینی و ایجاد آمادگی برای موقع بحرانی و اضطراری(
طرح درجلسات ستاد استان)
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هماهنگی و تعامل با ادارات آب ،برق ،گاز ،مخابرات

ردیف

موضوع برنامه

46

برنامه ریزی جهت مستند سازی فعالیتها( عکس ،فیلم ،گزارش ،آمار)

47

بررسی وضعیت روشنایی معابر،پارکها،اماکن عمومی

48

بررسی وضعیت سرویس بهداشتی مراکز تجاری ،ت ریحی و اماکن عمومی و
فعال بودن آنها

49

برنامه ریزی جهت برخورد قاطع با متخل ین ،مراکز غیر مجاز و غیر بهداشتی
با همکاری ناجا و دادستانی

51

تدارك همایشی با حضور همه اعضاء ستاد استان و آغاز رسمی فعالیتها در21
لغایت  27اس ندماه
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ج )فرم اعالم گزارش ا شاخص های آماری
در ووم مدت اجرای ورح جوروز ستادهای اجرایی خدمات سفر استانها می بایاتی روزانه آمار شاخصهای ذیل
رابراساس هرم پیوستی استخراج و از وریق ساماجه آمار به آدرس WWW.Amaresafar.irبه دبیرخاجه ستاد مرکزی
هماهنگی خدمات سفر جهت جمعبندی و تح یل ارا ه جمایند.
*شاخص های اعالم گزارش اماری
الف)میزان اقامت مسافران و گردشگران :مراکز اقامتی استان اعم از هتلها ،هتل آپارتماجها ،میهماجپذیرها ،کمپها،،
خاجه مااهر( تعدادی که دارای پروانه هستند و مشمول طرح) ظرهیت های در اختیار آموزش و پرورش اعم از مدارس
 ،اردوراهها و خاجه مه م و سایر مراکزی که مااهران در آن اقامت جمودهاجد و مقایاه آن با مدت مشابه سام ق ل
الزم به ذکر است صرفا امار مربوط به مکانهایی که در فرم معین گردیده را اعالم و از ذکر آمار اقامت در مراکز و
اماکن غیر رسمی پرهیز نمایید
ب)میزان بازدیدهای نظارتیاعم از میزان بازدید و میزان تشویق،تذکر ،اخطار ،تهطیل و ته یق ،تغو مدوز به تفکیک
مراکز اقامتی  ،رستوراجها و والد های پذیرایی ،د هاتر خدمات مااهرتی و مراکز اقامتی موقت ماجند کمپ ها ،خاجه مااهر ها
و غیره و موارد مرت س
ج) میزان بازدید از مراکز تاریخی تفریحی ،زیارتی و گردشگری و مقایاه آن با مدت مشابه سام ق ل
* کمیته برجامه ریزی و آمار ستاد اجرایی خدمات سفر استان می بایاتی هماهنگی و تهامل مناس ی با والد آمار دبیرخاجه
ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر برای دریاهت کد دسترسی به ساماجه آماری مذکور داشته باشد و ساماجه مذکور را در
سطح استان و شهرستاجهای تابهه عم یاتی جماید تا اجشاهلل به وورت مکاجیزه جا ت به جمع آوری آمار از ستاد های شهرستاجی
و جمه ندی ان در مرکز استان با جظم مناس ی وورت پذیرد.
* ساماجه آمار ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر  ،ورها یک ساماجه اینترجتی برای جمع آوری آمار استاجها و شهرستاجها
می باشد و در روش و چگوجگی الصای آمار و وحت و سقم اعداد و ارقامی که کاربران در ساماجه درج میکنند جقشی جدارد
تذا الزم است کمیته برجامه ریزی و آمار ستاد اجرایی خدمات سفر استان بر روشها و جحوه استخراج آمار و چگوجگی اخذ آمار
از مراکز اقامتی با توجه به تهدد و تنوع مراکز و سایر شاخص های آماری و وحت آن برجامه ریزی و جظارت جدی مهموم
دارد.
* کوچکی و بزرری ارق ام و اعداد در شاخص های اقامت یا جظارت و غیره هیچ مزیتی را برای ستاد اجرایی خدمات سفر
استان در پی جخواهد داشت  .تذا به جای توجه به کمیت اعداد و ارقام به کیفیت و وحت آمار تمرکز هرمایید.
کمیته آمار موظف است کلیه آمار بازدید از جاذبه های استان اعم از اینکه زیر مجموعه وزارتخانه متبوع باشد
یا نباشد را احصاء و اعالم نماید.
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د -فرم اطالعات و آمار خدمات و امکانات فراهم شده در استان

اطالعات و آمار
خدمات و امکانات فراهم شد در کشور
جهت نورو  1399به تفکیک استانی

فرم های ضمیمه باید پس از جمع بندی و درج اطالعات و آمار حداکثر تا تاریخ  98/12/1تکمیل و
به دبیرخانه ستاد مرکزی هماهنگی خدمات س ر به شماره  12166582132فاکس گردد.
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اطالعات و آمارخدمات و امکانات فراهم شد برای مسافران و گردشگران نورو 1399
استان 1111111

الف -ررفیت اسکان در سطح استان
ظرهیت به جفر در هتل ها

ظرهیت به جفر در خاجه مااهر

ظرهیت به جفر در مهماجپذیرها

ظرهیت به جفر درکمپ های استان

ظرهیت به جفر در هتل آپارتمان ها

ظرهیت به جفر در امکاجات آموزش و پرورش

ظرهیت اسکان سایر والدهای اقامتی در جظر ررهته شده برای جوروز ع میهماجاراهای ادارت ،خوابگاه های
داجشدویی وغیره،
..........نفر در یک روز

جمع ظرفیت اسکان استان

ب -خدمات امدادی ،بهداشتی ،درمانی ،انتظامی و قضایی
تهداد پایگاههای اجتظامی جاجا در سطح استان
تهداد پایگاههای امدادی سازمان امداد و جدات هالم المر در سطح استان
تهداد پایگاههای اورژاجس پیش بیمارستاجی داجشگاه ع وم پزشکی در سطح استان
تهداد پایگاههای امداد خودرو در سطح استان ع اعم از همه خودرو سازان و کاجون
اتوم ی راجی و جهاجگردی،
تهداد قضات کشیک ههام در جوروز در سطح استان
تهداد شوراهای لل اختالف ههام در جوروز در سطح استان
تهداد داروخاجه های ش اجه روزی در سطح استان
تهداد شرکتهای بیمه آماده ارا ه خدمات در جوروز در سطح استان
تهداد راهدارخاجه های ههام در استان
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ج -خدمات اطالع رسانی و راهنمای مسافرین
تهداد کیوسکها و پایگاههای اوالع رساجی و راهنمای مااهر مشترک و متمرکز با مشارکت همه
دستگاههای متوتی
تهداد پایگاههای اوالع رساجی متفرقه که توسس دستگاهها ی مخت ف و خارج از ورح تمرکز
پایگاهها ایداد شده است
جمع کیوسکها و پایگاهای اطالع رسانی و راهنمای مسافرین در سطح استان
تهداد بروشورهای و اقالم ت یغاتی چاپ شده به وورت متمرکز با مشارکت همه دستگاههای متوتی
تهداد بروشور ها و اقالم ت یغاتی چاپ شده خارج از ورح تمرکز چاپ اقالم ت یغاتی
مجموع اقالم تبلیغاتی چاپ شده در سطح استان.
( لدم اقالم هیچگوجه امتیازی برای ستاد استان جدارد ب که کیفیت و کارایی و محتوای اقالم ت غاتی
مد جظر است تذا در اعالم آمار و لدم اقالم دقت و وحت الزم را مدجظر قرار دهید و از بزرگ جمایی
پرهیز رردد،

د -نیروهای نظارتی
تهداد جاظرین تاسیاات و موساات رردشگریع اداره کل میراث هرهنگی،

جفر در سطح استان

ونایع دستی و رردشگری،
تهداد جاظرین سازمان ونهت مهدن تدارت جهت جظارت بر اوناف

جفر در سطح استان

مخت ف
تهداد جاظرین اداره کل تهزیرات لکومتی استان

جفر در سطح استان

تهداد جاظرین داجشگاه ع وم پزشکی

جفر در سطح استان
جفر

جمع ناظرین همکار با ستاد اجرایی خدمات سفر استان
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 خدمات رفاهی و فرهنگیتهداد موزه های ههام در جوروز در سطح استان
مدت زمان اجرای جشن ها ،جشنواره ها و ماابقات هرهنگی و سایر
در سطح استان به ساعت
تهداد سفره هفت سین در م ادی ورودی ،میادین ،ترمیناتها و غیره
تهداد جمایشگاه و یا بازارچه مخصوص عرضه ونایع دستی و سوغات
تهداد بازارچه ها و محل های عرضه ارزاق عمومی
تهداد جایگاههای توزیع سوخت ههام اعم از ثابت و موقت ایام جوروز

.........جایگاه دا می و ..........جایگاه موقت برای جوروز

تهداد مدتمع های خدماتی پذیرایی رهاهی بین راهی
تهدادایاتگاه و واتی و پذیرایی رایگان از مااهرین
تهداد مااجد ههام برای اقامه جماز
تهداد مکاجهای برپایی جماز ع موقت برای جوروز،
تهداد سرویس های بهداشتی ثابت و دایمی آماده برای سرویس دهی

........

تهداد سرویس های بهداشتی موقت ورها برای جوروز
.....

تهداد لمام عمومی ههام در ایام جوروز
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مسافر عزیز ،ضمن عرض تبریک سال نو و آر وی سفری خوش ،خواهشمند است با اختصاص مدتی ا وقت خود و
تکمیل این پرسشنامه ،ما را در رف کاستیها و ارائه هر چه بهتر خدمات یاری فرمایید .

جنایت

خاجم

وضهیت تاهل متاهل
محل سکوجت

آقا

سن ............ :سام

مدرد

میزان تحصیالت ...................... :

استان ........................... :

هدف او ی شما از سفر:

شهرستان ............................ :

دیدار اقوام و دوستان

تفریح

وسی ه جق یه مورد استفاده شما برای سفر :خودروی شخصی
محل اقامت :هتل یا مهماجپذیر

مقصد جهایی شما ........... :
زیارت

اتوبوس

منزم اقوام ،دوستان و باتگان

قطار

چادر یا کمپ

تطفاً میزان رضایت خود را از هریک از موارد مطرح شده زیر بیان هرمایید:
 – 1جحوه توزیع بروشور ،جقشه راهنمای رردشگری و سایر اقالم ت یغاتی در م ادی ورودی
استان و سطح شهر را چگوجه ارزیابی می کنید؟
 – 2وضهیت تاب وهای راهنمای مایر و مهرهی اماکن و سایر تاب و های اوالع رساجی در سطح
استان چگوجه است؟
 – 3تهداد سرویس های بهداشتی و وضهیت جظاهت آجها را چگوجه ارزیابی می کنید؟
 – 4وضهیت عرضه جان ،مواد غذایی و سایر ارزاق عمومی و جرخ آجها را در سطح شهر چگوجه است؟
 – 5وضهیت کمپینگ ها و محل های اسکان مااهران و امکاجات آجها را چگوجه ارزیابی می کنید؟

 – 6وضهیت جاذبه های رردشگری اعم از مکاجهای تاریخی هرهنگی و موزه ها و لضور
راهنمایان در این مکان ها را چگوجه ارزیابی می کنید؟
 – 7کیفیت ارا ه خدمات در رستوران های بین راهی و سطح شهر و جرخ خدمات را چگوجه
ارزیابی می کنید؟
 – 8وضهیت ارا ه خدمات در پایگاه های امداد خودرو و لضور آجها را چگوجه ارزیابی می کنید؟
 – 9وضهیت خدمات رساجی پایگاه های هالم المر اعم از پایگاه های امداد و جدات و پایگاه
های اوالع رساجی در جاده ها و م ادی ورودی استان را چگوجه ارزیابی می کنید؟
 – 11جحوه برخورد و وضهیت خدمات رساجی پ یس در جاده ه وسطح شهر را چگوجه ارزیابی می کنید؟

 – 11وضهیت عمومی پاکیزری و آراستگی شهر را چگوجه ارزیابی می کنید؟
 – 12وضهیت خدمات لمل و جقل عمومی ع تاکایراجی ،اتوبوسراجی و ترمینام ها  ،را چگوجه ارزیابی می کنید؟
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سایر
هواپیما
مدارس

خوب

متوسس

سایر
مهماجارای ادارات

ضهیف

استفاده جکردم

 – 13وضهیت و کیفیت ارا ه خدمات پایگاه های اورژاجس و مراکز درماجی را چگوجه ارزیابی میکنید؟

 – 14بطور ک ی وضهیت خدمات رساجی به مااهران و رردشگران در این استان را چگوجه ارزیابی می کنید؟ خوب
اجتقادات و پیشنهادات شما :
–1
–2
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متوسس

ضهیف
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