دستورالعمل اجرائی ساماندهی و ارتقاء سفرهای ایمن
با محوریت مدیریت و برنامهریزی مسئوالنه
« نوروز » 0410
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به نام خدا
ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر به استناد مصوبه شماره /760961ت 79791هـ مورخ 7901/77/8هیات
محترم وزیران به منظور توسـهه گردشــگری داخلی و ایجاد هماهنگی و انســجام در ارائه خدمات مناسـ برای رفاه
حال مسـافران و گردشگران و همچنین مدیریت یکپارچه ،سیاستگذاری ،برنامهریزی ،سازماندهی و نظارت بر انجام
فهالیتهای سفر تشکیل شده است.
این سـتاد به صـورت دائمی در طول سـال و درتمامی اسـتانها و شـررستانها و مناطق آزاد کشور با شرح وظایف
و ســاختار تشــکیيتی منســج  ،مســا ی خویش را در امر ســاماندهی ،توســهه و ارتقای خدمات ســفر و
مش ـ
گردشــگری به کار گرفته و امید اســت با نایات خداوند بزرگ و توجرات حضــرت ولیهصــر( ج) ،و با همکاری و
همراهی تمامی متولیان امر ،در مسیر رفاه حال هموطنان زیز ،گامهای اساسی برداشته شود.
با رویکرد مدیریت و برنامهریزی سـفرهای ایمن و مسئوالنه و حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده و
ایجاد نشاط اجتماعی و هدایت سفر به مناطق ایمن با در نظر گرفتن مصوبات ابيغی ستاد ملی مدیریت کرونا
ر ایت کامل پروتکلهای برداشتی و تامین آرامش روانی جوامع میزبان ،انجام میشود.
پویایی و انهطاف از رموز کلیدی مدیران میباشــد ،در مدیریت مســئوالنه توجه کافی به رفتارها و قاید
مســافران از ابهادی اســت که باید به آن توجه داشــت ،توجه به فرهنگها و ســنتهای متفاوت مســافران یکی از
مواردی است که باید تيش نمود تا مسافران را برای یک سفر پرنشاط و مسئولیت پذیر آماده کنی  .این نوع ملکرد
میتواند سر ت فزایندهای در چرخ توسهه گردشگری استان ایجاد نماید.
ســـفرها تنرا در چارچو دســـتورالهملهای ابيغی و نیز تورهای برنامهریزی شـــده از طریق آژانسهای
مسـافرتی دارای مجوز و تحت نظر وزارت میراث فرهنگی ،گردشـگری و صنایعدستی امکانپذیر خواهد بود و برای
افرادی که خارج از تورهای برنامهریزی شـده اددام به سـفر نوروزی کنند (با وسـیله نقلیه شـ صی یا مومی) ارائه
کارت تزریق دو دوز واکسن الزامی میباشد.
با عنایت به ابالغ طرح و دستورالعمل وظایف ،الزامات و فرآیندهای اجرایی مدیریت هوشمند
بیماری کرونا بر بستتر ستامانه امید و پروتکل های بازنگری شده وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی  ،مسئولیت نظارت بر اجرای مفاد آن در سطح ملی به عهده وزارت میراثفرهنگی ،گردشگری
و صنایعدستی و در استانها با استانداران خواهد بود.
با در نظر گرفتن لزوم حفظ سيمت و جان هموطنان که ضرورت و تکلیف دطهی تمام دستگاههای ضو ستاد
مرکزی سفر است ،انتظار میرود ستادهای اجرایی خدمات سفر استانها ،شررستانها و مناطق آزاد کشور برنامهریزی
و اهتمام الزم در اجرای این دستورالهمل را به مل آورند.
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ماده  : 0ارکان و اعضاء ستاد مرکزی ،ستادهای استانی و مناطق آزاد
با نایت به تصــوی نامه شــماره /760961ت79791هــــ مورخ 7901/77/8هئیت محترم وزیران ،ســتاد
مرکزی هماهنگی خدمات سـفر متشکل از  11دستگاه اصلی و دستگاه تابهه فر ی از وزارت انههای م تلف به
شرح ذیل تشکیل گردیده است.
 .0.0ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر
ریاست ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر بر رده مهاونت گردشگری وزارت میراثفرهنگی ،گردشگری و
صـنایعدسـتی کشـور میباشـد .این مهاونت بر اسـا

سـیاسـتهای تدوین و ابيغ شـده برای توسهه صنهت

گردشـگری کشـور وزارت میراث فرهنگی ،گردشـگری و صنایع دستی و نیز ملیاتی نمودن وظایف و تکالیف
مصـو و مندرج در تصـوی نامه هیات وزیران به ویژه سـیاستگذاری ،برنامهریزی و نظارت بر اددامات انجام
شده به منظور فراه نمودن امکانات و تسریيت جرت رفاه هموطنان ،تنظی جلسات ستاد مرکزی و تهامل با
دستگاههای ضو ستاد و همچنین پیگیری اجرای مصوبات ستاد مرکزی و بردراری ارتباط و نظارت بر ملکرد
ســتادهای اجرایی خدمات ســفر اســتانها و مناطق آزاد و تریه و تنظی طرحها و برنامههای ســتاد مرکزی و
نظارت بر حسـن اجرای آن و سـایر امور مرتبط؛ دبیرخانه دائمی ستاد مرکزی را در مهاونت گردشگری مستقر
نموده است.
 .0.1اعضاء ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر :
 وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی بهنوان رئیس ستاد
 وزارت کشور( نماینده سازمان شررداریها و دهیاریهای کشور)
 سازمان صدا و سیما
 نیروی انتظامی
 وزارت دادگستری (نماینده سازمان تهزیرات حکومتی)
 وزارت برداشت ،درمان و آموزش پزشکی (نماینده اورژانس کشور)
 وزارت صنهت ،مهدن و تجارت
 وزارت آموزش و پرورش
 وزارت فرهنگ و ارشاد اسيمی
 سازمان حفاظت محیط زیست
 وزارت راه و شررسازی (نماینده سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای)
 دبیرخانه شورای الی مناطق آزاد_تجاری_صنهتی ویژه ادتصادی
 سازمان امداد و نجات جمهیت هيل احمر ج.ا.ایران
تبصره :برابر با تبصره  1بند  7مصوبه ستاد و در اولین جلسه ،سازمانهای ذیل نیز به جمع ستاد اضافه شدند.
 شرکت فرودگاههای کشور
 راهآهن ج.ا.ایران
 سازمان هواپیمایی کشوری
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 سازمان هواشناسی کشور
 سازمان جوانان جمهیت هيل احمر ج.ا.ایران
 کانون جرانگردی و اتومبیلرانی ج.ا.ایران
در نشست ا ضا اصلی در سال  7906ضویت دستگاههای زیر بهنوان ضو اصلی مصو گردید.





سازمان امور شایر ایران
نیروی مقاومت بسیج
سازمان بنادر ودریانوردی
ستاد ادامه نماز

 .0.1ستاد اجرایی خدمات سفر استان ؛ شهرستان و منطقه آزاد
وفق تصوی نامه هیات محترم وزیران ریاست ستاد اجرایی خدمات سفر در استانها بر رده استانداران
و در شررستانها به رده فرمانداران و در مناطق آزاد بر رده مدیر عامل منطقه آزاد میباشد.
احکام استانداران توسط وزیر محترم کشور ابالغ گردیده است.
 .0.4اعضای ستادهای اجرایی خدمات سفر استانها ،شهرستانها و مناطق آزاد









واحدهای استانی متناظر تابهه دستگاههای ضو ستاد مرکزی ،در ستادهای اجرایی خدمات سفر استان،
شررستان و منطقه آزاد ضویت خواهند داشت.
با تشـ ی و صـيحدید اسـتانداران به نوان روسـای ستادهای استانی و به ادتضاء شرایط جغرافیایی؛
يوه بر دستگاههای مذکور ،سایر سازمانها و نرادهائی که دارای توانمندی و ظرفیتهایی برای بربود و
ارتقای خدمات سفر میباشند می توانند به ضویت ستادهای استانی و شررستانها در آیند.
در محدوده مناطق آزاد نیز مدیران امل مناطق آزاد به نوان روســای ســتادهای اجرایی خدمات ســفر
منطقه میتوانند به ادتضـاء شرایط جغرافیایی و ظرفیتهای موجود از سایر دستگاههای دولتی و ب ش
خصــوصــی جرت ضــویت در ســتاد؛ د وت بهمل آورند؛ همچنین به منظور جلوگیری از موازی کاری؛
فرمانداری و ادارات دولتی مسـتقر در محدوده مناطق آزاد در ستاد اجرایی خدمات سفر مناطق آزاد که
به ریاست مدیر امل منطقه آزاد تشکیل خواهد شد ضویت خواهند داشت.
به منظور ایجاد هماهنگی و تهامل هرچه بیشــتر در اســتانهایی که دارای منطقه آزاد هســتند ،نماینده
اسـتانداری در ستاد اجرایی خدمات سفر منطقه آزاد و نماینده منطقه آزاد در ستادهای اجرایی خدمات
سفر استان مربوطه؛ ضویت اصلی و دائمی خواهند داشت.
با توجه به ابيغیههای دبلی ضــویت روســای انجمنها ،جوامع و تشــکلهای مرتبط با خدمات ســفر و
گردشــگری (ا

از هتلداران ،دفاتر خدمات مســافرتی ،حوزه حمل و نقل ،مراکز پذیرایی و بین راهی و

غیره) و حضور آنان در جلسات ستاد اجرایی خدمات سفر استان و شررستانها مورد توجه و اهتمام درار
گیرد .
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 با توجه به سیاستهای اتخاذ شده در ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر مبنی بر تقویت و
تثبیت جایگاه ستادهای اجرایی خدمات سفر شهرستانها به ریاست فرمانداران و متشکل از
واحدهای تابعه و متناظر دستتگاههای عضو ستاد اجرایی خدمات سفر استان؛ لذا فعالیت
مستتمر ستادهای شهرستانی از جمله موارد مهم و قابل توجه در اجرای دستورالعمل نوروز
 1041میباشد.
ماده  : 1وظایف دبیران ستاد اجرایی خدمات سفر در استان ،شهرستان و مناطق آزاد:
دبیری ستاد اجرایی خدمات سفر استان بر رده مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان ،در
مناطق آزاد بر رده مهاون و یا مدیر گردشگری منطقه و در شررستانها بر رده رئیس اداره و یا نماینده میراث

فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی شررستان میباشد.
 پیگیری صدور احکام ا ضاء ستاد اجرایی خدمات سفر استان و احکام روسای کمیتههای ت صصی تابهه
ستاد اجرایی خدمات سفر استان توسط استاندار.

 پیگیری صدور حک فرمانداران شررستانها به نوان رئیس ستاد اجرایی خدمات سفر شررستانها.
 پیگیری و نظارت جدی بر تشـکیل جلسـات سـتاد اجرایی خدمات سـفر اســتان و جلسات کمیتههای






تابهه .
پیگیری و نظارت جدی بر تشـکیل سـتاد اجرایی خدمات سـفر شـررستانها و تقویت و تثبیت جایگاه
آنرا.
راه اندازی دبیرخانه ستاد اجرایی خدمات سفر استان با مشارکت همه دستگاهها.
ابيغ شـرح وظایف ،طرحها و برنامههای سـتاد مرکزی به سـازمانهای ضو ستاد اجرایی خدمات سفر
استان و شررستانهای تابهه و نظارت بر اجرای مصوبات.
اخذ لیست کشیک سازمانهای ضو ستاد در تهطیيت نوروز و تلفنهای تما آنان.
هماهنگی فراب شــی با ســازمانها ،نرادها ،ارگانها در ســط اســتان در ارائه خدمات به مســافران و

گردشگران.
 ارائه گزارش مســتمر از ملکرد ســتاد اجرایی اســتان و شــررســتان و تحلیل ســط همکاری و یا دم
همکاری دستگاههای ضو ستاد استان به استاندار و ستاد مرکزی.
 ارزیابی میزان هماهنگی ،همکاری و آمادگی ا ضـاء ستاد استان و سایر دستگاههای مرتبط و انهکا
موضوع به ریاست ستاد اجرایی استان (استاندار محترم).
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ماده  : 1وظایف دستگاههای مسئول عضو ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر به تفکیک :
با توجه به ضـــرورت حفظ ســـيمت مســـافران و مدیریت بیماری کرونا و ر ایت حداکثری پروتکلهای
برداشــتی ،به منظور هماهنگی در اجرای وظایف دســتگاههای ذیربط ،اددامات ذیل به تفکیک تهیین تا از طریق آن
دستگاهها در راستای تحقق مسئولیتپذیری در سفرهای نوروزی از ناحیه متولیان صورت پذیرد:
الف  :وزارت میراث فرهنگی  ،گردشگری و صنایع دستی :











فهال نمودن ستاد مرکزی خدمات سفر نوروزی در ستاد وزارت و ادارات کل استانها.
دوانین و مقررات مربوط بـه ســـفر در ســـامانه خبری ســـتاد مرکزی هماهنگی خدمات ســـفر به آدر
( https://myst.mcth.irسامانه جانا) اطيعرسانی میگردد.
فهالیت واحدها و مشاغل زیر که میزبان گردشگر در محل هستند ،مشروط به آن است که مرات تزریق دو
دوز واکسن به کلیه صاحبان مشاغل ،کارفرمایان ،کارکنان ،مشتریان مربوط و نیز درار نداشتن آنان در دوره
درنطینه و درمان بیماری کرونا ،در سامانه امید مندرج باشد:
 oمراکز سرو غذا در محل از دبیل :رستوران ،چای انه ،دروهخانه ،کافی شاپ ،فست فود.
 oتاالرپذیرائی و باغ تاالر.
 oپارکهای تفریحی آبی ،شرر بازی و مراکز تفریحی(مسقف).
 oکلیه مراکز ادامتی از دبیل هتل ،متل ،مسافرخانه ،بومگردی و ...
 oتورهای گردشگری.
اخذ  QRکد از ســامانه امید و نص ـ آن در مدخل ورودی کلیه واحدها و فهالیتهای صــنفی ،بنحوی که
توسـط خدمت گیرنده دابل رویت و اسـکن باشـد ،الزامی اسـت .تشـکلرای صنفی مربوط موظفند يوه بر
پیگیری این موضــوع ،بر چگونگی کنترل برخط تزریق واکســن و در وضــهیت درنطینه و بیماری نبودن
مراجهین و مشتریان از طریق سامانه ،توسط متصدیان واحدها و فهالیت های صنفی نظارت کنند.
وزارت میراث فرهنگی ،گردشــگری و صــنایع دســتی موظف اســت ضــمن نظارت مؤثر بر چگونگی ر ایت
الزامات مربوط در واحدها و اماکن ســیاحتی ،گردشــگری ،ادامتی و ســایر محیطهای زیرمجمو ه در مراکز
استانها و شررستانها ،نسبت به آن دسته از اش اصی که الزامات مقرر را نقض کردهاند ،به ترتی زیر و در
چارچو ساز و کارهای اجرایی تهیین شده اددام کند.
 oمرحله اول :ارســـال اخطار کتبی پلم به واحد و مکان فهالیت مت لف) هتل ،متل ،ادامتگاه،
شرکتهای گردشگری ،بومگردی و ...و درج آن در سامانه امید.
 oمرحله دوم :درخواسـت مسـدود شدن پوز بانکی واحد و مکان فهالیت مت لف به مدت دو هفته از
طریق سامانه امید.
 oمرحله سوم :پلم  97روزه واحد و فهالیت صنفی مت لف و درج گزارش آن در سامانه امید.
تبصره :در صورت ر ایت الزامات مربوط و تایید وزارت برداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،نسبت به
رفع پلم و مسدودیت پوز بانکی ظرف  11سا ت اددام میشود.
ابيغ دستورالهملهای برداشتی مرتبط با اماکن و ادامتگاههای تحت مسئولیت.
تشکیل تی نظارت بر اماکن ادامتی گردشگری نسبت به اجرای ددیق پروتکل های برداشتی
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آموزش و اطيعرسانی به کارکنان شاغل در مراکز ادامتی و گردشگری.
نظارت الیه جدی بر واکسـیناسیون کارکنان شاغل در مراکز ادامتی و گردشگری با هماهنگی دانشگاههای
لوم پزشکی استانها وانجام اددامات الزم نسبت به مت لفین.
تجریز و ارتقاء امکانات برداشتی در کلیه تاسیسات گردشگری بر اسا پروتکلهای برداشتی.
تصویرسازی نکات آموزشی برداشتی مرتبط با کرونا در امکان ادامتی و گردشگری.
ابيغ به واحدهای گردشــگری برای به کارگیری کارشــناســان برداشــت محیط جرت انجام ممیزی نظارت
داخلی و مســـتندســـازی اددامات (به کارگیری کارشـــنا تمام ودت ،پارهودت و یا خرید خدمات از دفاتر
خدمات سيمت).
پذیرش افراد و گردشگران صرفأ با کارت واکسن در کلیه مراکز ادامتی و گردشگری الزامی میباشد.
فراه نمودن بسـتر انتقال اطي ات و سـامانههای مورد نیاز به دستگاههای مسئول ازجمله وزارت برداشت،
درمان و آموزشپزشکی و نیروی انتظامی.
بسترسازی جرت ارائه خدمات غیر ضروری به جامهه هدف دبل از سفر.
تریه محتواهای آموزشی مرتبط با اماکن ادامتــــی و گردشگری در شرایط کرونا و ارائه آن به کمیـــــــته
اطيعرسانی ستاد ملی جرت تولید برنامه های چند وجری.
هماهنگی با کمیته اطيع رســانی جرت ا يم برنامههای نوروزی ســتاد خدمات ســفر به صــورت مســتمر،
پیوسته و منظ .
بردراری امکان اســتهيم کد ملی افراد خدمات گیرنده از منظر ســيمتی با هماهنگی وزارت انههای برداشــت،
درمان و آموزش پزشگی و ارتباطات فناوری اطي ات.
هماهنگی و همکاری نزدیک با اتاق اصـــناف ایران و اســـتانها برای ا مال نظارت بر روی اماکنی که تحت
پوشش آنرا درار دارد.

ب – وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پزشکی :







هماهنگی با وزارت میراث فرهنگی ،گردشـگری و صـنایع دستی نسبت به تبادل اطي ات مرتبط با خدمات
دهندگان /خدمات گیرندگان اماکن ادامتی و گردشگری.
تشـکیل تی های نظارتی خاص ایام نوروز با همکاری و حضور دستگاههای ذیربط جرت انجام کنترل ددیق،
موثر ،هوشمند و به هنگام در حوزه اماکن خدمات دهنده ادامتی و گردشگری.
رصـد وضهیت روزانه شررها از منظر سیر حرکتی بیماری با هدف اطيعرسانی و تصمی سازی و پیشگیری
از افزایشی شدن روند.
راهبری و هدایت دانشـــگاهرای لوم پزشـــکی اســـتانها در چارچو الزامات و محدودیترای طرح جامع
مدیریت هوشمند.
همکاری و هماهنگی با نیروی انتظامی (حوزههای م تلف ) جرت ارائه و تبادل اطي ات.
فراه نمودن بسـتر اسـتفاده از ظرفیت سـامانههای وزارت برداشت ،درمان و آموزش پزشکی برای دستگاه
های ذیربط (وزارت میراث ،نیروی انتظامی  ،وزارت راه و .)....
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الزام کلیه دسـتگاهها به اجرا و مشارکت در ملیاتی نمودن سامانه پلتفرم هوشمند امید برای نظارت الیه
بر واکسیناسیون افراد.
تریه محتواهای آموزشـی ر ایت برداشـت و سيمت در سفرهای نوروزی و ارائه آن به کمیته اطيع رسانی
ستاد ملی.
آموزش و آگاهی ب شــی الزامات ر ایت نکات برداشــتی (فردی و اجتما ی) با همکاری و هماهنگی کمیته
اطيعرسانی توسط صدا و سیما و فضای مجازی.
فهال نمودن کارشناسان برداشت محیط در راستای تشدید نظارت بر اماکن ادامتی و گردشگری.
مهرفی مت لفین به مراجع دضایی ،نظارتی صنفی و سایر مراجع متولی جرت ا مال دانون.
ایجاد هماهنگی میان دانشـگاههای لوم پزشـکی و سـتادهای اسـتانی خدمات سفر در راستای ه افزایی و
تهامل بیش از پیش در تحقق اهداف.
ارائه گزارش مستمر به کمیته امنیتی اجتما ی و انتظامی از آخرین وضهیت بیماری در شررهای آبی و زرد
با نگاه راهبردی و پیشگیرانه.

پ – وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی :












تدوین پیوست اطيع رسانی نحوه و چگونگی "مسئولیت پذیر در سفرهای نوروزی" در راستای مصوبه ستاد
ملی کرونا.
ایجاد هماهنگی میان اصحا رسانه در راستای اجماعسازی ،اددام هماهنگ و یک صدایی در بحث سفرهای
نوروزی.
تبیین مسـتمر شـرایط کرونا در کشور و ضرورت ر ایت دستورالهملهای برداشتی در صورت انجام سفر (با
هدف جلوگیری از ادی انگاری)
جلوگیری از القاء ادی سازی شرایط بیماری به دلیل انجام سفرهای نوروزی.
فراه نمودن ایجاد شور و نشاط مدیریت شده در جامهه با هدف افزایش روحیه و ارتقاء تا آوری مردم.
اخذ برنامههای آموزشـی از وزارت میراث فرهنگی ،گردشـگری و صـنایعدسـتی و وزارت برداشت ،درمان و
آموزش پزشکی ،نیروی انتظامی و سایر دستگاهها به منظور تولید محتواهای خاص نوروز و سفر مسئوالنه.
تبیین موضـوع مسـئولیتپذیری اجتما ی توسـط مردم و برجسـتهسـازی کلید واژههای مرتبط با سفر در
شرایط کرونا.
به تصویر کشاندن جنبههای مثبت سفر مسئوالنه در دال های م تلف در فضای روانی جامهه.
هماهنگی با صــدا و ســیما و اصــحا رســانه در خصــوص انتشــار و انهکا برنامههای آموزشــی مرتبط با
مسئـولیتپذیری در سفرهای نوروزی به صورت مستمر ،منظ و پیوسته.
فراه نمودن اسـتفاده برینه از ظرفیت فضـای مجازی جرت آموزش و اطيعرسانی نکات برداشتی ،ر ایت
اولویت سيمت و مسئولیت اجتما ی افراد در سفرهای نوروزی.
انهکا ابرامات ،سـواالت ،شـبرات مردم در خصـوص مسئولیتپذیری در سفرهای نوروزی به دستگاههای
ذیربط و اطيعرسانی نتایج آنرا به صورت مستمر.
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ت -نیروی انتظامی :














تبادل داده در بستر سامانه نسبت به موارد ذیل اددام

نیروی انتظامی (پلیس راهور) موظف اسـت بر اسا
نماید:
 oتردد خودروهای شـ صی از /به شررهای در وضهیت درمز و نارنجی مشروط به تزریق واکسن و در
شــرایط بیماری نبودن بوده و چنانچه خودرویی الزامات را ر ایت ننماید مشــمول ا مال دانون
خواهد شد.
 oتردد خودروهای شـ صی از/به شررهای در وضهیت زرد و آبی مشروط به در وضهیت بیماری درار
نداشتن بوده و چنانچه خودرویی الزام را ر ایت ننماید ،مشمول ا مال دانون خواهد شد.
 oتردد شــرری خودروهای ش ـ صــی که مالکین آنرا در وضــهیت بیماری درار دارند ممنوع بوده و
چنانچه خودرویی ر ایت ننماید ،مشمول ا مال دانون خواهد شد.
نیروی انتظامی موظف اســت نســبت به خودروی نادض الزامات ،مبلغ یک میلیون تومان جریمه برای تردد
بین شرری ا مال و مرات را در سامانه درج نماید.
ات اد تدابیر ملیاتی و اجرایی جرت تحقق مصـوبه ستاد ملی مدیریت کرونا مبنی بر تغییر وضهیت شرایط
شیوع کرونا در طول تهطیيت نوروز . 7097
فراه نمودن استفاده از ظرفیتهای زیر ساخت سیستمی وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی
جرت تبادل اطي ات مورد نیاز و تهامل و همکاری بیشتر در مدیریت سفرهای نوروزی.
همکاری و هماهنگی با کمیته نظارت وزارت برداشت نسبت به ا مال سریع و به مودع دانونی در برخورد با
مت لفین.
جلوگیری از تردد خودروهای افرادی که تســـت آنرا مثبت بوده یا کســـانی که دو دوز واکســـن را تزریق
نکردهاند ،بر اسا گزارش نرادهای ذیربط.
همکاری با ستاد خدمات سفرهای نوروزی استانها و شررستان ها جرت جلوگیری از استقرار در اماکن غیر
ایمن و غیر مجاز.
ر ایت الزامات ،محدودیتها و ممنو یتهای تهیین شـــده در ب ش تردد طرح جامع مدیریت هوشـــمند
محدودیتها در صورت تغییر وضهیت شیوع کرونا.
همکاری و هماهنگی با وزارت میراث فرهنگی ،گردشـگری و صـنایع دستی در خصوص خودروهای مرتبط
(گشت نظارتی ،بازرسی و ارزیابی)
هماهنگی با ردههای متناظر استانی در راستای اجرای دستورالهمل و همکاری با دستگاههای متولی.
اجرای ددیق ابيغیهها و مصوبات ستاد ملی و کمیته امنیتی ،اجتما ی و انتظامی.
همکاری با کمیته اطيع رسانی ستاد ملی در ارائه محتواهای آموزشی.

ث – صدا و سیما :
 اطيع رسـانی نسـبت به سامانه ،کارکرد و اهداف راه اندازی آن ،در چارچو پیوست مربوط و با استفاده از
تمام ظرفیت رسانه ملی و مراکز صدا و سیمای استانی و متکی برگرایشهای فرهنگی ،دومی و منطقهای.
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همکاری با کمیته اطيعرســانی و مدیریت جو روانی ،در راســتای تولید و پ ش محتواهای چندرســانهای
آموزشــی در مورد ســامانه و کاربردهای آن ،در راســتای همراهســازی شــرروندان و ایجاد حس مطالبهگری
افزایش کاربرد سامانه و کاهش محدودیتهای مومی.
تولید و پ ش برنامههای مقوم «مسـئولیت اجتما ی» همه اش اص حقیقی و حقودی در حوزههای م تلف
فهالیت رسانه ملی ،با محوریت کمیته اطيعرسانی و مدیریت جو روانی.
تریه گزارشهای تحلیلی از میزان تاثیر طرح درکنترل بیماری و بازگشــتپذیری مردم به جریان مهمول
زندگی.
بسـترسـازی مسـتمر و مدیریت شـده افکار مومی ،به منظور پذیرش ه زیستی جامهه با کرونا و کاهش
ریسک ابتي در بستر سامانه با ر ایت الزامات و دستورالهملهای برداشتی.
تولید برنامههای آموزشـی خودکنترلی ( )QRبا تاکید بر اددامات پیشـگیرانه (واکسـیناسیون ،ر ایت فاصله
گذاری اجتما ی ،ماسک زدن و ) ...
تریه و پ ش گزارشهای مســتند از اجرای طرحهای مشــابه کنترل و مدیریت بیماری کرونا درکشــورهای
دیگر.
هماهنگسـازی و ه افزایی تولیدات مراکز صـدا و سـیمای اسـتانی با هدف ارتقاء اجرای دستورالهملهای
برداشتی و نظارت بر آنرا.
اســتفاده از گروههای مرجع و اش ـ اص دارای نفوذ فرهنگی ،مذهبی ،اجتما ی ،ورزشــی و  ...در جامهه در
سطوح ملی و محلی ،به منظور تبیین الزامات مقرر و همراهسازی شرروندان.
تببین تصـمیمات سـتاد در خصـوص ممنو یت سفر به شررهای تغییر وضهیت یافته با هدف همراه سازی
مردم در چارچو سیاستهای کمیته اطيع رسانی.
برنامهریزی در راسـتای ایجاد تهامل میان وضـهیت بیماری در کشور و مسئولیتپذیری در سفرها از طریق
تولید محتواهای مناس .
برجسته سازی موضوع مسئولیت اجتما ی در برنامهها و محتواهای تولیدی.
همکاری تنگاتنگ و مســتمر با کمیته اطيع رســانی ســتاد ملی در جرت اجرای مفاد پیوســت رســانهای
مسئولیت پذیری در سفرها.
همکاری با وزارت میراث فرهنگی ،گردشـگری و صنایعدستی در تبیین برنامهها و اددامات مسئولیتپذیری
در سفرهای نوروزی.
تولید برنامههای مناس اطيعرسانی با هدف افزایش و ارتقاء روحیه جامهه نسبت به ر ایت اصول برداشتی.
هماهنگی مراکز استانی صدا و سیما در راستای سیاستهای کلی و همکاری با ستادهای خدمات سفر.
همکاری با کمیته نظارت وزارت برداشـت ،درمان و آموزش پزشکی در انهکا اددامات کنترلی در راستای
ا تماد سازی و اطمینان ب شی به مسافران.
برجسته سازی اددامات کنترلی و نظارتی اماکن ادامتی و گردشگری در برنامههای تولیدی .
تولید محتواهای آموزشـــی موثر در ب شهای م تلف (خدمات دهندگان ،خدمات گیرندگان ،اســـتانها و
اماکن هدف) با ات اذ نظارت وزارت برداشت ،درمان و آموزش پزشکی.
توجه به چارچو ها و الزامات طرح جامع مدیریت هوشمند محدودیتها در امر اطيع رسانی.
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ج – وزارت راه و شهرسازی :















وزارت راه و شررسازی موظف است دبل از صدور کارت فهالیت هوشمند رانندگان ناوگان حمل و نقل برون
شـرری (رانندگان ،خلبانان ،لوکوموتیورانان و سـایر موارد مشـابه) وضـهیت سـيمت آنان را از سامانه امید
اسـتهيم کند .وزارت کشـور  APIوضهیت واکسیناسیون و درنطینه را در اختیار سازمانهای متولی حمل و
نقل درار خواهد داد.
 oانجام ســفرهای داخلی برون شــرری با اســتفاده از ناوگان حمل و نقل جادههای ،ریلی ،هوایی و
دریایی ،بر اسا دستورالهملهای برداشتی ابيغی
 oالزامات سيمت محیط و کار در حمل و نقل برونشرری" که بروزرسانی و در سامانه بارگذاری شده
باشد و نیز با ر ایت شرایط زیر بيمانع است:
اسـتهيم وضهیت واکسیناسیون و درنطینه متقاضیان سفر از سامانه ،دبل از فروش بلیط توسط شرکتهای
حمل و نقل مسافری و درگاههای فروش بلیت.
ارائه تاییدیه تزریق واکسن از سامانه (برای افراد باالی  78سال) و یا پی سی آر منفی صرفا برای افرادی که
به تشـ ی پزشک در حال حاضر امکان دریافت واکسن را ندارند( با ا تبار حداکثر  11سا ت (برای افراد
باالی  71سال) و همچنین مجوز سفر از سکوی امید توسط مسافران هنگام مراجهه به پایانه های مسافری.
ضرورت فاصله گذاری اجتما ی در ناوگان بر اسا مصوبات ستاد ملی کرونا
چنانچه در زمان مسافرت بیماری فرد یا افرادی به کرونا محرز و دصد تریه بلیط داشته باشند الزم است به
یکی از مراکز درنطینه از پیش تهیین شــده توســط ســتاد اســتانی مقابله با بیماری کرونا در هر شــرر و در
نزدیکی محل پایانهها تهیین میکند ،منتقل شــود و دوران درنطینه را با هزینه شــ صــی ســپری نماید.
مســئولیت انتقال این افراد به محل درنطینه بر رده هيل احمر ج.ا.ا یا اورژانس مســتقر در محل پایانه و
مسئولیت رسیدگی و نظارت به آنرا بر رده وزارت برداشت ،درمان و آموزش پزشکی می باشد.
شرکتهای حمل و نقل مسافری جادههای ،ریلی ،هوایی و دریایی ،موظف به ر ایت الزامات مقرر و استهيم
وضـهیت سـيمت مسـافران ،دبل از انجام سـفر از سـامانه هسـتند و باید بر اسا شرایط زیر ارائه خدمت
نمایند:
درصورتی که زمان سفر متقاضی ،در دوره درنطینه ناشی از ابتي به بیماری باشد ،فروش بلیط و صدور مجوز
انجام سفر تا پایان زمان درنطینه ممنوع است.
تمامی فروشـندگان بلیط موظف هستند با پیاده سازی  APIسامانه امید در زمان فروش بلیط به هر مسافر
(به ازای هر سـفر) اطي ات کد ملی ،تاریخ تولد ،تاریخ و زمان ددیق سفر ،مبدأ و مقصد سفر ،وسیله سفر و
شماره سفر را در سامانه درج نمایند.
نیروی انتظامی موظف است با هماهنگی و درخواست مدیریت پایانهها ضمن ر ایت دوانین و الزامات مربوط
و حفظ نظ و آرامش پایانهها ،از سفر مسافرانی که شرایط انجام سفر را ندارند و سيمت دیگران را با انتقال
بیماری به خطر می اندازند ،ممانهت نماید.
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وزارت راه و شـررسـازی ضمن نظارت مؤثر بر چگونگی ر ایت الزامات مربوط در حوزه ملکرد مؤسسات و
شرکتهای حمل و نقل ،موظف است ت لفات آن دسته از مؤسسات و شرکتهای مذکورکه الزامات مقرر را
نقض کردهاند را از طریق کمیسیونهای رسیدگی ذیربط پیگیری و نتیجه را در سامانه بارگذاری نماید.
پیشبینی راهکارهای مناس جرت جلوگیری از بروز خسارت به مردم به دلیل لغو بلیطها متاثر از تغییر در
وضهیت شررها.
فراه نمودن دسـترسـی نیروی انتظامی و وزرات میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی به سامانههای
مرتبط موجود در اختیار.
تشدید نظارت و کنترل برداشتی در سیست حمل و نقل مومی (هواپیما  ،دطار و اتوبو ) جرت فهالیت و
ارائه خدمات در ایام نوروز.
تاکید مجدد بر ر ایت پروتکلهای برداشتی به فهالین حمل و نقل مومی براسا دستورالهملهای ابيغی
وزارت برداشت ،درمان و آموزش پزشکی.
تریـه گزارش روزانـه از برای تردد در جـادههـا و اســـتـانهـا و ارائه ان به دســـتگاههای مســـئول جرت
برنامهریزیهای الزم.

چ -وزارت دادگستری :
 پشتیبانی حقودی و اددام دانونی در مورد مت لفین براسا

ا يم وزارت برداشت ،درمان و آموزش پزشکی.

 ا مال مقررات دانونی نسبت به واحدهای صنفی مت لف بر اسا

ا يم کمیته نظارت استانی و شررستانها.

ح -ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا :








اجرایی نمودن ددیق مصـوبات ستاد ملی جرت جلوگیری از سفر به نقاط و شررهای تغییر وضهیت یافته و
ات اذ تدابیر الزم در اددام.
نســبت به تهیین یکی از مراکز ادامتی در هر شــرر و در نزدیکی محل پایانهها وجود داشــته اددام تا افراد
مشــکوک برای طی دوران درنطینه به آنجا منتقل شــوند .هزینه دوران درنطینه به رده با اش ـ اص بیمار
میباشد .در صورت استنکاف از پرداخت هزینهها با دستور دادستان از موجودی حسا وی برداشت خواهد
شد.
تبیین دستورالهمل در ستاد استانی و ات اذ تمریدات برابر مفاد متناس با شرایط بیماری در استان.
برنامهریزی جرت آمادگی دستگاههای خدمترسان نوروزی متناس با شرایط کرونا.
تشدید اددامات کنترلی و نظارتی بر اجرایی نمودن دستورالهملها و نکات برداشتی توسط اماکن گردشگری
– توریستی.
برنامهریزی درراســتای اســتفاده برینه و حداکثری از صــدا و ســیمای مراکز اســتانها جرت اطيعرســانی،
ادنـــــاع سازی و آگاهی ب شی به مردم برابر رئو و محورهای ابيغی کمیته اطيع رسانی و مدیریت جو
روانی ستاد ملی از طریق ظرفیتهای رسانهای و فضای مجازی استان.
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 ایجاد هماهنگی میان دســتگاههای متولی در حوزه ســفرهای نوروزی جرت حرکت بر مدار ســیاســتهای
ابيغی.
 تدوین پروتکل برداشتی مراکز تفریحی و  ...متناس با شرایط محیطی در سط استان.
خ -وزارت صنعت ،معدن و تجارت :








اســتمرار اجرای الزامات و محدودیتهای طرح جامع مدیریت هوشــمند متناسـ با وضــهیتهای چرارگانه
شررها.
استفاده از ظرفیت دانونی به منظور اهتمام بیشتر اصناف و اتحادیهها در اجرای دستورالهملهای ابيغی.
همکاری مســتمر با کمیته نظارت در تحقق کنترلی ددیق اجرای پروتکلرای برداشــتی توســط صــنوف و
واحدهای مرتبط.
همکاری و هماهنگی با کمیته نظارت استانی به منظور حضور در بررسیهای میدانی.
اطيع رسانی مستمر و ددیق به واحدهای صنفی.
فراه نمودن امکان اجرا و ا مال دانون در صورت دم ر ایت توسط صنوف و اتحادیهها.
اتاقهای اصناف و سایر تشکلهای صنفی حس مورد موظفند ضمن نظارت مؤثر بر چگونگی ر ایت الزامات
مربوط در حوزه ملکرد واحدها و  -فهالیتهای صـنفی ،نسبت به آن دسته از واحدها و فهالیتهای صنفی
ذیربط ،که الزامات مقرر را نقض کردهاند ،به ترتی زیر و در چارچو ســاز و کارهای اجرایی تهیین شــده
اددام کنند:
مرحله اول :ارسال اخطار کتبی پلم به واحد و فهالیت صنفی مت لف و درج آن در سامانه.
مرحله دوم :درخواسـت مسـدود شـدن پوز بانکی واحد و فهالیت صنفی مت لف به مدت دو هفته از طریق
سامانه.
مرحله سوم :پلم  97روزه واحد و فهالیت صنفی مت لف و درج گزارش آن در سامانه .
تبصـره :در صـورت ر ایت الزامات مربوط و تأئید وزارت برداشـت ،درمان و آموزش پزشکی ،نسبت به رفع
پلم و مسدودیت پوز بانکی ظرف  11سا ت اددام میشود.

د  -جمعیت هالل احمر :






همکاری و هماهنگی با نیروی انتظامی و وزارت میراث فرهنگی ،گردشــگری و صــنایع دســتی در راســتای
تحقق اهداف دستورالهمل.
ساماندهی نیروهای داوطل در راستای نظارت بر پروتکلهای تدوین شده.
تولید برنامههای آموزشی با استفاده از ظرفیت های موجود هيل احمر در راستای دستورالهمل.
استقرار پایگاه های سيمت ،ایمنی و اطيع رسانی در محور های مواصيتی.
برنامه ریزی برای اطيع رسانی موثر به مسافران و گردشگران در موادع بروز حوادث
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