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 مقدمه (8

ــ مور   51117/ت163167سفر به استناد مصوبه شماره مرکزی هماهنگی خدمات  ستاد هیات محترم 1/11/1332هـ

وزیران به منظور توسععه گردشعگری داخلی و ایداد هماهنگی و انسدام در ارائه خدمات مناسب برای رفاه لام مسافران و   

های سععفر اری، برنامه ریزی، سععازماندهی و نظارت بر اندام فعالیتذمدیریت یکپارچه، سععیاسععتگ گردشععگران و همینی  

 تشکیل شده است. 

مشخص  ها و شهرستانها و مناطق آزاد کشور با شرح وظایفو در تمامی استان می در طوم سامای  سعتاد به وورت دائ 

سفر و گردشگری به کار گرفته و  توسعه و ارتقای خدمات ،و ساختار تشکیالتی منسدم، مساعی خویش را در امرساماندهی

ت خداوند بزرگ و توجهات لضعرت ولیعصر)ع((، و با همکاری و همراهی تمامی متولیان امر،  در مسیر  اامید اسعت با عنای 

 های اساسی برداشته شود.  گامعزیز، رفاه لام هموطنان

سعفر با همکاری و لمایت دسعتگاههای عضو ستاد مرکزی در    دبیرخانه سعتاد مرکزی هماهنگی خدمات درهمی  راسعتا     

مقاطع و فواوعل مختلف نسعبت به تهیه طرح های مناسبتی برای اجرا توسس ستاد های استانی و شهرستانی و مناطق آزاد   

ی طیالت ملی و مذهبطرح های مناسعععبتی تع 89و 89و  84و  89اقدام  نموده که تهیه و تدوی   طرح نوروز و تابسعععتان 

ازجمله طرح های ابالغی از سععوی سععتاد   89و  89و  84و  89، محرم و غیره در طوم سععالهای مانند عید فطر، دهه فدر

 مرکزی و اجرا شده توسس ستاد های اجرایی خدمات سفر استانها می باشد. 

  ؛ا و مناطق آزاد کشورامید است همه دستگاههای عضو ستاد مرکزی و ستاد های اجرایی خدمات سفر استانها، شهرستانه   

 .معموم دارنددر اجرای ای  طرح  برنامه ریزی و اهتمام الزم
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 و مناطق آزاد ستاد های استانی ،مرکزی ستادو اعضاء ارکان  -2

ــ مور  51117/ت163167تصـوی  نامه شماره  با عنایت به مرکزی سعتاد   ،هئیت محترم وزیران1/11/1332هـ

از وزارت خانه های مختلف به شرح ذیل اوعلی و دستگاه تابعه فرعی  دسعتگاه   22از  متشعکل  هماهنگی خدمات سعفر 

 .تشکیل گردیده است

 ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر ( 8-2

، ونایع دستی و گردشگری سازمان میراث فرهنگی تریاست ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر  بر عهده  معاون

از سوی معاون رئیس جمهور و رئیس  شده بر اساس دستورالعمل اجرایی ابالغ گردشگری کشور می باشد ای  معاونت

به منظور  تنظیم جلسات ستاد مرکزی و تعامل با دستگاههای عضو  و  سازمان میراث فرهنگی ونایع دستی و گردشگری

ی اجرایی خدمات د ستادهانظارت بر عملکرو  ستاد مرکزی و برقراری ارتباط ستاد و همینی  پیگیری اجرای مصوبات

 و سایر امورلس  اجرای آن مرکزی و نظارت بر  و برنامه های ستادو تهیه و تنظیم طرح ها و مناطق آزاد  سفر استانها

 است؛  دبیرخانه دائمی ستاد مرکزی را در معاونت گردشگری مستقر نموده مرتبس

 اعضاء ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر : ( 2-2  

 فرهنگی، ونایع دستی و گردشگری بعنوان رئیس ستادسازمان میراث  .1

 سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور(نماینده ) وزارت کشور .2

 سازمان ودا و سیما .3

 نیروی انتظامی .4

 سازمان تعزیرات لکومتی(نماینده  ) وزارت دادگستری .5

 نده اورژانس کشور(ی) نماوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  .6

 وزارت ونعت، معدن و تدارت  .7

 وزارت آموزش و پرورش .8

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی .9

 سازمان لفاظت محیس زیست .11

  (سازمان راهداری و لمل و نقل جاده ایوزرات راه و شهر سازی ) نماینده  .11

 ونعتی ویژه اقتصادی_تداری_مناطق آزاد دبیرخانه شورایعالی  .12

 ج.ا.ایرانسازمان امداد و ندات جمعیت هالم المر  .13

 سازمان های ذیل نیز به جمع ستاد اضافه شدند. ،مصوبه ستاد و در اولی  جلسه 1بند  2تبصره: برابر با تبصره 

 های کشورشرکت فرودگاه.  1

 آه  ج.ا.ایرانراه.  2

 سازمان هواپیمایی کشوری.  9

 سازمان هواشناسی کشور.  4

 سازمان جوانان جمعیت هالم المر ج.ا.ایران.  9

 جهانگردی و اتومبیلرانی ج.ا.ایرانکانون .  9

 عضویت دستگاه های زیر بعنوان عضو اولی مصوب گردید. 1989در نشست های اعضا اولی در سام 

 . سازمان امور عشایر ایران1

 . نیروی مقاومت بسی(2

 . سازمان بنادر ودریانوردی9
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 استان ؛ شهرستان و منطقه آزاد ستاد اجرایی خدمات سفر (9-2

ه و در شهرستانها ب استاندارانریاست ستاد اجرایی خدمات سفر  در استانها برعهده  وفق تصویب نامه هیات محترم وزیران 

 .منطقه آزاد می باشد مدیر عاملو در مناطق آزاد برعهده   فرمانداران عهده

 الکام استانداران توسس وزیر محترم کشور ابالغ گردیده است.

 اجرایی خدمات سفر استانها، شهرستانها و مناطق آزاداعضای ستاد های ( 4-2

 شهرستان و ، استان های اجرایی خدمات سفردستادر ، عضو ستاد مرکزیتابعه دسعتگاهها   متناظر اسعتانی  والدهای 

 عضویت خواهند داشت.آزاد  طقهمن

 ؛ عالوه بر جغرافیایی های اسععتانی و به اقتضععاا شععرایساسععتانداران به عنوان روسععای سععتاد با تشععخیص و وععاللدید

دارای توانمندی و ظرفیت هایی برای بهبود و ارتقای خدمات سفر سازمانها و نهادهائی که سایر ، دسعتگاههای مذکور 

 د.ندر آیو شهرستانها  استانی هایمی توانند به عضویت ستادمی باشند 

  های اجرایی خدمات سععفر منطقه  می تاددر محدوده مناطق آزاد نیز مدیران عامل مناطق آزاد به عنوان روسععای سعع

توانند به اقتضععاا شععرایس جغرافیایی و ظرفیت های موجود از سععایر دسععتگاههای دولتی و بخش خصععووععی جهت   

فرمانداری و ادارات دولتی مستقر ؛ ؛ همینی  به منظور جلوگیری از موازی کاریدعوت بعمل آورند؛ عضویت در ستاد

ایی خدمات سععفر مناطق آزاد که به ریاسععت مدیر عامل منطقه آزاد تشععکیل   در محدوده مناطق آزاد در سععتاد اجر

 خواهد شد عضویت خواهند داشت.

    به منظور ایداد هماهنگی و تعامل هرچه بیشعتر در اسعتانهایی که دارای منطقه آزاد هسععتند، نماینده استانداری در

؛ اسععتان مربوطههای اجرایی خدمات سععفر  ر سععتاددنطقه آزاد و نماینده منطقه آزاد سععتاد اجرایی خدمات سععفر م

 خواهند داشت.عضویت اولی و دائمی 

  ،و تشکل های مرتبس با خدمات سفر و گردشگری جوامعبا توجه به ابالغیه های قبلی عضویت روسای اندم  ها 

و لضععور آنان در  راکز پذیرایی و بی  راهی و غیره(نقل، مو ) اعم از هتلداران، دفاتر خدمات مسععافرتی، لوزه لمل 

 قرار گیرد . و اهتمام جلسات ستاد اجرایی خدمات سفر استان و شهرستانها مورد توجه

     با توجه به سـیاسـت های اتذاش شـده در ستاد مركزی هماهنگی خدمات سفرمبنی بر تقویت و تتبیت

های تابعه و ریاست فرمانداران و متشکل از واحد  ای اجرایی خدمات سفر شهرستانها بهجایگاه سـتاد ه 

 شهرستانیستاد های مستمر متناظر دسـتگاههای عضو ستاد اجرایی خدمات سفر استان   لاا  فعالیت  

 .می باشد 31 نوروز در اجرای دستورالعملاز جمله موارد مهم و قابل توجه 
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 8931خدمات سفر ویژه نوروز ارتقای اجرایی ساماندهی و  دستورالعمل (9

 ستاد اجرایی خدمات سفر استان و مناطق آزاد وظایف دبیرخانه هایالف(

 89 زمانبندی اجرای طرح ساماندهی و ارتقای خدمات سفر ویژه نوروزب(

 ساختار پیشنهادی برای ترکیب کمیته های تابعه ستاد های اجرایی خدمات سفر استانها و مناطق آزاد(ج

 :فر استانها و مناطق آزاد شاملهای اجرایی خدمات سنه تابعه ستادهای دهگا هشرح وظایف کمیت (د

 كمیته خدمات حمل و نقل -1

 كمیته خدمات امداد و نجات -2

 شهری كمیته خدمات  انتظامی، امنیتی و ترافیک  -3

 كمیته هماهنگی امور شهرداریها و دهیاریها-4

 كمیته خدمات اسکان و رفاه -ـ5

 كمیته نظارت و تنظیم بازار -6

 رسیدگی به شکایاتكمیته ارزیابی عملکرد و -7

 كمیته خدمات بهداشتی، سالمت و محیط زیست -1

 كمیته برنامه ریزی و آمار -3

 و فضای مجازی امور فرهنگی، تبلیغات، كمیته اطالع رسانی -11

 کمیته تخصصی داشته باشند. 12تبصره : برخی از استانها بدلیل لدم فعالیتها و برنامه های می توانند 
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 آزاد اطقو من هااجرایی خدمات سفر استان های ستاد های  دبیرخانهوظایف الف(

  دبیری ستاد اجرایی خدمات سفر استان با مدیر کل میراث فرهنگی، ونایع دستی و گردشگری استان و در مناطق آزاد بر

میراث فرهنگی ونایع دستی و و یا نماینده  اداره رئیس عهده معاون و یا مدیر گردشگری منطقه و در شهرستانها بر عهده

 می باشد.گردشگری شهرستان 

 به شرح شیل خواهد بود: شهرستانی و منطقه آزاد  ،دبیران ستاد های استانیشرح وظایف لاا  

 

 توسس استاندارپیگیری ودور الکام اعضاا ستاد اجرایی خدمات سفر استان  (1

 سفر استانپیگیری و نظارت جدی بر تشکیل جلسات ستاد اجرایی خدمات  (2

 استان اجرایی خدمات سفر ستاد کمیته های تخصصی تابعه پیگیری ودور الکام روسای   (9

 پیگیری و نظارت بر تشکیل جلسات کمیته های تابعه ستاد استان  (4

 پیگیری ودور لکم فرمانداران شهرستانها به عنوان رئیس ستاد اجرایی خدمات سفر شهرستانها  (9

 ستاد اجرایی خدمات سفر شهرستانها و تقویت و تثبیت جایگاه آنهاپیگیری و نظارت جدی بر تشکیل  (9

 را ه اندازی دبیرخانه ستاد اجرایی خدمات سفر استان با مشارکت همه دستگاهها (7

 87تهیه تقویم جلسات ستاد اجرایی استان و شهرستانها و کمیته های تابعه برای سه ماهه آخر سام  (9

 ابالغ شرح وظایف، طرلها و برنامه های ستاد مرکزی  به سازمانهای عضو ستاد اجرایی خدمات سفر  استان  (8

 توسس دستگاههای عضو 89خدمات سفر  نوروز  به موقع طرح ساماندهی و ارتقاااجرای پیگیری و نظارت بر  (11

 ا کردن آن با برنامه های ستادو تطبیق و هم راست اخذ طرح نوروزی سازمانهای عضو ستاد اجرایی خدمات سفر (11

 آنان اخذ لیست کشیک سازمانهای عضو ستاد در تعطیالت نوروزو تلفنهای تماس (12

 هماهنگی فرابخشی با سازمانها، نهادها، ارگانها  در سطح استان در ارائه خدمات به مسافران و گردشگران  (19

 و سایر کارگروه ها تان و شهرستانها شورای اداری اس برنامه ریزی برای بهره گیری از ظرفیت های قانونی (14

 های شهرستانیدبیرخانه های ستادنظارت بر فعالیت  (19

 و طرح های ابالغی از سوی ستاد مرکزی اجرای مصوبات و دستورالعملنظارت و پیگیری   (19

 ابالغ مصوبات ستاد مرکزی به دستگاههای عضو ستاد اجرایی استان و شهرستانهای تابعه (17

و تحلیل سطح همکاری و یا عدم همکاری استان و شهرستان  از عملکرد ستاد اجراییارائه گزارش مستمر  (19

 استاندار و ستاد مرکزیدستگاههای عضو  ستاد استان به 
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های مرتبس و انعکاس و سایر دستگاهاستان  آمادگی اعضاا ستادای میزان هماهنگی،  همکاری و سندش دوره  (18

 اجرایی استان ) استاندار محترم( به ریاست ستادموضوع 

اجرایی و ناهماهنگی های التمالی سازمانها و دستگاههای عضو در اجرای برنامه ، الصاا چالشها و موانع ساختاری (21

به دبیرخانه ستاد مرکزی برای پیگیری از طریق وزارت در گام نخست به ریاست ستاد استان و نهایتا ها و اعالم آن 

 ی ملی عضو ستاد مرکزیخانه ها و دستگاهها

 جلب مشارکت وعضو ستاد اجرایی استان  دستگاههایریزی به منظور استفاده از توانمندیهای اداری و مالی برنامه (21

 سایر مبادی ذیربس برای پیشبرد برنامه های ستادو  و لمایت  استانداری

و  یرهن نور و غدر ساختار های مرتبس با سفر مانند راهیا استان لضور به نمایندگی از ستاد اجرایی خدمات سفر  (22

 تحقق سیاست های ستاد در راستای  ایداد هماهنگی و هم افزایی

 روسای ادارات و نمایندگی )ت سفر شهرستانها وظایف ماكور در سطح شهرستانها   برعهده  دبیران ستاد های اجرایی خدما

 خواهد بود   (شهرستانهای میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری 

  بذشی  از وظایفی كه برای كمیته های تابعه ستاد های اجرای خدمات سفر در نظر گرفته شده است در جلسات ستاد مركزی

تصوی  شده و مصوبات جلسات ستاد مركزی به استانها نیز  34هماهنگی خدمات سـفر در طو  سـالهای قبل به خصـوا سـا      

بعه ستاد رداری از ظرفیت های قانونی مصوبات ستاد مركزی در اجرای ماموریت های كمیته های تاست لاا بهره باارسـا  گردیده  

 در دستوركار دبیران ستاد ها استانی قرارگیرد. های استانی و شهرستانی

   یتذصص و گردشگری عهده دار وظایف مذتلفدبیران سـتاد های استانی در جایگاه مدیركلی میراث فرهنگی صنایع دستی 

ظایف و شرح  با اجرایی خدمات سفر استان  نقش دبیری ستادایفای   نیز می باشند كه عالوه بر آن مربوطه در كمیته هایدیگری 

 مورد انتظار استنیز  ماكور 
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 31خدمات سفر ویژه نوروز زمانبندی اجرای دستورالعمل اجرائی ساماندهی و  ارتقا ء 

 مجری زمان اجرا شرح فعالیت ردیف

1 

بررسی و تصویب دستورالعمل اجرائی 

ساماندهی و ارتقای خدمات سفر ویژه نوروز 

89 

 دبیرخانه ستاد مرکزی   87 نیمه اوم آذر ماه

2 
به دستگاههای عضو  دستورالعمل مصوب ابالغ 

 ستاد مرکزی
 دبیرخانه ستاد مرکزی 19/8/87

9 
 به استانداران دستورالعمل مصوب  ابالغ

 (استانی روسای ستاد های)
 وزارت کشور 29/8/87لغایت  21/8/87

4 
توسس دستگاههای دستورالعمل مصوب  ابالغ

 عضو ستاد مرکزی به والد های تابعه استانی
 29/8/87لغایت  21/8/87

دستگاههای عضو ستاد 

 مرکزی

9 

به دبیران ستاد  دستورالعمل مصوب  ابالغ 

ادارات کل میراث فرهنگی ونایع )های استانی

 استانها ( و گردشگریدستی 

 29/8/87لغایت  21/8/87
سازمان میراث فرهنگی 

 ونایع دستی و گردشگری

 29/8/87لغایت  21/8/87 ابالغ طرح به مناطق آزاد کشور 9
شورایعالی مناطق دیرخانه 

 آزاد کشور

7 
 به فرمانداران  دستورالعمل مصوب  ابالغ 

 روسای ستاد های شهرستانها()
 استانداران 91/8/87لغایت  29/8/87

9 
برگزاری اولی  جلسه ستاد اجرای خدمات سفر 

 87با محوریت نوروز  در هر استان
 هفته آخر آذرماه

دبیرخانه ستاد اجرایی 

 خدمات سفر استان

 برگزاری جلسات ستاد مرکزی 8
یک جلسه در نیمه اوم بهم  ماه و 

 87دو جلسه در اسفند ماه 
 دبیرخانه ستاد مرکزی

 برگزاری جلسات ستاد های استانیزمانبندی  11

 روز یک جلسه 21آذر و دی هر 

روز یک  19تا  11بهم  و اسفند هر 

 جلسه

دبیرخانه ستاد اجرایی 

 خدمات سفر استان

 برگزای جلسات ستاد های اجرایی شهرستانها 11
 دی، بهم  و اسفند

 روز یک جلسه 19هر 
 فرمانداران 

12 
اجرایی خدمات  برگزاری جلسات ستاد های

 سفر مناطق آزاد

 دی، بهم  و اسفند

 روز یک جلسه 19هر 
 آزاد مدیران عامل مناطق

19 
 تابعه تخصصیبرگزاری جلسات کمیته های 

 ستاد های اجرایی خدمات سفر استانها

 دی، بهم  و اسفند

 روز یک جلسه 19هر 

روسای کمیته ها با پیگیری 

دبیرخانه ستاد اجرایی 

 استانخدمات سفر 

14 

ارایه اطالعات از خدمات و امکانات فراهم شده 

به  در استان طی دوبرگ فرم ضمیمه طرح

 دبیرخانه ستاد مرکزی

9 /12/87 

دبیرخانه ستاد اجرایی 

خدمات سفر استانها پس از 

جمع آوری و اخذ اطالعات 

از دستگاههای عضو ستاد 

 استان
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19 

استقرار کیوسک هاو پایگاههای امدادی، 

نتظامی ؛خدماتی و اطالع رسانی در سطح ا

 استانها و محور های مواوالتی

22/12/87 
دستگاههای ذیربس در ستاد 

 مرکزی و ستاد های استانی

19 

برگزاری رزمایش مشترک ترافیکی و خدمات 

سفر با لضور همه دستگاههای عضو ستاد 

 مرکزی

 29/12/87یکروز در بازه زمانی 

 29/12/87لغایت 

راهور ناجا با مشارکت پلیس 

 همه دستگاهها

17 
برگزاری رزمایش های استانی در هر استان و 

 و مناطق آزاد در شهرستانها

 29/12/87یکروز در بازه زمانی 

 29/12/87لغایت 

ستاد های اجرایی خدمات 

سفر استانها و شهرستانها و 

 مناطق آزاد

19 
معرفی نمایندگان دستگاه های عضو ستاد 

 استقرار در دبیرخانه مرکزی جهت
 19/12/87تا تاریخ 

دستگاه های عضو ستاد 

 مرکزی

18 
های عضو ستاد در  اسقرار نمایندگان دستگاه

 دبیرخانه ستاد مرکزی
 17/1/89لغایت  29/12/87

های عضو ستاد  دستگاه

 مرکزی

21 

دستگاههای عضو ستاد نمایندگان  استقرار 

در محل تعیی   استان  اجرایی خدمات سفر

 و منطقه آزاد ستاد استان دبیرخانه  شده برای

 17/1/89لغایت  29/12/87
دستگاه های عضو ستاد 

 استان

21 

، عملیات و اقدامات ارائه آمار از خدمات

سایت آماری ستاد عضو ستاد به  دستگاههای

 مرکزی 

 17/1/87لغایت  29/12/87روزانه از 

 های عضو نمایندگان دستگاه

 در دبیرخانه ستاد مستقر

 مرکزی و استانی

22 
تکمیل و ارسام فرم آماری استانها به دبیرخانه 

 ستاد مرکزی
 ثبت آمار روزانه از طریق سامانه

دبیرخانه ستاد اجرایی 

 خدمات سفر استان

29 
های اجرایی اعالم گزارش عملکرد ستاد

 )گزارش نهایی( خدمات سفر استانها
 تا پایان فروردی 

های ستاد های دبیرخانه 

 اجرایی خدمات سفر استانها

24 
اعالم گزارش عملکرد دستگاههای عضو ستاد 

 مرکزی
 87تا پایان فروردی  

دستگاههای عضو ستاد 

 مرکزی

29 
ارسام نتایح و تحلیل  نظر سندی های اندام 

 شده در استانها
 87نیمه اوم اردیبهشت ماه 

دبیرخانه های ستاد های 

 استانی

29 

و تهیه گزارش عملکرد ستاد  بندی جمع

مرکزی هماهنگی خدمات سفر مشتمل بر 

دستگاههای عضو ستاد ، مرکزی دبیرخانه ستاد

های استانی برای ارائه به مرکزی و ستاد

 ریاست محترم جمهور و سایر مقامات

 دبیرخانه ستاد مرکزی 87نیمه اوم اردیبهشت ماه 
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 و مناطق آزاد های اجرایی خدمات سفر استانهاختار ترکیب کمیته های تابعه ستاد اج(س

 

 اعضای  پیشنهادی کمیته

ریاست  

پیشنهادی 

 کمیته

 ردیف کمیته

)پلیس راهور ، پلیس راه( ، شعععرکت  نیروی انتظامی ،اداره کل لمل نقل و پایانه ها

فرودگاهها، راه آه ،  بنادر ودریانوردی، کانون اتومبیلرانی و جهانگردی، هالم المر، 

ورده های آمدیریت پایانه های مسعافری، شعهرداری ها، هواشناسی، شرکت پخش فر  

 نفتی، اورژانس، شرکت های بیمه ای، بخش خصووی

اداره كل راه و 

 شهرسازی

 

 

كمیته 

خدمات 

 حمل و نقل

1 

هالم المر، سععتاد مدیریت بحران اسععتانداری ،   ،دانشععگاه علوم پزشععکی،اورژانس 

، سازمان بنادر در استانهای در فرماندهی انتظامی استانذیربس هواشناسی، والدهای 

شرکت های بیمه ای، نمایندگی کانون اتومبیلرانی و جهانگردی، نمایندگی  ،سعاللی 

 های امدادی و خدمات پس از فروش خودرو سازان، آتش نشانی و شهرداری

 جمعیت

 هال  احمر

 

كمیته 

خدمات 

امداد و 

 نجات

2 

 

، دادگسععتری، شععهرداری ها، اداره کل اطالعات،  های ذیربس(نیروی انتظامی) والد 

تومبیلرانی  شععرکت های لمل نقل درون شععهری و تاکسععیرانی، کانون جهانگردی و ا

 ارات لراستبسی( و نیرو های مردمی، اد برخی نیروهای مسلح، نیروی مقاومت

 نیروی انتظامی

كمیته 

خدمات  

انتظامی، 

امنیتی و 

ترافیک 

 شهری

 

3 

، نمایندگان  مدیرکل دفتر امور شععهری و روسععتایی اسععتانداری، شععهرداران اسععتان  

، دهیاران روستاهای هدف و پرتردد گردشگران، ، شهرستان و استانشعوراهای شعهر  

 سازمان همیاری شهرداریها

معاونت  شیربط 

 استانداری

كمیته 

هماهنگی 

امور 

شهرداریها و 

 دهیاریها

 

4 
 

، میراث فرهنگی ونایع دستی و گردشگری، فرودگاه ، نه هااداره کل لمل نقل و پایا

شهرداری، والبنظران دانشگاهی و اداره کل ذیربس در استانداری، آموزش  ،راه آه 

 و پرورش، جامعه هتلداران و سایر مبادی ذیربس

معاونت شیربط 

 استانداری

كمیته 

برنامه ریزی 

 و آمار

5 

 اداره مسععافر، خانه طرح مدری اسععتان، هتلداران جامعه پرورش، و آموزش کل اداره

 مراکز اندم  متبرکه، بقاع و اوقاف ها، شععهرداری اسععالمی، ارشععاد و فرهنگ کل

 خدمات دفاتر اندم  تفریحی، رفاهی های مدتمع نماینده راهی، بی  و پذیرایی

   اقامتی های ظرفیت دارای سازمانهای نمایندگان مسافرتی،

ــل اداره   كـ

 مــــیــــراث

 فــرهــنــگــی

 دستی  صنایع

ــگری و  گردش

 استان

 كــمــیــتــه

ــات  ــدم  خ

ــکـان   و اس

 رفاه
6 
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   حس  صالحدید روسای  ستاد وتعداد، عناوین و اعضاء كمیته می تواند بنا به پیشنهاد و دبیر جدو

 اصالح برای حصو  نتایج بهتر باشد.قابل تغییر و  (استاندار) ستاد های اجرایی خدمات سفر استان

 

 

 

 

 

، اداره کل تعزیرات، ارت استان ، سازمان جهاد کشاورزیتدو معدن  ،سعازمان ونعت 

ماک  ا دانشگاه علوم پزشکی، ،، وعنایع دسعتی و گردشگری  اداره کل میراث فرهنگی

گردشگری و عمومی ناجا، نماینده شعورای اوعناف، نماینده اندم  ها و تشکل های   

لمل و نقل و پایانه ها، دامپزشکی، شرکت پخش فرآورده  ،لمل نقلی و تاکسعیرانی 

 ادارات لراست دستگاههای عضو ستاد اجرایی خدمات سفر   های نفتی،

سازمان 

صنعت معدن 

 و تجارت

كمیته 

نظارت و 

 بازارتنظیم 

 
 

7 
 

اداره کل امورلقوقی، بازرسعی وپاسعخگویی به شعکایات استانداری ، میراث فرهنگی    

وعععنایع دسعععتی و گردشعععگری، وزارت وعععنعت،معدن وتدارت، اداره کل تعزیرات،  

 دانشعگاه علوم پزشعکی،  والد های رسعیدگی به شعکایات  دسعتگاههای عضو ستاد     

سایر والدهای نظارتی  ،اتومبیلرانی اجرایی خدمات سعفر استان، کانون جهانگردی و 

ادارات لراسعت دستگاههای   زیر مدموعه اسعتانداری و نمایندگان سعایر کمیته ها و  

 عضو ستاد اجرایی خدمات سفر استان

معاون 

استاندار و 

قائم مقام 

ستاد اجرایی 

خدمات سفر 

 استان 

كمیته 

ارزیابی 

عملکرد و 

رسیدگی به 

 شکایات

1 

روه گ شبکه بهداشت،ان، اداره کل محیس زیست استان، اسعت دانشعگاه علوم پزشعکی   

هعای مردم نهاد لوزه محیس زیسعععت، مدیریت های خصعععووعععی مرتبس با مراکز   

بهداشععتی و درمانی، اندم  ها و وععنوف مرتبس با توزیع و عرضععه مواد غذایی اعم از 

 ، هالم المر )سازمان جوانان(، شهرداری هادامپزشکیرستورانها و غیره، 

 شگاهدان

 علوم پزشکی

كمیته 

خدمات 

بهداشتی، 

سالمت و 

محیط 

 زیست

 

3 

 

ی، خبرگزاری ها و رسانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالم ودا و سیمای مرکز استان،

 هواشعناسعی، مدیران روابس عمومی دسععتگاههای عضوستاد   ،، شعهرداری های محلی

 ،سازمان تبلیغات اسالمی ) سازمان جوانان(،اجرایی خدمات سعفراستان، هالم  المر 

 مدیران مدتمع های فرهنگی، ،کانون جهانگردی و اتومبیلرانی

 

اداره كل 

میراث 

فرهنگی 

صنایع دستی 

و گردشگری 

 استان

كمیته اطالع 

رسانی ، 

، تبلیغات 

امور 

و  فرهنگی

فضای 

 مجازی

 

11 
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 د( شرح وظایف کمیته های تخصصی تابعه ستاد های اجرایی خدمات سفر استانها و مناطق آزاد

ستاد های استانی  بهمحوله  گانه  14 اجرای ماموریت های درالزم است و مناطق آزاد  استانها ستادهای اجرایی خدمات سفر

ابالغی سیاست های بر اساس  و  9/11/1982هع مورخ  91117/ت198197تصویب نامه ، وفق هیات محترم وزیراناز سوی 

 کمیته های دهگانه 1989نوروز  خدمات سفر در برای ساماندهی و ارتقاا فر؛مات ساز سوی ستاد مرکزی هماهنگی خد

 نهادیبا ترکیب پیش)طرح ها و برنامه های مختلف را از طریق کمیته های تابعه اجرای تخصصی به شرح ذیل را ایداد نمایند و 

 در دستور کارقرار دهند در بند قبل ذکر شد( اعضا که

 كمیته خدمات حمل و نقل (1

 كمیته خدمات امداد و نجات (2

 شهری كمیته خدمات  انتظامی، امنیتی و ترافیک (3

 كمیته هماهنگی امور شهرداریها و دهیاریها (4

 كمیته برنامه ریزی و آمار (5

 كمیته خدمات اسکان و رفاه (6

 كمیته نظارت و تنظیم بازار (7

 كمیته ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات (1

 كمیته خدمات بهداشتی، سالمت و محیط زیست (3

 وفضای مجازی امور فرهنگی ،كمیته اطالع رسانی ، تبلیغات (11

 تبصره:

  توانند نسبت به افزودن یک یا لداکثر دو کمیتهای میهای میدانی و منطقهاساس شرایس اقلیمی و ضرورت بر اسعتانداران 

 اقدام نمایند. به کمیته های مذکور

  همه استانهای کشور و دمات یکسان و مشابه در شعرح وظایف قید شده در ای  طرح به منظور ایداد ولدت رویه و ارایه خ

 اقدامات پایه در نظر گرفته شده است .به عنوان 

       ظرفیت ها و توانمندی های خود می توانند اقدامات موثرتر و بیشتری را به لحاظ  ،بدیهی اسعت اسعتانها لسعب شعرایس

 دهند.قرار کمیته ها کمی و کیفی در دستور کار 

   وانمندی و تبوده بدیهی است به اقتضاا شرایس اعالم گردیده پیشنهادی  ()ج کمیته ها که در بند ترکیب اعضعاا و ریاسعت

 ود.قابل تغییر خواهد ب د اجرایی خدمات سفردستگاههای مختلف و به واللدید استاندار محترم و یا با پیشنهاد دبیرستا

  ته ف کمیوظای اجرای ،تقویت و تثبیت ستاد های شهرستانی به ریاست فرماندارانستاد مرکزی در ایداد، تاکید با توجه به

 مورد انتظار می باشد.نیز  شهرستانیها در سطوح 

     یکی از ارکان اوععلی همه کمیته  گروههای مردم نهاداسعتفاده از توان، امکانات، تدارب و ظرفیت های بخش خصعووعی و

های مذکور می باشععد که می بایسععتی با دعوت از نمایندگان اتحادیه ها و وععنوف و تشععکل ها در همه کمیته ها از ای    

 ت بهره برداری الزم وورت پذیرد.  فرو
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 حمل نقلخدمات  کمیته  -8

 
ریزی و برنامه در محور های مواوالتیلمل و نقل مسعافران و گردشعگران   تسعهیل در تردد و   ی وه منظور افزایش ایمنب

ز فعام در لوزه لمل و نقل اعم ا ولتی و شعرکت های بخش خصعووی  ره برداری از لداکثر ظرفیت دسعتگاههای د جهت به

ا ب و همینی لمل و نقل خدمات  سطح کمی و کیفیایمنی سعفر ها و   راسعتای ارتقای  درهوایی و ریلی و   ، دریایی،زمینی

 ، ای  کمیته تشکیل گردیده است.فعام در ای  لوزههدف نظارت بر عملکرد شرکت ها و موسسات 

 سععتادهای اجرایی مدنظر از اقدامات کمیته مذکور می بایسععتبه عنوان بخشععی ی  راسععتا نکات و محورهای ذیل در ا

 قرار گیرد: ها و مناطق آزاداستان خدمات سفر

 و اهتمام به اجرای موثر آنای، بهره گیری از طرح نوروزی سازمان راهداری و لمل و نقل جاده .1

 اه آه ، اسکله ها و فرودگاههااعم از اتوبوسرانی، ر مسافری آماده سازی ترمینام ها و پایانه ها .2

 و سرویس دهی فوق العاده ایام پیک سفر نقلو جهت لمل ، ناوگانو تامی   پیش بینی .9

 خودروهای خراب و در راه مانده یپیش بینی ناوگان جهت جایگزین .4

 در خصوص لمل کاال و بار همراه مسافرو تسهیل  هماهنگی .9

های اتوبوسرانی  و ترمینام در مسافری در استانهای ساللیبناایسعتگاه راه آه ،  و زیباسعازی فرودگاهها،   آماده سعازی  .9

 سطح استان متناسب با ایام نوروز

 ترمینالها و پایانه های مسافریو نماز خانه های رسیدگی به وضعیت سرویس بهداشتی  .7

 کنترم سطح کمی و کیفی و نرخ خدمات غرفه ها ی موجود در ترمینام ها و پایانه ها .9

 و باز بینی آن ماهنگی در خصوص تامی  روشنائی محورهای مواوالتی بی  استانی و شهرستانیه .8

تابلو های معرفی جاذبه های تاریخی و تابلوهای راهنمای مسیر و  و تهیه و ساخت  هماهنگی در خصعوص رفع نواقص  .11

همینی  تابلو ها و  و  18928به خصوص تابلوهای مشترک فرهنگی و سعایر تابلوهای راهنمایی مسافران و گردشگران  

 عالئم ترافیکی

 ( ایمنی وسایس نقلیه عمومی زمینی و دریائی ) معاینه فنی و سایر استانداردهای الزمکنترم اجرای طرح  .11

 آمار های مورد نیازارائه  همکاری با کمیته آمار در خصوص .12

 ری  هشداهای شناسائی نقاط لادثه خیز و نصب تابلو  .19

 در محورهای مواوالتی ورد و تامی  سوخت مورد نیاز ایام پیکبرآ وپیش بینی جایگاههای سوخت سیار  .14
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 ناوگان لمل و نقل دریائی در استانهای ساللی   ( توسعه و ایمنی ) رسیدگی به وضعیت کمی و کیفی .19

 سازمان هواشناسی کشور در محورهای زمینی، دریایی، هوائیخدمات بهره گیری از  .19

 در جاده ها هماهنگی با ونف تعمیرکاران خودرو در تخصص های مختلف جهت فعالیت در ایام نوروز .17

 در محلبیمه ای خدمات  نگی با شرکتهای بیمه ای جهت پوششهماه .19

 سیار و گشت در مسیرهای مواوالتی   راه اندازی اکیپ های تعمیرات .18

 ایران خودرو و سایپا  اتومبیلرانی،  از طرح نوروزی امداد خودروی کانون جهانگردی و بهره گیری .21

 تشکیل ستاد تاخیر های پروازی و رسیدگی جدی به موضوع در خدمات لمل نقل هوایی .21

راجعه  مسافران و برای م ریلی هوایی دریایی، الهای مسافری زمینی،در معرض دید مسعافران در ترمین  یاسعتقرار دفتر  .22

 شکایات و غیره ،تو یا ارائه انتقاداگردشگران برای کسب اطالعات 

راه اندازی اکیپ سعیار امدادی ) لمل و تعمیرات( و گشعت در مسیر های درون و برون شهری با استفاده از ظرفیت و    .29

 و سایر والد های امداد خودرویی. در استانها  کانون جهانگردی و اتومبیلرانینمایندگان  امکانات 

 این كمیته ریلی دریایی و هوایی در ) زمینی(  نقل و ترافیک جاده ای و اعم از حملحمل نقل  الزم به شكر است موضوع

در كمیته خدمات انتظامی امنیتی و درون شهری  و ترافیک  ساماندهی حمل نقلموضوع و بررسی و پیگیری میگردد 

 هرچند دستگاههای مشترک و مسئو  در هر دو كمیته عضویت دارند. پیگیری خواهد شد، ترافیک شهری
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کمیته خدمات امداد و نجات -2  

همینی  ایداد آمادگی و پیش بینی برای اندام برای مسافران و گردشگران و سفر ایم  ایداد بستر مناسب  به منظور 

ظرفیت های دستگاههای مختلفی  و همینی  بهره گیری و تدمیععملیات امداد و ندات در لوادث مختلف و بالیای طبیعی 

 ای  کمیته تشکیل گردیده است  دتوانمندی دارن که در لوزه امداد و ندات

در ای  راستا نکات و محورهای ذیل به عنوان بخشی از اقدامات کمیته مذکور می بایست مدنظر ستادهای اجرایی خدمات 

 سفر استانها و مناطق آزاد  قرار گیرد:

لوادث و فوریتهای پزشععکی  ریتمدی سععازمان امداد و ندات جمعیت هالم المر و مرکزبهره گیری از طرح نوروزی  .1

 دانشگاه علوم پزشکی و اهتمام در اجرای موثر ای  طرح ها

 جغرافیائی مناسبپراکندگی در محورهای مواوالتی استان با  سالمت و ایمنیاستقرار پایگاههای  .2

 مرکز مدیریت لوادث و فوریتهای پزشکی در راههای مواوالتی، توسس درمانی نوروزی ایداد کمپ های .9

 جهت پوشش لداکثری جاده ها )اعم از امداد ندات و درمانی( تقویت پایگاهها .4

 ناوگان امداد ندات و پیش بینی تدهیزات الزم ساماندهی .9

 مادگی قبل از نوروزآشهر ستانها برای لفظ  برگزاری مانور امداد ندات در سطح استان .9

 ساللی( استانهایدر  و) دریایی هماهنگی جهت فراهم نمودن امداد هوائی  .7

 و اسکان های اضطراریهمکاری در جهت اسکان مسافران لادثه دیده  .9

 ولدستیکی  جهت بهره گیری از امکانات مدیریت بحران استانداری و سعتاد   ارتش و سعپاه اسعتان  ناجا، هماهنگی با  .8

 نیروی انسانی آنان در مواقع بحرانی و ضروری 

 برنامه ریزی جهت امداد رسانی به افراد و اشخاص گمشده ) امور گمشدگان( و در راه مانده  .11

 بهره گیری از ظرفیت های  اداره کل هواشناسی استان   .11

 در مواقع بروز لوادث ی موثر به مسافران و گردشگراناطالع رسان برنامه ریزی برای  .12

 انو کمپینگ مسافراسکان  مکانهایدر موقت  د و نداتو یا پایگاههای امدا استقرار اکیپدر وورت امکان  .19

 لوادث پرتلفات های التمالی و مدیریتها جهت هماهنگی بحراندانشگاه EOCفعام شدن  .14

 ایداد پایگاههای  موقت امداد ندات در محل جاذبه های گردشگری و روستاهای هدف در وورت امکان  .19

 پایگاههای امداد ندات   برای پیش بینی تدهیزات ارتباطی مناسب .19

 مورد نیاز در پایگاههای ثابت و سیارضروری و  های عمومیوبینی دارپیش  .17

 لمل اجساد و مصدومی    در مواقع نیاز با متولیان موضوع مشارکت و همکاری .19
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و ترافیک درون شهری کمیته خدمات  انتظامی، امنیتی   -9  

ران گردشگو مسافران درون شهری  تردد انتظام بخشی بهو سطح ایمنی و امنیت شهروندان و مسافران به منظور ارتقای 

 ای  کمیته تشکیل، و ترافیکی و نظارت بر اجرای آنهاانتظامی، امنیتی  تهیه و تدوی  و اجرای سایر طرح هایو همینی  

اقدامات کمیته مذکور می بایست مدنظر ستادهای  در ای  راستا نکات و محورهای ذیل به عنوان بخشی از گردیده است.

 قرار گیرد: خدمات سفر استانها و مناطق آزاد اجرایی

و اهتمام به اجرای موثر آن توسس همه با رویکرد ایداد تسهیالت برای رفاه لام مسافران درون شهری  طرح ترافیکی .تهیه1

 و منطقه آزاد شهر های استاندستگاههای عضو ای  کمیته در سطح 

 مسیرهای منتهی به مراکز تفریحی و تاریخی بخصوص در کالن شهر ها و روان سازی هایاجرای طرح . 2

 بنادر و ایستگاههای قطار به مراکز شهری از ترمینام ها، فرودگاهها،  تسهیالت تردد برای گردشگرانفراهم نمودن . 9

 ، نمایندگی های خدمات پس از فروش و غیره اعم از تعمیرگاههاخدمات خودرویی، مراکز فعام اطالع رسانی از . 4

 درون شهری برای سرویس دهی به مسافران و گردشگران های. ساماندهی ناوگان تاکسیرانی و اتوبوس9

 تردد به خصوص مراکز تفریحی و گردشگریهای نیروی انتظامی در محل های پراستقرار کیوسک. 9

 امنیتی برای باالبردن سطح ایمنی و امنیت مسافران و گردشگران. اندام عملیات لفاظتی و 7

 ی و دادسراها جهت استقرار قاضی کشیک دادگستر هماهنگی. 9

 همکاری درلفظ امنیت و ایمنی سوالل و دریا در استانهای ساللی . 8

 و ایداد شعب کشیکهمکاری و هماهنگی با شوراهای لل اختالف استان و شهرستانها . 11

 و اسکان فرهنگیان ا، کمپ ها و مراکز اسکان مسافرانقدامات لفاظتی و امنیتی برای پارک ها. 11

 مدیریت وحنه لادثه و ایداد امنیت توسس پلیس و نیروی انتظامی -12

ریلی دریایی و هوایی در كمیته حمل و نقل ل نقل و ترافیک جاده ای) زمینی( اعم از حمالزم به شكر است موضوع حمل نقل 

 .ترافیک درون شهری را پیگیری می نماید ساماندهی به حمل نقل و كمیته موضوعاین لاا  .بررسی و پیگیری میگردد

 هرچند دستگاههای مشترک و مسئو  در هر دو كمیته عضویت دارند.
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 کمیته هماهنگی امور شهرداریها و دهیاریها-4

؛ اریها در امر خدمات رسانی به مسافران و دهیبه شهرداریها  به منظور هماهنگی و نظارت برلس  اجرای وظایف محوله

ماده سازی  و ایداد امکانات و تسهیالت سفر در روستاها و مناطق و همینی  آ ؛ برعهده دارندکه بخش عمده ارائه خدمات را 

ور دامات کمیته مذکاز اقدر ای  راستا نکات و محورهای ذیل به عنوان بخشی  کمیته تشکیل گردیده است.تفرجگاهی ای  

 قرار گیرد:می بایست مدنظر ستادهای اجرایی خدمات سفر استانها و مناطق آزاد 

ن شهرداریها سازماکشور و وزارت وادره از سوی وضوعی رای موثر طرح ها و ابالغیه های مریزی برای اجبرنامه  (1

 و دهیاری ها 

اسالمی شهر و روستا در ایداد بستر قانونی برای اقدام برنامه ریزی برای بهره گیری از توان و ظرفیت شورا های  (2

 توسس شهرداران و دهیاران.

هنگی امورفر ،ی، خدماتیترافیکبهداشتی، در همه ابعاد ساختها و تاسیسات شهری رزیرسیدگی موثر به وضعیت  (9

 و غیره

با توجه به ) همکاری شهرداریها با سایر کمیته های ستاد اجرایی خدمات سفر استان، شهرستان و منطقه آزاد  (4

 (گستردگی وظایف و اختیارات

 شهرها و روستاهاخیابانها، اماک  و مراکز عمومی رسیدگی به وضعیت تابلوهای معرفی مسیر،  (9

 و روستاها رستانشه و ساماندهی مبادی ورودی بهپاکسازی لریم جاده ها  (9

هماهنگی با شرکت آب، برق، گاز و مخابرات استان به منظور آمادگی برای ارائه خدمات و جلوگیری از هرگونه  (7

 در ایام تعطیلو ارائه خدمات مربوط  قطعی و خرابی

 رفع خرابی ها و  مبلمان شهریبازدید از  (9

 سرویس دهیرسیدگی به وضعیت و  درون شهری هماهنگی با جایگاه های سوخت (8

 میوه وسایر اقالم پر مصرف توزیع مناسب ارزاق عمومی به خصوص نان،جانمایی بازارچه ها برای  در همکاری (11

 ودور دستور توقف لفاری ها و عملیات عمرانی در محورهای پرتردد و مسافرپذیر (11

 و روستاهها سرویس های بهداشتی عمومی سطح شهر و تنظیف  بهسازی ،زدیدبا (12

   مکانهایی جهت پارکینگ موقت در مراکز و اماک  مسافرپذیر  ایداد و تعیی (19

 تعیی  نقاطی جهت مراجعه سالخوردگان و اطفام و کودکان گمشده ) امور گمشدگان(  (14

 با همکاری کمیته امور فرهنگی برگزاری مراسم تحویل سام و اجرای مراسم سنتی و آئینی (19

 برداری مسافرانجهت بهره و روستاها هاچادرهای نماز در سطح شهر  سازیو آماده برپائی (19

 تعامل شهرداری ها با ستاد اجرایی خدمات سفر در اندام تبلیغات محیطی و سایر امور فرهنگی  (17

سایر  و های فضای سبز، پارکها و فضاهای گردشگرینظافت و رفع عیوب و نواقص از کلیه تاسیسات موجود در پروژه (19

 تاسیسات و مبلمان شهری و روستایی

 ، تفرجگاهها و دیگر فضاهای عمومی(کمپینگ ها)پارکها،  دگی به وضعیت روشنایی شهر و روستارسی (18
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 هعتسا 24نشانی به وورت های آتشآماده باش گروههای امداد و ندات در سازمان (21

شهری و  نظارت بر و به خصوص تاکسیرانی و اتوبوس های درون  برنامه ریزی و ساماندهی لمل نقل درون شهری (21

 ارائه خدمات مناسب به مسافران راهنمایی ودرون شهری و آموزش آنان در کار ناوگان ساعت

مسافران مانند شماره تلف  ها و آدرس  آدرس های مورد نیاز ضروری و شماره تلف هایی با محتوای تهیه پالکارد   (22

 سایر امکانات تدارکو یان اسکان فرهنگ ، ، مراکز اسکان، کمپینگ هامراکز عرضه خدمات به مسافران و گردشگران 

 رد های شهریوو یا بر روی بیلب نصب آن در محور ها و معابر پر ترددو  شده

 اجرای تبلیغات محیطی و برگزاری مراسم و جش  ها  با  همکاری کمیته های اطالع رسانی و امور فرهنگی (29

 در سطح شهر ها و روستاههابهره گیری از توان گروه های مردم نهاد در راهنمایی مسافران و گردشگران  (24

 رد هاوتلوزیون های شهری و بیلب اطالع رسانی شرایس جوی و آب هوایی و توویه های سازمان هواشناسی از (29

 ممانعت از جمع آوری تابلوی راهنمای میهمانان نوروزی ستاد اسکان آموزش و پرورش (29

 توجه ویژه به مراکز اسکان فرهنگیان در ارائه خدمات شهری (27

 

 

 ی سایر كمیته ها موثر باشد.تواند در تحقق برنامه های ها می ظرفیت ها و امکانات موجود در شهرداربذشی از اختیارات، 

لاا كمیته امور شهرداریها و دهیاری ها ضمن فعالیت مستقل و اجرای بذشی از برنامه ها به طور مستقیم، می تواند با اعزام 

ه و مشاركت داشت زاد عضویتات سفر استان و شهرستان و منطقه آستاد اجرایی خدم نماینده در برخی از كمیته های دیگر

 .باشد
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کمیته برنامه ریزی و آمار-5  

و برآورد  برای ارتقای سطح خدمات در برنامه ریزی های بعدی  و به خصعوص  آماریبه منظور بهره گیری از شعاخص های  

ان و شناسایی های مختلف و همینی  الصعاا مشعکالت و موانع و اخذ نظر مسعافران و گردشگر    در لوزه  وعحیح امکانات 

 ای  کمیته در زیر مدموعه ستاد اجرایی خدمات سفر استان و منطقه آزاد پیش بینی گردیده است . خالا ها و کاستی ها؛

می بایست مدنظر ستادهای اجرایی خدمات  ز اقدامات کمیته مذکورنکات و محورهای ذیل به عنوان بخشی ا، در ای  راستا

 قرار گیردسفر استانها و مناطق آزاد 

نقل  لمل واداره کل استانداری، اداره کل میراث فرهنگی، ونایع دستی و گردشگری،  تشکیل کمیته آمار با همکاری (1

 و پایانه های استان، فرودگاهها، راه آه ، پلیس راه و سایر سازمانهای موثر 

 های آماریر و اطالعات واوله و تهیه تحلیلپردازش آما (2

 والبنظران ری از توانمندی علمی دانشگاهیان و بهره گی (9

های مختلف تابعه ستاد اجرایی خدمات سفر استان به منظور  هتهیه بولت  های آماری از شاخص های مورد نیاز کمیت (4

 برنامه ریزی های قبل از نوروزکمیته ها در ای  بهره برداری 

 اطالعات و شاخص های آماری به فرمانداران از مدت مشابه نوروز قبل برای بهره گیری در ستاد شهرستان ارائه (9

 و تحلیل آن و ارسام به ستاد مرکزی  وفق فرم پیوستی در ای  طرحاجرای طرح نظرسندی از مسافران  (9

 ضوعات خاصاجرای طرح های نظر سندی موضوعی در محل های اسکان یا در موزه ها و یا سایر مو (7

 موانع و چالشهای سفر و گردشگری استان و تحلیل و ارائه راهکار ،الصاا مشکالت (9

 ها الصاا نقاط قوت و ضعف و فروت ها و تهدید های سفر های نوروزی و تحلیل آن و ارائه راهکار به کمیته (8

 ، گردآوری و تنظیم گزارش عملکرد ستاد اجرایی خدمات سفر استانعبندیجم (11

از فعالیت های این كمیته قبل از نوروز خواهد بود و خروجی فعالیت های كمیته برنامه ریزی و آمار  بذش عمده ای

ها بر اساس آن فعالیت های  همی بایستی در زمان مناسبی قبل از نوروز در اختیار كمیته ها  قرار گیرد تا كمیت

 .تنظیم نمایند  31 خود را برای نوروز
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 هکمیته خدمات اسکان و رفا-6

ه ته تشکیل گردیدای  کمی ، و نظارت بر آنمسافران و گردشگران  مراکز اسکان و ساماندهی سازیآماده ،بهسعازی  به منظور

با توجه به اینکه همه کمیته های تابعه سععتاد اجرایی خدمات سععفر در راسععتای رفاه لام مسععافران و گردشععگران همچنین اسععت و

و  افرانبرای رفاه بیشتر مس به سعایر کمیته ها  ارائه راهکار و پیشـنهاد ، اوعلی ای  کمیته   وظایفاز  دیگر لذا یکی .فعالیت میکنند

مدنظر  از اقدامات کمیته مذکورمی بایسععت در ای  راسععتا نکات و محورهای ذیل به عنوان بخشععی  می باشععد.گردشععگران 

 ستادهای اجرایی خدمات سفر  استانها و مناطق آزاد  قرار گیرد

 جامعه هتلداران استان به منظور آماده سازی مراکز اقامتی به لحاظ کمی و کیفیهماهنگی با  (1

 هماهنگی با مهمانپذیرها و هتل آپارتمانها و غیره (2

 نرخ گذاری والدهای اقامتی و اطالع رسانی نرخ مصوب با همکاری بخش خصووی کنترم  (9

 اینترنتی  رزرو بویژه توسعه سامانه در اسکان فرهنگیانبهره گیری از طرح نوروزی آموزش و پرورش  (4

 ، خانه مسافر، سایر ظرفیت هازائرسراها ،اآماده سازی کمپ ه (9

 برای اقامه نماز و برنامه ریزی برای برپایی نماز جماعت در محل های اسکان  آماده سازی مکانهایی ثابت و موقت (9

 تکمیل ظرفیت های رسمیپس از و  رت لزومهماهنگی با دانشگاهها برای استفاده از خوابگاههای دانشدوئی در وو (7

 شرایس بحرانی و نامساعد جوی مدارس برای اسکانهای اضطراری در شیسال  های ورز ،مساجد هماهنگی با  (9

 آماده سازی و بهسازی مراکز اقامت موقت در پالژهای استانهای ساللی  (8

 رامش بهاریطرح آ اوقاف و بقاع متبرکه در اجرایادارات  و همکاری با هماهنگی (11

 تعیی  نقاطی جهت اطالع رسانی از ظرفیت های خالی مراکز اقامتی به مسافران و گردشگران  (11

 اماک  عمومی و بویژه مراکز اسکان درلوادث رنامه ریزی برای پوشش بیمه ای ب (12

 است. سازی شدههماهنگی در خصوص ساماندهی چادرهای مسافرتی و انتقام آنها به مراکزی که از قبل آماده (19

و ی ، سرویس بهداشت، پارکینگ، روشناییامنیت ،) آب آشامیدنی، ایمنی امکانات رفاهی کمپینگ هارسیدگی به وضعیت  (14

 سایر(

 هماهنگی با بانک ها جهت رفع خرابی های خودپرداز های بانکی و تامی  نقدینگی (19

 دارای ظرفیت هستند  اسکان یا رفاه مسافران و گردشگرانهماهنگی با ادارات مختلفی که در زمینه  (19

 ، موزه ها، و سایر ونوف خدمات رسانای افزایش ساعات کاری مدتمع ها، فروشگاههای زندیره هماهنگی درجهت  (17

 برای رفاه لام مسافران و گردشگرانارائه راهکار و یا پیشنهاد به سایر کمیته های ستاد اجرایی خدمات سفر  (19
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امکانات آموزش و پرورش بایستی فقس در اختیار  1989خدمات در سام با تاکید بر مصوبه ستاد مرکزی هماهنگی  (18

کارکنان آموزش و پرورش باشد و در وورت وجود مشکل از طریق کمیته تعیی  شده ) استاندار، دبیر ، رئیس 

 کمیته اسکان و...( نسبت به پذیرش اقدام کنند .
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 کمیته نظارت و تنظیم بازار -1

رفاه ،  ،نظارت بر عملکرد کلیه والد های خدمات رسععان به مسععافران و گردشععگران در همه ابعاداعم از اسععکانبه منظور 

خدمات پذیرایی، خدمات رفاهی و سرگرمی و سایر خدماتی اد خودرو، خدمات بهداشتی و درمان، خدمات امد ،ارزاق عمومی

 ته تشکیل گردیده است.ای  کمیمیگردد و همینی  تنظیم بازار  که به مسافران ارائه

دمات مدنظر ستادهای اجرایی خ از اقدامات کمیته مذکور می بایستدر ای  راستا نکات و محورهای ذیل به عنوان بخشی 

 قرار گیردسفر استانها و مناطق آزاد 

 و سایر. نظارت بر مراکز اقامتی اعم از هتل، هتل آپارتمان، میهمانپذیر .1

 ) تورگردانان، راهنمایان تور( نظارت بر دفاتر خدمات مسافرتی .2

 نظارت بر مراکز بی  راهی در کلیه محورهای مواوالتی استان   .9

مراکز رزرواسععیون و خدمات گردشععگری، مراکز   ،نظارت بر سععایر مراکزی که خدمات گردشععگری ارائه می نمایند نظیر  .4

 خدمات گردشگری دریائی، شرکتهای مرتبس تخصصی ای  لوزه 

 و NGO)سازمانهای مردم نهاد(عالقه مند به امر گردشگری به خصوص دانشدویان مرتبس و  سعانی به کارگیری نیروی ان .9

 آموزش آنان جهت بهره گیری در امر نظارت ایام نوروز و پیش از نوروز)همیار نظارت(

ایت برگزاری لعداقعل یعک جلسعععه توجیهی برای معدیران مراکز اقامتی و دفاتر خدمات مسعععافرتی در خصعععوص رع      .9

 دستورالعمل ها و بخشنامه ها  

 و زمانبندی نظارت ها در سطح استانتشکیل اکیپ های نظارتی مشترک  برنامه ریزی در خصوص  چگونگی .7

 دفاتر خدمات مسافرتی و جامعه هتلداران استان در امر نظارت  اندم   توان بهره گیری از .9

 قبل از نوروزتا  شناسائی والدهای اقامتی غیر مداز و تعیی  تکلیف آنان .8

 هماهنگی با مراجع قضایی و انتظامی جهت برخورد قانونی با متخلفی  التمالی .11

 نظارت بر فعالیت تاسیسات و موسسات خدمات گردشگری دریائی   .11

 موسسات و تاسیسات گردشگری به آنان جهت رفع  ت قبل از نوروز و ابالغ ایرادات نظار .12

 برگزاری نشست توجیهی برای ناظری  .19

ی استانگردی، برنامه تور، بیمه مسافران دمات تخصعصعی گردشگری اعم از تورها  بر کمیت و کیفیت خ ارتپایش و نظ .14

 لضور راهنما و سایر ،تور، نرخ خدمات
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میراث  تعزیرات لکومتی،کل وععنعت، معدن و تدارت اسععتان،  ات رانظارتی با همکاری ادمشععترک تشععکیل کمیته  .19

مل ل روی انتظامی استان )اماک  عمومی(نی شگاه علوم پزشکی استان،دان ،فرهنگی، وعنایع دستی و گردشگری استان 

 و دامپزشکی و در وورت نیاز جهاد کشاورزی نقل و پایانه ها و اتحادیه ها و ونوف و 

 نظارت بر کار رستورانها و آشپزخانه های ونعتی و مراکز عرضه مواد غذائی به لحاظ بهداشتی   .19

 درون شهری، تاکسیرانی، اتوبوسرانی، تاکسی تلفنی و غیره.نظارت بر کار مراکز لمل و نقل  .17

 نظارت بر کار مراکزپخت و عرضه نان و سایر عرضه کنندگان موادغذائی و فاسد شدنی .19

 کینگ ها و توقفگاههارو همینی  بر ارائه خدمات پا نظارت بر کار مراکزخدمات خودرویی .18

انبار( و بررسی میزان موجودی کاال در اوم و پایان دوره به منظور  نظارت بر مراکز نگهداری کاال ) سعردخانه ها، بنادر،  .21

 پشتوانه ذخیره سازی

 نظارت ویژه بر تامی  و توزیع میوه و مرکبات شب عید .21

 در سطح استان و شهرستانها جلوگیری از افزایش کاذب قیمت ها و فعام سازی ستاد تنظیم بازار .22

در وعنوف مختلف توزیعی و خدماتی در سععطح استان به   ت مختلفی کهنظارت بر کمیت، کیفیت و نرخ خدماو نهایتا  .29

 مسافر و گردشگر ارائه می شود. 

  بر عهده اداره کل میراث فرهنگی، ونایع دستی و گردشگری استان بوده  نظارت بر تاسعیسات تخصصی گردشگری

 ونوف با همکاری کمیته نظارتلیک  نظارت بر سایر  ،که در مواقع نیاز با مشعارکت سایر دستگاهها اندام میگردد 

 متشکل از سازمانهای مختلف اندام خواهد شد.

  آغاز و با وععدور اخطار و تعیی  مهلت، ایرادات و  ) آشر ماه و دیماه(نظارت ها می بایسععتی از ماهها قبل از نوروز

و عطای مهلت مددد قابلیت  ا ) بهمن و اســفند ماه(دور دوم بازدید های نظارتی  تا در نواقص موجود رفع گردد.

آماده نکرده اند  99برخورد قاطع با آندسته از والد های ونفی که خود را برای ارائه خدمات مناسب برای نوروز یا 

 وجود داشته باشند.

  مصوبات دومین نشست ستاد مركزی هماهنگی خدمات سفر كه به استانداران جهت اجرا ابالغ  1با توجه به بند

ه ویژه و ضـربتی نظارت بر سروی  های بهداشتی و نماز خانه های سطح استان اعم از  گردید و مقرر شـد كمیت 

دید جامعی از مراكز ماكور صورت پایرد و با یکبار یرایی بین راهی تشکیل گردد و بازمراكز عمومی یا مراكز پا

بازار در اولین  اخطار در صـورت عدم توجه برخورد قاطع)پلم  واحد( صورت پایرد لاا كمیته نظارت و تنظیم 

ه و با توجه باقدام می بایسـتی اجرای این مصوبه و نتیجه اقدامات كمیته ضربتی را در دستور كار خود قراردهد  

حمایت قاطع وزارت خانه ها و سـازمانهای نظارتی و عضـو كه از ساماندهی سروی  های بهداشتی و همچنین   

ــ  حمایت جد    ی نموده اند لاا انتظار میرود كمیته نظارت اقدامات برخورد قـاطع و اثر بذش بـا موارد نـامناس

 محسوس باشد. 31مسافران و گردشگران نوروز تا نتایج اقدامات برای ا معمو  اساسی در اینذصو
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 کمیته ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات-1

ادات و ، پیشنهو دریافت نظرات ایداد نظام پاسعخگویی مناسعب و رسیدگی به شکایات گردشگران و مسافران    به منظور

سفر استان  ضو ستاد اجرایی خدماتارزیابی عملکرد دستگاههای ع ع خدمات سفر و همینی  وانتقادات هموطنان در موضع 

ت ز اقدامادر ای  راسعتا نکات و محورهای ذیل به عنوان بخشی ا ای  کمیته تشعکیل گردیده اسعت.    و شعهرسعتانهای تابعه،  

 قرار گیرد بایست مدنظر ستادهای اجرایی خدمات سفر استانها و مناطق آزادکمیته مذکور می 

 آن موثر و اطالع رسانی هائی جهت دریافت شکایات مسافراناختصاص شماره تلف  (1

 به عنوان سامانه ملی دریافت شکایات مسافران در همه ابعاد خدمات سفر 18928شماره  رسانیاطالع (2

 هت مراجعه مسافری  به منظور اعالم شکایات التمالی  اختصاص کیوسک و یا چادرهائی ج (9

 هماهنگی به منظور رسیدگی لقوقی و بررسی شکایات واوله در اسرع وقت   (4

 آمادگی در خصوص اعزام بازرس جهت رسیدگی به شکایات مسافری  درمحل (9

اسعتقرار بازرس و عامل رسعیدگی کننده به شعکایات در کمپ های بزرگ و یا مراکز اقامتی و سیالتی که لدم عمده     (9

 در آن مکانها بیشتر الساس میگردد.ای مسافر می پذیرند و التمام نیاز به ای  خدمات 

 همکاری با کمیته برنامه ریزی و آمار در اجرای طرح نظرسندی (7

 در دستگاههای مختلف اندازی تلف  گویا و یا سایر سامانه های رسیدگی به شکایاتراه پیگیری و نظارت بر  (9

انعکاس مشعکالت و شعکایات واوعله به سازمانهای متولی و پیگیری تا لصوم نتیده و اعالم به مسافر و جلب رضایت     (8

 د.سر می برمسافر در استان ب آنان لتی المقدور در زمانی که 

  18928رسیدگی به شکایات امانه ملی با س و تعامل نزدیک همکاری (11

 های شهرستانو همینی  ستاد تهیه و تدوی  سازکاری برای ارزیابی عملکرد دستگاههای عضو ستاد استان (11

در عروه خدمات رسانی به مسافران و  دستگاههای عضو ستاد اجرایی استانسعندش میزان آمادگی و لضعور موثر    (12

 یر ستاد اجرایی خدمات سفر استان.ارزیابی ها به رئیس و دب اعالم نتیده 

 شناسایی نواقص و کمبود ها و خالا های التمالی و طرح آن در جلسات ستاد استان جهت رفع  (19

و عمومی بر روند اجرای وظایف هریک از کمیته ها و ارایه گزارشععات دوره ای از چالش ها به اسععتاندار   نظارت عالیه (14

 و شهرستان محترم به عنوان بازوی نظارتی و ارزیابی عملکرد ستاد اجرایی خدمات سفر استان
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 کمیته خدمات بهداشتی، سالمت و محیط زیست -3

 

های بی  اقامتی و همینی  مدتمع ز عمومی، پذیرایی ودر مراکرعایت بهداشت نظارت بر  سعاماندهی، توسعه و   به منظور  

از طرفی با توجه  وروستا ها  می در شهرها وسعطح بهداشعت عمو  بر عملکرد والدهای درمانی و  راهی و نیز کنترم و نظارت

آسیب هایی که ناشی از ای  سفر ها  های پرلدم و کنترم و پیشگیری از در سفر رعایت اوعوم زیسعت محیطی   به اهمیت 

وان بخشععی از اقدامات کمیته در ای  راسععتا نکات و محورهای ذیل به عن .تشععکیل گردیده اسععتمتصععور اسععت ای  کمیته 

 استانها و مناطق آزاد  قرار گیرد ست مدنظر ستادهای اجرایی خدمات سفرمی بایمذکور

 دانشگاههای علوم پزشکی و اهتمام به اجرای موثر آن از طرح ها و ابالغیه های نوروزی بهره برداری (1

 بهره برداری از دستورالعمل ها و توویه های ابالغی از سوی سازمان محیس زیست و اهتمام به اجرای آن (2

، داروخانه ها و سععایر مراکز اکز بهداشععتی به خصععوص درمانگاه ها، بیمارسععتانهالیسععت کشععیک های مرتهیه و تدوی    (9

 انی در سطح استان و شهرستان و روستا و اطالع رسانی برای مردمبهداشتی و درم

ی تدمع به خصععوص در اماک  عمومی  و محل ها آب شععرب مصععرفی و مراکز توزیع آب شععیری ، یخ و غیره  نظارت بر (4

 ، محل های اسکان فرهنگیان و سایر مکانهای عمومیمسافران اعم از کمپینگ ها

 ها  پارکو  اسکان مسافران به خصوص کمپ ها نهایمکادر  مواد غذایی عرضه نظارت بر (9

اعم از نیروهای انسععانی و  ، درمانگاهها، داروخانه ها و سععایر()بیمارسععتانها افزایش ظرفیت در مراکز بهداشععتی و درمانی (9

اشتی ارائه خدمات بهد درتدهیزات جهت ارائه خدمات به مسعافری  و همینی  هماهنگی در جهت فعالیت بخش خصعووی   

 درمانی  

 در استقرار پایگاههای سالمتو دستگاهها بخصوص هالم المر ها ه همکاری موثر با سایر کمیت (7

 کنترم وضعیت بهداشتی مراکز خدمات دریایی و پالژ ها در استانهای ساللی   (9

 در سطح استان   ، سرویس های بهداشتی و غیرههالمامبهداشتی  نظارت بر وضعیت (8

 و سالمت و زیست محیطی   تهیه و توزیع بروشور و توویه های پزشکیهمکاری با کمیته ذیربس در (11

 بهره گیری از توان گروه های دوستدار محیس زیست برای فرهنگ سازی(11

 توجه ویژه و تدارک اقداماتی برای ویانت و لفاظت از محیس زیست به خصوص در استانهای پر مسافر  (12
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 های ویژه زیست محیطی جهت جلوگیری از تخریب و آلودگی محیس زیستگشتاندازی راه(19

 برنامه ریزی برای ایداد تسهیالت مناسب به منظور بازدید مسافران از مناطق لفاظت شده زیست محیطی(14

مراکز  توزیع نقشهو   اعالم مراکز تروما، کودکان و جنرام در بروشعورهای توزیع شعده جهت سعهولت دسترسی مسافران   (19

و ایداد امکان  ، مطب ها و کمپ های اورژانس و شماره تلف  آنهاتی درمانی  اعم از خصعووعی و دولتی  ارائه خدمات بهداشع 

 دسترسی آسان مسافران و گردشگران به ای  مکانها در وورت لزوم و نیاز

بهره مندی از امکانات و ظرفیت های عملیاتی مرکز کدیریت لوادث و فوریتهای پزشعکی دانشگاه های علوم پزشکی در   (19

 اجرای موثر طرح

 ( بریا شکایات درمان و اورزانس 1981شکایات بهداشتی و برای  1481اعالم شماره های رسیدگی به شکایات )شماره (17

لتی شامل مطب ها، درمانگاهها، بیمارستان ها، آزمایشگاهها و داروخانه هایی که نظارت بر عملکرد بخش خصعووی و دو (19

 طبق طرح می بایست در ایام تعطیل فعام باشند.

 استقرار ایستگاه های سالمت نوروزی توسس مرکز مدیریت لوادث وفوریتهای پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی(18

 مخاطرات بهداشتی و شیوع بیماریهای همه گیر وزالع رسانی به موقع در موارد برآمادگی اط(21

 و رهای مسافر پذیر) در وورت نیاز ارتقای توان خدمت رسانی درمانی( در شه لفظ توان بیمارسعتان های بخش دولتی (21

بخش خصووی در لوزه درمانگاهها، بیمارستانها و مطب های خصووی و کلینیک های ویژه و فعالیت تمام  %91لفظ توان 

 مراکز شبانه روزی دولتی و خصوویوقت 

 تقویت پایگاه های اورژانس جاده ای ) مرکز مدیریت لوادث و فوریتهای پزشکی ( ( 22

 در سطح شهرستان ها 119( برگزاری مانور مشترک طرح سالمت نوروزی توسس هالم المر و اورژانس  29

 ( پزشکی فوریتهای و لوادث مدیریت مرکز) ( استفاده بهینه از خدمات اورژانس هوایی   24

(در وعورت امکان اسعتقرار پایگاه های موقت امداد و ندات و ایسعتگاه های سالمت اورزانس در مکان های شلوغ، جاذبه     29

 های گردشگری و ورودی و خروجی شهر های مسافر پذیر

 ( پیش بینی تدهیزات ارتباطی موثر در ایستگاه های سالمت 29

 شگاه ها جهت هماهنگی بحران های التمالی و مدیریت لوادث پرتلفاتدان EOC( فعام شدن  27

( پیش بینی داروهای عمومی و ضععروری مورد نیاز در ایسععتگاه های سععالمت و پایگاه های شععهری و جاده ای اورژانس  9 2
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 و فضای مجازی امور فرهنگی، کمیته اطالع رسانی ، تبلیغات -81

 

 آموزش، و فرهنگی و زیارتی ، طبیعی،ریخیتاذبه های و جاشگران و آشناسازی آنان با آثار گرد آگاهی بخشیدن بهبه منظور    

، خدمات و تمهیدات تدارک شده در ایام نوروز نی  اطالع رسانی موثر از امکاناتو همیراهنمایی گردشگران  وسازی فرهنگ

 جشنواره ها، نمایشگاهها و بازارچه های ونایع دستی و غیرهو برپایی  غت مسافران و گردشگرانو برنامه ریزی برای اوقات فرا

در ای  راستا نکات و محورهای ذیل به عنوان بخشی از اقدامات کمیته مذکور می بایست ه است. دای  کمیته تشکیل گردی

 .مدنظر ستادهای اجرایی خدمات سفر  استانها و مناطق آزاد  قرار گیرد

 ، هنر، تبلیغاتاطالع رسانی ،فرهنگ ر دستگاههای موثر در لوزهبا لضو قوی و فعام  تشکیل کمیته (1

 ، شهرستان و منطقه آزاد  کمپی  فرهنگی و تبلیغاتی استانطرالی و تدوی (2

 استان و جلوگیری از موازی کاری خدمات سفر  برنامه ریزی برای تبلیغات متمرکز و مشعترک با نظارت سعتاد اجرایی   (9

 زی ستاد مرک و مصوبات ابالغی از سوی وفق تاکید سایر فعالیت های اطالع رسانی اقالم تبلیغاتی و در تهیه و چاپ

موازی کاری و ایداد پایگاههای برنامه ریزی برای اسععتقرار در پایگاههای اطالع رسععانی متمرکز و مشععترک و پرهیز از   (4

 سفرستاد مرکزی هماهنگی خدمات ابالغی  با توجه به تاکید و مصوبات مستقل و دستگاهی 

 توجه به گرامیداشت مناسبت های ملی و مذهبی ایام تعطیالت نوروز مانند روز جمهوری اسالمی، روز طبیعت و سایر (9

و همینی  اطالع رسانی از مساجد  هماهنگی با سایر کمیته ها برای تدارک محل های متعدد و مناسب برای اقامه نماز (9

اعم در مراکز اسکان مسافران  برای مشعخص نمودن جهت قبله  عالیمیفعام و مکانهای برگزاری نماز جماعت و نصعب  

 استقرار مسافران و گردشگرانل مدارس و سایر نقاط مح، از کمپینگ ها

 ارتباط موثر با سایر کمیته ها و با ستاد های اجرایی شهرستانهای استان برای اطالع رسانی اقدامات آنان (7

ثار آ متمرکز و مشترک با موضوعات مختلف جاذبه های گردشگری، اطالع رسانی و تراکت های  پالکارد ،تهیه بروشعور  (9

 ، انتظامی، بهداشتی و زیست محیطی و غیره  توویه های ایمنی تاریخی، معرفی موزه ها،

اعالم برنامه های فرهنگی و اوقات فراغت، اطالعات آب و  و  معرفی، خوش آمدگوئی تبلیغات محیطی با مضعامی  اندام  (8

و  و نصب در مراکز مختلف اعم از ورودی  وغیره ، توویه ها و هشدار های زیست محیطی، انتظامی و بهداشتی  هوایی

 نقاط پرتردد.، موزه ها، جاذبه های گردشگری و مسافران مراکز اسکان، مبادی شهر ها

 مکانهای مناسب  و نصب در  18928بویژه  تهیه پالکاردهای اطالع رسانی در خصوص شماره تلف  اعالم شکایات (11

 و سایر امکانات و تمهیدات تدارک شده برای مردمبرنامه های فرهنگی  اطالع رسانی و تبلیغات محیطی (11

 لیی سالنا و طرح دریا در استانهااطالع رسانی و تبلیغات محیطی از محل های مداز ش (12

در برنامه های اطالع رسانی  مرتبس،ته های ها و دانشدویان رش  NGOو  راهنمایان لرفه ای گردشعگری به کارگیری  (19

 در مبادی ورودی سایت های تاریخی و موزه ها   مسافران و گردشگران و آموزش آنان و استقرارو راهنمائی 

مردم نهاد متقاضعععی فعالیت داوطلبانه در اطالع های هبرای جوانان و گرو  (قبل از نوروز )جلسعععات توجیهی برگزاری  (14

 رسانی و راهنمایی مسافران

 و روستا در نقاط مختلف شهرراهنمایان  برنامه ریزی برای نحوه استقرار و پراکندگی  (19
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 ، محوطه های تاریخی و موزه ها و سایر مراکز سایتهای گردشگریاستقرار پایگاههای اطالع رسانی در  (19

 همکاری برای آماده سازی مساجد، لسینه ها و اماک  فرهنگی و مذهبی و اجرای برنامه های اوقات فراغت   (17

 هماهنگی با ودا و سیمای مرکز استان و ودا و سیمای کشور جهت پخش برنامه های متنوع  (19

امکانات و آمادگی های زنده در جهت اطالع رسععانی خدمات وسععاخت برنامه های تلویزیونی اعم از کلیپ، تیزر، برنامه  (18

 استان و پخش سراسری، استانی و غیره

 شهرستان و روستاهای پر مسافر ،در سطح استان ازی وقایع و رویدادها ایام نوروزتهیه فیلم، عکس و مستند س (21

 اطالع رسانی طوم موج و فرکانس رادیو استان درسطح شهرهای استان و مبادی ورودی (21

 در اطالع رسانی  رفیت های رادیو رای استفاده از ظبرنامه ریزی ب (22

 از تلویزیونهای شهری  و پیام های و توویه های سفر  تصاویر جاذبه های گردشگریپخش  (29

 خصوویمکتوب اطالع رسانی با همکاری بخش سایر اقالم راه اندازی نشریه، ویژه نامه و (24

 راه اندازی سامانه پیامک و بلوتوث جهت ارائه اطالعات استان به مسافران    (29

 برپائی سفره هفت سی  با بکارگیری هنرهای سنتی و بومی استان در نقاط مختلف استان و شهرستانها   (29

 و غیره ملی و بومی، آئینیو نمایشگاههای برگزاری جشنواره  (27

 برپائی نمایشگاههای ونایع دستی و بازارچه های سنتی (29

ریا در اسععتانهای ت نسععبی اسععتان  مانند د با محوریت ظرفیت و مزی .اجرای برنامه های فرهنگی تفریحی و  ورزشععی (28

 ، جنگل، و سایر پتانسیل های جغرافیایی استان  ساللی، کویر

 در شهر های توریستی پر مسافر که فاقد موزه می باشنداندازی موزه های سیار به خصوص راه  (91

 انتهای طرحدر به وورت روزانه و  عضو ستاد سازمان های  اطالع رسانی از عملکرد  (91

 اقدامات اورژانسی و اجرای برنامه های علمی جهت کنترم مخاطرات بهداشتی التمالی و نیز آموزش عمومی در زمینه  (92

 و اطالع رسانی مناسب در ای  موضوع. پزشکی در ودا و سیما

بهینه و فناوری های نو برای معرفی جاذبه ها و خدمات  گردشگری استانها ازطریق  ITبا توجه به اهمیت استفاده از  (99

و فراگیر  18928نمودن  محتوا مورد تایید سازمان میراث فرهنگی، ونایع دستی و گردشگری، ارتقا سامانه جاری 

نمودن ای  سامانه به کلیه سرویس های رای( برای خدمات رسانی به مردم و دستگاههای اجرائی عضو با همکاری 

   آوری مرکز ف  آوری اطالعات سازمان و یکی از شرکتهای معتبر ف

پالکارد تراکت های اطالع رسععانی و همینی  اجرای بعضععی  توزیع اقالم تبلیغاتی مورد نیاز میهمانان از قبیل بروشععور، (94

 برنامه های فرهنگی کمیته در ستاد های اسکان

این كمیته و خدماتی كه به سایر كمیته ها ارائه میکند و همچنین نقشی  وظایف وگستردگی فعالیت ها  با توجه به

 دستگاههای استاندار   نیازمند حمایت های مادی و معنوی  دارد  مسئولینو زحمات استان كه در معرفی امکانات 

یت و مابا ح برنامه های این كمیتهاز ضمن اینکه بذشی می باشد مذتلف دولتی و خصوصی و انجمن ها و صنوف 

 .استكمیته امور شهرداریها و دهیاری ها قابل تحقق  مشاركت
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 های بلند مدت ستاد هماهنگی خدمات سفرسیاستها ، اهداف و استراتژیالف( 

هیات محترم وزیران    وظایفی برای ستاد    1/11/1332هـ مور   51117/ت163167در   تصوی  نامه شماره 

های اجرایی خدمات سفر استانها برای اجرا در طو  سا  معین گردیده است  لاا در این قسمت وظایف 

ماكور به نوعی تبیین گردیده  و به  تعدادی از مصداق های اجرایی آن اشاره شده است .               الزم 

ه اولین جلسدر   های بلند مدتسیاستها ، اهداف و استراتژیاین موارد تحت عنوان   به شكر است

بررسی و تصوی  گردیده است. لاا موارد شیل  23/11/32ستاد مركزی هماهنگی خدمات سفر در تاریخ 

به عنوان اصو  كلی و اهداف اصلی در همه طرح ها اعم از نوروز، تابستان، و طرح های مناسبتی قابل 

 ا و بهره برداری می باشداجر

 

 برنامه ریزی به منظور ارایه خدمات شایسته به مسافران و گردشگران شامل: -8

 های گردشگری استان  ( توزیع سفر به تمامی نقاط دیدنی و جاذبه1-1

 ( مدیریت یکپارچه مراکز اسکان و اقامت استان2-1

پرورش، شهرداری ها، کمپ های دولتی و خصووی، زائر سراها،  های اسکان ادارات آموزش و( استفاده بهینه از ظرفیت9-1

 خانه مسافر و ... در وورت ضرورت

( ارائه خدمات مناسب انتظامی، ترافیکی و لمل و نقل در شهرها و محورهای مواوالتی استان با مشارکت دستگاههای 4-1

 عضو ستاد

   ( ارائه خدمات امداد و ندات با مشارکت دستگاههای ذیربس9-1

 ( ارائه خدمات بهداشت، درمان و سالمت با مشارکت دستگاههای ذیربس 9-1

 ( اطالع رسانی و راهنمائی مسافران با همکاری ادارت دستگاههای ذیربس  7-1

 گیری از توانکانون جهانگردی و اتومبیلرانی  ( ارائه خدمات امداد خودرو با همکاری شرکتهای خودروساز و بهره9-1

 ( اتخاذ تدابیر مناسب جهت خدمات امدادی دریائی در استانهای ساللی  8-1

 های ابالغی ستاد مرکزی شامل:  اجرای سیاستهای کلی و برنامه -2

 های ستاد مرکزی  ( اجرای مصوبات و دستورالعمل1-2

 ( ابالغ مصوبات ستاد مرکزی به دستگاههای عضو ستاد اجرایی استان و شهرستانهای تابعه2-2

های مختلف خدماتی، نظارتی و ... و همینی  روند اجرای ( ارائعه گزارش مسعععتمر از عملکرد سعععتعاد اجرایی در لوزه  9-2

 ها به دبیرخانه ستاد مرکزیابالغیه
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 ارایه پیشنهادهای کاربردی به ستاد مرکزی جهت بهبود روشها و فرایندهای اجرایی در استانها شامل: -9 

 های سفرهای سالهای پیش، به همراه پیشنهاد اواللیآسیب ها و( اعالم چالش1-9

های مرتبس و انعکاس موضوع به ستاد مرکزی ای میزان هماهنگی و آمادگی اعضاا ستاد و سایر دستگاه( سعندش دوره 2-9

 های آتی ریزیجهت برنامه

 در سایر استانهای کشور( انعکاس تدربیات موفق استانی به ستاد مرکزی به منظور بررسی و بهره مندی 9-9

 

استتفاده از ظرفیتهای شتورای برنامه ریزی و توسعه استان و کارگروه تخصصی میراف فرهنگی، انای     -4

 دستی و گردشگری شامل:  

ریزی با لضور اعضاا ستاد اجرایی به منظور الصاا توانمندیها های تخصصی شورای برنامه( برگزاری جلسعات و نشست 1-4

 های استان در لوزه گردشگریبهینه از ظرفیتو استفاده 

( شعناسعایی و ارجاع چالشعهای زیرسعاختی اسعتان در ارتباط با سفر به والدهای استانی دستگاههای ذیربس جهت در      2-4

 دستور کار قرار دادن و پیگیری موضوع

 بینی اعتبارات مورد نیاز جهت رفع چالشهای زیرساختیریزی برای پیش( برنامه9-4

 معرفی ظرفیتها و توانمندیهای گردشگری استان به شیوه ها و مدلهای نوین شامل:  - 5

 ریزی در جهت معرفی مقاود جدید و کمتر شناخته شده استان( برنامه1-9

 مندی از ظرفیت ستاد اجرایی استان به منظور تدمیع و الصاا توانمندیهای گردشگری استان( بهره2-9

 ها و ظرفیتهای استانآوریهای ارتباطی نوی  و فضای مدازی به منظور اطالع رسانی و معرفی جاذبهمندی از ف ( بهره9-9

 رسانی ظرفیت و توانمندیهای الصاا شده در لوزه گردشگری( تالش برای تدمیع، تبلیغ و اطالع4-9

 ه گردشگریهای مغفوم مانده استان در لوزریزی مناسب برای به فعلیت درآوردن ظرفیت( برنامه9-9

 هماهنگی های اداری و پشتیبانی مربوط به ستاد شامل: -6

 ( ودور الکام اعضاا ستاد هماهنگی خدمات سفر استان و روسای ستادهای شهرستانهای تابعه 1-9

مدخل ماموریت ستاد که در مصوبه هئیت محترم وزیران قید نشده ( شناسایی و دعوت به همکاری والدهای اداری ذی2-9

 است.

 های محولههای دستگاههای عضو ستاد در راستای ماموریت( انسدام بخشی به فعالیت9-9

های ابالغی از سوی ستاد ( شناسایی نیازمندیهای اداری و پشتیبانی ستاد اجرایی جهت اجرای وظایف ستاد و ماموریت4-9

 مرکزی

ریزی به منظور اسععتفاده از توانمندیهای اداری و مالی والدهای عضععو سععتاد اجرایی اسععتان در راسععتای ارائه   ( برنامه9-9

 خدمات بهتر به مسافران  
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 :نظارت بر تاسیسات و موسسات گردشگری شامل: –1

 

 ..( نظارت بر فعالیت مراکز اقامتی اعم از هتل، هتل آپارتمان، مهمانپذیر و منازم استیداری و ..1-7

 های سفر و گردشگریگذاری بسته( نظارت بر فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی و نرخ2-7

 راهی در کلیه محورهای مواوالتی استان  ( نظارت بر نحوه ارائه خدمات مراکز بی 9-7

 ( نظارت بر فعالیت مراکز پذیرائی و رستورانهای شهری   4-7

 ( نظارت بر مراکز رزرواسیون و خدمات گردشگری و شرکتهای مرتبس تخصصی ای  لوزه   9-7

 ها و سازمانهای مردم نهاد در اندام امر نظارتهای موجود در گروهگیری از ظرفیت( بهره9-7

 ( ایداد هماهنگی با مراجع قضایی و انتظامی جهت برخورد قانونی با متخلفی  التمالی7-7

 بر فعالیت تاسیسات و موسسات خدمات گردشگری دریائی در استانهای ساللی ( نظارت9-7

 ریزی در جهت رفع آنها( الصاا مشکالت و نواقص التمالی تاسیسات و موسسات مذکور و برنامه8-7

 

 نظارت سایر انوف ارایه دهنده خدمات به مسافران و گردشگران   – 1
 

های)اداره کل وعنعت، معدن و تدارت استان،وزارت آموزش و  متشعکل از دسعتگاه  ( تشعکیل کمیته نظارت به شعکل تلفیقی   1-9

پرورش، دانشعگاه علوم پزشعکی اسعتان، اداره کل تعزیرات لکومتی استان، اداره کل لمل ونقل وپایانه ها، نیروی انتظامی استان    

 )اماک  عمومی( اداره کل میراث فرهنگی، ونایع دستی و گردشگری استان.

 ت بر نرخ خدمات مختلفی که در سطح استان به مسافر و گردشگر ارائه می شود. ( نظار2-9

 ها( بهره گیری از توان ادارات کل تعزیرات لکومتی در نظارت9-9

 ( نظارت بر فعالیت رستورانها، آشپزخانه های ونعتی و مراکز عرضه مواد غذائی به لحاظ بهداشتی  4-9

 درون شهری، تاکسیرانی، اتوبوسرانی، تاکسی تلفنی و غیره. ( نظارت بر کار مراکز لمل و نقل9-9

 ( نظارت بر کار مراکز خدماتی، رفاهی، تفریحی9-9

 سازی ستاد تنظیم بازارها و فعام( جلوگیری از افزایش کاذب قیمت7-9

 

 تهیه ،تدوین واجرای برنامه های فرهنگی ، اجتماعی درسطح استان شامل:-3

 ،با در نظر داشت  سن  وآئی  های بومی و محلی   های فرهنگینظور برگزاری برنامه( برنامه ریزیی به م1-8

با بکارگیری هنرهای سعنتی و بومی در نقاط مختلف اسععتان و شهرستانها با در نظر  ها و نمایشعگاه ( برگزاری جشعنواره 2-8

 داشت  امکان لضور مسافران  

 های فرهنگی وهنری ( برگزاری جشنواره9-8

 های ونایع دستی ، بازارچه های سنتی وسوغات  برپائی نمایشگاه( 4-8
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های اسعععتان به منظور تسعععهیل در بازدید مسعععافران نوروزی به لحاظ افزایش راهنمایان خبره ( ایداد آمادگی در موزه9-8

 وساعات کار

 های تاریخی و فرهنگیسازی محوطه( آماده9-8

ساجد، لسینه ها واماک  مذهبی وزیارتی برای استفاده مسافران واجرای برنامه سعازی م ( تمیهدات الزم به منظور آماده7-8

 های مناسبتی  

 ( برنامه ریزی برای استقبام از اولی  مسافران ورودی به استان وهمینی  مراسم نمادی  بدرقه  9-8

 های فرهنگی ورزشی دریائی در استانهای ساللی( اجرای برنامه8-8

 تبلیغات و راهنمائی مسافران و گردشگران شامل:اطالع رسانی،  -81

 ( تولید و توزیعاقالم تبلیغاتی به منظور اطالع رسانی جاذبه های گردشگری استان1-11

 ریزی در خصوص اندام تبلیغات محیطی به منظور معرفی امکانات، رویداد های فرهنگی و خدمات ستاد  ( برنامه2-11

 ان  های گردشگری استارتباطی)بلوتوث، پیامک و ...( برای اطالع رسانی و تبلیغات جاذبه آورهای نوی ( استفاده از ف 9-11

 های سازمانهای مردم نهاد در موضوع اطال ع رسانی و راهنمایی مسافران  ( استفاده از ظرفیت4-11

 های گردشگریها و ظرفیتریزی برای اسعتفاده از فضای مدازی برای اطال ع رسانی، تبلغیات و معرفی جاذبه ( برنامه9-11

 استان  

رسعانی و پاسعخگوئی به سئواالت مراجعان در مبادی ورودی و محل   های اطالعریزی به منظور اسعتقرار پایگاه ( برنامه9-11

 های پر تردد

   رانسازی جامعه میزبان برای استقبام از مهمانان و مسافگیری از ظرفیت وداوسیمای استان به منظور آماده( بهره7-11

 های گردشگری استان  ها و ظرفیتهای معرفی جاذبهها و کلیپ( پیش بینی تولید و پخش برنامه9-11

 های مکتوب برای اطالع رسانی به مسافران  گیری از ظرفیت رسانه( بهره8-11

 ایجاد نظام پاسخگویی مناسب برای گردشگران شامل:-88

( راه اندازی نظام یکپارچه پاسععخگویی به گردشععگران در سععطح اسععتان از طریق مرتبس کردن و متمرکز نمودن کلیه 1-11

 سامانه های پاسخگوئی والدهای اداره زیر مدموعه ستاد  

 ریزی به منظور رسیدگی به شکایات واوله با اولویت بخشی به و تسریع در امور مسافران استان  ( برنامه2-11

 ریافت پیشنهادات، نظرات و شکایات و ارسام آن به ستاد مرکزی( د9-11

 ستاد مرکزی 18928ای استانها با نظام یکپارچه ( ایداد ارتباط سامانه4-11
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 چک لیست(  ب

بهرکیظوررجلوگيزهرازرن مياهرگزفدنراحده لخربزمخربزن کهرا رمرررستتد مرکزی هراه ای خرماک سرستت زر 

آيدمربزن کهر51یهرکدشكلرازراسد نه راقاامربهرتهيهرچكرليستربزن کهرا روراقااک سرضزورهرسد مرس زنهومر

ضزورهراسترمبيزم نهرا هرسد مراجزايخرماک سرس زراسد نه راهرازرفع ليده هراصتلخرستد ما هراسد نخرکخرب .ا.رر

 اقاامرنه يیا.(رر23/9/95بهرتكهيلرفزمرکذیوررت رت ريخرقيار.اهر)رنسبت

 سازما ن متولي مهلت اجرا موضوع برنامه رديف

ررراسد نراجزايخرصاوررحكمراعض ءروریهيدهرا هرسد متهايارورر1

رررصاوررحكمرفزک ناارانربهرعیوانرروس هرسد ما هراجزايخرس زر.هزسد نه ررر2

ررربهرري ستراسد ناارانبزگ ارهرجلس سرسد مراجزايخرس زراسد نرر3

ررربهرري سترفزک ناارانربزگ ارهرجلس سرسد مراجزايخرس زر.هزسد نه ر4

رررپي يزهرکصوب سرجلس سربزگ ارر.اهرر5

ررربزن کهرري هرجهترجلس سرآتخرمررفزصترب قيه ناهرر6

رررب رآکوزشرورپزورشبزگ ارهرجلسهرب رکوضوعراسك رنربهرمصوصرجلسهرر7

ررربزگ اررهرجلسهرب رکوضوعراطالعررس نخرورراایه هرکس فزينر8

ررربزگ ارهرجلسهرب ر.هزمارهرکزی راسد نروربهزهرگيزهرازرتوانر.هزمارهرا رر9

بزگ ارهرجلسهرب رس زک نرب زرگ نخراسد نرجهترراهراناازهرب زارچهرکوامرر11

رغذايخرورارزاقرعهوکخ

رر

رررتعيينرن ظزينربزرت سيس سرورکوسس سرگزم. زهراسد نرواعالمربهرسد مرکزی هرر11

رررتععينرنق طرجهترپ ي  اه هراطالعررس نخرر12

رررس زراسد نرراجزايخرماک ستعيينرنق طرجهترمف تزرسد مرر13

اه ای خرب ر.زیده هربيههراهرجهترفع ليترمررنوروزرورپزمامترمس رسرمررر14

رکحل

رر

ررربزرسخروضعيترپهپربی يیه رر15

مف تزرماک سررانجهنرصی خربزگ ارهرجلس سرکشدزكرب رج کعهرادلاارانرور16

رکس فزتخر

رر
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ررربزرسخروضعيتریهپرا رورس يزراسك نرکوقترر17

رررتععينرنق طرجهتربزپ يخرس زهرا ترسينرر18

ررربزن کهرري هرجهترآک ررورفزمرا هرکزبوطهرر19

ررربزن کهرري هرجهتربزن کهرا هرفزای خ،رکس بق سرجشیوارهرورس يزرر21

ررربزپ يخرنه يش  هرورفزو.  هرصی يعرمسدخرورسوغ سراسد نرر21

ررروضعيترت بلوا هرراایه هرکس فزرمررسطحر.هزرورج مهرا رر22

ررر.وررورنقشهرا هرراایه هرکس فزهزوچ پراقالمرتبليغ تخروربر23

رررليستریشيكرس زک نه رورنه رما هرعضورسد مرر24

زورپي يزهرجهتراطالعروامذربزن کهرا هرس زک نه هرعضورسد مرب رکوضوعرنورر25

ررس نخرآنر

رر

ررربزن کهرري هرورکايزيتربزرسواحلرمري رمرراسد نه هرس حلخرر26

رررکوضوعربزن کهررميف

ررربزرسخروضعيترکس جارورکك نه هراق کهرنه زرر27

رررتعيينرن زاسرراایه هرکس فزينرورگزم. زانرر28

ررربزن کهرري هرجهترتورا هراسد نرگزمهرب راهك رهرمف تزرماک سرکس فزتخرر29

ررر)رم نهرکس فز(کی زلراسديج رهر.خصخاسد  مهرازربزن کهرري هرجهترر31

اه ای خرمرراف ايشرس ع سری رهرکزای هریهربهرگزم. زانرارائهرماک سرر31

رکخرنه يا

رر

ررربزرسخروضعيترآبرآ. کيانخرورن نرورس يزراقالمرضزورهر32

ررربزن کهرري هرجهترفع ليتر.ب نهرروزهرحه مرا رر33

 فت،رراهراناازه،آب،رظبزرسخروضعيترسزويسه هربهاا.دخرازرحيثرنر34

ررو.ی يخرورفع لربومنرآنه 

رر

ررربزن کهرري هرجهترپ ریيیگراطزافرس يده هرگزم. زهر35
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ر36
ينرجهتربزمورمرب رکدخل اسد نه ربزن کهرري هرب رامارهریلرتع يزاسرحكوکدخر

راحده لخ

رر

اجزايخرماک سررتهيهرورنصبرپالی رما هرموشرآکاگوئخرب رعیوانرسد مر37

رس زاسد نرورنصبرمررکب مهرورومهر

رر

رررایيپه هرب زرسخرورنظ رته هربهاا.دخرمانش  هرعلومرپ .كخرر38

ورنقلرمري يخ،رتورا هرمري ئخ،رت زيح سرمري يخرورربزرسخروضعيترحهلر39

رکوارمرکزتبطرب رق يقااران

رر

ررراورژانس،ماک سراکاامه،مرک ن  اه روربيه رسد نه ،رماروم نهرا رر41

جلسهرب رنيزوهراندظ کخراسد نروبهزهرگيزهرازرتوانرن ج رمررجهتررف هرح لرر41

رکس فزان،راکیيت،رتزافيكرورغيزهر

رر

اه ای خرب راتح ميهرت یسياارانروررانیاگ نرت یسخرورسزويسه هرحهلرورنقلرر42

رمرونر.هزهر

رر

ررربزن کهرري هربزاهرکب مهرورومهر)رفزومگ اه ،رپ ي نهرا ،ربی مر،راسكلهرا ر(رر43

بزن کهرري هرورپيشربيیخرورايج مرآک مگخربزاهرکوقعربحزانخروراضطزاره)رطزحرر44

رمرجلس سرسد مراسد ن(

رر

ررراه ای خرورتع کلرب راماراسرآب،ربزق،رگ ز،رکخ بزاسر45

رررکوضوعربزن کهررميف

رررري هرجهترکسدیارس زهرفع ليده )رعكس،رفيلم،رگ ارش،رآک ر(ربزن کهر46

ررربزرسخروضعيتررو.ی يخرکع بز،پ ریه ،اک ینرعهوکخر47

بزرسخروضعيترسزويسرربهاا.دخرکزای رتج ره،رت زيحخروراک ینرعهوکخرورر48

رفع لربومنرآنه ر

رر

بزن کهرري هرجهتربزمورمرق طعرب رکدخل ين،رکزای رغيزرکج زرورغيزربهاا.دخرب رر49

راهك رهرن ج رورمامسد نخر

رر

ر21تااركراه يشخرب رحضورراههراعض ءرسد مراسد نرورآغ زررسهخرفع ليده رمرر51

راس یاک هرر27غ يترل

رر
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 فرم اعالم گزارش از شاخص های آماری( ج

 
های ذیل آمار شاخص روزانهها می بایستی در طوم مدت اجرای طرح نوروز ستادهای اجرایی خدمات سفر استان      

دبیرخانه ستاد مرکزی به WWW.Amaresafar.irآمار به آدرس سامانه پیوستی استخراج و از طریق رابراساس فرم 

 بندی و تحلیل ارائه نمایند.هماهنگی خدمات سفر جهت جمع

 )براساس فرم پیوست( اماری شاخص های اعالم گزارش*  

 ها،، آپارتمانها، میهمانپذیرها، کمپها، هتل مراکز اقامتی استان اعم از هتل: میزان اقامت مسافران و گردشگرانالف(

ظرفیت های در اختیار آموزش و پرورش اعم از مدارس  ) تعدادی كه دارای پروانه هستند و مشمو  طرح(خانه مسافر

 اند و مقایسه آن با مدت مشابه سام قبل سایر مراکزیکه مسافران در آن اقامت نموده ، اردوگاهها و خانه معلم و 

 ومراكز اقامت در از شكر آمار یده را اعالم و ت صرفا امار مربوط به مکانهایی كه در فرم معین گردالزم به شكر اس

 پرهیز نماییدغیر رسمی اماكن 

ک   به تفکی تشویق،تذکر،  اخطار، تعطیل و تعلیق، لغو مدوزبازدید و  میزان  اعم از میزانمیزان بازدیدهای نظارتیب(

مراکز اقامتی ، رستورانها و والد های پذیرایی، دفاتر خدمات مسافرتی و مراکز اقامتی موقت مانند کمپ ها، خانه مسافر ها 

 و موارد مرتبس و غیره 

 و مقایسه آن با مدت مشابه سام قبل، زیارتی و گردشگری از مراكز تاریذی تفریحیمیزان بازدید ج( 

انه والد آمار دبیرخمی بایستی هماهنگی و تعامل مناسبی با  استان  و آمار ستاد اجرایی خدمات سفر کمیته برنامه ریزی* 

ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر برای دریافت کد دسترسی به سامانه آماری مذکور  داشته باشد و سامانه مذکور را در 

 ورت مکانیزه نسبت به جمع آوری  آمار از ستاد های شهرستانیسطح استان و شهرستانهای تابعه عملیاتی نماید تا انشاهلل به و

 و جمعبندی ان در مرکز استان با نظم مناسبی وورت پذیرد.

یک سامانه اینترنتی برای جمع آوری آمار استانها و شهرستانها ، ورفا سامانه آمار ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر * 

ر سامانه درج میکنند نقشی ندارد وحت و سقم اعداد و ارقامی که کاربران دمی باشد و در روش و چگونگی الصای آمار و 

لذا الزم است کمیته برنامه ریزی و آمار ستاد اجرایی خدمات سفر استان بر روشها و نحوه استخراج آمار و چگونگی اخذ آمار 

برنامه ریزی و نظارت جدی معموم   و وحت آن از مراکز اقامتی با توجه به تعدد و تنوع مراکز و سایر شاخص های آماری

 دارد.

اجرایی خدمات سفر * کوچکی و بزرگی ارقام و اعداد در شاخص های اقامت یا نظارت و غیره هیچ مزیتی را برای ستاد 

 استان در پی نخواهد داشت . لذا به جای توجه به کمیت اعداد و ارقام به کیفیت و وحت آمار تمرکز فرمایید.
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WWW.Amaresafar.ir..................... گزارش آماری مورخه ....... استان 

 استان صنایع دستی و گردشگریمدیركل میراث فرهنگی، 

 در استان                                        نفر به شرح شیل :   گاناقامت كنند مجموع -1

 میزان اقامت در هتل -الف

 میزان اقامت در هتل آپارتمان –ج 

 میزان اقامت در كم  های موقت -و

 ، چادر مسافرتی و... () كم ، كانک 

 نفر

 نفر

 نفر

 میزان اقامت در مهمانپایر -ب

 خانه مسافرمیزان اقامت در  -د

تاسیسات اقامتی  میزان اقامت  در -ز

 آموزش و پرورش وابسته به وزارت

 نفر

 نفر

 نفر

 نفر                در سایر مراكز اقامتی) میهمان سراهای ادارات، خوابگاه های دانشجویی ، سالن های ورزشی و...میزان اقامت  -م

 مقایسه با مدت مشابه سا  قبل: 

 تعداد بازدید های نظارتی مجموعاً                            نفر به شرح شیل :   -2

 تعداد بازدید از مراكز اقامتی -الف 

 بین راهی مراكز  پایرایی و ورانها و  واحد های تعداد بازدید از رست -ب

 و گردشگری  تعداد بازدید از دفاتر خدمات مسافرتی -ج

 و سایر ( م  ها ،مهمانسراها، خانه مسافرمراكز اقامتی موقت ) كتعداد بازدید از  -د

 

 مجموع بازدیدهای نظارتی:

 

 

 

 اقدامات نظارتی  -3

 پایرایی           واحد دفاتر خدمات مسافرتی مركز اقامتی فقره به تفکیک: تعداد تشویق-الف

 پایرایی            واحد دفاتر خدمات مسافرتی مركز اقامتی فقره به تفکیک: تعداد تاكر -ب

 پایرایی              واحد دفاتر خدمات مسافرتی مركز اقامتی فقره به تفکیک : تعداد اخطار كتبی -ج

 پایرایی           واحد دفاتر خدمات مسافرتی مراكز اقامتی باب به تفکیک : تعداد تعطیل و یا تعلیق   -د

 زیارتی و گردشگریتعداد بازدید كنندگان از موزه ها و مراكز تاریذی ، تفریحی  -5

  جاشبه های دست ساز                          جاشبه های طبیعی                        جاشبه های ترایذی وفرهنگی       

 نام مركز :       -3                                                 نام مركز : -2                              نام مركز :                            -1    

 تعداد بازدید كننده به نفر:                تعداد بازدید كننده به نفر:                                       تعداد بازدید كننده به نفر :      

 دت مشابه سا  قبل :                       مقایسه با مدت مشابه سا  قبل :               مقایسه با مدت مشابه سا  قبل :     مقایسه با م
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 فرم اطالعات و آمار خدمات و امکانات فراهم شده در استان -د
 

 

 

 

 

 

 

 اطالعات و آمار

 خدمات و امکانات فراهم شده در کشور

 به تفکیک استانی 8931نوروز  جهت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تكهيلرورر1/12/97بیاهرورمرجراطالع سرورآک ررحاایثزرت رت ريخررب يارپسرازرجهعرضهيههفزمرا هر

 ف یسرگزمم.ر12166582134 زربهر.ه رهرسمبيزم نهرسد مرکزی هراه ای خرماک سرربه
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 8931نوروز  اطالعات و آمارخدمات و امکانات فراهم شده برای مسافران و گردشگران

 1111111استان 
 

 ظرفیت اسکان در سطح استان -الف

  مسافر در خانهظرفیت به نفر   ظرفیت به نفر در هتل ها

  ظرفیت به نفر درکمپ های استان  ظرفیت به نفر در مهمانپذیرها

  در امکانات آموزش و پرورشظرفیت به نفر   ظرفیت به نفر در هتل آپارتمان ها

ظرفیت اسکان سایر والدهای اقامتی در نظر گرفته شده برای نوروز ) میهمانسراهای ادارت، خوابگاه های 

 (غیرهدانشدویی و
 

 ..........نفر در یک روز جمع ظرفیت اسکان استان

 انتظامی و قضایی، درمانی خدمات امدادی، بهداشتی،  -ب

  تعداد پایگاههای انتظامی ناجا در سطح استان

  هالم المر در سطح استانسازمان امداد و ندات تعداد پایگاههای امدادی 

  دانشگاه علوم پزشکی در سطح استانتعداد پایگاههای اورژانس پیش بیمارستانی 

) اعم از همه خودرو سازان و کانون تعداد پایگاههای امداد خودرو در سطح استان 

 اتومبیلرانی و جهانگردی(
 

  تعداد قضات کشیک فعام در نوروز در سطح استان

  نوروز در سطح استان تعداد شوراهای لل اختالف فعام در

  روزی در سطح استان تعداد داروخانه های شبانه

  تعداد شرکتهای بیمه آماده ارائه خدمات در نوروز در سطح استان

  تعداد راهدارخانه های فعام در استان 
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 خدمات اطالع رسانی و راهنمای مسافرین -ج

مشترک و متمرکز با مشارکت همه تعداد کیوسکها و پایگاههای اطالع رسانی و راهنمای مسافر 

 متولی دستگاههای

 

متفرقه که توسس دستگاهها ی مختلف و خارج از طرح تمرکز تعداد پایگاههای اطالع رسانی 

 است پایگاهها ایداد شده

 

  جمع كیوسکها و پایگاهای اطالع رسانی و راهنمای مسافرین در سطح استان

  لیی متوو اقالم تبلیغاتی چاپ شده به وورت متمرکز با مشارکت همه دستگاهها تعداد بروشورهای

  تعداد بروشور ها و اقالم تبلیغاتی چاپ شده خارج از طرح تمرکز  چاپ اقالم تبلیغاتی

 .مجموع اقالم تبلیغاتی چاپ شده در سطح استان

لدم اقالم هییگونه امتیازی برای ستاد استان ندارد بلکه کیفیت و کارایی و محتوای اقالم تبلغاتی  )

و از بزرگ نمایی  و وحت الزم را مدنظر قرار دهید و لدم اقالم دقت لذا در اعالم آمارمد نظر است 

 (پرهیز گردد

 

 

 

 

 

 ینظارت  نیروهای  -د

ره کل میراث فرهنگی، گردشگری) ادا   تاسیسات و موسسات تعداد ناظری

 (و گردشگریونایع دستی 

 نفر در سطح استان

جهت نظارت بر اوناف  ونعت معدن تدارتتعداد ناظری   سازمان 

 مختلف                         

 نفر در سطح استان

 نفر در سطح استان تعزیرات لکومتی استان                                                          اداره کلتعداد ناظری   

 نفر در سطح استان تعداد ناظری  دانشگاه علوم پزشکی                                                                             

 نفر استان                                 سفر مکار با ستاد اجرایی خدمات جمع ناظرین ه
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 خدمات رفاهی و فرهنگی -ز

  در سطح استان تعداد موزه های فعام در نوروز

 و مسابقات فرهنگی و سایر  جش  ها، جشنواره هامدت زمان اجرای  

 در سطح استان به ساعت 

 

  ، ترمینالها و غیره مبادی ورودی، میادی در تعداد سفره هفت سی  

  و سوغات  ونایع دستی و یا بازارچه مخصوص عرضه  تعداد نمایشگاه 

  بازارچه ها و محل های عرضه ارزاق عمومی تعداد 

 برای نوروز دائمی و ..........جایگاه موقت  .........جایگاه اعم از ثابت و موقت ایام نوروزتعداد جایگاههای توزیع سوخت فعام 

  تعداد مدتمع های خدماتی پذیرایی رفاهی بی  راهی

  تعدادایستگاه ولواتی و پذیرایی رایگان از مسافری  

  مساجد فعام برای اقامه نمازتعداد 

  تعداد مکانهای برپایی نماز  ) موقت برای نوروز(

 ........ سرویس دهی دایمی آماده برای ثابت وتعداد سرویس های بهداشتی 

  ورفا برای نوروز موقت تعداد سرویس های بهداشتی 

 ..... تعداد لمام عمومی فعام در ایام نوروز 
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 و مناطق آزاد نمودار تشکیالت ستاد اجرائی خدمات سفر در استانها ( ه

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 استان  خدمات سفر اجرائیستاد رئیس 

 یا منطقه آزاد

 مممم

 

 

 قائم مقام ستاد

 ستاد  دبیر

 کمیته

 خدمات 

حمل و نقل و 

 ترافیک

 کمیته

انتظامی، خدمات 

امنیتی و ترافیک 

 شهری

کمیته هماهنگی 

امور شهرداریها 

 و دهیاریها

کمیته 

 خدمات

اسکان و 

 رفاه

 کمیته 

 خدماتبهداشتی،

سالمت و محیط 

 زیست

 

 کمیته

 برنامه ریزی  

 و آمار 

کمیته 

 خدمات

امداد و 

 نجات

 کمیته

نظارت و 

 تنظیم

 بازار 

 خدمات سفرشهرستانها ستادهای اجرایی

 کمیته

 اطالع رسانی  

 امور ، تبلیغات

و  فرهنگی

 فضای مجازی

 کمیته

عملکرد ارزیابی 

و رسیدگی به 

 شکایات

 متناظر کمیته های تخصصی  مذکور در سطح شهرستان
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