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١

اهداف



٢

شکل گیري فرآیند صحیح و مؤثر زیارت و افزایش سطح کیفی آن)1

سطح خدمات ارائه شده از سوي دستگاه هاي اجرایی به زائرین استان قمارتقاء کیفی وکمی )2

تحقق توسعه استان با محوریت زیارت و گردشگري مذهبی)3



٣

راهبردها



٤

  شکل گیري فرآیند صحیح و مؤثر زیارت و افزایش سطح کیفی آن:  1 هدف 

ایجاد حریم معنوي در اطراف هسته هاي زیارتی-1 -1
مفهوم زیارتقاء سطح شناخت زائرین ومجاورین ازارت-2 -1
فرآیند زیارت مطلوبالگوسازي -3 -1
بسترسازي مناسب جهت استفاده از ظرفیت هاي فرهنگی زیارت-4 -1

  ارتقاء کیفی وکمی سطح خدمات ارائه به زائرین استان قم:  2هدف  

ارتقاء وترویج فرهنگ میزبانی از زائرین 1 -2
همسویی و هم افزایی خدمات دستگاه هاي اجرایی2 -2
تقویت زیرساخت هاي خدمات رسانی به زائرین3 -2
و فرهنگیتسهیل دسترسی زائرین به خدمات رفاهی 4 -2
آگاهی مستمر از نحوه و کیفیت عملکرد دستگاه هاي خدمات رسان به زائرین-5 -2

استان با محوریت زیارت و گردشگري مذهبیتحقق توسعه :   3 هدف 

محورقرارگرفتن زیارت در تدوین اسناد باالدستی وتصمیم گیري هاي استانی-1 -3
و گردشگري مذهبیاستفاده حداکثري از ظرفیت هاي زیارتی -2 -3
تقویت جایگاه معاونت هماهنگی امور زائرین به عنوان محوریت توسعه زیارتی استان-3 -3
ل سال و ایجاد توازن جمعیتیتوزیع سفرهاي زائرین درطو-4 -3
افزایش آگاهی مجاورین از قابلیت هاي توسعه اي حوزه زیارت-5 -3



٥

برنامه ها



٦

شکل گیري فرآیند صحیح و مؤثر زیارت و افزایش سطح کیفی آن: 1هدف

ایجاد حریم معنوي در اطراف هسته هاي زیارتی: 1- 1راهبرد 

ساماندهی اصناف مستقر در اطراف هسته هاي زیارتی-1-1 -1
ساماندهی وضعیت ترافیک و تردد وسایل نقلیه در اطراف هسته هاي زیارتی-1-2 -1
ساماندهی بصري در اطراف هسته هاي زیارتی-1-3 -1
ی مناسب سازي فضاي کالبدي شهري در اطراف هسته هاي زیارت-1-4 -1
در مسیرهاي منتهی به هسته هاي زیارتیانتقال مفاهیم ومعارف زیارتی -1-5 -1

مفهوم زیارتمجاورین ازارتقاء سطح شناخت زائرین و: 2- 1راهبرد 

آموزش خادمین و کارکنان هسته هاي زیارتی-2-1 -1
آموزش مسئولین و کارکنان دستگاه هاي اجرایی خدمات رسان به زا ئرین-2-2 -1
رسانی به زائرین در بخش خصوصی آموزش دست اندرکاران خدمت-2-3 -1
انتقال مفاهیم معرفتی زیارت به زائرین-2-4 -1

الگوسازي فرآیند زیارت مطلوب: 3- 1راهبرد 

)ع(الگوسازي زیارت اهل بیت عصمت و طهارت-3-1 -1
الگوسازي زیارت بزرگان شیعه-3-2 -1
ترویج و نشر کرامات امامزادگان و اماکن مقدس -3-3 -1

بسترسازي مناسب جهت استفاده از ظرفیت هاي فرهنگی زیارت: 4- 1راهبرد

استفاده از ظرفیت شبکه هاي استانی ، ملی و بین المللی صداوسیما-4-1 -1
استفاده از ظرفیت شبکه هاي ماهواره اي-4-2 -1
استفاده از ظرفیت مؤسسات حوزوي-4-3 -1
استفاده از ظرفیت مراجع عظام تقلید-4-3 -1
استفاده از ظرفیت  سازمان هاي مردم نهاد-4-4 -1



٧

ارتقاء کیفی وکمی سطح خدمات ارائه شده به زائرین استان قم: 2هدف

ارتقاء وترویج فرهنگ میزبانی از زائرین : 1-2راهبرد

شاخص هاي میزبانی مطلوب و ترویج تدوین-1-1 -2
افزایش سطح آگاهی عمومی مجاورین-1-2 -2

همسویی و هم افزایی خدمات دستگاه هاي اجرایی: 2- 2راهبرد

دائمی تسهیالت زائرینتشکیل ستاد -2-1 -2

تقویت زیرساخت هاي خدمات رسانی به زائرین: 3- 2راهبرد 

کمک به تقویت زیرساخت هاي اسکان زائرین-3-1 -2
کمک به تقویت زیرساخت هاي حمل ونقل زائرین-3-2 -2
کمک به تقویت زیرساخت هاي امنیت زائرین-3-3 -2
کمک به تقویت زیرساخت هاي بهداشت و درمان و امداد زائرین-3-4 -2
تقویت زیرساخت هاي خدمات شهري و رفاه عمومی زائرینکمک به -3-5 -2
کمک به تقویت زیرساخت هاي راهنمایی و اطالع رسانی زائرین-3-6 -2
کمک به تقویت زیرساخت هاي تأمین و توزیع ارزاق زائرین-3-7 -2
کمک به تقویت زیرساخت هاي خدمات رسانی فرهنگی به زائرین-3-8 -2
زائرین) قات فراغتتفریحات و او(کمک به تقویت زیرساخت هاي گردشگري -3-9 -2
کمک به تقویت زیرساخت هاي خدمات رسانی به زائرین غیر ایرانی -3-10 -2

تسهیل دسترسی زائرین به خدمات رفاهی و فرهنگی: 4- 2راهبرد

بهره گیري از ظرفیت فضاي مجازي-4-1 -2
بهره گیري از ظرفیت هاي مخابراتی-4-2 -2
ایجاد مراکز راهنماي خدمات زائرین-4-3 -2



٨

مستمر از نحوه و کیفیت عملکرد دستگاه هاي خدمات رسان به زائرینآگاهی : 5- 2راهبرد

ارزیابی مستمر کیفی و کمی خدمات دستگاه هاي اجرایی-5-1 -2
گزارش عملکرد فصلی-5-2 -2

تحقق توسعه استان با محوریت زیارت و گردشگري مذهبی: 3هدف

هاي استانیمحورقرارگرفتن زیارت در تدوین اسناد باالدستی وتصمیم گیري : 1- 3راهبرد 

توسعه ، تعمیق و ترویج مفاهیم زیارتی و اهمیت آن در سطوح مدیریتی استان-1-1 -3
افزایش سطح آگاهی مدیران از آثار و برکات توسعه اي زیارت-1-2 -3
اثرگذاري معاونت هماهنگی امور زائرین در تدوین اسناد باالدستی-1-3 -3
با زیارت تصمیم سازي معاونت هماهنگی امور زائرین درحوزه هاي مختلف مرتبط -1-4 -3

استفاده حداکثري از ظرفیت هاي زیارتی و گردشگري مذهبی: -2- 3راهبرد 

)س(استفاده از ظرفیت هاي حرم ملکوتی حضرت معصومه-2-1 -3
استفاده از ظرفیت هاي مسجد مقدس جمکران-2-2 -3
استفاده از ظرفیت هاي امامزادگان عظیم الشأن-2-3 -3
استفاده از ظرفیت هاي بزرگان شیعه مدفون در قم-2-4 -3
استفاده از ظرفیت هاي روایی و اعتقادي-2-5 -3
استفاده از ظرفیت هاي مراکز حوزوي و تحقیقاتی-2-6 -3
استفاده از ظرفیت هاي مراجع عظام تقلید-2-7 -3
استفاده از ظرفیت هاي گردشگري مذهبی و اوقات فراغت-2-8 -3

نتقویت جایگاه معاونت هماهنگی امور زائرین به عنوان محوریت توسعه زیارتی استا: 3- 3راهبرد 

ایجاد هماهنگی میان جایگاه هاي سازمانی مشابه در سایر استان هاي زیارتی-3-1 -3



٩

ایجاد پل ارتباط سازمانی منطقی و ، قانونی و رسمی با وزارت کشور-3-2 -3
تأثیرگذاري در فرآیند نظارت و ارزیابی ساالنه دستگاه هاي اجرایی استان-3-3 -3
پیگیري و تأمین اعتبارات زیارتی در سطوح ملی و استانی-3-4 -3
یع اعتبارات زیارتی در سطح استانتوز-3-5 -3
تکمیل و ارتقاء ساختار سازمانی معاونت-3-6 -3
استفاده از ظرفیت نخبگان سیاسی ملی و استانی-3-7 -3

توزیع سفرهاي زائرین درطول سال و ایجاد توازن جمعیتی: 4- 3راهبرد 

افزایش ظرفیت هاي خدمات رسانی متناسب با نیازهاي زائرین در طول سال-4-1 -3
تشویقی و حمایتی زیارت در طول سالارائه طرح هاي -4-2 -3
تبلیغات و افزایش آگاهی در خصوص آمادگی استان جهت پذیرش زائر در طول سال -4-3 -3

افزایش آگاهی مجاورین از قابلیت هاي توسعه اي حوزه زیارت: 5- 3راهبرد

استفاده از ظرفیت نخبگان فرهنگی و سیاسی-5-1 -3
استفاده از ظرفیت سازمان هاي مردم نهاد-5-2 -3
استفاده از ظرفیت سرمایه گذاران بخش خصوصی-5-3 -3
استفاده از ظرفیت شبکه هاي استانی صدا وسیما-5-4 -3



١٠

پیشنهادات



١١

شکل گیري فرآیند صحیح و مؤثر زیارت و افزایش سطح کیفی آن: 1هدف 

ایجاد حریم معنوي در اطراف هسته هاي زیارتی: 1- 1راهبرد

ساماندهی اصناف مستقر در اطراف هسته هاي زیارتی: 1- 1-1برنامه

.احصاءوضعیت موجود اصناف مستقر در اطراف هسته هاي زیارتی-1-1-1 -1
.تدوین آیین نامه صدور پروانه و نظارت مرتبط با حوزه زیارت-1-1-2 -1
.دیدي تعیین شده در زمینه صدور پروانه و اعمال نظارتاطالع رسانی درخصوص ضوابط ج-1-1-3 -1
.برنامه ریزي بمنظور جابجایی مشاغل غیرمرتبط با حوزه زیارت و جایگزینی آن ها با مشاغل مرتبط-1-1-4 -1

ساماندهی وضعیت ترافیک و تردد وسایل نقلیه در اطراف هسته هاي زیارتی: 2-1- 1برنامه

.تدوین طرح ترافیکی ویژه اطراف هسته هاي زیارتی -1-2-1 -1
.اطالع رسانی مناسب درخصوص محدودیت هاي ترافیکی احتمالی-1-2-2 -1
.برنامه ریزي بمنظور استفاده زائرین از ظرفیت ناوگان حمل و نقل عمومی در مسیرهاي منتهی به هسته هاي زیارتی-1-2-3 -1

ساماندهی بصري دراطراف هسته هاي زیارتی: 3-1- 1برنامه

.در اطراف هسته هاي زیارتی ... تدوین ضوابط ویژه جهت نصب المان ، تابلو ، پرده و -1-1-3-1
.اطالع رسانی در خصوص ضوابط تدوین شده  -1-1-3-2
.مغایر با ضوابط تدوین شده و رفع نمودن مزاحمت هاي بصري... جمع آوري المان ها ، تابلوها و  -1-1-3-3

هسته هاي زیارتی مناسب سازي فضاي کالبدي شهري در اطراف: 4-1- 1برنامه

طراحی کریدورهاي بصري مناسب منتهی به حرم مطهر ومسجد مقدس جمکران از نقاط مختلف در اطراف هسته هاي  -1-1-4-1
.زیارتی

بازنگري در ضوابط شهرسازي اطراف هسته هاي زیارتی -1-1-4-2
سته هاي برنامه ریزي بمنظورتدوین ضوابط ظاهري ، حجمی وشکلی براي ساختمان هاي در حال احداث در اطراف ه -1-1-4-3

زیارتی
اعمال ضوابط تدوین شده در طرح تفصیلی شهر -1-1-4-4

انتقال مفاهیم و معارف زیارتی در مسیرهاي منتهی به هسته هاي زیارتی: 5- 1-1برنامه

شناسایی و سازماندهی سازمان هاي مردم نهاد فعال در زمینه هاي مرتبط -1-1-5-1



١٢

احصاء مفاهیم و معارف زیارتی و تدوین آن -1-1-5-2
گرافیکی منتقل کننده مفاهیم و معارف زیارتی در مسیرهاي منتهی به هسته هاي زیارتینصب طرح هاي  -1-1-5-3

ارتقاء سطح شناخت زائرین و مجاورین از مفهوم زیارت: 2- 1راهبرد

خادمین و کارکنان هسته هاي زیارتیمفاهیم معرفتی زیارت  به آموزش : 1-2- 1برنامه 

در خصوص )س(بلند مدت براي خادمین و کارکنان حرم مطهر حضرت معصومهبرگزاري دوره هاي آموزشی کوتاه مدت و  -1-2-1-1
مفاهیم و معارف زیارتی

ارائه آموزش هاي کوتاه مدت و بلند مدت براي خادمین و کارکنان  مسجد مقدس جمکران در خصوص مفاهیم و معارف  -1-2-1-2
زیارتی

ن  اداره کل اوقاف وامور خیریه و بقاع متبرکه در برگزاري دوره هاي آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت براي خادمین و کارکنا -1-2-1-3
خصوص مفاهیم و معارف زیارتی

انتقال مفاهیم معرفتی زیارت به مسئولین و کارکنان دستگاه هاي اجرایی: 2-2- 1برنامه 

ن در برگزاري دوره هاي آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت براي رؤسا ، دبیران و اعضاي کمیته هاي ستاد تسهیالت زائری -1-2-2-1
خصوص مفاهیم و معارف زیارتی

ویژه دستگاه هاي خدمات رسان» زائرحرم«طراحی و توزیع نشریه  -1-2-2-2
از طریق تشکیل گروه هاي معرفتی با عضویت دستگاه هاي مسئول در ستاد تسهیالت زائرین در انتقال مفاهیم معرفتی زیارت -1-2-2-3

بستر شبکه هاي مجازي و اجتماعی
از ظرفیت سایت هاي اینترنتی دستگاه هاي خدمات رسان و سربرگ نامه هاي اداري خصوصاً  نشر مفاهیم زیارتی با استفاده -1-2-2-4

در مناسبت ها و ایام حضور زائرین

دست اندرکاران خدمت رسانی به زائرین در بخش خصوصی آموزش مفاهیم معرفتی زیارت به: 3-2- 1برنامه 

رین ، در خصوص مفاهیم و معارف زیارتیبرگزاري همایش هاي عمومی ویژه اصناف خدمات رسان به زائ -1-2-3-1
آماده سازي بسته هاي آموزشی ویژه فعالین بخش خصوصی در زمینه مفاهیم معارف زیارتی -1-2-3-2
طراحی پوسترهاي گرافیکی انتقال دهنده مفاهیم زیارتی و توزیع آن ها در بین اصناف -1-2-3-3
که استانیتولید کلیپ و تیزر با محوریت انتقال مفاهیم زیارتی و پخش از طریق شب -1-2-3-4

انتقال مفاهیم معرفتی زیارت به زائرین: 4- 2-1برنامه

برگزاري کارگاه هاي آموزشی کوتاه مدت مفاهیم و معارف زیارتی در محل هسته هاي زیارتی -1-2-4-1
تولید و پخش برنامه از طریق شبکه هاي استانی و ملی با محوریت انتقال مفاهیم و معارف زیارتی -1-2-4-2
دهنده مفاهیم زیارتی در مسیرهاي تردد و تجمع زائرین نصب طرح هاي گرافیکی انتقال -1-2-4-3
محور قرار گرفتن مفاهیم زیارتی در سخنرانی ها و برنامه هاي فرهنگی هسته هاي زیارتی -1-2-4-4



١٣

نشر مفاهیم زیارتی از طریق سایت هاي مجازي و شبکه هاي اجتماعی -1-2-4-5
شبکه هاي بین المللی و ماهواره اي مستقر در قم  از طریقبا محوریت انتقال مفاهیم و معارف زیارتیتولید و پخش برنامه  -1-2-4-6

ویژه زائرین غیر ایرانی

الگوسازي فرآیند زیارت مطلوب: 3- 1راهبرد

)ع(الگوسازي زیارت اهل بیت عصمت و طهارت: 1-3- 1برنامه 

)ع(احصاء فرآیند کلی زیارت در سیره ائمه معصومین -1-3-1-1
)ع(زیارت در سیره ائمه معصومیناستخراج شاخصه هاي اصلی ، مهم و مشترك فرآیند  -1-3-1-2
)ع(تولید کلیپ ، فیلم ، انیمیشن بامحوریت زیارت در سیره ائمه معصومین -1-3-1-3
)ع(ترویج شاخصه هاي مهم فرآیند زیارت مطلوب در سیره ائمه معصومین -1-3-1-4

الگوسازي زیارت بزرگان شیعه: 2-3- 1برنامه 

طول تاریخ اسالم احصاء فرآیند زیارت در سیره علماء قدیم و بزرگان شیعه در -1-3-2-1
ترویج نحوه رفتار و عملکرد علما و بزرگان شیعه در هنگام تشرف به بقاع متبرکه -1-3-2-2
ارائه الگوي عملی زیارت مطلوب از طریق مستندسازي رفتار مراجع عزام تقلید در فرآیند زیارت -1-3-2-3

ترویج و نشر کرامات امامزادگان و اماکن مقدس : 3- 3-1برنامه

گردآوري کرامات امامزادگان و اماکن مقدس  -1-3-3-1
استخراج برش هاي خاص و ویژه از کرامات امامزادگان عظیم الشأن و اماکن مقدس  -1-3-3-2
ترویج و انتشار کرامات از طریق نشر کتب ، ساخت فیلم ، کلیپ ، انیمیشن ، طرح ها و پوسترهاي گرافیکی -1-3-3-3

بسترسازي مناسب جهت استفاده از ظرفیت هاي فرهنگی زیارت: 4- 1راهبرد

استفاده از ظرفیت شبکه هاي استانی ، ملی و بین المللی صداوسیما: 1-4- 1برنامه 

تولید برنامه هاي تلویزیونی و رادیویی بامحوریت زیارت -1-4-1-1
تولید کلیپ ، فیلم ، انیمیشن با محوریت زیارت  -1-4-1-2
وریت زیارت از طریق شبکه استانیپخش برنامه هاي تولیدي با مح -1-4-1-3
پخش برنامه هاي تولیدي با محوریت زیارت از طریق شبکه هاي ملی و بین المللی -1-4-1-4

استفاده از ظرفیت شبکه هاي ماهواره اي: 2- 4-1برنامه

رایزنی با مدیران شبکه هاي ماهواره اي مستقر در قم جهت تولید و پخش برنامه با محوریت زیارت در سطوح مختلف -1-4-2-1
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استفاده از ظرفیت مؤسسات حوزوي: 3-4- 1برنامه 

تجمیع وساماندهی تحقیقات علمی انجام گرفته در خصوص مفاهیم ومعارف زیارتی در سطح مؤسسات حوزوي -1-4-3-1
برگزاري همایش هاي علمی و فراخوان مقاالت علمی با موضوع مفاهیم و معارف زیارت و راه هاي انتقال آن -1-4-3-2
ژوهشی وچاپ و نشر خود میزان توجه مؤسسات حوزوي به معارف زیارتی در اولویت هاي پبرنامه ریزي بمنظور افزایش  -1-4-3-3

استفاده از ظرفیت مراجع عظام تقلید: 4-4- 1برنامه 

اخذ و انتشار نظر علما و مراجع عظام تقلید در خصوص مفاهیم و معارف زیارتی -1-4-4-1
احصاء و ترویج الگوي عملی علما و مراجع عظام تقلید -1-4-4-2

استفاده از ظرفیت  سازمان هاي مردم نهاد: 5-4- 1برنامه 

شناسایی سازمان هاي مردم نهاد فعال در حوزه مفاهیم و معارف زیارتی -1-4-5-1
احصاء زمینه هاي خدماتی زائرین که سازمان هاي مردم نهاد می توانند فعالیت داشته باشند -1-4-5-2
مردم نهادتسهیل روند واگذاري فرآیندهاي خدمات رسانی به زائرین به سازمان هاي  -1-4-5-3

ارتقاء کیفی وکمی سطح خدمات ارائه شده به زائرین استان قم: 2هدف 

ارتقاء وترویج فرهنگ میزبانی از زائرین: 1- 2راهبرد

تدوین و ترویج شاخص هاي میزبانی مطلوب: 1-1- 2برنامه 

احصاء مبانی اعتقادي شیعه در خصوص میزبانی از زائرین -2-1-1-1
قم و فرآیند پاسخگویی به آن نیازهااحصاء دقیق نیازهاي زائرین  -2-1-1-2
اجراي طرح هاي نظرسنجی دوره اي و منظم و مقایسه نتایج حاصله از  آن ها -2-1-1-3
تدوین شاخص هاي میزبانی مطلوب -2-1-1-4
ترویج و نشر شاخص هاي میزبانی مطلوب از طریق شبکه هاي استانی ، ملی و بین المللی صداوسیما -2-1-1-5
شریات محلی ، طراحی بنر و پوستر در سطح شهر و بین اصنافترویج شاخص هاي میزبانی مطلوب از طریق ن -2-1-1-6
ترویج شاخص هاي میزبانی مطلوب از طریق برگزاري مسابقات ، نصب طرح هاي تبلیغاتی و اجراي برنامه هاي فرهنگی در  -2-1-1-7

سطح مدارس 
شگاه هانشر محورهاي میزبانی مطلوب از طریق انجام فعالیت هاي تبلیغی و ترویجی و فرهنگی در سطح دان -2-1-1-8
»خادم نمونه زائرین «تدوین شاخص هاي  -2-1-1-9
انتخاب خادم نمونه زائر از بین فعالین بخش خصوصی بر مبناي شاخص هاي تدوین شده بصورت ساالنه-2-1-1-10
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افزایش سطح آگاهی عمومی مجاورین: 2- 1-2برنامه

احصاء و ترویج برکات معنوي خدمت رسانی به زائرین -2-1-2-1
وسعه استان قمترویج قابلیت هاي حوزه زیارت در ت -2-1-2-2
احصاء وترویج فرصت هاي اقتصادي ایجاد شده ناشی از افزایش تعداد زائرین و ثمرات مادي حاصل از آن -2-1-2-3

همسویی و هم افزایی خدمات دستگاه هاي اجرایی: 2-2راهبرد

تشکیل ستاد دائمی تسهیالت زائرین: 1-2- 2برنامه 

تسهیالت زائرینبازنگري در ساختار و شرح وظایف کمیته هاي ستاد  -2-2-1-1
تعیین و تجهیز دبیرخانه دائمی ستاد تسهیالت زائرین -2-2-1-2
برگزاري مستمر جلسات ستاد تسهیالت زائرین و کمیته هاي ذیربط -2-2-1-3

تقویت زیرساخت هاي خدمات رسانی به زائرین: 3- 2راهبرد

کمک به تقویت زیرساخت هاي اسکان زائرین: 1-3- 2برنامه 

.زائریناسکانبرايپرورشوآموزشمدارسارائه خدماتسطح ارتقاءوتجهیز،توسعه -2-3-1-1
در ورودي هاي اصلی شهر مقدس قمزائرینبرايکمپ و استراحتگاه موقتایجاد -2-3-1-2
.مطالعه مکان یابی و طراحی شهرك زائر -2-3-1-3
).ع(کمپینگ هاي نیمه تمام از جمله بوستان فدك و بوستان امام رضاتکمیل -2-3-1-4
...غیر رسمی اقامتی اعم از هتل ها،مهمانپذیرها ،منازل شخصی وحسینیه ها وشناسایی دقیق ظرفیت هاي رسمی و  -2-3-1-5
.ایجاد مشوق هاي الزم جهت توسعه سرمایه گذاري اماکن اقامتی -2-3-1-6
.تسریع در ساماندهی اماکن اقامتی غیر رسمی -2-3-1-7
سایر استان ها در  بستر سازي الزم براي سرمایه گذاري و مشارکت خیرین ، هیئات مذهبی ،نهادهاي دولتی و بخش خصوصی -2-3-1-8

.زمینه ساخت زائرسرا
.کمک به توسعه اماکن اقامتی بقاع متبرکه و امامزاده ها و حسینیه ها -2-3-1-9
.کمک به توسعه،مرمت و تجهیز زائرسراهاي مساجد استان-2-3-1-10
.کمک به تعمیر ، بازسازي و تجهیز تعدادي از زائر سراهاي ادارات-2-3-1-11
اي  اقامتی استانکمک به توسعه و تجهیز اردوگاه  ها و مجتمع ه-2-3-1-12
.ایجاد زائرسرا و استراحتگاه موقت در پایانه مسافربري قم-2-3-1-13
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کمک به تقویت زیرساخت هاي حمل ونقل زائرین: 2-3- 2برنامه 

.ارتقاء ساختار و جایگاه راهنمایی و رانندگی و پلیس راه استان -2-3-2-1
.پارکسوارتکمیل و تجهیز پارکسوار هاي موجود و احداث پارکسوار در ورودي هاي فاقد  -2-3-2-2
.تقویت و تکمیل پایانه هاي مسافربري موجود و جانمایی براي احداث پایانه هاي جدید -2-3-2-3
.نصب دوربین هاي نظارتی و کنترل نامحسوس الکترونیکی -2-3-2-4
توسعه پارکینگ هاي اطراف حرم مطهر  -2-3-2-5
الیت دالالنساماندهی دفاتر خدمات حمل و نقل ، آژانس هاي زیارتی و دفاتر فروش بلیط و جلوگیري از فع -2-3-2-6
.»تاکسی ویژه زائر«اجراي طرح  -2-3-2-7
.ساماندهی پارکینگ و تردد موتور سیکلت ها در هسته مرکزي شهر -2-3-2-8
مشهد ،  –خاص به ویژه در مسیرهاي قم ایامدرالعادهفوققطارهايبینیافزایش ظرفیت ناوگان حمل و نقل ریلی و پیش -2-3-2-9

.تهران–اهواز و قم  –قم 
.تاکسیرانی شهرداري قم تقویت ناوگان اتوبوسرانی و-2-3-2-10
.ساماندهی تردد اتوبوس هاي بین شهري و ایجاد هماهنگی بیشتر بین اداره کل حمل و نقل و پایانه ها و پلیس راه-2-3-2-11
.فعال کردن سامانه فروش بلیط اینترنتی اتوبوس و اطالع رسانی در خصوص سامانه هاي اینترنتی فروش بلیط-2-3-2-12
.و فرودگاه قم) ره(مللی امام خمینیاختصاص خط تاکسی ویژه فردگاه بین ال-2-3-2-13
.ارتقاء کیفی و کمی و ساماندهی ترددشمارهاي ورودي هاي استان-2-3-2-14
.ارتقاء کیفیت جاده دسترسی به ایستگاه راه آهن محمدیه و پیش بینی وسایل نقلیه عمومی به میزان کافی-2-3-2-15

کمک به تقویت زیرساخت هاي امنیت زائرین: 3-3- 2برنامه 

پایش تصویري خصوصاً در اطراف هسته هاي زیارتیتقویت طرح هاي  -2-3-3-1
تسهیل دسترسی زائرین به خدمات پلیس و فرآیند پیگیري سرقت ها -2-3-3-2
تشکیل دادگاه ویژه زائر جهت بررسی و صدور رأي خارج از نوبت پرونده هاي مرتبط با امنیت زائرین -2-3-3-3

زائرینکمک به تقویت زیرساخت هاي بهداشت و درمان و امداد : 4-3- 2برنامه 

احصاء کمبودهاي مراکز بهداشتی و درمانی در زمینه فضاي فیزیکی ، تجهیزات و نیروي انسانی و برنامه ریزي بمنظور مرتفع  -2-3-4-1
.نمودن آن ها

.استخراج و  اولویت بندي نیازهاي امداو نجات استان و پیگیري جهت رفع آن ها -2-3-4-2
آن ها بیمارستان هاو محیط داخلینصب تابلوهاي اطالع رسانی چند زبانه در مسیرهاي دسترسی  -2-3-4-3
.حضور مترجم در بیمارستان ها و درمانگا ه هایی که زائرین غیر ایرانی بیشتر به آنها مراجعه می نمایند -2-3-4-4
.اجراي طرح هاي توریسم درمانی -2-3-4-5
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کمک به تقویت زیرساخت هاي خدمات شهري و رفاه عمومی زائرین: 5-3- 2برنامه 

.جمکرانو)بخصوص سه راه خرمشهر وجاده کاشان(شهرهايوروديزیباسازيوساماندهی -2-3-5-1
.تقویت ساختار مدیریت شهري در هسته مرکزي شهر  -2-3-5-2
.ارتقاءسطح کیفی مبلمان شهري وزیباسازي در مسیرهاي منتهی به هسته هاي زیارتی -2-3-5-3

.افزایش سطح فضاي سبز در اطراف هسته هاي زیارتی -2-3-5-4
.اي زیارتیتوسعه و تکمیل سرویس بهداشتی در اطراف هسته ه -2-3-5-5
.احداث حمام عمومی در اطراف حرم مطهر و مسجد مقدس جمکران -2-3-5-6
.جانمایی مناسب جایگاه هاي عرضه سوخت در سطح شهر مقدس قم -2-3-5-7
.تنظیم و ارائه مشوق هاي الزم جهت بازسازي بافت فرسوده اطراف هسته هاي زیارتی با رویکرد معماري اسالمی ایرانی -2-3-5-8
.نگهداري پارکینگ طبقاتی زائرتقویت فرآیند مدیریت وتعمیر  -2-3-5-9
.ساماندهی تابلوها و بیلبوردهاي شهري وخدماتی در اطراف هسته هاي زیارتی-2-3-5-10
.توسعه و تکمیل سرویس بهداشتی،نمازخانه ها،وظرفشویی در بوستان هاي زائر پذیر شهر-2-3-5-11

کمک به تقویت زیرساخت هاي راهنمایی و اطالع رسانی زائرین: 6-3- 2برنامه 

»طرح جامع اطالع رسانی زائرین«نمودن اجرایی  -2-3-6-1
ایجاد وحدت رویه بین دستگاه ها در اطالع رسانی و راهنمایی زائرین مثل تهیه و انتشار نقشه هاي گردشگري و  -2-3-6-2

راهنمایی بصورت هماهنگ
فرهنگی برنامه ریزي بمنظور تقویت و تجهیز صدا وسیما و استفاده از ظرفیت هاي آن در کلیه برنامه هاي و تبلیغات  -2-3-6-3

حوزه زیارت

کمک به تقویت زیرساخت هاي تأمین و توزیع ارزاق زائرین: 7-3- 2برنامه 

تأمین مایحتاج ضروري وخرید سوغات با قیمت و کیفیت مناسبجهتزائرهايبازارچهایجاد -2-3-7-1
تدوین استاندارد کاالها وخدمات ویژه زائرین   -2-3-7-2
.به فروشگاه ها و واحدهاي خدمات رسان داراي صالحیت» مخصوص زائرنشان «بمنظور اختصاص » برند زائر«اجراي طرح  -2-3-7-3
.برنامه ریزي و اتخاذ تدابیر الزم جهت دسترسی مناسب زائرین به نهادهاي نظارتی -2-3-7-4
.استقرار شعبه هاي ویژه رسیدگی به پرونده هاي تخلفاتی خصوصاً در اطراف هسته هاي زیارتی -2-3-7-5
اجراي طرح سوغات زائر -2-3-7-6

خدمات رسانی فرهنگی به زائرینمک به تقویت زیرساخت هاي ک: 8-3- 2برنامه 

و برنامه ریزي جهت اجراي آن» سند جامع فرهنگی زائر«تدوین  -2-3-7-1
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زائرین) تفریحات و اوقات فراغت(کمک به تقویت زیرساخت هاي گردشگري : 9-3- 2برنامه 

احصاء تفریحات متناسب با زیارت -2-3-9-1
خدمات گردشگري و تفریحیشناسایی فعاالن بخش خصوصی در حوزه  -2-3-9-2
اولویت بندي زمینه هاي فعالیت گردشگري و اوقات فراغت -2-3-9-3
در خصوص پروژه هاي اوقات فراغت زائرین» رفع موانع سرمایه گذاري«تشکیل کمیته  -2-3-9-4

خدمات رسانی به زائرین غیرایرانیکمک به تقویت زیرساخت هاي : 10-3- 2برنامه 

»ایرانی از مبدأساماندهی زائرین غیر «اجرا ي طرح 2-3-10-1
در هسته مرکزي شهر» ستاد ساماندهی امور زائرین غیر ایرانی « اجراي طرح2-3-10-2
پیگیري جهت راه اندازي کنسولگري عراق در قم 2-3-10-3

تسهیل دسترسی زائرین به خدمات رفاهی و فرهنگی: 4- 2راهبرد

بهره گیري از ظرفیت فضاي مجازي: 1-4- 2برنامه

راه اندازي سایت جامع زائر -2-4-1-1

بهره گیري از ظرفیت هاي مخابراتی: 2-4- 2برنامه

زائر call centerراه اندازي  -2-4-2-1
استفاده از ظرفیت تکنولوژي هاي بلوتوث و واي فاي -2-4-2-2

خدمات زائرین ی و ارائهایجاد مراکز راهنمای: 3-4- 2برنامه 

احصاء نیازهاي زائرین استان قم -2-4-3-1
تدوین کتابچه اطالعات و راهنماي زائر -2-4-3-2
مراکز اطالع رسانی و راهنماي زائر در اطراف هسته هاي زیارتیراه اندازي  -2-4-3-3
»دفاتر کارگزاري زائر«ایجاد   -2-4-3-4

آگاهی مستمر از نحوه و کیفیت عملکرد دستگاه هاي خدمات رسان به زائرین: 5- 2راهبرد 

ارزیابی مستمر کیفی و کمی خدمات دستگاه هاي اجرایی: 1-5- 2برنامه 

کرد دستگاه هاي خدمات رسان به زائرینتدوین شاخص هاي ارزیابی عمل -2-5-1-1
تشکیل تیم هاي نظارت و ارزیابی مستمر  -2-5-1-2
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جمع بندي گزارش تیم هاي نظارتی و ارزیابی تغییرات عملکردي -2-5-1-3

گزارش عملکرد فصلی: 2-5- 2برنامه 

اخذ گزارش فصلی عملکرد دستگاه هاي اجرایی خدمات رسان به زائرین -2-5-2-1
عملکرد دستگاه هاي اجرایی جمع بندي گزارش هاي واصله و ارزیابی -2-5-2-2
ارائه گزارش نهایی به استاندار و رئیس ستاد دائمی تسهیالت زائرین -2-5-2-3

تحقق توسعه استان با محوریت زیارت و گردشگري مذهبی: 3هدف 

محورقرارگرفتن زیارت در تدوین اسناد باالدستی وتصمیم گیري هاي استانی: 1-3راهبرد 

و ترویج مفاهیم زیارتی و اهمیت آن در سطوح مدیریتی استانتوسعه ، تعمیق : 1-1- 3برنامه 

برگزاري همایش هاي عمومی و تخصصی مفاهیم و معارف زیارت در سطح مدیران  -3-1-1-1
تصویب دوره هاي ضمن خدمت آشنایی با مفاهیم و معارف زیارتی ویژه مدیران -3-1-1-2
مفاهیم زیارتی استفاده از فضاي جلسات مدیریتی خصوصاً شوراي اداري استان جهت ترویج  -3-1-1-3

افزایش سطح آگاهی مدیران از آثار و برکات توسعه اي زیارت: 2-1- 3برنامه 

برگزاري همایش هاي عمومی و تخصصی فرصت هاي سرمایه گذاري حوزه زیارت در سطح مدیران  -3-1-2-1
برگزاري نمایشگاه زیارت -3-1-2-2
معرفی نمونه هاي موفق سرمایه گذاري و توسعه اي در حوزه زیارت -3-1-2-3

اثرگذاري معاونت هماهنگی امور زائرین در تدوین اسناد باالدستی: 3-1- 3برنامه 

احصاء ظرفیت هاي زیارت در سند توسعه استان و ارائه پیشنهادات اصالحی مربوطه -3-1-3-1
احصاء ظرفیت هاي زیارت در برنامه پنجساله توسعه کشور و ارائه پیشنهادات مربوطه در فرآیند تدوین برنامه ششم توسعه -3-1-3-2
ت هاي زیارت در برنامه پیشنهادي آمایش استان و ارائه پیشنهادات اصالحی مربوطهاحصاء ظرفی -3-1-3-3
احصاء میزان تأثیرگذاري زیارت در آمایش منطقه اي کشور و ملحوظ نمودن ظرفیت هاي زیارتی استان ها در پهنه بندي هاي  -3-1-3-4

ذیربط
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تصمیم سازي معاونت هماهنگی امور زائرین درحوزه هاي مختلف مرتبط با زیارت : 4-1- 3برنامه 

برنامه ریزي بمنظور شرکت نمودن نماینده معاونت هماهنگی امور زائرین در کلیه جلسات مرتبط با زائرین در سطح استان -3-1-4-1
تصمیم گیري هااحصاء دقیق وضعیت موجود زائرین استان و تالش جهت رفع آن ها از طریق جهت دادن به  -3-1-4-2

استفاده حداکثري از ظرفیت هاي زیارتی و گردشگري مذهبی: 2-3راهبرد 

)س(استفاده از ظرفیت هاي حرم ملکوتی حضرت معصومه: 1-2- 3برنامه 

) س(ایجاد ارتباط مستمر با تولیت و بدنه اجرایی و مدیریتی حرم مطهر حضرت معصومه -3-2-1-1
مطهر در خدمات رسانی به زائرینشناسایی دقیق مشکالت و موانع مدیریت حرم  -3-2-1-2
برنامه ریزي بمنظور رفع موانع ومشکالت حرم مطهر از طریق هماهنگ نمودن دستگاه هاي اجرایی، بخش خصوصی  -3-2-1-3

وسازمان هاي مردم نهاد و تسهیل روند خدمات رسانی به زائرین
برنامه ریزي بمنظور معرفی جنبه هاي میراثی و تاریخی حرم مطهر به زائرین -3-2-1-4

استفاده از ظرفیت هاي مسجد مقدس جمکران: 2-2- 3مه برنا

ایجاد ارتباط مستمر با تولیت و بدنه اجرایی و مدیریتی حرم مسجدمقدس جمکران  -3-2-2-1
شناسایی دقیق مشکالت و موانع مدیریت  مسجدمقدس جمکران در خدمات رسانی به زائرین -3-2-2-2
ریق هماهنگ نمودن دستگاه هاي اجرایی، بخش برنامه ریزي بمنظور رفع موانع و مشکالت مسجدمقدس جمکران از ط -3-2-2-3

خصوصی وسازمان هاي مردم نهاد و تسهیل روند خدمات رسانی به زائرین

استفاده از ظرفیت هاي امامزادگان عظیم الشأن:3-2- 3برنامه 

ایجاد ارتباط مستمر با اداره کل اوقاف و امور خیریه و تولیت بقاع متبرکه -3-2-3-1
موانع بقاع متبرکه در خدمات رسانی به زائرینشناسایی دقیق مشکالت و  -3-2-3-2
برنامه ریزي بمنظور رفع موانع و مشکالت بقاع متبرکه از طریق هماهنگ نمودن دستگاه هاي اجرایی، بخش خصوصی  -3-2-3-3

وسازمان هاي مردم نهاد و تسهیل روند خدمات رسانی به زائرین
تبرکهبرنامه ریزي بمنظور معرفی جنبه هاي میراثی و تاریخی بقاع م -3-2-3-4

استفاده از ظرفیت هاي بزرگان شیعه مدفون در قم: 4-2- 3برنامه 

و معرفی این بزرگان در خصوص علما و اعاظم مدفون در حرم مطهر اطالع رسانی -3-2-4-1
و اطالع رسانی الزم در این زمینه علما و اعاظم مدفون در بقاع متبرکه معرفی -3-2-4-2
آرامستان هاي قم معرفی و اطالع رسانی در خصوص علما و اعاظم مدفون در -3-2-4-3



٢١

استفاده از ظرفیت هاي روایی و اعتقادي: 4-2- 3برنامه 

استخراج و نشر روایات شیعه در خصوص شهرمقدس قم -3-2-4-1
)س(احصاء وترویج روایات و اعتقادات شیعه در خصوص زیارت حضرت معصومه -3-2-4-2
احصاء اعتقادات شیعه در خصوص مسجدمقدس جمکران و ترویج آن ها -3-2-4-3
عتقادات شیعه در خصوص زیارت امامزادگان و برنامه ریزي جهت ترویج و نشر آن هااستخراج  روایات و ا -3-2-4-4
ترویج خرید سوغات ، مبتنی بر آیات و روایات و اعتقادات شیعه  -3-2-4-5

استفاده از ظرفیت هاي مراکز حوزوي و تحقیقاتی: 5-2- 3برنامه 

یق خود آن هامعرفی قابلیت هاي خاص مؤسسات پژوهشی ، تحقیقاتی وعلمی حوزوي از طر3-2-5-1
ترویج ظرفیت هاي کتابخانه آیت اهللا مرعشی نجفی3-2-5-2
ترویج ظرفیت ها وقابلیت هاي مؤسسات حوزوي بین المللی مانند جامعه المصطفی وجامعه الزهرا3-2-5-3

استفاده از ظرفیت هاي مراجع عظام تقلید: 6-2- 3برنامه 

معرفی راه هاي ارتباطی با دفاتر مراجع عظام تقلید  -3-2-6-1
برنامه هاي عمومی مراجع عظام تقلیدمعرفی  -3-2-6-2

استفاده از ظرفیت هاي گردشگري مذهبی و اوقات فراغت: 7-2- 3برنامه 

معرفی جاذبه هاي گردشگري استان قم -3-2-7-1
برنامه ریزي بمنظور آمادگی دائمی موزه ها و آثار باستانی جهت پذیرش زائرین و گردشگران  -3-2-7-2

امور زائرین به عنوان محوریت توسعه زیارتی استانتقویت جایگاه معاونت هماهنگی : 3-3راهبرد 

ایجاد هماهنگی میان جایگاه هاي سازمانی مشابه در سایر استان هاي زیارتی: 1-3- 3برنامه 

ایجاد ارتباط مستمر با معاونت هاي هماهنگی امور زائرین در استان هاي خراسان رضوي وقم در سطوح مدیریتی و کارشناسی -3-3-1-1
بات حوزه زیارت با وزارت کشور و نهاد ریاست جمهوري به سایر استان هاي زیارتی جهت ایجاد هم ارسال رونوشت مکات -3-3-1-2

افزایی و پیگیري مشترك
تدوین برنامه ساالنه مشترك بین معاونت هماهنگی امور زائرین درسه استان زیارتی -3-3-1-3

شورایجاد پل ارتباط سازمانی منطقی و ، قانونی و رسمی با وزارت ک: 2-3- 3برنامه 

ایجاد دبیرخانه زیارت در وزارت کشور  -3-3-2-1
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تأثیرگذاري در فرآیند نظارت و ارزیابی ساالنه دستگاه هاي اجرایی استان: 3-3- 3برنامه 

تدوین شاخص هاي ارزیابی دستگاه هاي اجرایی خدمات رسان به زائرین -3-3-3-1
رد دستگاه هاي اجرایی خدمات رسان به زائریناستفاده اداره کل بازرسی و ارزیابی عملکرد استانداري از نتایج ارزیابی عملک -3-3-3-2

پیگیري و تأمین اعتبارات زیارتی در سطوح ملی و استانی: 4-3- 3برنامه 

احصاء و تدوین نیازهاي اعتباري معاونت هماهنگی امور زائرین و دستگاه هاي خدمات رسان به زائرین با رعایت اولویت -3-3-4-1
اعتبارات ملی و انجام پیگیري هاي مشتركهماهنگی با استان هاي زیارتی در زمینه  -3-3-4-2
پیگیري اعتبارات مورد نیاز از طریق مبادي تصمیم گیري اعتباري در سطح استان و کشور -3-3-4-3

توزیع اعتبارات زیارتی در سطح استان: 5-3- 3برنامه 

ه زائرینتدوین اولویت هاي دستگاه هاي خدمات رسان به زائرین در راستاي تقویت زیرساخت هاي خدمات رسانی ب -3-3-5-1
توزیع اعتبار ساالنه زیارت متناسب با نیازها و اولویت هاي هر دستگاه -3-3-5-2
اعمال نظارت دقیق و مستمر بر نحوه هزینه کرد اعتبارات زیارتی در دستگاه هاي خدمات رسان به زائرین -3-3-5-3

تکمیل و ارتقاء ساختار سازمانی معاونت: 6-3- 3برنامه 

جهت تصویب انبازنگري در ساختار معاونت و پیگیري  -3-3-6-1
تدوین شرح وظایف براي هریک از پست هاي سازمانی معاونت -3-3-6-2
جذب نیروهاي کیفی ومتعهد جهت تکمیل ساختار سازمانی -3-3-6-3

استفاده از ظرفیت نخبگان سیاسی ملی و استانی: 7-3- 3برنامه 

برقراري ارتباط مستمر با تولیت هاي محترم حرم مطهر و مسجد مقدس جمکران -3-3-7-1
ي نشست هاي مستمر با مراجع عظام تقلید و بهره گیري از رهنمودهاي  این بزرگان و برقراري ارتباط پیگیري جهت برگزار -3-3-7-2

.مستمر با دفاتر آن ها
)پیگیري جهت راه اندازي دبیرخانه تشریفات(برقراري ارتباط با شخصیت هاي مذهبی وملی که به قم سفرمی نمایند -3-3-7-3
و تبادل نظر در حوزه زیارت برقراري ارتباط با ائمه جمعه و جماعات استان -3-3-7-4
برقراري ارتباط مستمر با نمایندگان مردم قم در مجلس شوراي اسالمی خصوصاً رئیس محترم مجلس و انجام پیگیري امور از  -3-3-7-5

.طریق دفاتر این افراد
استفاده از ظرفیت جامعه مدرسین حوزه علمیه قم -3-3-7-6
شوراي فقهی دفتر شوراي نگهبان ، مرکز مطالعات وپژوهش  :استفاده از ظرفیت نهادهاي مؤثر کشوري مستقر در قم مانند -3-3-7-7

...هاي مجمع تقریب مذاهب ، دفتر خبرگان رهبري و
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توزیع سفرهاي زائرین درطول سال و ایجاد توازن جمعیتی: 4-3راهبرد 

افزایش ظرفیت هاي خدمات رسانی متناسب با نیازهاي زائرین در طول سال: 1-4- 3برنامه 

موجود در قم درحوزه خدمات رسانی به زائرین احصاء ظرفیت هاي -3-4-1-1
برآورد مستمر و علمی حضور زائرین در طول سال -3-4-1-2
آماده سازي طرح هاي توجیهی سرمایه گذاري زائرین بر مبناي برآورد هاي آماري ساالنه  -3-4-1-3
اطالع رسانی در خصوص طرح هاي توجیهی سرمایه گذاري وتسهیل فرآیند جذب سرمایه گذار -3-4-1-4

ارائه طرح هاي تشویقی و حمایتی زیارت در طول سال: 2-4- 3برنامه 

تدوین بسته هاي تشویقی خدمات زائرین در حوزه هاي مختلف خدمات رسانی خصوصاً حمل ونقل و اسکان متناسب با فصول  -3-4-2-1
مختلف سال

شناسایی جوامع مختلف زائرین قم در طول سال و دسته بندي آن ها -3-4-2-2
ظور اطالع رسانی دقیق و ارائه خدمات متناسب با شأن زائرینبرنامه ریزي هدفمند بمن -3-4-2-3

تبلیغات و افزایش آگاهی در خصوص آمادگی استان جهت پذیرش زائر در طول سال : 3-4- 3برنامه 

اعالم آمادگی از طریق ساخت تیزر و کلیپ و پخش از شبکه هاي ملی و بین المللی -3-4-3-1
ا در فضاي مجازياعالم آمادگی از طریق تبلیغات و نشر ظرفیت ه -3-4-3-2
ساماندهی و هدایت ظرفیت هاي بخش خصوصی در این زمینه -3-4-3-3

افزایش آگاهی مجاورین از قابلیت هاي توسعه اي حوزه زیارت: 5-3راهبرد 

استفاده از ظرفیت نخبگان فرهنگی و سیاسی: 1-5- 3برنامه 

احصاء و تدوین ظرفیت ها و قابلیت هاي توسعه اي زیارت  -3-5-1-1
ارائه و نشر ظرفیت ها از طریق تنظیم کاتالوگ و بروشور به صورت مختصر و جامع  -3-5-1-2
، جلسات و توزیع بروشورها  معرفی الگوهاي موفق مرتبط از طریق همایش ها -3-5-1-3

استفاده از ظرفیت سازمان هاي مردم نهاد: 2-5- 3برنامه 

شناسایی سازمان هاي مردم نهاد فعال در حوزه زیارت  -3-5-2-1
آن ها راهکارهاي اجرایی و زمینه فعالیت هریک از سازمان ها و دسته بندياخذ نظرات و  -3-5-2-2
معرفی و تشویق سمن هاي موفق در حوزه خدمات رسانی به زائرین -3-5-2-3



٢٤

استفاده از ظرفیت سرمایه گذاران بخش خصوصی: 3-5- 3برنامه 

شناسایی فعاالن بخش خصوصی در حوزه خدمات رسانی به زائرین  -3-5-3-1
آن ها هاي اجرایی و زمینه فعالیت هریک از فعاالن و دسته بندياخذ نظرات و راهکار -3-5-3-2
معرفی و تشویق فعاالن موفق در حوزه خدمات رسانی به زائرین -3-5-3-3

استفاده از ظرفیت شبکه هاي استانی صدا وسیما: 4-5- 3برنامه 

تولید و پخش برنامه هاي متناسب با سنین مختلف در خصوص قابلیت هاي توسعه اي زیارت -3-5-4-1


