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تفاهمنامه همكاري مشترك سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور و نهاد كتابخانههاي عمومي كشور
در زمينه توسعه و ترويج فرهنگ كتابخواني در مناطق روستايي
مقدمه:

با عنايت به لزوم توسعة پايدار و همه جانبة روستاها و ترويج فرهنگ مطالعة مفيد و ارتقاا بصاير وآگااه هااي عماوم جامعاه
روستاي تفاهمنامه همكاري مشترك ف مابين سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور كه از اين پس "سازمان" نامياد ما شاود باه
نمايندگ آقاي حميد رضا ارشادمنش و نهاد كتابخانههاي عموم كشور كه از اين پس "نهاد" ناميد م شود به نمايندگ آقاي منصور
واعظ به شرح زير منعقد ومبادله م شود:
ماده  :1موضوع تفاهمنامه:
 -1ايجاد كتابخانههاي روستاي در روستاهاي فاقد كتابخانه بر اساس اولويتهاي جمعيت .
 -2سامانده كتابخانههاي روستاي موجود و بهبود و ارتقاي وضعيت آنها.
 -3استفاد از ظرفيت نهادهاي مردم ،فرهنگ  ،مذهب  ،و آموزش روستاها براي ادار كتابخانههاي روستاي .
 -4استفاد از ظرفيتهاي بالقو فضاها ،امكانا و تجهيزا بال استفاد دولت و غير دولت در راستاي توسعه كتابخانههاي روستاي .
تعهدات طرفين:
ماده  :2تعهدات نهاد:
 -1ايجاد كتابخانههاي عموم روستاي در محل ساختمانهاي تامين شد با همكاري دهياريها بر اساس اولويتهاي جمعيت و نقشه
را نهاد و روستاهاي داراي دهياري.
 -2اعالم نظر كارشناس در مورد ساختمانهاي تامين شد توسط دهياريها و تعيين ساير استانداردهاي كتابخانهاي توسط نهاد.
 -3تأمين پرداخت حق الزحمه نيروي انسان كتابخانههاي روستاي با تشخيص نهاد.
 – 4تأمين منابع مورد نياز كتابخانههاي روستاي شامل كتاب  ،نشريا و منابع چند رسانهاي و نرمافزارهاي مورد نياز.
 – 5تجهيز كتابخانههاي روستاي از محل اعتبارا تملك داراي هاي سرمايهاي فصل فرهنگ و هنر استانها و مشاركت استانداريها در
اين زمينه.
 -6برگزاري مسابقا و فعاليتهاي فرهنگ با هدف ترويج فرهنگ مطالعه مفيد.
ماده :3تعهدات سازمان:
 -1ارائه اطالعا كامل از روستاهاي داراي دهياري پيرامون وجود مكان مناسب براي ايجاد كتابخانه ،كتابخانههاي متعلق به جهاد
سازندگ سابق ،سازمان تبليغا اسالم و ساير نهادها.
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 -2مساعد در فراهم نمودن ساختمان مناسب كتابخانه عموم با دارا بودن امكانا اوليه مانند آب ،برق ،تلفن و سيستم گرمايش و
سرمايش توسط دهياريها از طريق بهر گيري از ساختمانهاي بال استفاد  ،ساختمانهاي موجود و جلب كمك خيرين و اهال .
 -3پيشنهاد افراد واجد شرايط براي تصدي امور كتابخانههاي روستاي با توجه به معيارهاي مورد نظر نهاد.
 -4مساعد دهياريها مبن بر جلب نظر خيرين و شخصيتهاي ذي نفوذ فرهنگ  ،معتمدين و روحانيون روستاها و برقراري ارتباط
آنها با مسئولين كتابخانههاي روستاي .
 -5مساعد در بازسازي و بهسازي ساختمانهاي قابل واگذاري بر اساس نظرا فن نهاد با بهر گيري از توان اهال و خيرين
 -6تشويق و ترغيب اهال روستاها به ويژ مدارس روستاي به عضويت در كتابخانههاي عموم و توسعه و ترويج فرهنگ كتابخوان
توسط دهياريها.
ماده  :4روش اجرايي شدن تفاهمنامه:
الف) در سطح ملي :به منظور نظار  ،هماهنگ و برنامهريزي براي اجراي تفاهمنامه در سطح مل  ،معاون امور دهياريهاي سازمان و
معاون توسعه كتابخانهها و كتابخوان نهاد مسؤوليت نظار بر حسن اجراي مفاد تفاهمنامه را برعهد دارند.
ب) در سطح استان :مديران كل دفاتر امور روستاي استانداري و مديران كل كتابخانههاي عموم استانها با پشتيبان و حمايت
استانداران محترم مسئوليت تدوين و اجراي برنامههاي عمليات ساالنه در سطح استان مربوطه را عهد دار م باشند و به صور مستمر
گزارش اقداما انجام شد را به سازمانهاي متبوع خود ارائه م نمايند.
ماده :5مدت و محدوده جغرافيايي تفاهمنامه:
 -1اين تفاهم نامه به مد سه سال منعقد و در صور موفقيت طرح و رضايت طرفين قابل تمديد است.
 -2محدود جغرافياي اين تفاهم نامه كليه استانهاي كشور م باشد.
ماده  :6نشاني طرفين :
نهاد كتابخانههاي عموم كشور :تهران  -ضلع جنوب بلوار كشاورز  -خيابان فلسطين-كوچه شهيد ذاكري  -پالك 33
تلفن  88837585 :و نمابر .88837887
سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور :خيابان كارگر شمال  -باالتر از بلوار كشاورز -پالك 224
 تلفن 63888 :و نمابر 63881321
ماده : 7انعقاد تفاهمنامه:
اين تفاهم نامه در 7ماد و  18بند و در سه نسخه كه هر نسخه حكم واحد دارد تنظيم  ,امضا و مبادله م شود.
منصور واعظي

حميدرضا ارشادمنش

دبيركل نهاد كتابخانههاي عمومي كشور

رئيس سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور
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