مصوبات برتر  4ماه ابتدای سال  97اوجمه های کتابخاوه های عمومی استان چهارمحال و بختیاری
 .1هصَة ضذ در خلسبت آتی اًدوي اس ثشرگبى ٍ هلبخز كزٌّگی ٍ ادثی ضْزستبى ثِ هٌظَر ثْزُ گیزی اس
ًظزات ٍ پیطٌْبدات ایطبى ،دػَت ثؼول آیذ.
 .2هصَة ضذ كضب سبسی هحَعِ ًتبثخبًِ ػوَهی  ...تَسظ ضْزداری اًدبم ضَد.
 .3هصَة ضذ ّز ًتبثخبًِ ًسجت ثِ ایدبد یي ًبرگزٍُ ثب ًبم ّبدیبى ًتبة خْت ثبال ثزدى سغح هغبلؼِ در ثیي
اهطبر هزدم هخصَصب ًَدًبى ٍ ًَخَاًبى اهذام ًوبیٌذ( .اس ثیي اػضبی كؼبل ًتبثخبًِ ،داٍعلجیٌی در هحلِ
ّبی كبهذ ًتبثخبًِ خْت اًدبم اهَری هبًٌذ تزؿیت ػوَم ثِ ػضَیت در ًتبثخبًِ ،اهبًت ًتبة ٍ ...حضَر پیذا
ًٌٌذ).
 .4هصَة ضذ خْت سیجب سبسی ٍ ضبداة سبسی سیوبی ًتبثخبًِ ٍ خذة هزاخؼبى ،ضْزداری ضْز ً ...سجت ثِ
رًگ آهیشی ٍ دیَار ًَیسی دیَار ًتبثخبًِ اهذام ًوبیذ ٍ عزح هزثَعِ تَسظ ًتبثخبًِ تْیِ گزدد.
 .5هصَة ضذ ضَرای اسالهی ضْز ٍ ضْزداری خْت سبخت اضبكِ ثٌب سهیي ًتبثخبًِ (سبلي ّبی هغبلؼِ)
ًْبیت ّوٌبری را داضتِ ثبضٌذ( .تبهیي ضي ٍ هبسِ ٍ هبضیي آالت)
 .6هصَة ضذ ضْزداری ٍ ضَرای اسالهی ضْز ًسجت ثِ سٌگ كزش پیبدُ رٍ ًتبثخبًِ اهذام ًوبیٌذ.
 .7هصَة ضذ ضَرای اسالهی ضْز  .....هجلؾ  .......تَهبى خْت تبهیي خَایش خطٌَارُ ًتبثخَاًی رضَی ثِ ادارُ
ًتبثخبًِ ّبی ػوَهی ضْزستبى اّذا ًوبیٌذ.
 .8هصَة ضذ در صَرت ثزگشیذُ ضذى خبًَادُ ای در خطٌَارُ ًِ تب ًٌَى ثِ هطْذ هوذس ًزكتِ ثبضٌذّ ،شیٌِ
سلز ثِ هطْذ ایطبى ،تَسظ آهبی  ...ػضَ هحتزم اًدوي تبهیي گزدد.
 .9هصَة ضذ در صَرت ثزگشاری خطي اختتبهیِ خطٌَارُ ًتبثخَاًی رضَی سبلي ،هدزی ٍ ّشیٌِ پذیزایی
اختتبهیِ خطٌَارُ ًتبثخَاًی رضَی را ادارُ آهَسش ٍ پزٍرش ضْزستبى  ...تبهیي ًوبیذ.
 .10هصَة ضذ ثِ ًیت اهبم ّطتن حذاهل  8خبیشُ پٌدبُ ّشار تَهبًی یب یي سلز سیبرتی اس هحل اػتجبرات ضَرای
ضْز  ...تبهیي گزدد.
 .11هصَة ضذ ضْزدار هحتزم ضْز  ....هحَعِ اعزاف ًتبثخبًِ  ...را سٌگلزش ًوَدُ ٍ اس گلذاى ّبی سیجب خْت
ضبداة سبسی هحَعِ استلبدُ ًوبیٌذ.
 .12هصَة ضذ تبثلَی راٌّوبی ضْزی ثزای ًتبثخبًِ  ...تَسظ ضْزداری در خیبثبى اصلی ضْز ًصت گزدد.
 .13هصَة ضذ "عزح ًتبة ثبراى "در سبل خبری ثب ّوٌبری ادارُ كزٌّگ ٍ ارضبد اسالهی ٍ ادارُ ًتبثخبًِ ّبی
ػوَهی ضْزستبى  ...در رٍستبّبی پبیلَت اخزا گزدد( .در  5رٍستبی  ًِ ...............خوؼیت ثبالیی دارًذ ٍ كبهذ
ًتبثخبًِ ّستٌذ .ادارُ كزٌّگ ٍ ارضبد اسالهی ًتبة در اختیبر دّیبراى هحتزم هزار دٌّذ ٍ اكزاد ًتبثخَاى
ػضَ ًتبثخبًِ ّبگزدًذ).
 .14هصَة ضذ ثب تَخِ ثِ ًشدیي ضذى ایبم هجبرى هبُ رهضبى ،خْت تبهیي ثخطی اس هٌبثغ ًتبثخبًِ ّب عزح
"ًذرًتبة" در ضت ّبی پز كیض هذر در هسبخذ ثب ّوٌبری ًتبثخبًِ ّبی ػوَهی ثخص ٍ ضَرای اسالهی
ضْز  ...صَرت پذیزد.

 .15هصَة ضذ در خصَظ اخزای "عزح ًذر ًتبة" ٍ اّذا ًتبة ثِ ًتبثخبًِ ّبی ػوَهی در لیبلی هذر،
ضْزداری ّبی ضْزستبى خْت اًدبم تجلیـبت هحیغی ،خزیذ ًتبة ٍ اّذا ًتبة ثِ ًتبثخبًِ ّبی ػوَهی
هطبرًت ٍ ّوٌبری داضتِ ثبضٌذ.
 .16هصَة ضذ ثب ّوبٌّگی ثخطذار هحتزم ثخص هزىسی خلسِ ای ثب دّیبراى هحتزم ضْزستبى در خصَظ
ّوٌبری ثِ هٌظَر ثزگشاری خطٌَارُ ًتبثخَاًی رضَی در خزداد هبُ در هحل ثخطذاری ثزگشار گزدد.
 .17هصَة ضذ ًتبثذاراى هحتزم ًتبثخبًِ ثب ّوٌبری ًتبثخبًِ سیبر ًبًَى پزٍرش كٌزی ًَدًبى ٍ ًَخَاًبى
خْت اًدبم تجلیـبت ٍ هؼزكی هٌبثغ خطٌَارُ رضَی در رٍستبّبی ضْزستبى حضَر پیذا ًوبیٌذ.
 .18هصَة ضذ ضْزداری ضْز  ...خْت آثیبری چوي ًتبثخبًِ ػوَهی  ...لَلِ ًطی آة ؿیز ضزة در اختیبر
ًتبثخبًِ هزار دّذ.
 .19هصَة ضذ ًویتِ اهذاد در راستبی تجلیؾ ًتبة خَاًی ثِ ٌّگبم ارائِ ثستِ ّبی حوبیتی ،ثستِ ّبی كزٌّگی
ًِ ضبهل ًتبة ثبضذ را در اختیبر هذدخَیبى هزار دّذ.
 .20هصَة ضذ در هبُ هجبرى رهضبى هسبثوِ ًتبثخَاًی ثزگشار ٍ خَایش آى تَسظ ادارُ ٍرسش ٍ خَاًبى ضْزستبى
اّذا ضَد.
 .21هصَة ضذ ثب ّوبٌّگی هسئَل هحتزم ًتبثخبًِ ٍ اػضبی هحتزم ضَرای اسالهی ضْز ٍ اهبم خوؼِ هحتزم
ضْز  ...در ثبة خلت هطبرًت خیزیي در خْت تبهیي تدْیشات سبختوبى خذیذ ًتبثخبًِ  ...در كزٌّگسزا
خلسِ ای ثزگشار گزدد.
 .22هصَة ضذ هسئَل هحتزم ًتبثخبًِ ثب ّوٌبری هذرسِ  ...ضْز  ،...هسبثوِ ًوبضی ثب هَضَع هبُ هجبرى رهضبى
ثزگشار گزدد ٍ خَایشی اس عزف ضَرای اسالهی ضْز ثِ ثزًذگبى اّذا گزدد.
 .23هصَة ضذ اهبم خوؼِ هحتزم ضْز  ...در ًوبس ػجبدی سیبسی خوؼِ اعالع رسبًی السم ،در راثغِ ثب هسبثوبت
كزٌّگی خطٌَارُ ًتبثخَاًی رضَی را داضتِ ثبضٌذ ٍ اس ػوَم هزدم ضْز ثزای ضزًت در ایي هسبثوِ كزٌّگی
دػَت ثؼول آٍرًذ.
 .24هصَة ضذ ضْزداری  ...ثٌز كزاخَاى خطٌَارُ ًتبثخَاًی رضَی را خْت اًدبم تجلیـبت ٍ هطبرًت ضْزًٍذاى
در خطٌَارُ ًتبثخَاًی رضَی در هیذاى  ...ضْز ً ...صت ًوبیذ.
 .25هصَة ضذ اس عزف ثخطذاری ،ادارُ آهَسش ٍ پزٍرش ٍ ضْزداری ّز ًذام  3ػذد خبیشُ ٍ اس عزف حَسُ
هوبٍهت ثسیح ثخص  2 ...ػذد خبیشُ ثزای ثزگشیذگبى ّطتویي جضٌَارُ ًتبثخَاًی رضَی در ثخص ...
اختصبظ پیذا ًٌذ.
 .26هصَة ضذ ثخطذار هحتزم عی هٌبتجِ ای ثِ رٍسبی هحتزم ادارات ،ثِ ایطبى اثالؽ ًوبیٌذ ًِ ًلیِ ًبرهٌذاى
ٍ خبًَادُ ّبیطبى خْت ضزًت ٍ تجلیؾ در خطٌَارُ ًتبثخَاًی رضَی هطبرًت داضتِ ثبضٌذ.
 .27هصَة ضذ ادارُ آهَسش ٍ پزٍرش ثخش  ، ...در راستبی ضزًت حذاًثزی داًص آهَساى در هسبثوبت
ًتبثخَاًی رضَی ،ثب ًتبثخبًِ ّوٌبری ًوبیذ.
 .28هصَة ضذ ادارُ آهَسش ٍ پزٍرش ضْزستبى عی هٌبتجِ ای ثب هذارس ًسجت ثِ اعالع رسبًی ،تجلیؾ ٍ
ضزًت هذارس در ّطتویي خطٌَارُ ًتبثخَاًی رضَی اهذام ًوبیذ.

 .29هصَة ضذ ادارُ ًتبثخبًِ ّبی ػوَهی ضْزستبى ثب ّوٌبری ٌّزهٌذاى ػزصِ گزاكیي ٍ ًوبضی ،عزح ّبی
خالم در سهیٌِ كزٌّگ ًتبة ٍ ًتبثخَاًی را تْیِ ٍ خْت اخزای آى ثز رٍی دیَارّبی اعزاف ًتبثخبًِ ٍ
سبخت ًوبد ٍ الوبى در كضبی ّبی ضْزی ،ثِ ضْزداری تحَیل ًوبیذ.
 .30هصَة ضذ هٌبتجبت ٍ ّوبٌّگی ّبی السم ثب دّیبری ّبی "  " ..................خْت اختصبظ یي دستگبُ خَدرٍ
ثزای تَسیغ ٍ اهبًت ًتبة ثِ صَرت هبّیبًِ در ایي رٍستبّب تَسظ ثخطذار هحتزم صَرت پذیزد ٍ تبهیي
ًیزٍی اًسبًی ٍ هٌبثغ تَسظ هسئَل هحتزم ًتبثخبًِ ػوَهی  ...صَرت پذیزد.
 .31هصَة ضذ خْت تزٍیح كزُ ًگ ًتبة ًٍتبثخَاًی ّوبٌّگی ّبی السم تَسظ ثخطذار هحتزم ٍ هسئَل
هحتزم ًتبثخبًِ ػوَهی ثزای ثزگشاری ًطست ًتبة خَاى رٍسبی هحتزم ادارات ثخص اًدبم گزدد.
 .32هصَة ضذ خْت اخزای عزح "خیزیي تزٍیح كزٌّگ ًتبثخَاًی" اكزادی اس عزف ستبد ثزگشاری ًوبس خوؼِ
ضْز  ...ثِ ػٌَاى راثظ كزٌّگی ثِ ًتبثخبًِ ّبی ػوَهی ثخص هؼزكی گزدًذ تب ًتبثخبًِ ّبی ػوَهی هٌبثغ
هٌتَة السم را ثصَرت اهبًی در اختیبر آًبى هزار دٌّذ.
 .33هصَة ضذ هسبثوِ ًتبثخَاًی اس ًتبة "ركتبر ضْزًٍذی"ٍیژُ اصٌبف ثخص  ...ثب خزیذ ًتبة تَسظ ضْزداری
ضْز  ٍ ...ثب ّوٌبری ًتبثخبًِ ّبی ػوَمی ثخص ثزگشارگزدد ٍ پس اس داٍری ایي هسبثوِ تَسظ اػضبی
اًدوي ،عی هزاسوی خَایشی اس عزف ضْزداری ضْز  ...ثِ ثزًذگبى اّذا گزدد.
 .34هصَة ضذ ًتبثخبًِ ػوَهی ...خْت خذة هبدراى ٍ سًبى خبًِ دار ثِ هغبلؼًِ ،سجت ثِ تَسیغ
ثزٍضَرًتبثخبًِ ،كزم ػضَیت ٍ هؼزكی خذهبت ًتبثخبًِ در هذارس ،هزاًش ثسیح ،ثْذاضت ٍ دارالوزآى اهذام
ًوبیذ.
 .35هصَة ضذ در یٌی اس عزح ّبی تبثستبًِ هذرسِ  ...ضْز  ...ثب هطبرًت ًتبثخبًِ ػوَهی  ، ...هسبثوِ خالصِ
ًَیسی اس خبعزات تبثستبى ثزگشار ٍ خَایشی اس عزف ادارُ آهَسش ٍ پزٍرش ثِ ثزًذگبى اّذا گزدد.
 .36هصَة ضذ ًتبثخبًِ ػوَهی  ...در كصل تبثستبى در خْت تزؿیت اػضبی ًَدى ٍ ًَخَاى هسبثوبت كزٌّگی
ثزگشار ًوبیذ ٍ خَایش آى اس عزف ثخطذاری تبهیي گزدد.
 .37هصَة ضذ تؼذاد  10خلذ اس ًتبة تبسُ تبلیق " "...آهبی  ...تَسظ ضْزداری ضْز  ...خزیذاری ٍ ثِ ًتبثخبًِ
ّبی ػوَهی ضْزستبى  ...ارسبل گزدد.
 .38هصَة ضذ هؼزكی ًتت ًبًَى پزٍرش كٌزی ًَدًبى ٍ ًَخَاًبى ٍ ًتبثخبًِ ػوَهی  ...تحت ػٌَاى دیَار
داًبیی در هحل هدتوغ تدبری خذهبتی ضْزداری صَرت پذیزد.
 .39هصَة ضذ ثِ پیطٌْبد هسئَل هحتزم ًبًَى پزٍرش كٌزی ًَدًبى ٍ ًَخَاًبى ضْز  ...خلسِ آتی اًدوي در
هحل ًبًَى پزٍرش كٌزی ثزگشار گزدد.
 .40هصَة ضذ اس عزف ثخطذاری ،آهَسش ٍ پزٍرش ٍ ضْزداری ضْز ً 10 ...لز اس اػضبی ًتبثخبًِ ًِ در ثزًبهِ
ّب ٍ كؼبلیت ّبی تبثستبًی ًتبثخبًِ ػوَهی  ...هطبرًت كؼبل داضتِ ثبضٌذ در اٍاخز ضْزیَر هبُ سبل خبری
ثِ اردٍی تلزیحی اػشام گزدًذ.
 .41هصَة ضذ ضزًت ًٌٌذگبى ّطتویي خطٌَارُ ًتبثخَاًی رضَی ثخص  ٍ ...اػضبی كؼبل ًتبثخبًِ ،در كصل
تبثستبى اس اهٌبًبت ٍرسضی ،كزٌّگی ٍ  ...ادارات ٍ سبسهبى ّبی ثخص ثصَرت ًین ثْب استلبدُ ًوبیٌذ.

 .42هصَة ضذ ادارات ضْز  ...خْت هطبرًت پزسٌل خَد در خطٌَارُ ًتبثخَاًی رضَی ّوٌبری هطتزًی ثب
ًتبثخبًِ ػوَهی  ...ضْز  ...داضتِ ثبضٌذ ٍ ّز ادارُ اس ثزگشیذگبى خَد توذیز ثِ ػول آٍرد.
 .43هصَة ضذ اًدوي خیزیي رًگیي ًوبى ضْز  10 ...خبیشُ ثزای گزٍُ سٌی ًَدًبى هسبثوِ خطٌَارُ
ًتبثخَاًی رضَی كزاّن ًوبیذ.
 .44هصَة ضذ ثخطذار هحتزم در خصَظ ضزًت ادارات ثخص  ...در خطٌَارُ ًتبثخَاًی رضَی ،توذیزًبهِای ثِ
ادارات كؼبل اّذا ًوبیٌذ.
 .45هصَة ضذ تَسظ كزهبًذار هحتزم ضْزستبى  ...اس هسئَلیي هحتزم ادارات ضْزستبى ًِ ثیطتزیي ّوٌبری را
ثب ادارُ ًتبثخبًِ ّبی ػوَهی در ثزگشاری خطٌَارُ ًتبثخَاًی رضَی داضتِ اًذ ،توذیز ثِ ػول آیذ.
 .46هصَة ضذ ادارُ ٍرسش ٍ خَاًبى ضْزستبى اس ً 5لز اس ثزگشیذگبى خطٌَارُ ًتبثخَاًی رضَی ثب اّذای ًبرت
ّذیِ  300000ریبلی توذیز ًوبیٌذ ٍ اس عزین كضبی هدبسی ضزًت اػضبی خَد در خطٌَارُ ًتبثخَاًی
رضَی را درخَاست ٍ هستٌذات آى را ثِ ادارُ ًتبثخبًِ ّبی  ...ارسبل ًوبیٌذ.
 .47هصَة ضذ اػضبی هحتزم ضَرای اسالهی ضْز  ٍ ...ضْزداری اس سزضٌبسبى ٍ خیزیي در خلسِ ای دػَت
ثؼول آٍرًذ ٍ هطبرًت آًبى را در خْت تدْیش ًتبثخبًِ ضْز  ...خلت ًوبیٌذ.
 .48هصَة ضذ خْت ثبال ثزدى اًگیشُ ضزًت ًٌٌذگبى در ّطتویي خطٌَارُ ًتبثخَاًی رضَی ،ػضَیت ایطبى
ثِ صَرت رایگبى صَرت پذیزد ٍ حن ػضَیت ایطبى اس هحل اػتجبرات ضْزداری ٍ ضَرای ضْز پزداخت
گزدد.
 .49هصَة ضذ خْت اًدبم تجلیـبت ٍ اكشایص ضٌبخت هزدم اس خطٌَارُ ًتبثخَاًی رضَی ،هسئَل هحتزم
ًتبثخبًِ در ًوبس ػجبدی سیبسی رٍس خوؼِ كزم ّبی هزثَط ثِ هسبثوِ را ثیي ػوَم تَسیغ ًوبیٌذ.
 .50هصَة ضذ خْت خذة ّز چِ ثیطتز ػضَ ٍ ارتوبی ثیٌص اسالهی ًَخَاًبى ًالس ّبی تبثستبًِ عزح ضدزُ
عیجِ صبلحیي ثب ّوٌبری ثسیح خَاّزاى در هحل ًتبثخبًِ ػوَهی ثزگشار گزدد.
 .51هصَة ضذ در ایبم اٍهبت كزاؿت تبثستبى  97هسبثوِ ًتبثخَاًی ضْزستبًی ثب ّوٌبری ادارُ گبس  ٍ ...ادارُ
هخبثزات ضْزستبى اًدبم پذیزد.
 .52هصَة ضذ خلسِ ّن اًذیطی درخصَظ راُاًذاسی ًتبثخبًِ در ضْزّبی كبهذ ًتبثخبًِ ( )........ثب حضَر
ثخطذار هحتزم ثخص  ، ...ریبست ادارُ ًتبثخبًِّبی ػوَهی ضْزستبى ،ضْزداراى ٍ ضَرای اسالهی ضْزّبی
هذًَر تطٌیل گزدد.

