"آیین نامه اجرایی سرای یار مهربان"
مقدمه  :فرهنگ غنی اسالمی – ایرانی ایجاب میکند تا متفکران و اندیشمندان برای ارتقاء فرهنگ عمومی و نائل آمدن به
جایگاه حقیقی (تاریخی  ،فرهنگی و مذهبی ) شهر همیشه سرافراز شیراز برنامه ای شایسته تدوین نمایند.
لذا این آیین نامه تحت عنوان " آیین نامه اجرایی سرای یارمهربان " برای نائل آمدن به اهدافی که در ذیل ذکر میگردد
با همت و تالش مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ ساز تهیه و تدوین گردید .
تعریف  :جهت ارتقاء سطح فرهنگ عمومی در رسیدن به اهدافی که ذکر میگردد  ،در پایانه های اتوبوسرانی شیراز تحت
عنوان  ( :سرای یار مهربان ) سازه هایی متحدالشکل توسط سازمان مدیریت حمل و نقل و ترافیک شهری و یا توسط خیرین
ساخته و برای تجهیز و بهره برداری در اختیار مجمع خیرین قرار داده می شود.
اهداف سرای یار مهربان :
 – 1فرهنگ سازی و افزایش سرانه مطالعه در بین شهروندان .
 -1ترویج فرهنگ امانتداری در شهروندان .
 -2مشارکت شهروندان در امور اجتماعی شهر و مدیریت اینگونه مکانهای فرهنگی اجتماعی .
شیوه اجرا :
 -1شهروندانی که تمایل دارند بخشی از وقت خود را نذر خدمت نمایند ساعاتی از هفته در این مکانها حضور یافته و
به تبادل کتاب بین شهروندان می پردازند .
 -2شهروندان کتابهای اهدایی خود را به این مکان تحویل داده کتابها در اختیار کتابخانه های عمومی شهر و یا در
آن مرکز جهت مطالعه در اختیار همشهریان عالقمند قرار گیرد .
 -3شهروندانی که تمایل به مطالعه دارند از این مکان کتاب دریافت و پس از آن به همین مکان و یا نزدیکترین پایانه
اتوبوسرانی تحویل میدهند .
 -4تبادل کتاب در کلیه مراکز سرای یار مهربان .
این آیین نامه در سی و سومین جلسه هیئت مدیره مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ ساز شیراز که در روز سه شنبه
مورخ  95/7/6در سالن اجتماعات شهرداری شیراز تشکیل گردید به تصویب رسید .

