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 استانداری گلستان
           

    معاونت هماهنگی امور عمرانی         

 دفتر امور روستایی                
 

 

 

 93شهریور                                        



 :عنوان       

   و روستا قدیم حمام کاربری تغییر طرح

 عمومی کتابخانه به آن تبدیل     

 
 :نگارش                           

 سعداباد حسینی قاسم سید                    



 های فضا از یکی نیز روستایی عمومی های کتابخانه

 آگاهی سطح توسعه در که هستند روستا تفریحی– فرهنگی

 جایگاه آنها فراغت اوقات غنای نیز و روستاییان دانش و

 ایجاد به نسبت اند موظف دهیاران بنابراین.دارند ای ویزه

 اساس این بر. نمایند تالش روستایی های کتابخانه توسعه و

 نقش و مفاهیم،هدف،اهمیت بررسی به حاظر ،طرح

 می (روستا این در)شده احداث روستایی عمومی کتابخانه

 .پردازد



 معرفی روستا به لحاظ موقعیت جغرافیایی

 آبهای سطح از متر 95 ارتفاع با فندرسک سعدآباد روستای

 توابع از شمالی فندرسک دهستان مرکز عنوان به آزاد

 .باشد می رامیان شهرستان فندرسک بخش

 

 نی و باغ الله روستاههای به شمال سمت از روستا این

 شرق سمت از یان بی بی های جنگل به جنوب تپه،ازسمت

 امیر روستای به غرب سمت از و بین به خان شهر به

 .گردد می آبادمحدود





 معرفی روستا به لحاظ موقعیت جغرافیایی

 از متاثر گذشته های دوره طی سعدآباد روستای جمعیت
 تحوالت سیاسی و اقتصادی،اجتماعی مختلف عوامل

 .است داشته چشمگیری

 سال مسکن نفوس عمومی سرشماری اطالعات اساس بر
 قالب در جمعیت نفر 1928 دارای سعداباد روستای 1365
 2061 به 1375 سال در رقم این است بوده خانوار 343

 رشد نرخ دهنده نشان و رسیده خانوار 417 قالب در نفر
 بدست آمار اساس بر نیز ارقام این میباشدکه درصد 67%
 1390 سال ومسکن نفوس عمومی سرشماری از آمده

 رسیده خانوار 590 قالب در نفر 2900 به روستا جمعیت
 این پذیری مهاجر از ناشی روستا رشد نرخ افزایش.است

  .میباشد روستا



شناسایی مراکز تفرجگاهی و جاذبه های توریستی و 

 :بررسی اثرات آن بر توسعه روستا

 کوهها،جنگل) طبیعی اندازهای چشم وجود اصوال 

 جاذب توریستی و تاریخی آثار و(...هاو ها،دریا،رودخانه

 روستا توسعه در بسزایی نقش میتوانند که میباشند جمعیت

 .باشند داشته

 به سعداباد روستای سطح از آمده بدست های بررسی با

 و تفریحی مرکز عنوانه به آنچه که است روشن وضوع

 همین باشدوجود میتواند روستا این برای توریستی جاذبه

 آن اطراف باستانی تپه و یان بی بی زیبای و طبیعی جنگل

 وهمچنین توسعه و وجود باشدکه تواند می قلعه کافر نام به

 می ...و توریست ب جذ روستا توسعه موجب آن گسترش

  .شود
 



 بی یانامامزاده بی 



 تصاویر جنگل زیبای بی بی یان روستا



 هدف از اجرای طرح          
 

 بر همگان برای امکاناتی ایجاد طرح این اجرای از هدف

 دسترسی با بتوانند تا بوده هایشان موقعیت و نیازها اساس

 از گوناگون اشکال به مربوط های پیشینه و کتاب به کامل

 اجرای اهداف ازجمله واقع ببرند،در لذت آنها گیری بهره

 :طرح این

 توسعه فرهنگی روستا•

 پرکردن اوقات فراغت اهالی روستا بخصوص جوانان•

 مشارکت مردمی•

گردآوری و دردسترس قرار دادن اطالعات مورد نیاز •

 برای روستاییان در همه زمینه ها



 هدف از اجرای طرح

 های کتابخانه با همکاری و رسمی آموزش به کمک•

 دانشگاهها و مدارس

 در مختلف سنی گروههای برای الزم امکانات آوردن فراهم•

   اطالعاتی و آموزشی های زمینه

 فرهنگی نمایشگاهای برپایی•

 و عالیق تامین جهت گروهی بحثهای و نشستهای برپایی•

   مردم نیازهای

 روستا اهالی دانش و آگاهی سطح توسعه•

 فرهنگی سالم های برنامه اجرای•

 قشر بویزه اهالی بینش و ،دانش معلومات آگاهی سطح رشد•

 نوجوان و جوان



 طرح اجرای اهمیت و ضرورت            

 

 روستا فرهنگی زیرساختهای توسعه به کمک•

 روستا در اجتماعی تحول عامل•

 امور در مردم مشارکت و همبستگی افزایش به کمک•

  روستا

 آموزش روستابه اهالی دسترسی سطح افزایش به کمک•

 در زنان حضور و مشارکت سطح افزایش به کمک•

 روستا اجتماعی فعالیتهای

 درروستا استفاده بال عمومی اماکن از بهینه استفاده•

  اهالی مشارکت از مندی بهره با روستا توسعه به کمک•



 بازه زمانی اجرای طرح          
 

 

 مشارکت وبا دهیاری توسط 1390 سال درآذرماه طرح این

 سال آذرماه ودر شروع روستا اهالی موثر همکاری و

   .گردید افتتاح و برداری بهره به 1392



 نحوه اجرای طرح             
 میزان روستاهها در ریزی برنامه توفیق اساسی شروط از یکی

 هرچه میباشد،یعنی ریزی برنامه فرایند در مردم مشارکت

 داشته ریزی برنامه فرایند در بیشتری پذیری مشارکت روستاییان

 برخوردار اجرا برای بیشتری ضمانت از برنامه تنها نه باشند

 لذا است، مواجه نیز کمتری مشکالت و موانع با اجرا در میباشدبلکه

 این مردم همکاری و مشارکت از طرح این اجرای در دهیاری این

 روستا مردم مختلف ،مشارکتهای است گردیده مند بهره روستا

 و ساخت جهت به نقدی کمک اهدا و خودیاری آوری جمع همچون

 دهیاری محدود آمدی در وجودمنابع با کتابخانه این برداری بهره

 و جوانان بخصوص افراد از ،استفاده طرح این اجرای برای

 روستا داخلی منابع از ،استفاده(دستمزد بدون) محلی پیمانکاران

 نهاد از کتابخانه این داخل ازامکانات برخی تجهیز و وکمک

    شهرستان و استان عمومی کتابخانه



 تصاویری از روند اجرای طرح      

 از آغاز تا پایان             



 تصویری ازمکان اجرای طرح قبل از شروع



 تصویری از مکان اجرای طرح در آغاز



 تصویری از مکان اجرای طرح در آغاز



رنگ آمیزی و کنتکس –نمای داخل کتابخانه 

 و برق کشی



 نصب درب و پنجره–نمای داخل کتابخانه 



 نمای بیرون کتابخانه پس از شروع طرح



 اجرای مخزن کتاب–نمای داخل کتابخانه 



 –نمای داخل کتابخانه 

 پس از نصب مخزن کتاب



 پایان طرح-نمای داخل کتابخانه



 افتتاح طرح



 افتتاح طرح-نمای داخل کتابخانه



 طرح اجرای گستره                    

 
 عمومی اماکن از بهینه استفاده روستا این اجرا،در از قبل   

 اماکن این جمله از ،که گرفت قرار دهیاری کار دردستور

 سالهای بودن مخروبه اثر در که بود روستا قدیم حمام

 روستا دهیاری لذا گردید، نمی آن از ای استفاده هیچ متمادی

 کتابخانه به تبدیل را آن مکان این از حداکثری استفاده جهت

 ، روستا سطح در اهالی استفاده برای روستایی عمومی

 شهرستان حتی و فندرسک بخش ، شمالی فندرسک دهستان

    .نمود رامیان



 میزان هزینه اجرای این طرح          

 
        طرح این رساندن برداری بهره به و انجام برای   

                   35000000 که برداشته هزینه لایر85000000

 و نقدی مشارکت با مابقی و دهیاری اعتبارات از آن لایر

 دستمزد بدون محلی های کارگر و روستا اهالی همکاری

 در گرفته صورت های هزینه میزان.است شده تامین

 :باشد می ذیل جدول شرح به طرح اجرای

 



ها غیر از  هزینه)توضیحات

(دستمزدمیباشد  

هزینه های صورت 

(لایر)گرفته  

حجم 

 عملیات

تعدا/واحد

 د

شرح عملیات اجرایی   ردیف 

سنگ – سرامیک متر 80 7000000 

 مربع

سرامیک کف اجرای  1 

-آجر-سنگ-شن-سیمان

 پودرسنگ

 2 مصالح برای اجرای طرح 4600000

نمای داخل و -رنگ و کنتکس

 بیرون کتابخانه

 3 اجرای رنگ آمیزی  9000000

عدد درب 1عدد پنجره و 4

 ورودی

عدد5 5000000 و پنجره فلزی درب   4 

 5 اجرای سرویس بهداشتی  1 2000000 به اضافه روشویی

 6 لوله کشی آب 1000000

 7 لوله کشی گاز 2000000

نصب المپهای کم مصرف به 

عدد و کلید و پریز20تعداد  

 8 اجرای سیستم روشنایی 4000000

بخاری و خط -کولر–سماور 

 تلفن

 9 تجهیزات داخل  2000000

استان کمک کتابخانه قفسه زدن  10 اجرای مخزن کتاب 

 11 اجرای موکت فرش  4000000 مخزن به اضافه اتاق مطالعه



 امکانات موجود در این کتابخانه

   کتاب مخزن

 مطالعه فضای

 بهداشتی سرویس

 گاز-برق– آب امتیازات به تجهیز

 گرمایشی و سرمایشی امکانات به تجهیز

 مناسب و آسان دسترسی

 اهالی توسط طرح اجرایی عوامل و گرفته صورت های هزینه

 .است بوده مردمی های روستاوکمک این



-نمونه ای از برنامه های اجرا شده در کتابخانه

 نمایشگاه کتاب به مناسبت هفته دفاع مقدس



-نمونه ای از برنامه های اجرا شده در کتابخانه

 نمایشگاه کتاب به مناسبت هفته دفاع مقدس



-نمونه ای از برنامه های اجرا شده در کتابخانه

 نمایشگاه کتاب به مناسبت هفته دفاع مقدس



 نتایج حاصل از اجرای این طرح
 روستا مردم همبستگی و مشارکت سطح افزایش

 اجتماعی مفاسد کاهش

 این در متنوع کالسهای برگزای با)بیکاری رفع و اشتغال ایجاد به کمک
 اشتغال ایجاد باعث خود...و وجاجیم بافی،گلیم قالی کالسهای شامل کتابخانه

 و گواهینامه،تسهیالت دریافت برای آنها به کمک همچنین و روستا زنان برای
 (کالسها این از استفاده خودبا نمودن بیمه

 و جوان قشر روستابویزه مردم بینش و دانش و ،معلومات آگاهی سطح رشد
 روستا نوجوان

 اقتصادی و فرهنگی،اجتماعی،سیاسی توسعه تحقق جهت مناسب زمینه ایجاد
 روستا سطح در

 روستا باسوادان مطالعه قطع از گیری جلو

 فعالیتهای در مشارکت میل ایجاد و روستا اهالی بین در تعاون حس افزایش
 آنان بین در فرهنگی

 .کرد را استفاده بهترین بالاستفاده و مخروبه محل از توان می که امر این باور

 بهبود-آموزشی و علمی مراکز و روستا بین ارتباطی بستر نمودن فراهم
 محیطی زیست وضعیت



 پایان


