
 بجنورد شورای اسالمی شهرکمیسیون  بانوان و خانواده  06/06/98مورخ  1صورتجلسه شماره 

منور    شننهه چهار روز بجنورد شهر اسالمی شورایکمیسیون  بانوان و خانواده  لسهدعوتنامه ارسالی  ج پیرو      

و بنا    (ص) محمن   آل و محمن   بنر  صلواتی اسالن جلسات شورای اسالمی  ب محل درصهح  10ساعت 06/06/98

 .گردی  تشکیلحضور صاحب نظران مسائل م یریت شهری 

اسالمی سرکار خانم هاشمی ؛ ضمن عرض خیر مق م شورای کمیسیون  بانوان و خانواده محترم در ابت ا ریاست 

کص  و محترم شورای اسالمی در یبرای اولین بار با نظر موافق همه اعضاء خ مت حاضرین ، اظهار داشتن  که 

 .هفتمین جلسه رسمی شورای اسالمی شهر بجنورد کمیته بانوان به کمیسیون بانوان و خانواده تعقیر یافت

برای ن  و اظهار نمودن  که داشتتاکی  اسالمی شهر  یشکیل این کمیسیون در شوراضرورت ایجاد ت ایشان بر

برقراری ارتهاط بیشتر بانوان ومسوالن شهر وبا ه ف حضور پررنگ تر بانوان در  ایجاد ومرتفع نمودن مشکالت و

ا تشکیل می عرصه های اجتماعی شهر وپیگیری مطالهات این عزیزان که تقریها نیمی از جمعیت جامعه شهر ر

این کمیسیون به منظور ارج  و  دهن  برای اولین بار این کمیسیون در شورای اسالمی شهر تشکیل می شود

 6و  ۵نهادن به نهاد خانواده وجایگاه زنان واستیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه عرصه ها در اجرای بن  

 اسالمی تشکیل ش  قانون تشکیالت وظایف و انتخابات شورای ۷1ماده  ۷و 

سپس در ادامه ضمن عرض خ اقوت به تمام عوامل دخیل در ساخت استخر روباز بانوان و آرزوی توفیق روز .

افزون برای جمع حاضر ، در خصوص لزوم بررسی فراین  اجرایی آماده سازی استخر روباز بانوان بش قارداش 

ب ن ما برای حفظ سالمت و جلوگیری از تاکی  داشتن  بجنورد و بررسی مشکالت  آن مطالهی را عنوان نمودن  و 

نیاز دارد. دریافت این ویتامین برای تراکم  ”D ویتامین“انواع بیماری ها به مق ار مناسهی از ویتامین هایی نظیر 

 از سوی دیگر استخوانها و محکم ش ن آنها و همچنین جلوگیری از بسیاری بیماریهای دیگر بسیار ضروری است

برای اکثر بانوان و دختران می باش  و از سوی دن و رفتن به استخر یکی از دلچسب ترین سرگرمی ها شنا کر

و  اضطراب ،استرس فعالیت ب نی از جمله ورزش شنا سهب افزایش احساس شادی، خوب بودن و کاهشدیگر 

نیز به همین منظور برای بانوان شهر بجنورد اح اث  که اح اث  استخر روباز بانوان بههود سیکل خواب می گردد

فراین  ر ادامه جناب آقای مهن س پارساپور معاونت محترم فنی و امور زیربنایی شهرداری به بیان  ش ه است . د

اجرایی آماده سازی استخر روباز بانوان بش قارداش بجنورد را از زمان شروع تاکنون با فایل تصویری که ت وین 

و هم اکنون آغازش ه  9۷وایل تابستان عملیات اح اث این استخر از اکرده بودن  پرداختن  و اعالم نمودن  که 

با اشاره به حجم وسیع کار جهت اح اث این استخر افزود: اح اث این آماده بهره برداری می باش  .ایشان 

در این محل ست بازی کودکان، صن لی و داشته و میلیون تومان برای شهرداری هزینه  600الی  ۵00مجموعه 

کنن ه ساحل ایی متفاوت را برای بانوان به ارمغان آورد و تا ح ودی ت اعیتا فض ش ههای ساحلی قرار داده شن

 باش .

الیه حفاظتی شامل دیوار با  ۳درباره ت ابیر ان یشی ه ش ه جهت برقراری امنیت این محل نیز گفت:  ایشان 

شود تا امنیت بانوان میهای خاردار در اطراف این استخر به کار گرفته و نیم متر، درختان پالونیا و سیم ۲ارتفاع 

 به بهترین شکل تأمین شود.
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در ادامه هر یک از اعضای حاضر به بیان نقطه نظرات خود در خصوص دستور جلسه پرداختن  و پس از بحث و 

 بررسی به شکل زیر تصمیم گیری ش  .

هزینه کمتر  سرپوشی هاستخرهای اح اث ش ه نسهت به روباز  نگه اری استخر ساخت وبا توجه به اینکه   -1

آفتاب که شرایط محیطی بسیارمطلوب و جذاب تری  وجود بهره برداری از طهیعت آزاد، گل و گیاه و با وداشته 

عمل کارایی الزم را درمقایسه با استخرهای سرپوشی ه ن ارد، به گونه ای که دوره  آورد،ولی دررا فراهم می

بیشترین ایام  در هایی از جمله رها ش ن کلیه تاسیسات استخرکوتاه، بهره برداری در طول سال سهب پیام 

نگه اری از تاسیسات،  نهود سیستم مشخص حفاظت و ،سال ب لیل بی توجهی به تامین پرسنل دائم و موظف

سیستم سقف های سهک و  از  مقرر ش  در فضای استخر  اینرو شود. از نظام م یریت واح  و پای ار می نهود

 به سرتاسر سال افزایش پی ا کن .از استخر بانوان زمان بهره برداری گردد تا  استفادهجمع شو 

 
 با  صلوات بر محم  و آل محم  )ص( خاتمه یافت . 1۲جلسه ساعت 

 


