
بولتن خبری شهرداری سمنان
 شماره 21

اسفند ماه 1398
مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری سمـنان

مرحله دوم ضدعفونی و گندزدایی معابر شــهری و مناطق پرتردد شهر سمنان صورت 
گرفت.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، مرحله دوم ضدعفونی و 
گندزدایی معابر شهری و مناطق پرتردد شهر سمنان شب گذشته با استفاده از اکیپ های 
شهرداری ، سپاه ناحیه سمنان ، نیروی انتظامی سمنان ، آتش نشانی و سازمان سیما و 
منظر و فضای سبز شهرداری سمنان در مسیرهای ده گانه و با استفاده از نیروهای بسیج 

، پرسنل شهرداری و آتش نشان و با نظارت مرکز بهداشت شهرستان صورت گرفت . 
به گفته شهردار سمنان در روزهای آینده اکیپ های شهرداری در سطح شهر ضدعفونی را 
در سطح محله ها و کوچه های پرتردد ادامه می دهند و تمام حوزه های شهرداری سمنان 

به صورت شبانه روزی فعال هستند تا این آلودگی هرچه کمتر منتقل شود.
سید محمد ناظم رضوی با اشاره به ضدعفونی روزانه و مستمر ناوگان حمل و نقل عمومی 
شهر ، مبلمان شــهری ، بوستانها ،خودروهای حمل پسماند، سطل های زباله شهری ، 
وسایل بازی کودکان ، بازارچه ها و دیگر معابر شهری گفت :  این روند در روزهای آتی به 

صورت مداوم تا عبور از مرحله بحران، ادامه خواهد داشت. 
شهردار سمنان در خصوص کاهش مراجعات مردمی به شهرداری برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا  گفت: به منظور حفظ سالمت مراجعان در شهرداری مرکز، تمامی سازمانها 
و مناطق سه  گانه شهرداری میز خدمت پیش بینی شده که ضمن انجام خدمات مورد نیاز  مراجعان ، در صورت لزوم پیگیری اداری کارهای مربوطه نیز توسط پرسنل انجام شده 

تا حداقل تردد مراجعان در محیط اداری را شاهد باشیم . 
جواد نجاریانی معاون خدمات شهری شهرداری سمنان در حاشیه طرح ضدعفونی معابر اظهار داشت: اولویت ضدعفونی و گندزدایی معابر با اطراف بیمارستان ها، درمانگاه ها ، 
بازار، پاساژها و مراکز پرتردد شهروندان بوده و  طبق اولویت بندی منطقه ای تا رفع کامل آلودگی با استفاده از ترکیبات گندزدا، این فعالیت ها در سطح مناطق سه گانه شهرداری 

ادامه خواهد داشت .
نجاریانی تصریح کرد با توجه به استفاده از ترکیبات کلر و در جهت رفاه حال همشهریان عزیز گندزدایی هنگام شب که تردد پایین است انجام می گردد . 

شایان ذکر است مرحله اول طرح ضدعفونی معابر شهری هفته گذشته با مشارکت سپاه ناحیه سمنان صورت گرفته بود .

شهرداری سمنان با بســیج نیروها و امکانات خود، ضمن اطالع رسانی گسترده به مردم در 
خصوص پیشگیری از کرونا ویروس، اقدامات شایسته ای در جهت ضدعفونی فضاها و امکانات 

شهری انجام داده است.
به گزارش روابط عمومی شورای اسالمی شهر سمنان ،رئیس شورای شهر در دویست و پنجاه 
و دومین جلسه رسمی شورا گفت: تمامی ظرفیت ها و توان مدیریت شهری برای مدیریت 
بحران به حالت آماده باش درآمده اند و تمهیدات الزم در حوزه های مختلف اندیشــیده شده 

است.
ســید مسعود سیادتی ضمن تشــکر و قدردانی از زحمات دانشگاه علوم پزشکی، پزشکان، 
پرســتاران ، آموزش و پرورش و مراکز آموزشــی که در این روزهای بحرانی در کنار مردم 
مانده اند و پشتیبان سالمت شهروندان هستند افزود: در این شرایط بحرانی و حساس تمام 
تالش مجموعه مدیریت شهری ارتقا سطح بهداشت, امنیت و سالمت شهروندان و مقابله با 

شیوع این بیماری است که به  صورت ویژه در دستور کار شهرداری قرار داده شده است .
وی ادامه داد: شهرداری سمنان همچنین با اعالم آمادگی کامل ناوگان حمل و نقل عمومی 
برای خدمت رسانی به شهروندان، پاکسازی، شست و شو و ضدعفونی ناوگان اتوبوس رانی را به صورت مستمر در مبدا و مقصد انجام می دهد و تمهیدات الزم  با در اختیار قراردادن وسایل 

و اقالم بهداشتی به رانندگان، تاکسی و رعایت نکات بهداشتی در این ناوگان نیز توسط سازمان تاکسیرانی انجام گرفته است.
رئیس شورا تالش های خادمان مدیریت شهری را در ساعات نیمه شب عنوان کرد و گفت: شهرداریها نباید با وجود تالش های شبانه روزی در هر زمان مورد بی مهری قرار گیرند. تالش 

این عزیزان در پشت میز دیده نمی شود بنابراین نباید همت و کوشش شهرداری و کارگران زحمتکش آن را  در جهت مقابله با این ویروس و تنظیف شهر نادیده گرفت. 
وی ضمن انتقاد از افرادی که تالش و کوشش خادمان مدیریت شهری را در این روزهای بحرانی نادیده گرفته اند گفت: شهرداری  یکی از آماده ترین  نهاد  در زمان مدیریت بحران بوده 

اما برخی با نادیده گرفتن تالش های شبانه روزی مجموعه شهرداری، سعی در تضعیف این نهاد مردمی دارند.
سیادتی خاطر نشان کرد:  از بین بردن این ویروس در نزدیکی نوروز می تواند یکی از دعاهای هم وطنان بر سر سفره های هفت سین باشد. با آرزوی رونق کسب و کار ، سالمتی خانواده ها  

و بازگشت به زندگی عادی ، امید است بتوانیم کرونا ویروس را با رعایت مسائل  بهداشتی و پیشگیری های الزم شکست دهیم.

تالش های شبانه روزی خادمان مدیریت شهری نباید مورد بی مهری قرارگیرد
رئیس شورای اسالمی شهر سمنان در دویست و پنجاه و دومین جلسه شورا :

شهردار سمنان:

ضدعفونی معابر عمومی به صورت مستمر تا رفع خطر ادامه دارد

#کرونا_را_شکست_میدهیم
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خدمات پسماند 

ناوگان حمل و نقل عمومی  

شستشو و ضدعفونی روزانه اتوبوس های درون شهری - شستشو و ضدعفونی روزانه تاکسی های درون شهری - شستشو و ضدعفونی روزانه ایستگاه های اتوبوس

شستشــو و  ضدعفونی کردن ترمینال مســافربری - توزیع اقالم بهداشتی )ماســک / دســتکش و مایع ضدعفونی( بین رانندگان ناوگان )اتوبوس و تاکسی( 

شستشو و ضدعفونی روزانه سطل های زباله شهری - شستشو و ضدعفونی روزانه سرویس های بهداشتی - آهک پاشی روزانه ریل های سطل های زباله - امحای 

روزانه زباله های عفونی در کوره زباله سوز- شستشو و ضدعفونی روزانه  خودروی حمل پسماندهای عفونی / خودروهای حمل پسماند - توزیع اقالم بهداشتی 

)ماسک / دستکش و مایع ضدعفونی( بین پاکبانان و نیروهای خدماتی / غرفه داران پسماندهای خشک

مروری بر اقدامات پیشگیرانه هشرداری مسنان 

در جهت مقابله اب ویروس کروان  
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در جهت مقابله اب ویروس کروان  

بوستان ها و فضای سبز شهری 

معابر شهری

شستشو و ضدعفونی خیابانهای پرتردد شهر با همکاری سپاه ناحیه سمنان در دو مرحله - شستشو و ضدعفونی روزانه مبلمان شهری - شستشو و ضدعفونی  

خودپردازها - شستشو و ضدعفونی بازار

شستشو و ضدعفونی روزانه مبلمان پارکی - شستشو و ضدعفونی روزانه  وسایل بازی پارکی - جمع آوری آبخوری های غیرضروری پارکی - شستشو و ضدعفونی 

روزانه  ست های ورزشی پارکی - شستشو و ضد عفونی سرویس های بهداشتی - توزیع اقالم بهداشتی )ماسک / دستکش و مایع ضدعفونی( بین نیروهای خدماتی 

فضای سبز 
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در جهت مقابله اب ویروس کروان  

اطالع رسانی

آرامستان وادی السالم
شستشو و ضدعفونی روزانه مجموعه آرامستان )سالن های تطهیر /انتظار( - شستشو و ضدعفونی روزانه  محوطه آرامستان - شستشو و ضدعفونی روزانه مبلمان 

خیابانی - شستشو و  ضدعفونی کردن روزانه آمبوالنس ها - آموزش و توجیه الزم به پرسنل اجرایی و خانواده های سوگوار به منظور هدایت و عدم ارتباط با اجساد -

توزیع اقالم بهداشتی )ماسک / دستکش و مایع ضدعفونی/ لباس مخصوص( بین کارکنان اجرایی

نصب بنرهای اطالع رسانی در سطح شهر با مشارکت مرکز بهداشت - انتشار پمفلت های آموزشی در فضای مجازی - شستشو و ضدعفونی روزانه محیط کار 

کارکنان - توزیع پمفلت های آموزشی بین رانندگان ناوگان شهری - توزیع اقالم بهداشتی )ماسک / دستکش و مایع ضدعفونی( بین کارکنان - نصب و توزیع 

تراکت های اطالع رسانی راه های پیشگیری از انتشار ویروس کرونا در سطح سازمانها و  ادارات شهرداری 
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در جهت مقابله اب ویروس کروان  

ایستگاه های آتش نشانی 

میادین میوه و تره بار 

شستشو و ضدعفونی میدان  میوه و تره بار مرکزی - شستشو و ضدعفونی بازارچه های میوه - شستشو و ضدعفونی خودروهای ورودی حمل میوه - تعطیلی 

روزبازارها و شب بازارها - جمع آوری دستفروشهای شهری - تهیه پروتکل خرید واحدهای صنفی و اعالم به غرفه ها جهت اجرائی کردن آنها

شستشو و ضدعفونی روزانه ایستگاه های آتش نشانی - شستشو و ضدعفونی روزانه خودروهای عملیاتی - شستشو و ضدعفونی روزانه آسایشگاه آتش نشانان 



در راستای پیشگیری از شیوع کرونا / تدابیر بهداشتی 6

مدیریت شهری سمنان برای آرامستان مرکزی 

 تدابیر الزم در امحاء پسماندهای عفونی کرونا انجام شده است

سرپرست سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری سمنان تشریح کرد:

 مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری سمنان :

 آرامستان شهرداری سمنان با شستشو و ضدعفونی روزانه  برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا آماده است .
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان، علیرضا جندقی گفت : به منظور جلوگیری از انتشار ویروس کرونا، سازمان 
مدیریت آرامستان های شهرداری سمنان اقدام به پاکسازی و ضد عفونی کردن محیط اداری و همچنین محوطه وادی السالم نمود و اقالم 
و مواد بهداشتی از قبیل ماسک ساده و فیلتردار ، دستکش و مایع ضدعفونی جهت استفاده پرسنل سازمان خریداری نموده  و برنامه ریزی 

جهت تهیه البسه های الزم برای تدفین متوفیان این بیماری نیز صورت گرفته است.
وی با اشاره به اینکه روزانه تمامی تجهیزات و بخش های مختلف از جمله غسالخانه، سالن های تدفین و انتظار و آمبوالنس ها شست و شو و 

ضدعفونی می شوند، تصریح کرد: آموزش های الزم در این رابطه به تمامی کارکنان شاغل در این سازمان داده شده است.
سرپرست سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری سمنان با اشاره به تدفین فوت شدگان احتمالی کرونا گفت : تدفین متوفیان کرونا مطابق 

با پروتکل مرکز بهداشت و سازمان بهداشت جهانی صورت می گیرد  .
جندقی توصیه هایی به همشهریان سمنانی کرد و اظهار داشت: از شهروندان عزیز خواهشمندیم ضمن رعایت دقیق مسائل بهداشت فردی، 
حتی االمکان از حضور در محل های تجمع خودداری کرده و در مراســم های ترحیم و  یادبود اموات در وادی الســالم از توزیع یا مصرف 

نذورات بسته بندی نشده پرهیز کنند.

 پیوندی گفت : اقدامات بهداشتی از جمله سم پاشی و ضد عفونی خودروهای حمل پسماند 
عفونی به صورت روزانه صورت می گیرد. 

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری سمنان، حمید پیوندی اظهار 
داشت: سازمان مدیریت پسماند شهرداری سمنان اقداماتی را در راستای پیشگیری و مقابله 

با ویروس کرونا به دلیل اهمیت و حساسیت آن انجام و مورد توجه قرار داده است.
پیوندی با اشاره به شستشو و ضدعفونی نمودن روزانه ۳۵۰ سطل زباله در سطح شهر اظهار 
داشت : تهیه و خرید آهک به منظور گندزدایی و ضدعفونی سطل های زباله به صورت ویژه 

صورت گرفته و روزانه در حال انجام است. 
وی همچنین به اقدامات صورت گرفته در ســازمان نیز اشاره و بیان کرد: محیط اداری سازمان نیز بصورت روزانه ضدعفونی شده و بین 

کارکنان و پاکبانان اقالم بهداشتی شامل ماسک، دستکش و مایع ضدعفونی توزیع شده است . 
این مقام مسئول در زمینه مدیریت پسماندهای عفونی و بیمارستانی گفت: طبق قانون شهرداری وظیفه ای در قبال جمع آوری پسماند های 
عفونی ندارد. ماده ۷ قانون مدیریت پســماند مســئولیت مدیریت اجرایی پسماند پزشکی و ویژه را بر عهده تولیدکننده قرار داده ولی به 
جهت پیشگیری از آلودگی های زیست محیطی، شهرداری سمنان همکاری نزدیکی با بیمارستانها و درمانگاه ها دارد. در حال حاضر در 
شهر سمنان پسماند های عفونی در بیمارستان ها و درمانگاه ها بعد از اتوکالو شدن جمع آوری شده و برای دفع تحویل شهرداری می شود 
پسماندهای عفونی بوسیله خودروهای مخصوص به مرکز دفن زباله شهرداری سمنان حمل شده و در کوره زباله سوز سوزانده شده و از این 

طریق امحاء می شوند . 
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری سمنان با بیان اینکه شستشو و ضدعفونی خودروهای حمل پسماند و بویژه خودروهای حمل 
پسماندهای عفونی بصورت روزانه انجام می پذیرد  گفت : میزان فعالیت ناوگان جمع آوری پسماند عفونی جهت تسریع در مدیریت پسماند 

عفونی بیمارستان های مرتبط با ویروس کرونا افزایش یافته است.

تصاویر  پوسرت
اطالع رساین در فضای مجازی
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تصویر هفته
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 ضدعفونی نمودن مکانهای عمومی تحت نظر 
سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری

 کرونا، مسافران حمل و نقل عمومی سمنان را به نصف رساند

لزوم حفظ سالمت مراجعان 

شهرداری سمنان

سرپرست سازمان ساماندهی مشاغل شهرداری سمنان خبر داد:

سرپرست سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سمنان :

 سرپرست معاونت توسعه مدیریت و 
منابع شهرداری سمنان عنوان کرد: به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان؛ احسان افضلی مدیرعامل 

سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری سمنان اظهار کرد: به منظور جلوگیری از شیوع 
ویروس کرونا در شهر سمنان، سازمان ساماندهی مشاغل شهری به صورت روزانه مکان های 

عمومی تحت نظارت خود را ضد عفونی می کند. 
افضلی افزود: محلول ضدعفونی کننده ای که از ســوی سازمان ساماندهی مشاغل شهری 

شهرداری سمنان استفاده می شود مورد تایید وزارت بهداشت می باشد. 
سرپرست سازمان ساماندهی مشاغل شهری خاطرنشان کرد: طرح ضدعفونی کردن اماکن 

عمومی تحت نظارت این سازمان که شامل میدان میوه و تره بار شهر سمنان، بازارچه ها و غرفه های سطح شهر می باشد که توسط نیروی 
پیمانکار سازمان بصورت منظم انجام می شود.

افضلی در پایان گفت: ضدعفونی کردن تمامی اماکن عمومی این سازمان تا پایان اعالم وضعیت عادی از سوی ارگان های مربوطه کماکان 
ادامه خواهد داشت.

کاشی گفت تعداد سفرهای درون شهری شهروندان با شیوه کرونا کاهش 
داشته است.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری سمنان، مجید 
کاشی با بیان این خبر اظهار داشت: با توجه به شیوع ویروس کرونا و اطالع 
رســانی در خصوص حضور کمتر در مراکز شــلوغ و پرجمعیت، استفاده 
شــهروندان از اتوبوس های درون شهری و تاکسی های گردشی شهر ۵۰ 

درصد کاهش داشته است . 
کاشی از شهروندان خواست در صورت امکان فعالیت های خود را به صورت 
مجازی پیگیری نموده و جهت جلوگیری از شــیوع ویروس کرونا ، نکات 
بهداشتی و پیام های شهروندی که روزانه از طریق فضای مجازی شهرداری 
سمنان و بروشورهای آموزشی ، اطالع رسانی می شود توجه داشته باشند .

وی با اشاره به ضدعفونی و شستشوی روزانه و مستمر ناوگان حمل و نقل 
عمومی شهر گفت: محلول های ضدعفونی هر روز در بین تاکسی های شهر 

توزیع می شود تا مسافران با اطمینان استفاده نمایند . 
سرپرست سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سمنان با بیان اینکه روزانه ۴۵ دستگاه اتوبوس این سازمان شستشو و ضدعفونی می 
شوند خاطر نشان کرد: در سطح شهر ۲۰۰ ایستگاه اتوبوس ساده و ۵ ایستگاه مکانیزه وجود دارد که با تالش پرسنل سازمان روزانه و بطور 

مستمر شستشو و ضدعفونی می شود .

 شــربتدار اعالم کرد که برای مقابله با کرونا و 
پیشگیری از ســرایت آن، برنامه هایی را برای 
کارکنان خود و مراجعان در دستور کار قرار داده 

است.
بــه گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری سمنان ، علیرضا شربتدار با اعالم این 
خبر افزود: حفظ سالمت پرسنل و مراجعانی که 
به شــهرداری مراجعه حضوری دارند در برنامه 

کاری مبارزه با ویروس کرونا قرار دارد. 
شــربتدار افزود: رسالت و ماهیت  شهرداری ها 
خدمت رسانی با کیفیت مطلوب به شهروندان 
شهر می باشــد که اگر پرسنل شهرداری دچار 
مشکل شــوند قطعا روند خدمت رسانی دچار 

اختالل خواهد شد. 
وی ضمــن قدردانــی از تمامــی شــهروندان 
درخواســت نمود از مراجعه غیرضروری تا چند 
روز آینده به واحدهای ســتادی بپرهیزند و از 
طریق تلفن و یا پرتال شهرداری در صورت لزوم 

پیگیر مراجعات خود باشند. 
سرپرســت معاونت توســعه مدیریت و منابع 
شهرداری اذعان داشت: مهلت پرداخت عوارض 
نوسازی و احتساب مبلغ خوش حسابی تا پایان 
سال مالی می باشــد و با توجه به پایان سال و 
پیگیری شــهروندان برای پرداخت عوارض ها و 
شــهروندان می توانند با مراجعه غیر حضوری 

نسبت به پرداخت عوارض ها اقدام نمایند. 
وی تاکیــد کرد در چند روز گذشــته با برنامه 
ریزی های انجام شده از طریق اتوماسیون اداری 
،پرتال شهرداری ، فضای مجازی و ارسال پیامک 
به کارکنان زحمت کش ،چگونگی پیشــگیری 
و مبارزه با ویروس کرونا اطالع رســانی شده و 
بدین منظور کار ضدعفونی ساختمانهای ستادی 

و کارگاهها در حال انجام است. 
شربتدار در پایان گفت شهروندان مطلع باشند 
هر گونه محدودیتی در اســتفاده از خدمات و 
ســرویس های عمومی با نظر مسئوالن وزارت 
بهداشت و برای حفظ سالمت مردم عزیز انجام 
می شــود و به یاری خداوند متعال و با همکاری 
خوب و الزم پرســنل و شهروندان شهر اخالق 

ویروس کرونا را شکست می دهیم.
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فعالیت های پیشگیرانه شهرداری سمنان در رصد رسانه ها

شهری  معابر  کردن  عفونی  ضد 
شیوع  از  پیشگیری  برای  سمنان 

کرونا

شهرداری  پیشگیرانه  اقدامات 

سمنان برای مقابله با کرونا

صورت  به  عمومی  معابر  ضدعفونی 

مستمر تا رفع خطر ادامه دارد

ضد عفونی وسایل
پارک های سمنان

در رابطه با اقدامات 
پیشگیرانه شهرداری سمنان 
در مقابله با   کرونا ویروس 

 توزیع محلول ضد عفونی کننده 
بین تاکسی داران سمنان

اجرای تمهیدات ویژه بهداشتی در 

آرامستان سمنان / اجرای طرح 

ضدعفونی کردن مبلمان شهری

تمهیدات شهرداری سمنان برای
مقابله با کرونا

ضدعفونی اتوبوس های شهری
سمنان

 امحای پسماندهای عفونی کرونا
در سمنان

و  کاور  روزانه  گندزدایی  و  شستشوی 

سطل های زباله سطح شهر سمنان

مقابله با کرونا در

آرامستان سمنان

گزارش تصویری :

شهردار سمنان:شهردار سمنان تشریح کرد:

سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای 

سبزشهری شهرداری سمنان خبر داد:

مسافر  گفتگوی اختصاصی با شهردار سمنان : و  بار  نقل  و  سرپرست سازمان مدیریت حمل 

شهرداری سمنان گفت:

شهردار سمنان خبر داد:

سرپرست سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر معاون خدمات شهری شهردار سمنان خبر داد:

شهرداری سمنان خبر داد:

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری سمنان 

خبر داد:

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند

شهرداری سمنان خبر داد:

آرامستان های  مدیریت  سازمان  سرپرست   
شهرداری سمنان خبر داد:

خبرگزاری های مهر، تسنیم، باشگاه خبرنگاران و تابناک روزنامه بیان مردم و خبرگزاری ایمنا

خبرگزاری های ایسنا، ایرنا و ایمنا

روزنامه های پیام استان و بیان مردم و روزنامه های کشوری خراسان، فرصت 
امروز، کیمیای وطن و... و پایگاه های خبری ربیع و شاخص امروز

و خبرگزاری ایمنا

روزنامه های بیان مردم ، پیام استان و عصر توسعه
و خبرگزاری های ایمنا و آریا 

روزنامه های عصر توسعه، رویداد امروز، پیام استان و بیان مردم و پایگاه های 

خبری ربیع و کارنامه فردا و خبرگزاری های ایمنا و آریا 

روزنامه بیان مردم و خبرگزاری ایمنا

روزنامه های پیام استان و بیان مردم و پایگاه خبری کارنامه فردا و

خبرگزاری های ایمنا و آریا

روزنامه های بیان مردم، پیام استان و کویر امروز

روزنامه های پیام استان و بیان مردم و پایگاه خبری شاخص روز

روزنامه های پیام استان و بیان مردم و خبرگزاری های ایمنا و آریا

روزنامه عصر توسعه و پایگاه خبری کارنامه فردا و خبرگزاری ایمنا 


