
 

 
 اصالت سنجی

 :خالصه انگلیسی این مقاله با عنوان
Investigating the role of local 

governments in establishing urban 

health to deal with the Covid-19 

epidemic. 
 به چاپ رسیده است. در همین شماره

 مروریمقاله 

 

 220-203، صفحه 0411 پاییز و زمستان، 7، شمارۀ  4شهرسازی ایران، دورۀ 
، تاریخ انتشار: 6/03/99، تاریخ پذیرش: 20/9/99تاریخ بررسی اولیه: ، 04/9/99 تاریخ دریافت:

02/6/0411 

 یدمیمقابله با اپ یبرا یبهداشت شهر یدر برقرار یمحل یهانقش حکومت یبررس

 91-وویدک

 
 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر تهران، تهران، ایران.            پورمیالد عباس

 ریزی شهری، دانشکده معماری، شهرسازی و هنر، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه            *محسن عبدود

 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر تهران، تهران، ایران                     ضا فرخر 

 

 

یده: ید چک یدمی کوو با اپ بارزه  هان امروزه درگیر م یافتن  91-ج مالی آن و در پی  های احت مد یا بوده و نگران پ

باشدددم مطا ش شددهری ناشددی از جراکت جمایتی باب  آیددی  پ یرجر از یددایر مطا ش راهکارهای برون رفت از آن می

ایط محلی و جوانایی اقدام در های محلی با جوجه به شدطاتت همه جانبه نسدبت به شدرشدوندم حکومتمحسدو  می
های اصلی کططد که یکی از عرصهبازی می 91-جرین زمان ممکن  نقش پررنگی را در عرصه مبارزه با اپیدمی کوویدکت

یتم این مطالاه در قال  یک جحقیش  شهری ا شت  صیفیاین مبارزه حوزه بهدا ه ب با روش جحلیل محتوا جحلیلی جو

صورت گرفته در یی اقدامات  یط حکومت برر شهری جو شت  های محلی برای مقابله با اپیدمی و جبیین حوزه بهدا
های محلی در پرداتته ایددتم برریددی  اقدامات حکومت 91-های محلی در برابر اپیدمی کوویداهمیت نقش حکومت

شهری برای مقابله با اپیدمی کویید شت  یانی  آ حوزه  تدمات 1در قال   91-حوزه های مرجبط با بهدا یانی   ر ر
ریانی  عمومی ضد عفونی و جمیز کردن  افراد آوری پسماند و مدیریت پسماند  جغ یه  بهداشت و درمان  آگاهیجمع

دهد که علی رغت وجود برتی جمایزات و های اجرا شده در شهرهای مختلف  نشان میتانمان و جدابیر و محدودیتبی
شورها از جمله ایران که موج  محدود شدن نقش حکومت های های اقتصادی و ییایی موجود در برتی کمحدودیت

های محلی در اقصی نقاط جهان در محدوده حقوق و وظایف جایین شده تود نقش اصلی را محلی شده ایت  حکومت

 کططدم در مبارزه با اپیدمی بازی می

 .  91-مدیریت شهری، بهداشت شهری، سالمت شهروندان، کووید حکومت محلی،واژگان کلیدی: 
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 مقدمه -9

 قبالا  که 91-کووید  کرونا بیماری موارد اولین

 ووهان منطقه در ۹۱91 دسامبر در بود ناشناخته

 حیوانات که در بازاری شد، گزارش چین( هوبئی استان)

 0۱ شدند ظاهر شده بود. درمی معامله آن در زنده

 کرد اعالم بهداشت جهانی، سازمان ۹۱۹۱سال  ژانویه

 در اضطراری وضعیت یک 91-کویید  شیوع که

است   المللی بین بهداشت عمومی خصوص

WHO,2020) دینوع جداین ، ۹۱۹۱مارس  99از ( و 

 شد فیتوص ریگهمه یماریب کیکرونا به عنوان  روسیو
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آماده  ی در حالتدمیاپ این مبارزه با برایکل جهان  و

 نیز که از درکشور ایران (.Bilgiç,2020)باش قرار گرفت 

نخستین   است، خاورمیانه در مبتال کشورهای نخستین

در بهمن(  0۱فوریه ) 91ویروس کرونا در ایران،  کیس

 Official website of the Ministry of) ثابت شدشهر قم 

Health; 2019افراد مبتال  گیالن و سپس در تهران ( و

به تمامی  هفته تقریبا ۹ از کمتر در شناسایی شدند و

 گردید. کشور منتشر هایاستان

 ایجاد بر عالوه ویروس، این جهانى سریع شیوع

 فضاهاى در مردم عموم براى حاد نگرانى ترس و فضاى

 حتى و هاحکومت غالب مختلف، اکثریت جغرافیایى

 با نیز را غربى و فراصنعتى یافته توسعه هاىحکومت

 جدید فضاى اجتماعى و – اقتصادى جدى هاىچالش

و  بهداشتى مختلف هاىنظام و ساخته مواجه امنیتى

است  داده قرار آزمون بوته در را آنها درمانى

(Toutounchian et al; 2020.)  

 گروهی یا فردی نیازهای به بسته هاانسانکه  آنجا از

 عرضه را خود خاص رفتاری الگوی و کرده خود فعالیت

 تمرکز محل شهرها و( (Hesari Jabbar,2018کنند می

 برابر در است، انسان هایو دارایی جمعیت تراکم و

 و چشمگیر خسارات و آفرین آسیب خطر عوامل

 .(Hatami Nejad et al,2018است ) شاهد را ایگسترده

همگانی را به خطر انداخته  شیوع این ویروس سالمتو 

 هر اساسی نیازهای و هاارزش از یکی است. سالمت

 بین اسناد و الهی مکاتب در شده پذیرفته حقی انسان و

 بشر حقوق بشر، حقوق جهانی اعالمیه المللی همچون

 Damariاست ) بهداشت جهانی سازمان و بیانیه اسالمی

et al; 2016). 

 در مدیریت شهری مهم بسیار نقش به توجه با

 بررسی شهروندان، بهداشت و سالمت از حفاظت

 مدیریت و کنترل در موفق و اجرایی راهکارهای

 گیرهمه هایبیماری گسترش و جمله شیوع از هابحران

 اتخاذ را تصمیماتی شهری مدیران است، چراکه ضروری

 دسترسی قوانین، اجرای آنها نحوه براساس که کنندمی

 اجتماعی، امکانات توزیع نحوه و عمومی خدمات به

 موارد اینکه  شوندمی مشخص سیاسی و اقتصادی

است  مؤثر شهروندان بهداشت و سالمتی بر قطعاا 

(Motevaseli et al; 2020.) 

هر چند بحران شیوع ویروس کرونا، بحرانی جهانی 

است و عالوه بر اثرات زیستی باید در انتظار مواجهه با 

اثرات اقتصادی ناشی از آن بود، تأثیرات اجتماعی و 

گیر ها گریبانا مدتتبعات روانی و رفتاری ناشی از آن ت

شهرها و کشورهای درگیر خواهد بود؛ تبعاتی از جنس 

محلی و مبتنی بر فرهنگ و الگوهای زیستی و روابط 

(، لذا در Ha’eri; 2020) اجتماعی کمتر جهانی شده

اقصی نقاط جهان در سطوح مختلف حکومتی و 

مدیریتی، افراد در پی کنترل و مهار چالش ها و تبعات 

باشند که یکی از ناشی از اپیدمی می شکل گرفته

تأثیرگذارترین و نزدیکترین سطوح به این آرمان سطح 

ام ۹2های محلی است. همانطورکه در فصل حکومت

 کنفرانس جینتا نیمهمتر، که یکی از  ۹9دستورکار 

فکر  یجهان"ریودوژانیرو است، با شعار  911۹زمین 

های محلی و بر نقش حکومت "دیعمل کن ی، محلدیکن

اجرای این دستورکار در ابعاد محلی تمرکز دارد 
(Agenda21,UNC on environment & Development, 

Rio da janerio1992.) یتالش برا تیاهم امروزه نیز 

 در زین یمشکالت جهان یبرا یمحل یهاراه حل افتنی

دهد میخود را نشان  91-کویید ریگهمه یماریب یط

(Bayraktar,2020.) درصد از  55امروزه ای که به گونه

 نیا و کنندیم یزندگ یجهان در مناطق شهر تیجمع

که  یدر مناطق شهر ژهیخود را به و ریتأث یدمیاپ

 یهانقش دولت لذا دهدیمتراکم است نشان م تیجمع

خدمات به  نیترکیکه مجاز به ارائه نزد یمحل

 نیهستند، در مبارزه با ا یشهر اسیشهروندان در مق

 رایز (.Bilgiç,2020) مهم است اریبس ریگهمه یماریب

را  یکل یهااستیس دی، که بایمرکز یهابرخالف دولت

 تیکنند، اهم دیتول یعیوس اریبس اسیدر مق

ثر و ؤمنحصر به فرد، م یهاپاسخ جادیها در ایشهردار
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ها و تیظرف جیبس قیمشکالت از طر یبرا عیسر

 شودیدرک م گریبار د یمحل یهاییایپو

(Bayraktar,2020.)  در واقع ویروس کرونا، بحرانی جهانی

است که نیازمند اقدامات محلی در کاهش اثرات 

اجتماعی و روانی آن است و مدیریت شهری و نظام 

حکمروایی به عنوان خط مقدم مواجهه با اثرات آن ملزم 

های عرصه بینی و انجام اقدامات مقتضی دربه پیش

(. Ha’eri; 2020) استی زیستی و در مقیاس محل

های محلی برای مقابله با اپیدمی کرونا اقدامات حکومت

های ارتباطات و ها از جمله حوزهدر بسیاری از حوزه

آگاهی بخشی، محل کار و رفت و آمد، بهداشت، فاصله 

پذیر، ارائه خدمات محلی، های آسیباجتماعی، گروه

 ,OECD)شود شاغل و ... تقسیم بندی میحمایت از م

2020 .) 
ای هتیاولویکی از  یبهداشت شهررسد به نظر می

 91 -دییکو اپیدمیگسترش  مقوله پیشگری از در یاصل

و با توجه به تأثیرگذاری شرایط گوناگون  باشدمی

های محلی در جهت محیطی بر اپیدمی و وجود پتانسیل

و تسریع در عمل، قانون وری در مقابله با کرونا بهره

های محلی میتواند گذاری و اجرا در سطح حکومت

ما ا کارآمدتر بوده و قابلیت اجرایی باالیی داشته باشد.

محدود بودن مطالعات صورت گرفته در این حوزه در 

های ناشی از کرونا، ایران در عین محدودیت

های مکانی و زمانی و تازگی مطلب مانعی بر محدودیت

پژوهش، در  فرضیات فوق بوده است. لذا در این اثبات

های محلی در نقش حکومت -9جهت پاسخ به سواالت 

بهداشت شهری  -۹مقابله با اپیدمی کرونا چیست؟ 

 -0چگونه میتواند به مقابله با اپیدمی کرونا کمک کند؟ 

های محلی در برقراری بهداشت شهری چه حکومت

شهری و نقش نقشی دارند؟ به بررسی بعد بهداشت 

های محلی در برقراری بهداشت شهری و حکومت

تأثیرات احتمالی آن بر پیشگیری از اپیدمی و 

های شکل راهکارهای احتمالی برون رفت از چالش

                                                           
 - Asiman Kavasç Bilgi9 

 شود.گرفته، پرداخته می

 پژوهشپیشیطه  -2

(، در پژوهشی با ۹۱۹۱) 9بیلگیچ، آسیمان کاواس

در روند مبارزه  یمحل یهادولت یاجمال یبررسعنوان 

های محلی با هدف تصبیت نقش حکومت 91-کوییدبا 

های به بررسی اقدامات شهرداری 91-در مقابله با کویید

جهان و ترکیه برای مقابله با اپیدمی پرداخته و به این 

های محلی علی رغم است که حکومتنتیجه رسیده

اند اقدامات های مرکزی توانستهمداخالت دولت

انجام دهند  91-ر مقابله با کوییدری را دتأثیرگذا

(Bilgiç,2020.) 

المللی همکاری و توسعه اقتصادی سازمان بین

 یها استیپاسخ س"(، در گزارش علمی با عنوان ۹۱۹۱)

 مشارکت و ایکتابخانه تحقیقات اساس بر "۹ شهرها

 عمل ابتکار برای شهرداران قهرمان»رابطین  انتخابی

 چگونه که است آن بررسی لدنبا به « فراگیر رشد

 با نزدیک هماهنگی در جهان، سراسر شهرهای

 خود ساکنان از تا اندتالش در های مرکزی،دولت

 نمایند متوقف را ویروس این گسترش کنند، محافظت

 سابقهدوران بی این طول در خود محلی اقتصاد از و

 .(OECD, 2020) کنند محافظت

 عنوان تقابل (، در پژوهشی با9011قانع ) هنری

وظیفة  بر تأکید با شهری حقوق سایر با سالمتی بر حق

انسانی،  ساریه امراض شیوع از شهرداری در جلوگیری

 در هاشهرداری وظیفة بررسی ضمن کرده است تالش

 به ها،آن اتخاذی اقدامات و بیمارهای مسری با مقابله

بین  تعارضی ابتدائاا چه که شود داده پاسخ سؤاالت این

 ثانیا و دارد؟ وجود شهری حقوق سایر و سالمتی بر حق

 بود خواهد حل هایی قابل حل راه چه با تعارضات این

 مبانی چه بر ها حل راه این توجیهی رویکردهای و

 است؟ و به این نتیجه رسیده است که عملکرد استوار

 بر حق با شهری حقوق تقابل در مختلف هایشهرداری

 ماهیت به حقوقی نظام نگرش نوع از برگرفته سالمتی

 - Cities Policy Responses۹ 



 
 0411 پاییز و زمستان،  7 ، شمارۀ 4شهرسازی ایران، دورۀ 

 

 به تعهد این است. اگر شهرنشینان سالمتی به تعهد

 کارگیری به و متناسب تصمیمات تنها اتخاذ باشد فعل

بر  حق که درصورتی و کندمی کفایت موجود امکانات

 مدیران بدانیم، نتیجه به تعهد را عمومی بهداشت

ها محدودیتانواع  به توسل با کرد خواهند سعی شهری

 همت وظیفه این اعمال به شهری حقوق هایو نقش

 (.Honary; 2019)گمارند 

ای با (، در مقاله9011توتونچیان و خوشحال )

 گیرىهمه ریسک کاهش و بحران عنوان مدیریت

 روش ایران، با هاىتوانمندى بر تأکید کرونا با ویروس

 که است پرسش این به پاسخ پى در تحلیلى -توصیفى 

 گیرىهمه ریسک کاهش در نقشى چه بحران مدیریت

 این بیانگر پژوهش هاى دارد؟ و یافته ویروس کرونا

 در کشورها استراتژى و رویکرد که است موضوع

 کشورها از یک هر و بوده متفاوت کرونا بحران مدیریت

 آسیب، کاهش یا کردن آرام رویکردهاى از عمدتاا یکى

 را قاطع سرکوب یا مهار( و فعال )استراتژى کنترل

 اند و درپیش گرفته در کرونا بحران مدیریت جهت

 قبیل از گسترده هاىظرفیت وجود به توجه با ایران

 هالل سازمان بیمارستانى، و پزشکى گسترده امکانات

 ورود و بحران مدیریت پدافند غیرعامل، سازمان احمر،

 بحران، مدیریت عرصه به ... و نظامى هاى یگا موقع به

 حال حاضر در ضعیف؛ شروعى رغم على کرونا اپیدمى

 خود به سالمت خدمات ارائه حوزه در قبولى شکل قابل

 را بسترى بیماران نیاز به پاسخ توانسته و است گرفته

 (.Toutounchian et al; 2020)درآورد  مدیریت تحت

ی (، در مقاله9011پور روشن و مهرآذین )اسمعیل

 ارتقاء در دولتی گذاری سیاست خود به عنوان نقش

 مطالعه و بهداشت؛ سالمت بر تأکید با شهری زیست

توصیفی  تحقیق تهران، با روش شهر 95 منطقه موردی

 گردآوری ابزار و است پیمایشی نوع از و تحلیلی

 بر و نمونه تعداد طبق بر که نامه استاطالعات  پرسش

 محدوده در پرسشنامه 0۱۱ تعداد کوکران مدل اساس

است و با هدف تحلیل و  گردیده توزیع مطالعه مورد

 زیست ارتقاء در دولتی گذاری سیاست نقش بررسی

 و بهداشت و سوال این که سالمت بر تأکید با شهری

 شهری زیست نقشی در ارتقاء چه دولتی گذاریسیاست

کند؟ به این نتیجه می ایفا بهداشت و سالمت بر با تاکید

دلیل  به ایران در دولتی ریگذارسیده است که سیاست

 یا و ارتقاء در مهمی نقش هاحوزه همه دولتی بودن

 بهداشت و حوزه سالمت در ویژه به شهری زیست ضعف

 که آن شهر تهران به دلیل 95 منطقه کند ومی ایفا

 از است نبوده دولتی هایگذاریسیاست هدف چندان

دارد  قرار بحرانی وضعیت در درمانی و نظر بهداشتی

(Ismailpour Roshan et al; 2018.) 

نامه پایان (، در9010کارمزدی )کاظمی

 تکالیف و وظایف کارشناسی ارشد با عنوان بررسی

 شهری، با و آلودگی بهداشت با ارتباط در هایشهردار

ها  با روش شهرداری قانون 55 ماده ۹۱ بند بر تأکید

 روش همچنینگرفته است بهره ایکتابخانه و اسنادی

است  توصیفی تحلیلی نیز، روش پژوهش این در تحقیق

 مطرح الگوهای و هامدل بررسی به آن کرده بر و سعی

متولیان  چگونگی توانمندسازی و نحوه زمینه در علمی

 شناسایی و شهروندان سالمت آموزش جهت بهداشت

شده  پرداخته گردند،می موجب بروز آلودگی که عواملی

 ایران در هم است که هنوزاین نتیجه رسیدهاست و به 

 یعنی محلی سازمان تنها با دولتی هایسازمان

فصل  و حل بخشی هایسازمان نفع به معموال شهرداری

 .(Kazemi Karmazdi; 2015)شود می

 مبانی نظری -3

 قیهر تحق یدر ابتدا ینظر یمبانمقدمه:  -3-9

 لیرا تشک قیآن تحق یاساس یهاهیاز ملزومات و پا یکی

 یهانقش حکومت یپژوهش به بررس نیاد. دهیم

 قیاز طر 91-دیکوو یدمیدر عرصه مقابله با اپ یمحل

 ییپرداخته و به شناسا یبهداشت شهر یبرقرار

و نمونه اقدامات  یدر بهداشت شهر لیدخ یهاعرصه

 یهاصورت گرفته توسط حکومت یو داخل یرجخا

 میابتداا مفاه ق،یحقاز ت بخش نیدر ا. پردازدیم یمحل



 

 09-وویدک یدمیمقابله با اپ یبرا یبهداشت شهر یدر برقرار یمحل یهانقش حکومت یبررس .، عبدود، فرخپورعباس 
 

 یهاحکومت، 91-دیکوو یدمیاپ یهامرتبط با حوزه

قرار گرفته و  یمورد بررس یو بهداشت شهر یمحل

م در بخش دو اایاست. ثان دهیارائه گرد ازیمورد ن فیتعار

 یمحل یهاحکومت یاز اقدامات صورت گرفته یبرخ

در  یحوزه بهداشت و خدمات شهر یبرا ها(ی)شهردار

  است. دهیارائه گرد رانیا مختلف جهان و یشهرها

 شکل تغییر در هابیماریبیماری و شهر:  -3-2

 ترینمهم از برخی هستند تأثیرگذار شهرها عملکرد و

شیوع  دلیل به مدیریت شهری و ریزیبرنامه در تحوالت

 توسعه و ایجاد به توانمی جمله از است؛ بوده هابیماری

 لندن و شهرکالن در کار شورای مانند نهادهایی

 پاسخ در که قرن نوزدهم اواسط بهداشتی هایسیستم

 بیماری شیوع مانند عمومی بهداشت هایبحران به

 و نیویورک در 9192 سال آنفوالنزای اسپانیایی

 آفریقا غرب در ابوال ویروس یا بیماری مکزیکوسیتی

 اکنون و اشاره کرد اندشکل گرفته ۹۱90 سال در

 شده اضافه عفونی هایبیماری لیست به نیز 91 کووید

شهری  فضاهای در ماندگار هاینشانه تواندمی که است

شود  شهری طراحی در تغییراتی باعث و بگذارد جای بر

(Motevaseli et al; 2020.) 

  (COV) کرونا ویروس جدید: 91-کووید -3-3

 نامیده COVID-19 عفونت ،SARS-CoV-2اکنون  هم

 و "کرونا ویروس بیماری" مخفف "COVID" شود. می

 از WHO9 توسط COVID-19. است کشف سال برای 91

شود. می نامیده گیر همه بیماری یک ۹۱۹۱ مارس 99

شهر ها با توجه به تراکم باالی جمعیتی، از مراکز انتشار 

اند. لزا اپیدمی کرونا های اپیدمیک بودهاین نوع بیماری

ر تقیم بر شهرها تأثیچه به صورت مستقیم و چه غیر مس

 زا غیبت افراد درگیر بیماری مستقیم، پیامد. گذاردمی

 طور به کار پیشنهاد که معنی این به است، کار محل

 اشین تواندمی مستقیم غیر اثرات. یابدمی کاهش موقت

 که زمانی مثال، عنوان به رفتار باشد، در تغییرات از

                                                           
9- World Health Organization 

 یا و کنندچشم پوشی می خرید از کنندگان مصرف

برای جلوگیری از خطر ابتال، از مناطقی که  گردشگران

 بحران لزا در. کنندبه نظر خطرناک است دوری می

 توقف درآمده به جهان سراسر در تردد و مسافرت کرونا،

 ممنوع را کشور به هاخارجی ورود کشورها از بسیاری و

در اثر این  .اندخود را بسته خارجی مرزهای کرده و

 ای که بهبیند به گونهاقدامات اقتصاد شهر صدمه می

 یوعش اقتصادی تاثیر میزان توان نمی کارشناسان، گفته

COVID-19 شیوع مدت و دوره زیرا زد تخمین را 

 .کرد بینی پیش تواننمی و است ناشناخته هنوز بیماری

 اقدامات ها دولت با توجه به این مشکالت پیش آمده

 ایهاستان. اندداده انجام اپیدمی کنترل برای را شدیدی

 ا پلمپو ی قرنطینه کشورها بقیه از بالفاصله دیده آسیب

 زا این، بر عالوه. شد اجرا به شروع انزوا و قوانین شدند

 از بسیاری. شود می اجتناب مردم تجمع از شکلی هر

 مدارس، جمله از خصوصی و دولتی مؤسسات

 موقت طور به کنوانسیون مراکز ها،هتل ها،رستوران

 (Uğur & Akbiyik, 2020).اند شده تعطیل
این همه گیری جهانی، ضرورت درک چگونگی 

ها را تأکید کرده و دلیل این زنده ماندن در برابر عفونت

که ما اغلب  استهایی امر ممکن است متفاوت از روش

پاسخ  م.کنیهای عفونی فکر میدر مورد درمان بیماری

موفقیت آمیز به هر شیوع بیماری عفونی نیاز به یک 

 .(Ayres,2020) رویکرد چند ساله دارد

حکومت محلی، سازمانی حکومت محلی:  -3-4

عمومی است که به موجب قوانین عمومی و یا اساسی 

گردد تا در یک کشور در قسمتی از خاک آن ایجاد می

لی مح ای که مشخص شده، خدماتی را که کامالامحدوده

 هستند برای ساکنان آن محدوده تأمین کند.

ی محدوده معین، جمعیت اهای محلی دارحکومت"

معین، سازمان و امتیازهای الزم برای انجام وظایف 

های محلی دارای باشند. بسیاری از حکومتمحلی می

اختیار وضع مالیات و بودجه مستقل  شخصیت حقوقی،
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ار که فاقد اقتدها این است باشند و صفت مشخصه آنمی

 (.Saidnia; 2004) "باشندعالیه سیاسی می

ای از خدمات دار مجموعهحکومت محلی عهده

حیاتی برای مردم و مشاغل در مناطق تعریف شده است. 

ای مانند ها عملکردهای شناخته شدهدر میان آن

ریزی و های اجتماعی، مدارس، مسکن و برنامهمراقبت

آوری زباله وجود دارد اما همچنان کمتر شناخته جمع

ترین نوع ولشده است. شوراهای محلی که متدا

 شود کهاختیارات محلی است از مشاورانی تشکیل می

شوند. در انتخابات محلی توسط مردم انتخاب می

های محلی با مردم مشاوران برای توافق و تحقق اولویت

ها و شرکای محلی مانند مشاغل محلی و سایر سازمان

کنند. تصمیمات توسط کارمندان دائمی همکاری می

دهند شورا که روزانه خدمات ارائه می شورا و مأمورین

 .(LGA)شود اجرا می

های محلی از نظر حدود، گونه بندی حکومت

 اهداف و اختیارات، در سه طبقه جای می گیرند:

 هایهدف و اندانتخابی که محلی هایحکومت ۔9

 از باید هاآن ترینمهم از. بخشندمی تحقق را عمومی

 نام شوند،می ایجاد شهری مناطق در که هاشهرداری

ها، دارای شخصیت حقوقی بوده، در ین حکومتا. برد

سطح محلی نیز اختیارات زیادی دارند. مدیریت شهری، 

گیرد. زیرا به دنبال به تعبیری، در این گونه قرار می

تحقق اهداف عمومی در مناطق شهری است و در کنار 

شخصیت حقوقی خود، از استقالل و اختیارهایی در 

 ح محلی برخوردار است.سط

های محلی انتخابی که تنها برای انجام ومتحک ۔۹

اند و فعالیتشان از برخی وظایف خاص ایجاد شده

 رود.محدوده یک یا چند وظیفه مخصوص فراتر نمی

های محلی که توسط برخی از حکومت -0

شوند تا مقاصد حکومت حکومت مرکزی ایجاد می

یل بخشند. این واحدها مرکزی را در اجرای کارها تسه

بین حکومت مرکزی و واحدهای اصلی حکومت محلی 

گیرند و در بیشتر موارد در محدوده محل خود، قرار می

چند حکومت محلی دیگر پدید می آورند. این واحدهای 

شوند و طبق وظیفه، حکومت محلی، واسط خوانده می

خدمات محلی را مطابق سیاست حکومت مرکزی انجام 

ها را در سطح محلی هماهنگ فعالیت وزارتخانهداده و 

ها نظارت بر واحدهای کنند. وظیفه مهم دیگر آنمی

 (.Saidnia; 2004) محلی است

در ایران، حکومت های محلی در ایران:  -5-3

به دلیل وجود تمرکز در نظام اداره کشور و برنامه ریزی 

از باال به پایین، عمال حکومت محلی جایگاهی ندارد، 

(Bonakdar et al; 2012) واحدهای عنوان به و شهرها 

همانند  بلکه اند،نبوده مطرح مستقل و جداگانه فضایی

 تسلط تحت صورت یکپارچه به سرزمین اجزای کلیه

 به سیستم نیازی لذا .اندداشته قرار مرکزی حکومت

 ;Kazemi Karmazdiاند )نداشته نیز جداگانه مدیریت

 طبقه لحاظ به که شهرداری، به همین دلیل (2015

یک  و است عمومی مؤسسات جز اداری حقوق بندی

 به شدت .شودمی محسوب غیردولتی عمومی نهاد

 حکومت مرکزی، سیطره و نظارت و کنترل تحت

 محلی مقامات و هاسازمان همچنین و کشور وزارت

است  بخشداران استانداران، فرمانداران و یعنی آن تابعه

(Bonakdar et al; 2012 & Honary; 2019.) 
 تسط غربی جوامع تجارت در ویژه به که حالی در

 با سازمانی عنوان به شهرداری جمله از دولت محلی

محدوده  یک در مرجع اداری باالترین و جامع اختیارات

 تداوم است. در شده پذیرفته و رایج امری ویژه فضایی

 هایسازمان ایران در هم هنوز که است روند همین

 معموالا به شهرداری یعنی محلی سازمان با تنها دولتی

 Kazemi)شود فصل میو حل  بخشی هایسازمان نفع

Karmazdi; 2015) ، نقش شهرداری  نادیده انگاشتناین

ها و وجود به عنوان تنها نهاد مردمی در سیاست گذاری

نهادهای حکومتی و مدیریتی با حوزه اختیارات متفاوت 

پیش گرفتن سازوکارهای مناسب در  همراه در به

هماهنگی و همکاری و همیاری میان بخشی در سطح 

 محلی برای اجرای اسناد طراحی شهری خود باعث
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شود تا در بستر و شرایط تهیه طرح به دلیل واقع می

بین نبودن و پیش بینی نکردن منابع مالی الزم و 

پذیری طرح با تحقق  ناآگاهی از نیازهای مردمی، اجرا و

ها و توان شهرداریبا این حال، می. مشکل مواجه شود

نهادهای عمومی  اعضای شورای شهر را به عنوان

غیردولتی، به عنوان سطحی از حکومت محلی تفسیر 

 (.Bonakdar et al; 2012) کرد

توان عنوان کرد که جمع بندی کلی می در یک

صلی به های اهای محلی در ایران فاقد ویژگیحکومت

 باشد: شرح ذیل می

 به نظر در ایران برخی از  :موجودیت سازمان یافته

های این ویژگی مثل ساختار و شکل سازمانی جنبه

اختیاراتی چون حق ارائه دادخواست، عقد قرارداد  و

 .و داشتن دارایی و مانند آن وجود دارد

 های محلی مشخصه حکومتی: تا حدودی در حکومت

 ها( وجود دارد،شوراها و شهرداریانتخابی کشورمان 

بطوریکه که کارگزاران محلی اعضای شوراها بطور 

مستقیم و شهردار بطور غیر مستقیم( توسط مردم 

شوند و در برابر آنان پاسخگو محل انتخاب می

هستند. البته گاهی اوقات این ویژگی بوسیله 

کارگزاران حکومت مرکزی )بویژه وزارت کشور مورد 

های ای که حکومتشود. به گونهمی خدشه واقع

دهند ها را تحت فشار قرار میمحلی بویژه شهرداری

های تحمیلی حکومت مرکزی ها و برنامهتا صرفا طرح

پاسخگویی در مقابل  را به اجرا درآورند و به جای

 .دمردم محل، در برابر حکومت مرکزی پاسخگو باشن

 های استقالل قابل مالحظه: این ویژگی حکومت

د باشمحلی نیز در کشورمان با مشکالتی مواجه می

در اصل هفتم قانون اساسی آمده است که  به نحویکه

هر شورا باید بطور مستقل عمل کند و زیر مجموعه 

هیچ مرجع حکومتی نباشد، که البته هنوز چنینی 

 ;Moqeemiشرایطی بطور کامل ایجاد نشده است )

2007). 

نی یکی از شهرنشیبهداشت شهری:  -3-6

 بسزاییاست که تأثیر  ۹9روندهای برجسته جهانی قرن 

از جمعیت جهان در  %55در سالمتی دارد. بیش از 

رود تا سال کنند، انتظار میمناطق شهری زندگی می

افزایش یابد. از آنجا که  %82این نسبت به  ۹۱5۱

بیشترین رشد شهری در آینده در شهرهای در حال 

، امروز جهان یک فرصت منحصر گیردتوسعه صورت می

به فرد برای هدایت شهرنشینی و سایر شهرهای مهم 

باشد که از ای میدارد. روندهای توسعه شهری به گونه

کند. این نیز به این دلیل است که سالمتی محافظت می

ترین سرمایه یک سالمتی و رفاه شهروندان شاید مهم

میلیارد نفری  0.۹شهر باشد. اما با این حال که، بیشتر از 

کنند، نیمی از مردم هنوز از مسکن در شهرها زندگی می

و حمل و نقل ناکافی، بهداشت نامناسب و مدیریت 

پسماند و کیفیت هوا نامناسب مطابق با 

برند. گرچه شهرها رنج می WHOهای دستورالعمل

های بسیاری را به همراه داشته باشند، توانند چالشمی

هایی برای سالمتی بهتر، وانند فرصتتاما همچنین می

ا به تر رمحیط زیست تمیزتر و اقدامات اقلیمی متناسب

وجود آورند. شهرها همچنین باید با داشتن اختیارات 

واحد تحت نظر شهردار شهری که اختیار 

های بین بخشی را دارد مثالا در زمینه گیریتصمیم

تأمین ونقل، های حملریزی شهری، سیستمبرنامه

و فاضالب و مدیریت پسماند از فرصت ارائه  انرژی، آب

  .(WHO,2018)شده استفاده کنند 
شهرها از نگاه همکاری بهداشت شهری درکسل 

(UHC) های زیر برای بهبود بهداشت دارای فرصت

 باشند:شهرها می

 یشهر یزیرشهرها و برنامه یطراح. 9

 اهو پارک ییمواد غذا یهافروشگاه محل. ۹

 یونقل و استفاده از انرژحمل.0

 یو اجتماع یاقتصاد یهااستیس  .0

 ریثتأ یدرک چگونگ یرا برا یفرصت یمناطق شهر

 ادیآنچه را که  تاکنند یفراهم م یها بر سالمتمکان

 شتریب یارتقا عمل و محافظت از سالمت یبرا میریگیم
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مت سال ارتقا. میریبه کار گ یافراد ساکن در جوامع شهر

گرفتن سواالت مطرح شده  یمستلزم جد تیجمع

و  یتوسط مردم ، ارائه دهندگان خدمات بهداشت

 یازهایکه کار ما با ن یاست ، به طور گذاراناستیس

چالش  کی یباشد. بهداشت شهرمیمرتبط  یمحل

ها و اطالعات دهیاست و ما متعهد به گسترش ا یجهان

ر مردم را سالم ت یدگتواند زنیکه م میهست یاگسترده

 (.Drexel University, Urban Health Collaborative) کند

رشته  نیتاکنون در چند یمطالعه بهداشت شهر

 یخاص برا یهامختلف کار کرده است، هر کدام از روش

 یهاکنند. روشیخاص استفاده م نهیزم کی

 کارها استفاده شده است. نیاز ا یدر بعض کیولوژیدمیاپ

سه نوع مطالعه را  میتوانی، ما میال، به طور کلح نیبا ا

 یبرا کیولوژیدمیاپ یهاکه از روش میریدر نظر بگ

 یبه سواالت مربوط به بهداشت شهر ییپاسخگو

 موارد عبارتند از: نیاند. ااستفاده کرده

: یو شهر ییارتباطات روستا سهیمطالعات مقا -9

 عویو ش زانیم سهیکه به مقا یاواخر، مطالعات نیتا هم

 ییو روستا یدر مناطق شهر ریومو مرگ یماریب

 یهاکیکاربرد تکن نیتراند احتماالا متداولپرداخته

 نی، اگرچه ا اندبوده یدر بهداشت شهر کیولوژیدمیاپ

شده است. به  جیکمتر را ریاخ یهامطالعات در سال

، که قبالا بحث شد یولوژیدمیدنبال دو نقش مختلف اپ

ر د با روستاها عمدتاا  سهیدر مقا هاشهر مقایسهنوع  نیا

 نی. ارندیگیقرار م ینظارت ای یفیتوص یولوژیدمیگروه اپ

را با  یمنطقه شهر نیمطالعات به طور معمول چند

 ایکند، یم سهیدر همان کشور مقا ییمناطق روستا

 یشهر ریغ و یرا در مناطق شهر ریو مرگ و م یماریب

آخر اغلب به عنوان تمام  ، که موردردیگیدر نظر م

مطابقت  "یشهر"شود که از نظر یم فیتعر یمناطق

 ندارند.

: در شهرها در داخل کشورها سهیمطالعات مقا -۹

هرها ش ریتأث یپرداختن به چگونگ یتالش برا این نوع

شهرها، در  نیبهداشت ب سهیشامل مقا ی،بر سالمت

 با استفاده از خود .کشورها است نیب ایکشور  کیداخل 

مطالعات  نی، الیتحل یدیشهر به عنوان واحد کل

کنند تا در یم سهیمقا گریکدیمختلف را با  یشهرها

. رندیبگ جهیمرتبط با سالمت نت یشهر یهایژگیمورد و

داشته  ینظارت یتوانند نقشیمطالعات م نیاگرچه ا

 یهاهیفرض دیباشند ، اما ممکن است شروع به تول

دهد چرا  حیکنند که ممکن است توض کیولوژیات

 یمناطق شهر نیب یماریاختالفات در بهداشت و ب

 یهایژگیو صیتشخ ییبه توانا اتمطالع نیوجود دارد. ا

 تیکند که ممکن است سالمت جمعیشهرها کمک م

برسانند و ممکن است  بیبه آن آس ایدهند  شیرا افزا

اعث دهند که ب شنهادیرا در سطح شهر پ ییهاروش

 شوند.یم تیبهبود سالمت جمع

 یدرون شهر راتییانجام تغ طالعاتآزمون م -0

 )به عنوان مثال، محله( در سالمت. 

اده استف کیولوژیدمیاپ یهاکیاز تکندر این نوع 

ر در شهر ب یزندگ ریتأث یکرده و به درک ما از چگونگ

گروه از مطالعات در دهه  نیکمک کرده است. ا یسالمت

د در مور یشده است و اغلب شامل مطالعات جیگذشته را

با  یدر جوامع خاص شهر یارتباط زندگ یچگونگ

 یگروه بند یمطالعات بر رو نیاست. معموالا، ا یسالمت

 افراد متمرکز است و به طور معمول نقش جامعه ییفضا

در  یردرا در بهداشت ف یمنطقه شهر کیاقامت در  و

 (Galeaa & Vlahov,2005). رندیگینظر م

 عطاصر جأثیر گ ار بر بهداشت شهری: -7-3

 عدالت بهداشت شهری 

 آب و هوای شهری  

 محیط اجتماعی  

 آلودگی 

 محیط ساخته شده 

یک فرآیند  :عدالت بهداشت شهری -9-1-0

مشارکتی با استفاده از معیارهای عدالت در دستیابی به 

  ست.تدوین این استراتژی نقش اساسی داشته ا

ر جزیره ثاو گرما : هوای شهریآ  و  -۹-0-1
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 .گرمایی شهری بسیار مهم است

های تعیین نابرابری :محیط اجتماعی -0-0-1

اجتماعی در بهداشت در مناطق شهری در میان گروه 

 واقتصادی، جنسیتی  و قومی، اقتصادیو  های نژادی

یکی از  سرمایه اجتماعیرا دارد.  مهاجر نگرانی اصلی

 را خطرات سالمت فردیو  در تعیین پیامدها موارد مهم

ود شسرمایه اجتماعی شبکه به منابعی گفته می، دارد

که از طریق ارتباطات اجتماعی فرد به آن دسترسی پیدا 

این ابزار با ارزیابی روابط فرد با دیگران که در د. کنمی

کنند، سرمایه اجتماعی انواع خاصی از مشاغل کار می

 .(Prasad et al, 2016) کندگیری می افراد را اندازه

، ۹۱9۹در سال  در سطح جهان :آلودگی -0-0-1

  (AAP) طیمح یهوا یاز آلودگ یمرگ ناش ونیلیم 0.1

 (WHO,2014).رخ داده است 

محیط ساخته از نظر  :محیط یاتته شده -8-0-1

جذابیت بصری و ایجاد محیط جذب کننده از نظر 

سالمت روانی تاثیر بسازی در کلیت بهداشت شهری 

تواند مؤثری داشته باشد. جذب شهروندان به محیط می

باعث افزایش تحرک و فعالیت بدنی و افزایش مقیاس 

پیاده روی از چاقی و اضافه وزن شهروندان جلوگیری 

به هر نوع امکانات رفاهی امتیاز داده ر کل کند و دمی

شود و برای مقاصدی که سفرهای پیاده روی می

 شودهای بیشتری در نظر گرفته میوزنه، بیشتری دارند
Prasad et al,2016)). 

های اجرایی بخش بهداشت ییایت -3-8

های اجرایی سیاست در:  91-در پایخ به کووید

 بخش توسعه ملی سند درمان و بهداشت بخش

 آموزش و درمان بهداشت، وزارت درمان و بهداشت

 آمده است:  پزشکی
 اولیه هایمراقبت نیاز مورد مالی منابع تأمین -9

 با بالینی خدمات ارائه و دولت توسط بهداشتی

 مردم و هابیمه مشارکت دولت،

 داخلی ناخالص تولید از سالمت بخش افزایش سهم -۹

 مالی تأمین منابع در دولت سهم افزایش با همراه

 هایدر هزینه مستقیم مردم پرداخت کاهش بخش و

 سالمتی

 بخش مدیریت منابع در ایبیمه نظام نقش افزایش -0

منابع  تأمین در مردم عادالنه مشارکت و سالمت

 بیماری خطر از مستقل و سطح درآمد براساس

 منابع تأمین در مختلف هایبخش مشارکت افزایش

 ناشی ایجاد مخاطرات با متناسب سالمت بخش مالی

 سالمت. بخش در از عملکرد آنان

 اسناد و قوانین در داشت اذعان باید بنابراین 

 در قوانین و سالمت تأمین اهمیت باالدستی متعدد

 عدالت و سالمت تأمین اهمیت متعدد باالدستی اسناد

ریزان برنامه و گذارانسیاست توجه مورد سالمت در

 و ریزیبنابراین طرح است. قرار گرفته کشور اقتصادی

 مسائل ترینمهم از یکی دخالت نحوه بندی اولویت

 Ismailpourاست ) گذاریسیاست رو جهت پیش

Roshan et al; 2018.) 

های محلی و بهداشت ارجباط حکومت -1-3

 شهری در قانون

ها در حوزه وظایف شهرداری: ایران -9-1-0

 (55بهداشت شهری )ماده 
مراقبت در امور بهداشت ساکنین شهر و تشریک  -

مساعی با مؤسسات وزارت بهداری در آبله کوبی و تلقیح 

 واکسن و غیره برای جلوگیری از امراض ساریه.

جلوگیری از شیوع امراض ساریه انسانی و حیوانی و  -

ها به وزارت بهداری و دامپزشکی گونه بیماریاعالم این

ها و دور نگاه ام بروز آنهای مجاور هنگو شهرداری

داشتن بیماران مبتال به امراض ساریه و معالجه و دفع 

حیواناتی که مبتال به امراض ستریه بوده و یا در شهر 

 (.Council Assembly; 1955بالصاحب و مضر هستند )

وظایف شوراهای شهر در حوزه بهداشت شهری 

 (19)ماده 

های سائیبررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نار -

اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و 

پیشنهادهای  -ها و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرح
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ها های کاربردی در این زمینهحل اصالحی و راه

ریزی و ارائه آن به مقامات مسئول جهت برنامه

 ذیربط.

 نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر. -

اراضی غیر محصور شهری تصویب مقررات الزم جهت  -

عمومی و عمران و زیبایی  از نظر بهداشت و آسایش

 شهر.

نظارت بر ایجاد گورستان، غسلخانه و تهیه وسایل  -

حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر 
(Council Assembly; 1996). 

 وظیفه هاشهرداری آمریکا درجهان:  -۹-1-0

 را خدمات بیمارستانی و عمومی بهداشت خدمات ارائه

در  توانندمی حتی و دارند عهده بر را اضافی صورت به

 از انگلستان، در .قوانین بپردازند وضع به زمینه این

 که است این هاشهرداری تشکیل اهداف ترینمهم

 مسئولیت سازمان خاصی که عهده گیرند بر را وظایفی

 با مبارزه و عمومی بهداشت مانند ندارد عهده بر را آن

 عرصة در قوانین وضع واگیردار؛ شیوع بیمارهای

لندن  شهرداری وظایف و ازجمله اختیارات نیز بهداشتی

 سالمت تأمین در شهرداری ژاپن در شود. می محسوب

تأمین بهداشت  بهداشت، آموزش زیست، محیط

 خدمات ارائه کواالالمپور در دارد. بسزایی نقش عمومی

 از مراقبت شهری، ازجمله خدمات شهروندان مورد نیاز

 عهدة بر آن آموزش عمومی و بهداشت زنان، سالمتی

 بیمارستانی خدمات انجام آلمان است. در شهرداری

 بر ایالتی حکومت سوی از که است وظایفی ازجمله

 سبب است. بدین شده ها گذشتهعهده شهرداری

ساختن  کجا در و چگونه در گیری تصمیم نظیر مسائلی

حکومت  و شهرداری توسط شهرداری، تانبیمارس

 شد، بیمارستان ساخته آنکه از بعد شود.می حل ایالتی

 نوع این پرسنل است. شهرداری عهده به آن اداره

 شهرداری ها کارکنانآن پزشکان حتی هاا،بیمارستان

 (.Honary; 2019شوند )می محسوب

فراگیر  بیماری با مبارزه که تکلیف رسدمی نظر به

 از دنیا مختل کشورهای در قالب بهداشت شهریدر 

 به منحصر نه تکلیف و هاشهرداری مشترک وظایف

 های سازمان سایر موازات به باشد که هاشهرداری

 پذیردمی انجام و اقتصادی فرهنگی امنیتی، بهداشتی،

 به بیشتری اختیار کشورها از برخی که تفاوت این با

 قائل زمینه این در مختلف امور برای انجام شهرداری

 (.Honary; 2019اند )شده

جایگاه مدیران شهری در کطترل  -3-91

های کنترل و مدیریت بیماری: 91-ویروس کووید

به یک فرد و یا گروهی از افراد نیاز دارد که  ،گیرهمه

 مورد اعتماد شهروندان باشند و بتوانند از میزان مرگ

کنند و قدرت و افراد مبتال به این بیماری جلوگیری 

 Motevaseli) توانایی کنترل این بیماری را داشته باشند

et al; 2020)حالی که مدیریت از باال  ر حقیقت، در. د

 یهای حاکمیت چند سطحبه پایین از طریق سیستم

برای هماهنگی فعالیت ها ضروری است، برای انجام 

زیرک و به موقع به برخی از سطح رهبری  اقدامات

 .Sharifi &  khavarian,2020:8)) ز استمحلی نیا

 عهدة مدیران بر المللی بین اسناد در که تعهداتی

 است، نهاده شده مسری هایبیماری با مقابله در شهری

 و هاستحکومت دوش بر که است تکالیفی حقیقت در

 این هاحاکمیت عنوان بازوی اجرایی به هاشهرداری

 المللی بین بهداشتی مقررات .دهندمی انجام را وظایف

حق بر  درزمینة بهداشت جهانی های سازمان پروتکل و

برای  واگیر هایبیماری با مقابل خاص طور به و سالمتی

 بحران در ویژه به کلی مشی خط عنوان به شهرداران

شود  تواند تلقیمی  ۹۱۹۱سال  در کرونا بیماری شیوع

(Honary; 2019 .) 

شهری، به خصوص بروز های در شرایط بروز بحران

های ها، خودکفایی محلهبالیای طبیعی یا شیوع بیماری

شهر و مدیریت در مقیاس محلی اهمیت دوچندان 

ها ای باید مبتنی بر سازمانیابد. این مدیریت محلهمی

و نهادهای اجتماعی محله شکل بگیرد. در مدت ابتال به 

کرونا و مقابله با آن، تجربه نشان داده اقدامات مؤثری 
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در سطح محالت، همچون اطالع رسانی در مورد مسائل 

های بهداشتی، ضدعفونی معابر و بهداشتی، توزیع بسته

 مراکز اصلی محله، با همکاری نهادهای محلی و مدیریت

 ویژه در محالت کم برخوردار مؤثر بوده است شهری به
(Farnam et al; 2020.) 

 ایگسترده وظایف جهان سراسر در هاشهرداری

 و ارائه خدمات بهداشتی که دارند شهرنشینان قبال در

 رود. هنگاممی به شمار هاآن ترینمهم ازجمله سالمتی

 بر عالوه شهرها، در های واگیربیماری بروز و ظهور

 کنترل درمان، و بهداشت وزارت مانند درمانی نهادهای

 نظر زیر بهداشتی عملکردهای از بر بسیاری نظارت و

و  قرنطینه پذیرفت، خواهد ها صورتشهرداری

 معابر و کردن ضدعفونی اصناف، فعالیت در محدودیت

 دفن های بیماران،نقاهتگاه کردن دایر عمومی، اماکن

 و بهداشتی هایپروتکل تدوین باختگان، جان اجساد

 وظایفی ازجمله همگی ... ها وآن اجرای بر نظارت

 نهاده هاشهرداری عهدة بر مستقیم طور به که هستند

 نهادهای سایر با ارتباط در که توان گفتمی و اندشده

 بنابراین گردند؛می ایفا نظامی حتی بهداشتی و

 از جلوگیری و مبارزه در دیگر با  نهادهای همکاری

وظایف  ترینمهم ازجمله مسری هایبیماری شیوع

 تشخیص و رود. شناساییمی شمار به هاشهرداری

 هاخاص شهرداری وظایف از آن بودن فراگیر و بیماری

 بهداشتی عهدة نهادهای بر کار این و رودنمی شمار به

 تحقیقاتی، امور از انجام بعد البته که است درمانی و

 عمل زمینه این در اجرایی بازوی عنوان به هاشهرداری

 (.Honary; 2019خواهند کرد )

 زیست، محیط و ایمنی بهداشت، مدیریت نظام

در  که است کلیدی عنصر 1 پایه بر مدیریتی نظامی

 به است؛ گردیده تشریح نظام این ( عناصر9شکل )

کنترل  همچنین و نظام عناصر بین روابط تعیین منظور

 عناصر، از یک هر به مربوط هایفعالیت انجام نحوه

بدین  تا داد نشان شماتیک صورت به را آن توانمی

 مورد اطالعات و هافعالیت گردش کلی جریان وسیله

 خور باز مسیرهای و گرفته نظر تحت را سیستم نیاز

 نظام کلیدی نمود. عناصر کنترل درستی به آن را

 9در شکل زیست محیط و ایمنی، بهداشت مدیریت

 . شودمی داده نمایش

 
عطاصر کلیدی نظام مدیریت ایمطی   – 9شکل

 .(Padash et al; 2007) بهداشت و محیط زیست

 

 ایمنی بهداشت، مدیریت سیستم کاربردی مدل

برای  الگوئی عنوان به تواندمی شهر در زیست محیط و

 به که شهر اجرائی نهادهای و هاسازمان و شهرداری

و  تجهیزات احداث و اجرا طراحی، زمینه در خصوص

 فعالیت شهری سبز فضاهای و امکانات شهری مبلمان

وضعیت ایمنی،  از اطمینان کسب جستجوی در و دارند

 نظارت تحت نواحی و مناطق زیست محیط و بهداشت

 اصول به این خود پایبندی دادن نشان و شهر در خود

 ذینفع هایسازمان دیگر و شهروندان نظیر مراجعانی به

 با انطباق خود برای تالش نمودن هدفمند و شهری

 قالب در زیست محیط و بهداشت، ایمنی مشی خط

 بهره مورد هدف هستند، مبنای بر مدیریت نظام یک

 سیستم این برقراری و ایجاد جهت گیرد؛ قرار برداری

 سیستم این با عناصر رابطه در ذیل الزامات شهر در

 .(Padash et al; 2007شوند ) گرفته نظر در باید

که به بهترین نحو قادر به مقابله با  هاییشهرداری

شدید خواهند بود، از  گیرهای همهتأثیرات بیماری

آمادگی قبل از وقوع بحران خوبی برخوردار هستند، 

ذخایر مواد غذایی و کاالهای اساسی را به خوبی مدیریت 

اند هداشتها کرده و برنامه مدونی برای کنترل و توزیع آن
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توانند به جمعیت خود و منابع محلی خود متکی و می

باشند تا بتوانند از شهروندان خود مراقبت کرده، خدمات 

اساسی را ارائه دهند و نظم اجتماعی را حفظ کنند. با 

های توجه به تجارب به دست آمده از شیوع بیماری

متعدد در طول تاریخ، توانایی یک شهرداری در آگاهی 

کافی به شهروندان و حفظ آرامش در میان آنان  بخشی

 کلید اصلی مدیریت بحران ناشی از شیوع بیماری است.

باید توجه داشت که ممکن است زمان زیادی طول 

های محلی به واکسن و یا ها و دولتبکشد تا شهرداری

های درمان بیماری دسترسی پیدا کنند؛ بنابراین روش

تی استاندارد و رعایت های بهداشگیری از روشبهره

، که هدف از آن دور نگه "فاصله اجتماعی"راهبردهای 

تواند شیوع ویروس در داشتن مردم از یکدیگر است، می

 یک منطقه را به طرز چشمگیری تغییر دهد

(Motevaseli et al; 2020).  

بهداشت هر محیط با توجه به شرایط محیطی، 

اگذاری بهداشت اقلیمی، نژادی و ... متفاوت است پس و

شهری و زیر مجموعه کردن بهداشت عمومی شهری به 

تواند سطح بهداشت شهری و محیطی مدریت محلی می

 باال برده و به صورت کارآمدتر اقدام شود.

 از قبل هاشهرداری اقدامات الزامی -99-3

  گیرهمه هایبیماری شیوع

آگاهی از پیامدهای احتمالی شیوع  -9-99-0

و شناختی کافی هر شهرداری از بیماری  درکبیماری: 

گیر و نحوه تأثیرگذاری شیوع آن در هر منطقه همه

ضروری است قبل از شیوع هر نوع اپیدمی، باید وظایف 

مسئولین مهم و کلیدی در مدیریت بیماری هم در 

صورت شفاف سطح ملی و هم در سطح محلی به

مشخص شود؛ بنابراین آمادگی قبل از شیوع هر نوع 

کند که بداند در بیماری به هر شهرداری کمک می

هنگام بروز بیماری چه اقدامی باید انجام دهد همچنین 

کند تا در صورت خألهای این موقعیت را فراهم می

موجود، دولت ملی امکانات کافی را برای شهر فراهم 

 کند.

 مدیریت کمیته کردن یازماندهی -۹-99-0

 و بحران مدیریت کمیتهریزی: برنامه و بحران

 شیوع از قبل است بهتر شهرداری هر ریزیبرنامه

 باشد: داشته توجه ذیل موارد به واگیر بیماری

 عمومی رفاه و امنیت -

 عمومی درمانی و بهداشتی خدمات -

 غذایی امنیت -

 تجارت و بازرگانی -

 گذاریسرمایه مالیه، دارایی، -

 و نقل حمل و تدارکات -

 کمیته سخنگوی -

 اطالعات فناوری و دور راه از ارتباطات -

 از بیشتر که کسانی جشخیص -0-99-0

 اینکه برای:  هستطد تطر مارض در دیگران

 برای اقدامی هر مربوطه، کارگروه و شهرداری

ها بیماری از ناشی مرگ ومیرهای تعداد کاهش

 :تا است الزم دهد انجام

 به احتمال میزان بیشترین ناحیه در که کسانی -

 دارند. را شدن مبتال

 کنترل و مقابله برای شهردار هر که امکاناتی و -

 کند. مشخص را دارد اختیار در بیماری

 هر در موجود امکانات برریی -0-99-0

 چالش های رفع برای برنامه ها جایین و ناحیه

 موجود:

 غذایی ذخیره -

 درمانی امکانات -

 آب تصفیه منابع و آشامیدنی آب -

 گرمایشی ژنراتورها، نقلیه، وسایل برای سوخت -

 (.Motevaseli et al; 2020تجهیزات ) سایر و

 

 روش جحقیش -4

آن  بوده و در یفیتوص یلیاز نوع تحل قیتحق نیا

روش از  نیمحتوا استفاده شده است. ا لیاز روش تحل

 یانجام شده یهاو استفاده از پژوهش جینتا بیترک



 

 09-وویدک یدمیمقابله با اپ یبرا یبهداشت شهر یدر برقرار یمحل یهانقش حکومت یبررس .، عبدود، فرخپورعباس 
 

 یکل یریکسب تصو یبرا لیبه عنوان واحد تحل نیشیپ

به مراتب مؤثرتر و  یموضوع پژوهش کیو شفاف از 

در آن  دیجد یشپژوه یطرح ها فیاز تعر دتریمف

موجود  یهاتفاوت توانیموضوع است و به کمک آن م

 دنیرسر شده را استنتاج کرده و د انجام قاتیدر تحق

 انیاز آن بهره جست و به ب یو کاربرد یکل جیبه نتا

 که داده دهدیبه پژوهشگران امکان م لیفرا تحل گرید

 بیو مطالعه را باهم ترک یبررس نیحاصل از چند یها

مطالعـه به صورت کتابخانـه ای و  یها هکنند. داد

 نیشیپ یپژوهش ها جیاستفاده از آمار و اطالعـات و نتا

 است. دهیگـردآوری گرد

 

 یافته های پژوهش -5

های محلی در حوزه اقدامات حکومت -9-5

های مرجبط با بهداشت شهری برای مقابله با 

با بررسی مجموعه اقدامات انجام : 91-اپیدمی کویید

های محلی در نقاط مختلف جهان شده توسط حکومت

حوزه  1اقدامات مرتبط با بهداشت شهری در قالب 

 آوری پسماند و مدیریترسانی، آب رسانی، جمعخدمات

رسانی، عمومی پسماند، تغذیه، بهداشت و درمان، آگاهی

خانمان و تدابیر و ضد عفونی و تمیز کردن، افراد بی

 های اجرا شده طبقه بندی شده است.محدودیت

 حال در شهرهاجداوم تدمات ریانی:  -5-9-9
 خدمات به مردم که هستند این از اطمینان کسب

پسماند، تامین غذا، ب، مدیریت آ تأمین مانند اساسی

 در حتی باشند، متصل تأمین تجهیزات درمانی و ...
 احتمالی و به دالیل ساختاری تأمین این که شرایطی

 با مقابله برای تقال در محلی رهبران .نباشد مداوم

 از عمومی شهری ناشی بهداشت تهدیدات پیچیده
 .(OECD, 2020)کرونا هستند.  ویروس گیریهمه

 به توجه با حوزه این ریانی:آ   -5-9-۹
 با مبارزه برای پیشگیرانه اقدام ترینمهم و تریناصلی
 بهداشت و دست شستشوی ویروس، یعنی این شیوع

 است. در برخوردار باالیی از اهمیت عمومی کلی

 موقت صورت به آب خدمات ،متحده( دیترویت )ایاالت
قبوض  پرداخت عدم دلیل به قبالا که خانواری هزاران به

 اا مجدد بهداشتی اعتراضات در میان بود، شده قطع
 متحده ایاالت در ایالت هفت .شد بازگردانده

نیوجرسی،  کانکتیکات، نیویورک، )ویسکانسین،

 هاقطعی تعویق به حکم( لوئیزیانا و ایلینویز پنسیلوانیا،
 سه تا را آب شارژ)اسپانیا(  آلورا محلی دولت .اندداده

 دلیل به که از مؤسساتی دسته آن برای بعدی ماهه
 عموم برای شده، ایجاد توسط دولت که هاییمحدودیت

 از بسیاری فرانسه، در .است کرده حذف اند،مانده بسته

 تأمین از اطمینان برای اقداماتی اجرای در حال شهرها
 به بهداشت شدید نیاز زمان در مردم برای کشیلوله آب

 آب انبارآبده  تحویل با همچنین درلیما )پرو( هستند
 به آشامیدنی آب عرضه تضمین دنبال به آشامیدنی،

 شهر است )همان(. مناطق پذیرترینآسیب

ا ب مدیریت پسماند:آوری پسماند و جمع -5-9-0

و تأثیرات آن بر سالمتی انسان  91-ادامه اپیدمی کوید

ته ها خواسو اثرات منفی اقتصادی، بیش از پیش از دولت

آوری زباله از جمله مواد زاید پزشکی، خانگی شده جمع

های خطرناک را به عنوان یک فوریت در و سایر زباله

دستور کار خود قرار دهند و خدمات عمومی ضروری به 

منظور به حداقل رساندن تأثیرات ثانویه احتمالی بر 

سالمتی و محیط زیست را مدنظر قرار دهند. اپیدمی 

مرحله از شرایط اقتصادی و اکثر ما را در یک  91-کوید

شود که جوامع ما سیاسی قرار داده است که یاد آور می

حتی با وجود خدمات پزشکی بسیار پیشرفته، نسبت به 

چنین تهدیداتی به شدت آسیب پذیر هستند. به طور 

ویژه در حوزه مدیریت پسماند، آنچه مسلم است، 

 سطهای جامد شهری توافزایش قابل توجه مقادیر زباله

خانوارها و کاهش ضایعاتی که توسط تولید کنندگان و 

شد. در اصل در شرایط کنونی بخش خصوصی تولید می

با در نظر گرفتن موارد عنوان شده، همچنین مدیریت 

 های افراد مشکوک یا مبتال به بیماری که درزباله
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امات ها و اقدبرند، بایستی با برنامهقرنطینه به سر می

 (.Monafi; 2020) گردداساسی مدیریت 

عنوان نمونه شهر وین تعداد کارکنان به  

آوری زباله، تصفیه پسماند و دفع زباله افزایش داده جمع

است و از کارگرانی که دارای نقص ایمنی دارند استفاده 

در  9های ریجکتینمیکند. شهر سالزبورگ زباله

های پالستیکی مقاوم را های کوچکتر و در کیسهحجم

ها اعالم کرده است. شهر والون لزوم پسماند کردن زباله

آوری زباله از طریق مخازنی که در کل مناطق جمع

گیرد. در فالندرز شهری پراکنده کرده است صورت می

آوری آوری از درب منازل، اولویت برای جمعجمع

و آلی از درب منازل است و رعایت های ریجکتی زباله

بهداشت از آلودگی در اثر تماس با زباله توجه کرده 

های است. در شهرهای هند لزوم جداسازی ماسک

سازی جمعی استفاده شده و آموزش همگانی و آگاهی

آوری صحیح و برای کاهش هر چه بیشتر زباله و جمع

ها توجه کرده است. شهرهای انگلستان بهداشتی آن

ساعت برای  1۹آوری زباله شرط حداقل برای جمع

Tehran Stانتقال پسماند را اتخاذ کرده است ) udi es  

and Pl anni ng Cent er;  2020.) 

 معمول طور به زباله آوریجمع )ایتالیا(، پارما در 
 مجبور خانه در که کسانی جز به شود،می انجام همه برای

 طبق باید باقیمانده هایزباله کلیه .هستند قرنطینه به

 بهداشت ملی سازمان توسط شده صادر پروتکل
تقاضا  حسب بر زباله آوری شوند. جمع آوریجمع

 ثانوی اطالع تا غیره( و باغی، هایزباله حجیم، های)زباله
 متحده( )ایاالتنیوآرک  و لوکزامبورگ شهرهای در

 بزرگ سازمان پنج ،لهستان در .است شده متوقف

 شدند متوسل دولت به شهری جامد هایزباله مدیریت
 پسماند مدیریت در بخش مقررات وجود عدم خصوص تا

)پرو(  لیما در .دهند هشدار گیرهمه بیماری این مورد در

                                                           
 ارزشمند فلز کاغذ، آلی، های بخش جداسازی مرسوم، روال -9
 سوزاندن برای معموالا و ماند می باقی آنچه و است شهروندان توسط پسماند

 و است شده تضمین شهر مرکز در زباله آوریجمع
است  محلی هایدولت سایر به کمک حال در شهرداری

(OECD, 2020). 
نیز از این قبیل کارها صورت در شهرهای ایران 

گرفته است، مانند شهر اصفهان که اعالم کرده است 

قرمز باشد  های کرونایی در رنگهای بیماریزباله کیسه

 پسماند آوری جمع خودروهای و بازیافت های و ایستگاه
 نبود از اطمینان کسب و شرایط بهبود زمان خشک تا

است و  تعلیق درآمده برای سالمت به حالت تهدید

 پسماند میزان کاهش برای شهروندان مشارکت ضرورت
تولیدی را اولویت اقدامات خود قرارداده است. در شهر 

 مدیریت اهمیت به های قم، تهران و مشهد، توجه
 کردن ها و لزوم مشخصپسماند و  تفکیک زیاله

را  91 به کووید مشکوک یا مبتال افراد زباله هایکیسه

 هاینین در شهر شیراز کالساند همچاعالم کرده
 با مجازی فضای در و بهداشتی اصول رعایت با آموزش
 هایشرکت پرسنل و برای پاکبانان کرونا ویروس موضوع

 هایسازمان برگزاری و دستورالعمل با قرارداد طرف
 کارخانه نمودن کرونا تدوین گردید. تعطیل بهداشتی

 هایسطل گندزدایی و تفکیک پسماند و شستشو
 Tehranروزانه صورت گرفت است ) صورت به پاکبانان

St udi es  and Pl anni ng Cent er;  2020.) 

تغذیه صحیح و مناسب از ارکان   جغ یه: -5-9-0

و خاتمه اپیدمی  91-اصلی مقابله در برابر انتقال کویید

های غذایی برای کسانی باشد به همین دلیل کمکمی

هایی نواع دیگر کمکای کافی ندارند از اکه فرصت تغذیه

است که به ویژه توسط دولت های محلی در این دوره 

های در این زمینه، کمک(. Bayraktar,2020)شود ارائه می

ارائه شده توسط شهرداری هلسینکی جلب توجه 

منطقه مختلف  1کند. با ایجاد نقاط توزیع غذا در می

خانمان در محدوده خدمات شهر برای افراد بی

های غذایی داشته شهرداری، سعی بر حمایت از کمک

  .گویند می  ( residual waste ) ریجکتی پسماند را شود می آوری جمع
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تهران ، همچنین در  (city of Helsinki,2021)است 

 غذایی مواد بانک و دیدگانز آسیبا حمایت صندوق
 91-های اجرایی مقابله با کوویدمحلی در دستورالعمل

Tehran Stقرار گرفته است ) udi es  and Pl anni ng 

Cent er;  2020.) 

 91-کووید اثرات بهداشت و درمان: -5-9-5

گذارد. از بیشتر در بخش بهداشت و درمان تأثیر می

متی کارمندان؛ این وخامت منابع دارویی گرفته تا سال

بخش عالوه بر داشتن مسئولیت بزرگ برابر مردم، شامل 

ترین اشتباه خطرات عملیاتی زیادی بوده و کوچک

تواند به فاجعه تبدیل شود، اما با وجود همه این می

کند. هنگامی موارد در این مرحله نقش نجات را ایفا می

ر های شهرهای بین المللی مورد بررسی قراکه نمونه

های محلی نیز در گیرد، قابل توجه است که دولتمی

های زیادی به بقای بخش زمینه مبارزه با اپیدمی کمک

اند. به عنوان مثال، شهرداری رم با بهداشت کرده

وسیله نقلیه شهرداری برای پرسنل  9۱۱اختصاص 

بهداشتی در زمینه مبارزه با اپیدمی، پشتیبانی 

از طرف دیگر،  .(Bilgiç,2020) کندونقل را فراهم میحمل

های بهداشتی شهرداری پاریس برای پرسنل مراقبت

 کندکند و ماسک رایگان توزیع میماسک تولید می

(paris,2020 as cited in My Bilgiç,2020.)  شهرداری

مسکو با نصب تجهیزات اندازه گیری تب شهروندان در 

ورودی های مترو شهر، اندازه گیری تب مسافران را 

 Official website of the Mayor of)انجام می دهد 

Moscow, 2020 آمبوالنس مربوط به  05( و همچنین

شهرداری کالنشهر استانبول به طور ویژه در برابر 

ظور ارائه خدمات حمل و نقل بیمار ویروس کرونا به من

 (.Istanbul,2020)اند مجهز شده

ر تمنظور خدمات رسانی دقیقبهشهر شنژن چین، 

با درمان در یک مکان  و کارشناسان، منابع بیماران،

 راهنمای افراد نزدیک و کرده است و جداسازی متمرکز
هایی که بیمار مبتال به خانه برای خانه در محافظت

ارند سعی در کنترل گسترش ویروس کووید کووید د

چین  هوبای استان داشته است. همچنین شهر هوانگش،

 محلی و ترمیم هایپزشکی و درمانگاه به تقویت مؤسسة
 منابع و پزشکی و متمرکز کردن اصول درمان سیستم
های به مقابله با کووید پرداخته بیمارستان در موجود

 هایبیمارستان حول پزشکی شبکه است. شهر سنگاپور،
پرستاری ایجاد  هایخانه و محلی هایعمومی بیمارستان

 ها،تخت تجهیزات، خدمات و گردید و با ادغام شبکه
 اجرایی پزشکی و استفاده از ابزارهای الکترونیکی سوابق

 هایقیمت خدمات خصوصی از صف اهرم کاهش و
های دولتی جلوگیری گیری کرده و بیمارستان در شلوغ

 باز محلی، فضاهای اجتماع تجهیز کردن واحدهای به
پزشکی کرده است  خدمات با تجاری عمومی و خدمات

جلوگیری کند. در شهر  91-تا سریع تر با اپیدمی کووید

 مقدم خط عنوان همگانی به بهداشت هانوی نیز مرکز
بیمارستان مافوق  یک بحران سریعا تبدیل به مدیریت

کافی  درمانی به میزان ستانشده و با تجهیز کردن بیمار

 درمان سریع برای سعی در ایجاد محیطی مناسب
Tehran Stبیماران کرده است ) udi es  and 

Pl anni ng Cent er;  2020.) 

در این راستا شهرداری اصفهان اقدام به کارهایی 

 و دستکش ماسک، شامل بهداشتی هایمانند اهدا بسته
 هزار یک کار، توزیع کودکان به آموزشی هایبسته

 خانه فصلی، توزیع کارگران بین شو و شست قابل ماسک
کمتر  هایمحله در ویژه به سالمت بسته خانه به

 و بهداشتی تجاری، های اداری،برخوردار، ساختمان
 خودرویی پسماند آوریجمع درمانی، توزیع پالستیک

 عمومی فضاهای منطقه، آمادگی ورودیهای و میادین در
 ایمنی نکات دستورالعمل بهداشتی و رعایتشهر، ابالغ 

 فضای در که شهرداری دستکش به کارکنان ماسک و از
خطر هستند کرده است  معرض در و دارند حضور عمومی

 مواد و فردی حافظت تجهیزات و در مشهد لباس،
 جهت داوطلب مردمی نیروهای به کننده ضدعفونی
گرفته است و  قرار معابر شهری کردن ضدعفونی

 بودجه تومان میلیارد 9۱مچنین شهر تبریز اختصاص ه
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 و ودستکش ماسک ضدعفونی، هایمحلول خرید برای
شهروندان،  و و کارگران کارکنان میان در توزیع آن

ضدعفونی و بکار  هوشمند هایتونل وساخت طراحی

پرتردد از جمله  ادارات و بانکها ورودی پیری آن در در

مقابله با شیوع ویروس اقداماتی است که در راستای 

 انجام داده است )همان(. 91-کووید

 آگاهی عمومی )آموزش عمومی(: -5-9-8

های پیشگری از افزایش آگاهی عمومی و آموزش روش

یکی از راهکارهای اساسی در حوزه خدمات  91-کویید

شهری است که موجبات برقراری بهداشت شهری را در 

تمام پی خواهد داشت. در این جهت است که 

ها و های کالنشهرها از طریق وب سایتشهرداری

های اجتماعی خود، اقدامات انجام های رسانهحساب

شده در سراسر شهر و اقداماتی را که باید در زمینه 

گذارند. انجام شود، به اشتراک می 91-مبارزه با کویید

ز ها اپوسترهای تبلیغاتی تهیه شده توسط شهرداری

اهی بخشی در حمل و نقل های آگطریق کمپین

شوند. در زیر چند عمومی، مدارس و محل کار نصب می

های کالنشهرها در زمینه نمونه از اقدامات شهرداری

 اطالع رسانی به مردم آورده شده است: 

شهرداری کالنشهر آنکارا از طریق وب سایت خود 

را که در جهان انجام  91-اقدامات مقابله با کویید

های کند. مجدداا، شهرداری متنل میپذیرد منتقمی

 91-اصلی اطالع رسانی وزارت بهداشت در مورد کویید

های مربوط به اقدامات کلی در سطح شهر را و اطالعیه

های وسایل نقلیه عمومی نظیر مترو روی صفحه نمایش

 T.C. Ankara)گذارد منتشر و به اشتراک می

municipality website,2020).  در ایران، اقدام به

 پوستر، تبلیغات بنر، توزیع نصبرسانی از طریق آگاهی
منطقه،  سطح در آموزش فرهنگی و اقدامات محیطی، 

ساعته رایگان،  ۹0 تلفنی مشاوره طرح اندازی راه

 سبز فضای کارگران جمله از شهرداری کارکنان آموزش
پاکبانان در شهرهایی مانند اصفهان،  و شهری خدمات و

 Tehran)م، تبریز، تهران و ... صورت گرفت است ق

St udi es  and Pl anni ng Cent er;  2020.) 

در طی فرآیند  ضد عفونی و جمیز کردن: -5-9-1

اپیدمی در فضاهای پرکاربرد و شلوغ  توجه به تمیز 

های مؤثر در کاهش خطر کردن سطوح، یکی از روش

. به همین دلیل، (WHO,2020) انتقال بیماری است

اقدامات ضد عفونی برای اطمینان از بهداشت سطوح و 

ترین اقدامات انجام شده فضاها در سطح شهر از اساسی

 91-های محلی در زمینه مبارزه با کوییدتوسط دولت

عالوه بر این، نظافت و ضد عفونی وسایل نقلیه  .است

های میوه و تره سالنها، میادین و ها، باغعمومی، پارک

شود شهرها انجام میهای کالنهرداریبار توسط ش

(Bilgiç,2020)برای مثال شهرداری شهر مانیسا ترکیه . ،

های عمومی، ها و باغ، پارکتمام مساجد در مرکز شهر

های اتوبوس را ضد عفونی های بازی و ایستگاهزمین

 (.Turkish Municipalities Association, 2020)کند می

به  خودرو دستگاه کبه وسیله یشهر اصفهان 

 یک خود، سر جت واتر و لیتری هزار مخزن همراه
 عدد پنج و اتوماتیک تمام مکانیزه جت واتر دستگاه
 به  دیده آموزش اکیپ چهار و کولی لیتری  12مخزن 

 ها،المان معابر، مستمر و روزانه معابر و به ضدعفونی
 منطقه سطح هایتمامی بوستان بازی در هایمجموعه

 کودکان نگهداری های اتوبوس و مترو و مرکزایستگاه و
پرداخته است. همچنین شهرهای  اصفهان متکدیان و کار

دیگری مانند قم، تبریز، شیراز، مشهد، لندن، 

پکن، مادرید ، مسکو، تهران و ....  و کواالالمپور، سئول

Tehran St)اند ی را انجام دادهخدمات مشابه udi es  

and Pl anni ng Cent er;  2020.) 

خانمان در افراد بیافراد بی تانمان:  -5-9-2

سراسر شهرها، به دلیل عدم دسترسی به امکانات 

بهداشتی مناسب و قرار گیری در فضاهای آلوده عالوه 

بر بیمارشدن به دلیل قرنطینه نشدن در فاضی مناسب 

ها کنند. لزا شهرداریبه عنوان ناقل بیماری عمل می

اقداماتی خوب مانند تهیه محل اسکان موقت برای افراد 

به عنوان مثال، (. Bilgiç,2020)اند خانمان را اجرا کردهبی
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، شهر نیویورک افراد بی خانمانی را 91-با روند کویید

ا هکنند در پناهگاهکه در مرکز شهر و مترو زندگی می

های مناطق مختلف شهر قرار داده است و هتل

(NYC,2020.)  به همین ترتیب، توسط شهر لندن اعالم

های مرکز خانمان در هتلبی 9۱۱۱ شد که بیش از

میلیون پوند به این منطقه  9۱مستقر شده و تقریباا 

و  (city of London,2020)اند خدمات منتقل شده

 همراه به را امنی هایاقامتگاه و هااتاقهمچنین این شهر 
 همچنین و غذایی هایو فراورده بهداشتی خدمات
سازی افراد  هقرنطین پزشکی برای های دائمیمراقبت

سرپناه فراهم آوری کرده است بی افراد و هاخواب کارتن

 از پذیرایی برای قرنطینه مرکز دو و شهر پاریس افتتاح
های آنجلس تیم خانمان افتتاح کرده و در لسبی

های ایجاد شده است. در خانمانبی به  تسهیالت رسان 

انجام ها اقدامات مشابهی را داخل کشور نیز شهرداری

 داوطلبانه هایاند به عنوان مثال در شهر تهران تیمداده
افراد  با چهره به چهره بخشی آگاهی برای دیده آموزش و

 Tehran)متکدی طراحی شده است  خواب، کارتن

St udi es  and Pl anni ng Cent er;  2020.) 

: در اکثر هاجدابیر و محدودیت -5-9-1

های حسابرسی تهای کالن شهرها کلیه فعالیشهرداری

از جمله بهداشت، فاصله اجتماعی، قوانین ماسک 

 پوشیدن و ... در حال انجام است از جمله:

شهرداری کالنشهر ارزروم ترکیه در تمام مشاغل 

مربوط به فروش محصوالت غذایی به ویژه در بازارها، 

قوانین فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از ماسک و 

 Erzurum Metropolitan)کند دستکش را بازرسی می

Municipality, 2020.)  برخی از شهرهای کشور چین با

 در تماعات و بازرسیاج در خروج و ممنوعیت ورود

 محلی مدیریت کردن و در شهر همیلتون کلیه تجمعات

 هاضروری و کلیه کنفرانس غیر و حضوری هایآموزش

 ها لغو گردیده است در نیویورک از ازدحام همایش و

کنند عمومی جلوگیری می فضاهای در جمعیت

ها پارک تفریحی و  هایهمچنین در کالیفرنیا مکان

 افراد از متری ۹ هر لندن حفظ فاصلهتعطیلی و در ش

سبز اعالم شده است. در شهرهای  فضای و هاپارک در

شهر  در خروج و شدن ورود محدودایران اقداماتی چون 

 و نسبی، تعطیل  شدن مدارس قرنطینه وجود
 و مسابقات مراسمات از برخی و ادارات ها،دانشگاه

مترو و  مسافرین تعداد در مشابه ظرفیت ورزشی، کاهش

 ورودی در مسافران بدن چک دمای، هااتوبوس
ها، پارک در تفریحی برنامه های مترو، لغو هایایستگاه

 هایتست سبزعمومی، انجام فضای و هابوستان تعطیلی
 از ها، جلوگیریپارک ورودی در سنجی تب مانند اولیه

 در مامورین نظارت با هاپارک فضای در تجمع افراد
 دستکش و ماسک بدون افراد ورود از جلوگیریها، پارک

 شهرداری نیروهای حفاظت ها و استقرارپارک محوطه به
 کاهش جهت تهران بزرگ هایپارک در انتظامی و

 Tehran) ها صورت گرفته استبه بوستان مراجعین

St udi es  and Pl anni ng Cent er;  2020.) 

در نتیجه تحقیقات انجام شده بر روی مثال های 

های المللی و داخلی فوق، قابل ذکر است که دولتبین

را به  91-محلی بخش مهمی از روند مبارزه با کویید

های محلی اند. مشاهده شده است که دولتدوش گرفته

گیر، از بهداشت، آموزش، در مبارزه با این بیماری همه

های فرهنگی و های اجتماعی، تا حفظ فعالیتکمک

 (.Bilgiç,2020) دهنری نقش مهمی دارن

 

 گیری و پیشطهادنتیجه -6

های ها، از جمله بیماریشهرها در برابر بیماری

بسیار شکننده ( 91-کوویداپیدمیک )مانند بیماری 

 هاهای حاصل از این نوع بیماریشوند. اپیدمیدیده می

های هدف خود تاثیرگذار بوده و بر شکل و عملکرد شهر

بدون برنامه از جوانب  در صورت مدیریت نامناسب و

گوناگونی نظیر کالبدی، اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی 

کنند. اما در عین ناپذیری وارد میو ... صدمه های جبران

حال در صورت مداخله سریع در زمان مناسب، مدیریت 

ریزی شده و استفاده صحیح از هدفمند و برنامه
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هدید توان تهای ماهوی موجود در شهرها، میپتانسیل

های موجود را به فرصت تبدیل کرده و در عین مقابله 

های ساختاری و کارکردی شهرها را نیز با اپیدمی، بنیان

تقویت کرد. در این حوزه بهداشت و سالمت شهری یکی 

ترین و تأثیرگذارترین ارکان مقابله با اپیدمی از اصلی

بوده و نقش بسزایی چه در مرحله پیشگیری و کنترل 

 کند. بهداشتو چه در مرحله پسا کرونا بازی می اپیدمی

شهری از طریق مهیا کردن شرایط مورد نیاز برای 

تقویت سالمت عمومی )به عنوان یکی از نیازها و حقوق 

اساسی انسان( و بهداشت محیطی، ابتداا در پی مقاومت 

در برابر شکل گیری اپیدمی و ثانیاا در پی کاهش 

 این باشد.روز اپیدمی میخسارات احتمالی در صورت ب

امر نیازمند گروه و یا ارگانی است که در عین مشروعیت 

حقوقی و قابل اعتماد بودن، تسلط کامل بر انواع شرایط 

شهر از جمله شرایط بهداشتی را داشته باشد. 

های محلی به عنوان یک ارگان مردم نهاد و حکومت

 قانونی با توجه به سلسله وظایف و حقوق خود نقش

حساس دوره  نیدر ا ژهیو بهبسزایی در این حوزه دارند. 

ه تر شده است به گونبسیار پررنگ یمحل یهادولتنقش 

 یمرکز هایحکومتکه  بحرانیمناطق  درای که 

العمل سریع در برابر شرایط خاص محلی توانایی عکس

را پر  یمهم خال ی مناسبهاراه حل دی، با تولرا ندارند

 91-کووید به سرعت اثرات یمحل یاهکنند. دولتیم
و خطرات موجود در سطح  را شناسایی کرده جامعهبر 

و در امر بهداشت  کنندیم لیو تحل هیرا تجز یمحل

موقعیتی پیشرو  91-شهری و مقابله با اپیدمی کووید

های محلی در پی تقویت به عبارت دیگر حکومت دارند.

سالمت عمومی از طریق بهداشت شهری برآمده، و در 

پی ایجاد یک شهر بهداشتی با شهروندانی آگاه و سالم 

 باشند. در جهت مقابله با اپیدمی می

های ها به عنوان نمونه بارز حکومتشهرداری

محلی در سطوح شهری اقدامات متعدد بهداشتی در 

اند. از انجام داده 91-هت مقابله با اپیدمی کوویدج

 یمحل یهاکه دولت شودبرداشت می هابررسی آن

-اپیدمی کووید را در روند مبارزه با یمهم یهاتیمسئول

دهد، به عهده یقرار م ریتأث که جهان را تحت، 91

حدود این اقدامات بر اساس وظایف و حقوق  .رندیگیم

مدون کشورهای خود تعیین شده ها در قانون شهرداری

آوری پسماند و جمعآب رسانی، ها در قالب و اکثر آن

آگاهی ، ، تغذیه، بهداشت و درمانمدیریت پسماند

افراد ، ضد عفونی، تمیز کردن، عمومی )آموزش عمومی(

در  اند.انجام گرفته هاتدابیر و محدودیتو  خانمانبی

شود که خدمات یمشاهده م شهرهای پیشرفته

د شوارائه می یمحل یهاخالقانه توسط دولتبهداشتی 

ا ام تبحران اس برابر در زیآم تیموفق شیآزما ککه ی

در شهرهای جهان سومی، نظیر ایران، با توجه به 

های سیاسی موجود و عدم استقالل کامل از محدودیت

، اقدامات ابتدایی صورت گرفته و بعضا حکومت مرکزی

 است.ی ماندهناتمام باق

های محلی در اما آنچه آشکار است نقش حکومت

شود یمشاهده مای که به گونهباشد مقابله با اپدمی می

 عیواکنش سرو  یاز نظر سازگار یمحل یهادولتاکثر 

ل راه ح افتنو ی هاشهربا روند در حال توسعه  و متناسب

در  ندیآیبوجود م یدمیاپ جهیکه در نت ییازهاین یبرا

اند چه به و توانسته مهم قرار دارند اریبس طهنق کی

های مرکزی و چه در جایگاه عنوان بازوی اجرایی دولت

یک نهاد مستقل، اقدامات متناسب با شرایط مکانی خود 

را برای بهبود شرایط بهداشتی ساکنین خود در برابر 

 اتخاذ بنمایند. 91-اپیدمی کووید
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