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 به نام خدا

 مقدمه

 و مقررات هاناسازم ،یاسیس یندهایفرآ ای ازمجموعه از متشکل ای است کهحرفه یمفهوم و اقدام کی یشهر تیریمد

و  نیاتير از قيوان  فر یشيهر  تیریميد  شيود  تعیین ميی  هاانسانآموزش و کار  ،یمحل زندگ از طریق آنها ،که در مجموع است

براساس آنها کنند که را اتخاذ می یماتیتصم یشهر رانیمد ، چراکهما است رامونیپ طیو مح یاراض یمربوط به کاربر راتمقر

کيه   شيوند ميی مشخص  یاسیو س یاقتصاد ،یامکانات اجتماع عینحوه توزو  یبه خدمات عموم یدسترس ،نیقوان ینحوه اجرا

 و بهداشت شهروندان مؤثر است  یالمتبر سقطعاً این موارد 

صورت گرفته تيا   یهابینیشده است و بر اساس پیش لیمهم تبد اریبس یبه مفهوم "شهر" ، مفهومکمیو  ستیب قرندر 

در  تیي جمع نیي تيوجهی از ا درصيد قابيل   شودبینی میخواهد کرد و پیش یجهان در شهرها زندگ تیاز جمع %70، 2050سال 

 تیي و ظرف فیضيع  یشيهر  تیریميد نشینی از یک سو و شهر عیرشد سر  باشند افتهیکمتر توسعه  در حال توسعه و یکشورها

 یهيا نتگاهشيدن سيکو   داریي و پد ینینشي هیمنجر بيه حاشي   ،یتیجمع عیرشد سر نیا یازهایبه ن ییپاسخگو یشهرها برا نییپا

 ییبه مواذ غذا یسکن بادوام و دسترسسالم، م یدنیپسماند، آب آشام تیریخواهد شد  مد بزرگ یدر اطراف شهرها یرسمریغ

شهروندان  یبه عنوان محل زندگ هاشهر نکهیبا توجه به ا لذا؛ شوندمحسوب می یشهر تیریمسائل مهم در مد گریاز د یکاف

در سيالمت و   یاساسي  یهيا لفيه از مؤ یکی نیز به تبع آن به عنوان یشهر زانیرو برنامه رانی، مدشوندمحسوب میها و انسان

 آیند به شمار میشت شهروندان بهدا

وانيی بير   های ناشی از ویروس کرونا قرارگرفته اسيت و اثيرات فرا  در معرض آسیب ما است عرصه جهانی و کشور مدتی 

المليل و صيدها   ها، طبیعت، اقتصاد، الگوی زندگی افراد، مدیریت شهری و روستایی، روابط بيین سالمت جسمی و روحی انسان

این موضوع توجهات جهانی را به خود معطوف داشته و در یک همکاری جهانی همه کشورها سيعی   ست موضوع دیگر داشته ا

به کشور خود، از گسترش آن ممانعت نمایند و ثانیاً  مختلف ازجمله جلوگیری از ورود افراد مبتال راهکارهایاوالً با اتخاذ  ،دارند

با توجه به نقش بسیار مهم مدیریت  درگیر قرار دهند  کشورهایتیار خود را در اخ انسانیو نیروی  تجهیزاتی، مادیهای کمک

ها از جمليه  شهری در حفاظت از سالمت و بهداشت شهروندان، بررسی راهکارهای اجرایی و موفق در کنترل و مدیریت بحران

آن در کنتيرل   ميدیریت شيهری و نقيش   "لذا در این گزارش به بررسيی  گیر ضروری است  های همهشیوع و گسترش بیماری

و همچنین بررسی اسناد و مدارک مرتبط با این حيوزه پرداختيه شيده     "ویروس کرونا با بهره گیری از تجارب موفق در جهان 

 .است

 مدیریت شهری در کنترل ویروس کرونا و نقش جایگاه -1

  ریزی شهریکرونا و برنامه ویروس-1-1

 تیریریزی و مدتحوالت در برنامه ترینمهماز  یبرخار هستند  ها در تغییر شکل و عملکرد شهرها تأثیرگذبیماری

لندن  شهردر کالن کار یشورامانند توان به ایجاد و توسعه نهادهایی ؛ از جمله میها بوده استی به دلیل شیوع بیماریشهر
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 یآنفوالنزابیماری شیوع  مانند یهای بهداشت عمومدر پاسخ به بحران کهاواسط قرن نوزدهم  یهای بهداشتو سیستم

اند اشاره گرفتهشکل 2014در سال  قایابوال در غرب آفر روسیو یماریب ای یتیکوسیو مکز ورکیویدر ن 1918 یی سالایاسپان

 یشهر یهای ماندگار در فضاهاتواند نشانهکه می شده استاضافه یهای عفونبیماری ستیبه ل نیز 19کووید اکنون  کرد و

 عث تغییراتی در طراحی شهری شود بر جای بگذارد و با

گویی ایين اوليین بيار اسيت کيه        است سابقهیانگیزی بطور شگفتبه ،ویروس کرونااثرات  دهد کهها نشان میبررسی

؛ اما حقیقت این است که شهرها همیشه بيا  گیری شده استتحرکات جهانی، تهدید به چنین بیماری همهشهری و  یفضاها

کننيد  و همه فعاالن و متخصصان بخش شهری و پزشکی بدین نکته اشاره ميی  اندوپنجه نرم کردههای عفونی دستبیماری

گیر دیگر نظیر سارس های همهو بسیاری از بیماری covid-19 بسیاری بین بیماری  یهاو شباهت ستین دیکه این امر، جد

بود و یا سارس و ميرس کيه    %60که میزان کشندگی آن  اندازه ابوالبیماری کرونا به هو ابوال وجود دارد  حقیقت این است ک

  کشنده و خطرناک نیست، بود %30کشندگی آن 

در  در زمان کمتری شود کهباعث می نیاست و ا شتریب اریبسآن ، انتقال استکمتر  19در کووید خطر مرگ  چهاگراما 

دارای عالئم کووید  که تمام موارد واهند داشتزمانی کاربرد خها فقط قرنطینههمچنین، شود   تبدیل سطح جهان به چالش

 یماریبه ب هیشب اریبسبیماری  نیجهت، ا این ازپذیر نیست راحتی امکانکرد  از طرفی شناسایی آن به ییرا شناسا 19

بنابراین ؛ کشته داشته است زینفر ن ونیلیم 50 مبتال و نفر ونیلیم 500است که  1918در سال  ییایاسپان یگیر آنفوالنزاهمه

هایی که تاکنون وجود داشته تقریباً متفاوت است و احتماالً تغییراتی را نیز در شیوه زندگی در شهرها ویروس کرونا با بیماری

 به وجود آورد 

بین، بحث اصلي این است که با توجه به تجربه شهرها از این بیماری تا چه اندازه سااتتار شاهرها   دراین

شده است و شهرها در چه جایگاهي در مقابله با ایان بیمااری    گیر آمادههای همهیماریبرای آمادگي در برابر ب

 قرار دارند؟

و گفت که شهرها  نگاه کرد یجهان نیهای تأمبزرگ و زنجیره یتوان به شهرهاراحتی میبهنکته مهم این است که 

 اطقسوم و منجهان  ی، شهرهایجهان ریغ یهرهاش خصوصبین دراند اما نکته مهمی دراینگیر شدهدرگیر یک بیماری همه

شدن نیست لزوماً متأثر از جهانی 19توان اظهار داشت که گسترش کووید واقع می در روستایی( وجود دارد ) یشهر رامونیپ

 19کنند نیز کووید المللی نقش ایفا نمینه شهرهای جهانی( که چندان در مبادالت بین) یرامونیپو بلکه در شهرهای 

که  ایالت واشنگتن آمریکا و یا کشور ایتالیادر  1مثال شهرستان کوچک و پیرامونی اسنومیشعنوانگسترش پیداکرده است  به

 به شهرهای جهانی است  19گسترش کووید  نهای نقضی برای ربط دادمثال بخش عمده آن هنوز روستایی است 

ها و ناتوانی جوامع در نسانومیر ای عاملی اصلی در مرگهای عفونعالوه بر جنگ و قحطی، شیوع و گسترش بیماری

شوند و از طرق بندی میها دستهو سرعت شیوع و انتقال آنهای عفونی، بر اساس نوع، میزان بیماری طول تاریخ بوده است 

ابد و با تماس بیشتر یخون، تنفس و     شیوع می لمس سطوح، حیوانی،، های فرد مبتالانتقال عطسه و یا سرفه مختلفی نظیر

                                                           
1 - Snohomish 
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های گذشته و در طول نااز زم شود دار بیشتر میهای واگیرش و شیوع ویروس بیماریافراد مبتال با دیگران احتمال گستر

هایی را ارائه کرده است، اما حلها کسب کرده است و راهتاریخ شهرنشینی مدیریت شهری تجارب متفاوتی از شیوع بیماری

موفق شهرها و  بتالش در جهت ارائه تجار یروس کرونا تجربه جدیدی در مدیریت شهری جوامع است،با توجه به اینکه و

ریزان و مدیران که تاکنون توجه بسیاری از برنامه  با این حال نکته مهمی کشورها در امر مدیریت شهری کمی زود است

شهرها برای کنترل و شهرهای بزرگ و کالنهایی است که تمرکز جمعیت در شهری را به خود معطوف ساخته است چالش

های شهرگرایی فرصت بیشتری را برای گسترش سرعت شیوع بیماریمقابله با ویروس کرونا پیش روی گذاشته است  

، یهای عفونو بیماری تیتراکم جمع نیمظاهر ارتباط ب تریناز مهمکند  تماس بیشتر افراد با هم فراهم می هعفونی به واسط

 نیهمچننوع مدیریت جهان، داده و  رییجهان را تغ گیرهای همهتاریخ نشان داده است که بیماریگیر است  های همهبیماری

گیری که جهان تجربه کرده است های همهو تمامی بیماری استتوجهی گذاشته قابل ریو بهداشت تأث یعلم، پزشکبر 

با توجه به  را تغییر و تحت تأثیر قرار داده است  یتیجمع ی، روندهاSARS)و  دیجد یآنفوالنزا وعیش، آبله، طاعون)ازجمله، 

های بسیار بزرگی برای کنترل این بیماری های شهری را با چالش، مدیریتااینکه تمرکز جمعیت در شهرها و کالن شهره

 باالی تراکمناشی از  خطرات ه بامقابل برای یبزرگ مواجه نموده است  احتماالً همین امر موجب خواهد شد تا تغییرات

ساز شده است که بسیار مشکلمربع  لینفر در هر ما 17311 دارای تراکم جمعیت کنگهنگ شود  شهر جمعیت اعمال

 است. ی ویروس در دنیاگیرهمه در مدیریت و کنترل گام مهم کیتراکم  تیریمد در تجدیدنظر بنابراین،؛ است

های عفونی، گیری بیماریویژه همهدیریت شهری در مواقع بحرانی و بهترین مسائل در امر مبنابراین یکی از مهم

   است یمورد عدم تمرکز خدمات اساس تجدیدنظر در

 کرونا یگاه مدیران شهری در کنترل ویروس جا-1-2

 د وگیر به یک فرد و یا گروهی از افراد نیاز دارد که مورد اعتمياد شيهروندان باشين   های همهکنترل و مدیریت بیماری

 بتوانند از میزان مرگ افراد مبتال به این بیماری جلوگیری کنند و قدرت و توانایی کنترل این بیماری را داشته باشند 

گیيری نظیير ویيروس کرونيا چيه      های همهیک شهردار و یا مدیر شهری در جایگاهی است که باید بداند که بیماری

ها نشان خواهد داد که کدام شهرداری بیشترین تأثیر این بحران، بررسی منطقه خود خواهد گذاشت و پس از پایان اثراتی بر

دهيد کيه   پذیری کمتری داشته است و این میزان تفياوت نشيان ميی   یک آسیبو کدام پذیرفتهگیر را از بحران بیماری همه

گیيری را  انيد بیمياری هميه   هبهتر توانسيت  اند وچنین داشتهیک بیشترین آمادگی را برای کنترل و مدیریت حوادثی اینکدام

 نیکه بيه بهتير   ییهایشهردار گردد  به شرایط نرمال باز تحت مدیریت آنها کنترل و مدیریت کنند و کمک کنند تا منطقه

از آمادگی قبل از وقوع بحران خوبی برخوردار هسيتند،   ،خواهند بود دیشد ریگهمه هایبیماری راتینحو قادر به مقابله با تأث

ميی  واند ها داشتهامه مدونی برای کنترل و توزیع آنواد غذایی و  کاالهای اساسی را به خوبی مدیریت کرده و برنذخایر  م

تا بتوانند از شهروندان خود مراقبت کيرده، خيدمات اساسيی را ارائيه      ندباش یمتکخود  یخود و منابع محل تیبه جمعتوانند 

های متعيدد در طيول تياریخ، توانيایی     بیماریتجارب به دست آمده از شیوع  با توجه بهی را حفظ کنند  اجتماعدهند و نظم 

کافی به شهروندان و حفظ آرامش در میان آنان کلید اصلی مدیریت بحران ناشی از شيیوع   یی در آگاهی بخشاریک شهرد

 بیماری است 
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ی بيه واکسين و یيا روش   های محلها و دولتزمان زیادی طول بکشد تا شهرداری باید توجه داشت که ممکن است

فاصيله  " یراهبردهيا رعایت و استاندارد  یبهداشت هایگیری از روشبنابراین بهره؛ های درمان بیماری دسترسی پیدا کنند

را بيه طيرز   منطقيه   کیي در  روسیي و وعیتوانيد شي  یاست، مي  گریکدی، که هدف از آن دور نگه داشتن مردم از "یاجتماع

   دهد رییتغ یریچشمگ

 باعث : و 2های غیر پزشکی نامیده می شوندها روشز روشنوع ا نیا

آميادگی در   یبيرا  یشيتر یزمان ب تا دولت های محلی دهدیو اجازه مشود می ریهمه گ یماریدر شروع ب ریتاخ  -

   مقابل بحران داشته باشند

 دهد میکاهش  اثرات منفی اوج بیماری را -

 دهد میاثر ابتال به بیماری را کاهش  مرگ و میرهای در -

 
 

 3یشهرابریروس کرونا و نواحی و-1-3

شيهرهای   دولت چین روند شهرگرایی را تسهیل کرده است که نتیجه آن ایجاد شيهرهای بزرگيی اسيت کيه توسيط     

اند، مفهومی جدیيد در چيین   که به ابرشهرها معروف محاصره شده است  این شکل از شهرهاها و بخش ها، شهرککوچک

 باشد سیاسی میمل اقتصادی و است که تحت تأثیر عوا

ابرشهرها در چین قرار گرفتيه   ترینیکی از معروف (Pear)( و دلتای رودخانه Yangtzeدلتای رودخانه یانگ تسه )در 

 بسیاری در این منطقه مشغول به کار هستند  کارگرانو از نظر اقتصادی بسیار قدرتمند بوده به نحویکه 

                                                           
2.non-pharmaceutical interventions 

 3.MEGA CITY3 



 مدرییت شهری و نقش آن رد کنترل وریوس کروان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

   8 
 

 20/02/1399تاریخ انتشار:                                                                  CUR-R05-99  شناسه طرح:
 

 Yangtzeاطراف آن، به دلیل موقعیت استراتژیک خود در رودخانيه   هایناسترشه ها وشهرها، شهرکشهر ووهان، 

از ابرشهرهای چین است و دارای نقش بسیار با اهمیتی از نظر اقتصادی و سیاسيی در چيین اسيت و    آهن ملی، و شبکه راه

 کارگران زیادی را به خود جذب نموده است 

ونقيل در  های حملو اغلب در اطراف گرهشوند میکدیگر متصل ونقلی به یاز طریق مسیرهای حمل مناطق ابرشهری

بيه ایين معنيی    معروف است،  ترانزیت محور توسعهشکل از توسعه که به یابند  این ای، توسعه میهای منطقهمقیاس

یبسته شود تا حد زیادی ميردم در منطقيه کنتيرل مي     منطقه ووهانونقل عمومی در ورودی حمل مسیرهایاست که اگر 

  وندش

شهرنشینی شاهد مهاجرت داخلی در مقیاس گسترده بوده است  مردم روسيتاها و شيهرهای    بیش از سه دههدر چین 

مکيان  بهداشيتی نقيل   یهاشغلی بیشتر و آموزش بهتر و مراقبت یهاها به شهرهای بزرگ برای فرصتکوچک و شهرک

بيه ميردم توصيیه    دی برای مهار ویروس خواهد بود  کنند  این حرکت گسترده مردم در صورت عدم کنترل، تهدیدی جمی

پرهیز کنند  این اقدامات برای اطمینان از محدودیت هرچه بیشتر تحرکت در داخل کشيور   یرهای طوالنسفشود که از می

  (Fei Chen,2020) است

 

 ویروس کرونا و تأثیر آن بر اقتصاد شهری-2

 %80شهرها بيیش از  رو شود  با توجه به این مسأله که ای روبهههای عدید، با چالششود اقتصاد شهریبینی میپیش

 بیمياری  شيیوع  زميان  از، لذا در نظر گرفتن اقتصاد شهری بسیار ضروری است  تولید ناخالص داخلی جهانی نقش دارنددر 

SARS ،   و  دالر ناشيی از صينایع گردشيگری، مسيافرتی     اردیي لیم 18 -12 تخمین زده شده است کيه خسيارات اقتصيادی

میلیيارد   18تا  7دیده بین باعث گردید که اقتصادهای محلی در مناطق آسیب Zikaاست  شیوع ویروس  بوده فروشیخرده

گینه، )میلیارد دالر در تولید ناخالص داخلی سه اقتصاد  2.2ببینند، همچنین ویروس ابوال باعث از دست رفتن خسارت دالر 

با توجه به اینکه هنوز تیلاي زود اسات کاه میازاا تتااراي ناشاي از        گردید  2015در سال  (لیبریا و سیرالئون

حال  نیا اما با شود،شهر و پیامدهای حاصل بر اقتصاد چین و سایر کشورها محاسبه  15ویروس کرونا را در 

  ( ,2020Zaheer Allam,) های اقتصادی شهرها ضروری استآوری برای اطمیناا از ادامه فعالیتریزی تاببرنامه

 حمل و نقل عمومی  و ویروس کرونا-3

 ونقل عمومیویروس کرونا و مدیریت حمل -3-1 

ونقل عمومی تعطیل شد تا مانع گسترش ها را بستند و همه وسایل حملجاده ژانویه، مسئوالن شهر ووهان چین، 23در 

ها در نزدیکيی شيهر   قرنطینه کامل شدند که بیشتر آن ،شهر دیگر در چین به ترتیب 10 آن، از ند  کمی پسشیوع بیماری شو

 ووهان قرار داشتند 

باور است اميا بيه دلیيل اینکيه     ر جمعیت قرنطینه شود کمی غیرقابلفمیلیون ن 11این امر که شهری با جمعیتی معادل 

اقيدام  این  ،ونقل عمومی متکی استهای حملشدت بر زیرساختا در چین بهحرکت از شهری به شهر دیگر و در درون شهره

https://www.archdaily.com/author/zaheer-allam
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و  های به هم وصل هستندها و اتوبوسآهن سریع، بزرگراهها، راهخوبی با فرودگاهشهرهای اصلی چین بهاثر بخش بوده است  

و یيا بيه    شيوند  خيارج توانند ازآنجا مین یراحتونقل کنترل شوند، افراد بهاین مسیرهای حملو خروجی نقاط ورودی  زمانی که

 ی از دالیل موفقیت دولت چین در کنترل و ممانعيت از ورود و خيروج افيراد از شيهرها، ایين اسيت کيه       کی  شهرها وارد شوند

شيود، بنيابراین   بودجه آن توسط بودجه عميومی تيأمین ميی    ٪ 90شده و بیش از ونقل توسط دولت ساختههای حملزیرساخت

 ( Fei Chen, 2020) در دست مسئوالن است مراین اکنترل 

 

 آهن در استاا گوانگ دونگ در چینبررسي درجه حراري بدا در تروجي یک ایتتگاه راه

 

  ميی باشيد  شهرهای چيین   ، بزرگی و تراکم بسیار زیاداین استراتژیاز دالیل موفقیت دولت چین در اجرای یکی دیگر 

های ونقل عمومی یا مسافرت با اتومبیلرد که در صورت عدم امکان استفاده از حملکیلومترمربع دا 1528شهر ووهان مساحت 

ونقيل  توان گفت اقيدام دوليت در تعطیيل کيردن حميل     بنابراین میبسیار دشوار است؛ برای شهروندان از شهر  وجشخصی، خر

 ( Fei Chen, 2020)عمومی، در موفقیت اجرای این استراتژی مؤثر بوده است 

میلیيون نفير    11از جمعیتی معادل  و این شهر در چین آغاز گردید ه اینکه، شیوع ویروس کرونا از شهر ووهانبا توجه ب

ونقيل  شیوع ویروس کرونا به سایر نقاط، سیاست دولت چین تعطیل کردن کلی حميل  منظور جلوگیری ازبرخوردار است، لذا به

 هواپیما تعطیل و رفت و آمد با اتومبیل شخصی ممنوع شد مترو، قطارها،  ،اتوبوسعمومی در این کشور بوده است و 

طور فیزیکی ارتباطشيان  میلیون نفر از مردم به 56های بسته ونقل عمومی و جادهواسطه ازکارافتادن حملطورکلی، بهبه

یيون نفير دارنيد    میل 56کشور در جهيان، جمعیتيی کمتير از     209با دنیای بیرون قطع گردید  الزم به ذکر است که اشاره شود، 

(Zaheer Allam, 2020)  

https://www.archdaily.com/author/zaheer-allam
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 ونقل عموميمیزاا تغییراي در میزاا استفاده متافراا از وسایل حمل: 1نمودار شماره 

 در کشورهای آمریکای التین

 

IDB and IDB Invest Coronavirus Impact Dashboard:مأخذ              

تعطیليی   اقدام به اجيرای سیاسيت رعایيت فاصيله اجتمياعی )ماننيد       از زمان شیوع ویروس کرونا، بسیاری از کشورها

تيری نظیير تعطیليی    همچنيین اقيدامات سيختگیرانه    افيراد و بسيتن مرزهيا( و    در تجميع  مدارس و دانشگاه ها، محيدودیت 

آوری آمارهای روزانه در ارتباط بيا  اقدام به جمع اند  شهرهای آمریکای التین،ا و قرنطینه کردن شهروندان نمودهوکارهکسب

غییير در  عایت فاصيله اجتمياعی )ماننيد ت   اند و موارد فوتی و ارتباط آن با ررصد کردن میزان تحرک افراد کرده موارد مبتال و

هيا نشيان داده اسيت کيه از زميان اجيرای       اند  دادهرا بررسی نموده (ونقل عمومیگیری از حملمیزان شدت ترافیک و بهره

  ای کاهش یافته استن حجم ترافیک به شکل قابل مالحظهسیاست فاصله اجتماعی، میزا

های پر ترافیيک بيرای جليوگیری از    ناده است و تمایل به حضور در مکواضح است که رفتارهای شهروندان تغییر کر

هيای  گیيری از اتوبيوس  دهد کيه بهيره  ریکای التین نشان میشیوع ویروس کرونا کاهش یافته است  آمارها در شهرهای آم

هيای  دادهت  نشيان داده شيده اسي    1توجهی کاهش یافته است  همانگونه که در نمودار به شکل قابل (BRT) عمومی تندرو

ونقيل عميومی اسيت و کياهش     (، نرم افزار تحرک در نواحی شهری، حاکی از کاهش استفاده از حميل Moovit) برگرفته از

 Coronavirus Impact)در شهرهای سراسر آمریکای التيین متغیير اسيت     -%88تا  - %41ونقل عمومی از استفاده از حمل

Dashboard Team2020, ) 

 

https://www.iadb.org/en/topics-effectiveness-improving-lives/coronavirus-impact-dashboard
https://moovitapp.com/insights/en/Moovit_Insights_Public_Transit_Index-countries
https://blogs.iadb.org/efectividad-desarrollo/en/author/coronavirusteam/
https://blogs.iadb.org/efectividad-desarrollo/en/author/coronavirusteam/
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 ونقل عمومیرعایت فاصله اجتماعی در حمل -3-2

تيرین فياکتور در کنتيرل و    مهيم ( های اجتماعی )رعایت فاصله اجتماعین فعالیتقطع زنجیره انتقال کرونا باکم کرد

 متوقيف  را عميومی  ونقيل حميل  خيدمات  ارائيه  جهيان  بزرگ شهرهای از کدامچیجلوگیری از شیوع این ویروس هست  ه

 شيهر  دو تنهيا  4 انيد دهنمو بسنده ناوگان ضدعفونی برنامه العادهفوق اجرای به صرفاً پکن و سئول حتی شهرهای  اندنکرده

 شيد، ميی  اعميال  ترددها کلیه و ممنوعیت بود شده حاکم هاآن در شیوع بحرانی بسیار شرایط که چین کشور در ترکوچک

  (Jewel Park,2020) قرارگرفته بودآنها  کار دستور در نیز عمومی ونقلحمل تعطیلی

 

منظور های مترو با رعایت فاصله اجتماعي بهنشتتن متافراا بر روی صندلي

Max Fi)  جلوگیری از شیوع ویروس کرونا sher, Choe Sang-Hun,) 

 

نشاینند و از  شاده ماي  هاای مشا    های قطار پرسرعت شهری در مکاامتافراا در ایتتگاه

 Max Fisher) 1کنند.شده جلوگیری ميهایي که با رنگ قرمز مش  نشتتن بر روی صندلي

Choe Sang-Hun,2020) 

 رعایت فاصله اجتماعی در چین -3-3

سال نيو را بيه   تعطیالت  های مربوط بهچین، دولت این کشور برگزاری جشن پس از شیوع و گسترش ویروس کرونا در

ماننيد رویيدادهای ورزشيی،     های پير ریسيک  های کشور به حالت تعلیق درآمد و فعالیت، تمامی فعالیتموکول کرد 2020سال 

طور تعطیيل یيا بيه حاليت تعلیيق درآوردنيد و بعيد از تعطيیالت         ها در اقصی نقاط کشور را بهسینما، تئاتر و مدارس و دانشکده

هيزاران  ، ونقيل حميل های شرکتنگشتند   ها به محل کار خود بازها و سازمانتعویق افتاد  کارکنان شرکت بهبازگشایی مجدد 

مسيتقر کردنيد    ( هيا  هيای مسيافران در ایسيتگاه   ها و خروجیورودی)دهی داشتی و قرنطینگی را در مناطق خدماتایستگاه به

                                                           
میلیون نفر بوده است،  56در دنیا بوده است و جمعیت این شهر و چند شهر اطراف آن برابر یا ویروس کرونا دولت چین به دلیل اینکه شهر ووهان مرکز شیوع  .4

بنابراین ویروس کرونا، حمل و نقل عمومی را تنها در چند مورد محدود در شهرهای جهان تعطیل ناوگان حمل و نقل عمومی کرده است؛  اقدام به تعطیل کردن

 کرده است.

https://www.nytimes.com/by/max-fisher
https://www.nytimes.com/by/choe-sang-hun
https://www.nytimes.com/by/max-fisher
https://www.nytimes.com/by/choe-sang-hun
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را اتخاذ ونقل عمومی شهری، ازجمله مترو، کشتی و اتوبوسترین اقدامات کنترل ترافیک، مانند تعلیق حملاستان هوبی سخت

د و درنتیجه هميه ایين اقيدامات،    نباید در فضاهای عمومی ماسک بپوش ناها، همه شهرونددستورات شهرداری بهکرد  با توجه 

 د شزندگی عمومی بسیار محدود 

 کرونا در مدیریت ویروس 5گیری از شهر هوشمندبهره-4

گونه آزمایش را در توانیم ایناما چگونه میهستند؛  منزلبهمنزل شیدر حال آزما ایتالیاز کشورها مانند ا یاریبس

مانند  بزرگی در شهرهای ینفر ساکن و حت ونیلیم 5داشتن  اریبا در اخت میتوانچگونه می ،گ انجام دهیمشهرهای بزر

شاید الزم باشد به برخی  م؟یانجام ده منزلبهمنزل شیآزما ،در ملبورن ی، حتننفر ساک ونیلیم 10و لندن با  یشانگها

 های دیجیتالی فکر کرد های دیگر مانند روشروش

 در زماا کنوني است. ترین اصل بهداشتي مدیریت شهریمهم تالیجیهای دزیرساتت بنابراین

هایی که در حال حاضر در اختیار ما زیرساختها و اطالعات است  آوری دادهترین موارد جمعدر این زمینه یکی از مهم

وجود داشت،  به میزان کمتر و محدودتر در زمان ابوال ،است داشتهوجود ن ،یخیتار های مشابهبیماری شتریدر بهستند، ولی 

در  یچه کس ندیتوانند به شما بگومی AliBaba7و  Tencent6ای مانند خدمات عمدهها از جمله ایننبود   حالاندازه اما به

 ,IAN KLAUS) رندیبگ میتصم تالیجیهای دروزانه بر اساس زیرساخت صورتتوانند بهمیاست و مردم  ماریشما ب لهمح

2020 )  

هر   کننداز رویکرد شهر هوشمند استفاده می (،COVID-19)کره جنوبی و سنگاپور برای کنترل شیوع بیماری کرونا 

اند، رتباط برقرار کردهدو کشور برای شناسایی افرادی مشکوک به ابتال و در معرض خطر و همچنین افرادی که با فرد آلوده ا

های فاصله اجتماعی یکی از سالح  (Veronica Combs ,2020) کننداستفاده می و شناسایی مرتبطان از ردیابی افراد

 8روش شناسایي مرتبطاازه با ویروس کرونا بوده است  اصلی کشورهایی نظیر کره جنوبی، سنگاپور و چین در مبار

(contact tracing) های همراه شهرونداا، روشي است که از طریق نصب یک نرم افزار بر روی تلفن

توانند متوجه شوند که آیا در مجاوري فردی مبتال به ویروس شود که شهرونداا ميهایي دریافت ميسیگنال

دقیقه در مجاوري فرد بیمار قرار داشته باشند یک پیام  15تیر و افرادی که بیش از اند یا کرونا قرار گرفته

 .کنندهشدار بر روی تلفن همراه تود دریافت مي

، Heymanدیوید   این روش، باعث افزایش توان شناسایی و مختل کردن زنجیره انتقال ویروس کرونا خواهد شد

 ژهیوکه ردیابی افراد تأثیر بسیاری زیادی در کنترل شیوع بیماری بهفت گ گذار و مدیرعامل شرکت اسمارت سیتی،بنیان

 های عفونی دارد بیماری

                                                           
5. Smart city 

های بازی، مرورگر وب، هاآنتی ویروس، تجارت الکترونیک، های وبپورتال، های گروهیرسانه، های اجتماعیشبکهاست، که در زمینه ارائه خدمات  چینی شرکت هلدینگ 6
 .کندفعالیت می زوده مخابراتخدمات ارزش افو  چندنفره آنالین

 و به خرید و فروش کاالها در سطح جهان می پردازد  است یجهان ی در سطحدر تجارت عمده فروش شرویشد ، پ یراه انداز 1999در سال این سایت که   7
8. Contact tracing 

https://www.citylab.com/authors/ian-klaus/
https://www.techrepublic.com/meet-the-team/us/veronica-combs/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D9%87%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%AE%D9%84%D9%82_%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%84_%D9%88%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%84_%D9%88%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%84_%D9%88%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%AF_%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3_(%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%AF_%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3_(%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%AF_%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3_(%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%DA%AF%D8%B1_%D9%88%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%DA%86%D9%86%D8%AF%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%87_%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%DA%86%D9%86%D8%AF%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%87_%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%DA%86%D9%86%D8%AF%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%87_%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%DA%86%D9%86%D8%AF%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%87_%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4_%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87_%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA


 مدرییت شهری و نقش آن رد کنترل وریوس کروان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

   13 
 

 20/02/1399تاریخ انتشار:                                                                  CUR-R05-99  شناسه طرح:
 

سازی شیوع کن، کلید ریشههتتندمتری  افراده در ارتباط نزدیکي با ک یيهاآا افتنی"وی، دهیبه عق

بدین دلیل است  ،ر زیاد این بیماریویژه به دلیل رشد بسیابه COVID-19ضرورت ردیابی افراد مبتالبه  "بیماری است.

ای بین پدیدار شدن آثار بیماری پس از توانند افراد دیگر را نیز مبتال کنند و تأخیر تقریباً دوهفتهکه افراد بدون عالئم می

اند، ه شدهها کمک کند تا افرادی را که آلودتواند به دولتهای مبتنی بر مکان میاز فناوری استفادهمبتال شدن وجود دارد  

 ردیابی کنند 

چین از یک روش مشابه برای ردیابی وضعیت سالمتی یک فرد و کنترل حرکت در شهرهایی که تعداد زیادی از موارد 

عمومی مجبور بودند از برنامه استفاده کرده   افراد برای دسترسی به وسایل نقلیه ه استویروس کرونا دارند استفاده کرد

  (Allam, Jones,2020) ک بگذارندوضعیت خود را به اشترا

 

ها در هنگام اقدامات عملیاتی شهرداری-5

 گیرهای همهشیوع و گسترش بیماری

با توجه به اینکه نتیجه مستقیم هر بیماری، مبتال شدن بيه  

 میرمسيتق یغ راتیاز تأث یسر کبیماری و مرگ است، اما ی

هيای  همه بخيش  یتوجهی براهای قابلمنجر به چالشنیز 

در حین اوج گيرفتن بیمياری در جامعيه،     جامعه خواهد شد 

از کارگران و کارمندان در محيل کيار خيود بيه      %40حدود 

دالیل متعددی نظیر بیماری، مراقبت از دیگران، مراقبيت از  

فرزندان خود و یا ترس از بازگشت به محيل کيار خيود، در    

محل کار خود حضور دارنيد  در ایين حيین، ارائيه خيدمات      

آوری پسماند، شسيت  ها مانند جمعتوسط شهرداری عمومی

هيا و تميامی   هيا، اميور مربيوط بيه بانيک     و شوی خیابيان 

ونقيل و  کاالهایی کيه ميرتبط بيا تولیيدات هسيتند، حميل      

رو خواهنيد  های متعددی روبيه رساندن کاالها و     با چالش

منظور ریزی متناسبی بهها باید برنامهشد  بنابراین شهرداری

و توزیييع متناسييب خييدمات در هنگييام کمبييود  تخصييیص 

رسانی و ضعیف بودن دسترسی به کاالها و خدمات خدمات

 داشته باشند 

 های بهداشتي و ضروری مليهماهنگي و یکپارچگي با برنامه 

 های واگیردار در سطح ملی دارنيد در سطح جهان، برخی از کشورها برنامه اقدام و دستورالعمل مبارزه و کنترل بیماری

نکته مهم این است کيه اقيدامات و   ها هستند  و برخی نیز دارای این دستورالعمل و برنامه در سطح محلی و نیز شهرداری
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ميرتبط بيا کنتيرل و     هيای فعالیيت  هیو کل باشد یسطح ملدر ریزی برنامهبر اساس دستورالعمل  ، بایدهاشهرداری عملکرد

ها بایيد  بنابراین همه شهرداریسازگار باشد؛  یمل کیهای استراتژو سیاست نیها با اهداف، قوانشهرداریمدیریت بیماری 

گیر نظیر ویيروس کرونيا دسترسيی داشيته باشيند       های همههای ملی کنترل و مدیریت بیماریبه بخشنامه و دستورالعمل

گیيری نظیير   هيای هميه  یترین پایه و اساس نحوه کنترل و مدیریت بیمارهای آن مهمها و برنامهکمیته بحران شهرداری

  ویروس کرونا است

 روابط عمومي مؤثر 

رسيانی و  در پیيام  یمقاميات دولتي  نظیر سارس، آنفوالنزا و    ، بر ضيرورت مشيارکت    گیر اخیرهای همهشیوع بیماری

توانند آميوزش  و از این طریق نیز میکند می دیتأک هاایجاد نگرانی در آنها بدون و رسانه نفعانیمردم، ذ آگاهی بخشی به

هيای  پذیر، رهبران مذهبی شهرها و نماینيدگان بخيش  همگانی مؤثری داشته باشند و از طریق ارتباط مؤثر با اقشار آسیب

ها و نیازهای آنان آگاه شوند و این امر کلیيد اصيلی   ترین چالشتوانند از مهمخصوصی مدیران شهری و مدیران محلی می

 است در کنترل و مدیریت مؤثر بیماری 

شوند گیر نظیر ویروس کرونا، برخی از مناطق جهان زودتر از سایر مناطق درگیر بیماری میهای همهدر زمان بیماری

برخيوردار هسيتند  ایين میيزان تفياوت و تغییير و        ومیر بیشتری نسبت به سایر نقاط در جهيان و برخی از کشورها از مرگ

د جزئی از اپیدمی است و ایين رونيد توسيط سيازمان جهيانی بهداشيت و       افتتحوالتی که در حین شیوع بیماری اتفاق می

پيذیرد اميا   در زمان شیوع بیماری، برخی از اقدامات مدیریتی در سطح ملی انجيام ميی    ردیگیمها تحت نظارت قرار دولت

ط محلی خود را مرتبياً  ها باید وضعیت و شرایها در سطح محلی است و بنابراین شهرداریریزیبسیاری از اقدامات و برنامه

 ارزیابی کرده و بسته به شرایط موجود، مدیریت متناسب داشته باشند 

پذیرد، اثرات منفی برای جمعیت بيه هميراه دارد  بيرای مثيال     منظور کنترل بیماری انجام میبرخی از اقداماتی که به

دن روند بیماری، اثيرات منفيی اقتصيادی    وکارها برای کاهش و محدود کرتعطیل کردن رویدادها، تعطیلی مدارس و کسب

 بینی کنند چنین پیشاین های محلی باید اقدامات متناسبی برای شرایطیبنابراین دولت ؛شدیدی را به دنبال دارد

 

 گیرهای همهها قبل از شیوع بیماریاقدامات شهرداری-5-1

 آگاهي از پیامدهای احتمالي شیوع بیماری 

قبيل از   منطقه ضيروری اسيت   نحوه تأثیرگذاری شیوع آن در هر  گیر وداری از بیماری همهدرک و شناختی کافی هر شهر

شیوع هر نوع اپیدمی، باید وظایف مسئولین مهم و کلیدی در مدیریت بیماری هم در سيطح مليی و هيم در سيطح محليی      

در  بدانيد  کنيد کيه  کمک می بنابراین آمادگی قبل از شیوع هر نوع بیماری به هر شهرداری؛ شفاف مشخص شود صورتبه

کند تا در صورت خألهای موجود، دوليت  هنگام بروز بیماری چه اقدامی باید انجام دهد  همچنین این موقعیت را فراهم می

 ملی امکانات کافی را برای شهر فراهم کند 
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 ریزیدهي کردا کمیته مدیریت بحراا و برنامهسازماا 

 بهتر است قبل از شیوع بیماری واگیر به موارد ذیل توجه داشته باشد:ر شهرداری هریزی بحران و برنامهکمیته مدیریت 

 امنیت و رفاه عمومی 

 خدمات بهداشتی و درمانی عمومی 

 امنیت غذایی 

 تجارت بازرگانی و 

 گذاریسرمایه ه،یمال ،ییدارا 

 ونقلتدارکات و حمل  

 کمیته یسخنگو 

 اطالعات یارتباطات از راه دور و فناور 

  گراا در معرض تطر هتتندتاني که بیشتر از دیک تش ی 

هيا  بیمياری  ریاز آنفوالنزا و سا یناش یهاومیرکاهش تعداد مرگ هر اقدامی برای ،مربوطهو کارگروه  شهرداری نکهیا یبرا

 دهد الزم است تا: انجام

 دارند کسانی که در ناحیه بیشترین میزان احتمال به مبتال شدن را 

 ردار برای مقابله و کنترل بیماری در اختیار دارد را مشخص کند و امکاناتی که هر شه 

  موجود های چالشرفع ها برای برنامه تعیینبررسي امکاناي موجود در هر ناحیه و 

 ذخیره غذایی 

 امکانات درمانی 

  آب هیمنابع تصفآب آشامیدنی و 

 زاتیتجه ریو سا یشی، ژنراتورها، گرماهینقل لیوسا یسوخت برا 

شوند و همچنین افرادی که در تأمین زنجیره تولیدات نقش دارنيد  صورت محلی تولید میها باید به منابعی که بهشهرداری

مقابليه بيا    یمنابع و کارکنان برا جیبس منظوربه هابرنامه یدهی و اجراسازمان یبراها باید همچنین شهرداری توجه کنند 

 آماده باشند اجساد،  تیریگرفته تا مدگیر، از حفظ آرامش همه یماریب کیهمه اثرات 

هيای اضيطراری در   نیياز بيه کميک    میزانتواند افزایش دسترسی به مواد غذایی قبل از شروع اپیدمی، می هر شهرداری با

توانيد  منطقه خود را شناسایی کنيد و از ایين طریيق ميی     هر شهرداری باید خألهای موجود در  منطقه خود را کاهش دهد

  کنيد  بنيدی های شغلی قبل و در حین شیوع بحران اپیدمی را اولویتمردم به مواد غذایی، درآمد، فرصتمراحل دسترسی 

 ها و خألهای هر منطقه کمک کنند توانند در حل چالشهای مجاور نیز در صورت لزوم میشهرداری
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 گیرهای بیماری همهها در حین بروز بحراناقدامات اجرایی شهرداری-5-2

 روز کردا اطالعاي:به

 ها باید از تمامی اطالعاتی که توسط سازمان جهانی بهداشت و دوليت  گیر، شهرداریهای همهدر زمان شیوع بیماری

 شود، آگاهی داشته باشند؛گیر گفته میدر خصوص نوع بیماری همه

  و ميدیریتی( اثير    آب بهداشيتی،  )غذایی، هاییچه بخشبر بروز بیماری چگونه و  کههر شهرداری باید مشخص کند

 گذارد؛می

  در  بیماری راو نحوه پیشرفت و شیوع آگاهی داشته هر شهرداری باید از وضعیت سالمتی و بهداشتی شهروندان خود

 جامعه مشخص کند؛

 رسيانی وضيعیت   منظيور جليب مشيارکت محليی در اطيالع     ها و یا وسایل ارتباطی دیگر بهها باید از رسانهشهرداری

 ت خود استفاده کنند؛محال

 و شرایط غذایی و یا درآمدی و بهداشتی ایين   پذیر در ناحیه خود را مشخص کردههای آسیبهر شهرداری باید گروه

 گروه را تعیین کند 

 هاگیر توسط شهرداریهای همهمدیریتي و کنترل بیماری هایاجرای برنامه 

 رداری برای مدیریت مؤثر به دو عامل مهم وابسته است:در هنگام بروز هر نوع حادثه توانایی و قدرت هر شه

 ایوجود کارگروه حرفه 

 میزاا مشارکت و همکاری بین اجزای م تلف 

و کنترل ویروس کرونا نیز اثرگذار است  در هر شهرداری، تعیین مسيئول اصيلی تخصيیص     تاین دو عامل در مدیری

( کيه بير   باشيد  رگروه تخصصی و یا رئیس کمیته بحيران هير شيهر   تواند شهردار، رئیس اجرایی کامنابع و تصمیم گیر )می

 گیرمهها قبل از شیوع بحراا بیماری هاقداماي ضروری شهرداری

 ها و ایجاد کارگروه تخصصیدهی برنامهسازمان 

هيای  های مرتبط بيا بیمياری  نامهها و بخششده به دستورالعملاطمینان هر شهرداری از اینکه شهردار و کارگروه تعیین 

 گیر در ناحیه خود اطالع و شناخت کافی دارند گیر دسترسی داشته و از تأثیر احتمالی شیوع بیماری همههمه

 دسترسی به منابع موجود و امکانات بهداشتی موردنیاز 

 ارزیابی هر شهردار از وضعیت بهداشتی و امنیتی ناحیه خود 

 مواد غذایی و بهداشتی شناخت میزان ذخایر 

 تعیین وضعیت زنجیره تولیدی هر ناحیه 

 شده است تعیین خألهای موجود در هر ناحیه که توسط مدیران محلی و کارگروه مشخص 

 ن سخنگو و مسئول روابط عمومی هر شهرداریتعیی 
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گیر، هر شهردار و یا رئیس کمیته های همههنگام شیوع بیماری در ضروری است  زندگی و معیشت شهروندان اثرگذار است

 بحران ضروری است تا اقدامات زیر را انجام دهد:

 یک مرکز عملیات اضطراری ایجاد 

 رانتشکیل کارگروه مدیریت بح 

 های افراد هر بخشتعیین مسئولیت 

 گیر در صورت لزومهای همهخصوص بیماریآموزش مسئولین هر بخش در 

 محدود کردا سرعت شیوع بیماری 

شيیوع آنفيوالنزای    گیر، محدود کردن شیوع بیماری در هر ناحیيه اسيت   های همهراه اصلی کنترل و مدیریت بیماری

منظيور کنتيرل   توانيد بيه  ثابت کرده است که اقداماتی وجود دارد که هر شيهرداری ميی  این امر را  1918اسپانیایی در سال 

اقتصادی ناشی از -ومیر ناشی از این بیماری و همچنین کاهش اثرات منفی اجتماعیبیماری، کاهش تعداد مبتالیان و مرگ

 ها را انجام دهد شیوع بیماری آن

منظيور چگيونگی   های واگیردار مسيتلزم آميوزش شيهروندان بيه    یمراقبت از شهروندان و جلوگیری از گسترش بیمار

ها برای حفظ فاصله فیزیکيی افيراد از یکيدیگر بيرای     محافظت از خود در برابر بیماری و همچنین هماهنگی سایر دستگاه

 محدود کردن شیوع بیماری است  این اقدامات شامل:

 تعطیلی مدارس برای مدتی طوالنی 

 ت گروهیایجاد محدودیت در مالقا 

 قرنطینه کردن بیماران در خانه 

 قرنطینه کردن افرادی که در مجاورت بیماران قرار دارند 

 های غیر دارویی و غیرپزشکی در هر شهرداری و تعیین اقدامات اجرایی در هر ناحیهبررسی روش 

 ه دستورالعملی که هر منظور آگاهی بخشی شهروندان از اهمیت رعایت فاصله فیزیکی و تهیفراهم کردن اطالعاتی به

 تواند رعایت فاصله فیزیکی را در ناحیه خود اجرا کند شهرداری چگونه می

 منظيور جليوگیری از تجميع شيهروندان، تعطیليی ميدارس و قرنطینيه کيردن         گذاری بيه تهیه دستورالعمل و سیاست

 شهروندان

 اطمینان از اجرای قرنطینه شهروندان و رعایت آن توسط آنان 

 یریجليوگ  یبرا در میان شهروندان میطور مستقکاالها به ریو سا ییمواد غذا عیتوزمنظور ها بهشهرداری ریزیبرنامه 

  عیاز تجمع مردم در نقاط توز

 گیرها در هنگام بروز بیماری همهتداوم ارائه تدماي شهرداری 

گيذارد  بيرای مثيال    دهند اثر ميی گیر بر کارگرانی که خدمات اساسی برای شهروندان ارائه میهای همهبیماری شیوع

کنند، کسانی که در بخش فراهم کردن آب آشامیدنی بيرای شيهروندان   می تیفعالآوری و مدیریت پسماند کسانی که جمع

رساني ضاعیف در  تدمايونقل مشغول به کار هستند  کنند و یا کسانی که در بخش تأمین برق و گاز و حملفعالیت می

قطع  .شودمي وباو  ایمانند ماالر های دیگرید و بهداشت نامناسب منجر به بیماریب ش آب و مدیریت پتمان
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گردد و همچنین قطع گاز برق موجود اختالل در ذخیره مواد غذایی و فاسدشدن بسیاری از محصوالت در هر شهرداری می

جيه بيه اینکيه در هنگيام شيیوع و      بنيابراین بيا تو  ؛ شود مردم در پخت غذا و تأمین سوخت با چالش مواجه گردندباعث می

هيای بهداشيتی نیياز دارنيد،     رسيانی و مراقبيت  هير زميانی بيه خيدمات     گیر، شهروندان بیشتر ازهای همهگسترش بیماری

 .کند نها باید شرایطی را فراهم کنند تا تأمین و محافظت از کاالهای اساسی را تضمیشهرداری

 

 

 

 

 
 

 شگیری از وحشت در میاا آناابرقراری ارتباط با شهرونداا برای پی 

هایی از جمله ترس از ابتال به بیماری، ترس از نياتوانی در دسترسيی بيه    های واگیردار، نگرانیع بیماریدر هنگام شیو

یابيد  در ایين بيین، ارتبياط ميؤثر شيهروندان بيا        امیدی در میان شهروندان گسترش میمایحتاج معیشت خود و احساس نا

 شود میمؤثر برای حفظ آرامش جامعه تلقی  نهادهای محلی راهکاری

رو هستند آگاه باشند و هایی که شهروندان با آن روبهها از چالشبرای ایجاد آرامش در میان شهروندان، باید شهرداری

 یریگ، جليو یقو یعالوه بر رهبربهترین راهکار برای برقراری ارتباط با آنان در هنگام بروز بحران را اتخاذ کنند  همچنین 

ی از شهروندان در جامعه از جانب برخاست که  ی و مخاطره آمیز عمومیمنف یبینی رفتارهامستلزم پیش ی،از هراس عموم

منظور ایجاد آرامش در جامعه، تضمین امنیت فیزیکی افراد و تداوم ارائه خدماتی که به و غارت(  ی)مانند دزد گیردانجام می

 ها ضروری است شهرداریشهروندان بدان نیاز دارند توسط 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاا از طریق تهیه مایحتاج اساسي آاکمک به شهروندا

 های واگیردارریها به منظور تداوم ارائه تدماي در هنگام شیوع بیمامهمترین اقداماي شهرداری

 تضمین تداوم ارائه خدمات و کاالهای اساسی به شهروندان  

ده از نیروهيای داوطليب در هير    اسيتفا ليزوم،  تعیین میزان کارکنان ذخیره در هر بخش از خدمات شهرداری و در صورت  

 های الزم به آنها با ارایه آموزشبخش از ارائه خدمات، 

 هاو مشخص کردن برنامه برای حل این چالشهای موجود در کاالها و خدمات مهم پذیریآسیبتعیین  

 

 مهمترین اقداماي شهرداری ها به منظور حفظ آرامش در میاا شهرونداا

هيای  د نصب پوستر، بیلبورد و     پیامهای مختلف ماننم شیوع بیماری از طریق روشر هنگاها باید دشهردرای 

بيه شيهروندان   را های مراقبت در هنگام ابتال شيدن  به بیماری و روش های جلوگیری از ابتالبهداشتی، روش

  خود منتقل کنند

ر آنيان قيرار خواهيد    ت در اختیيا ها باید این اطمینان را به شهروندان بدهند که مواد غذایی به سيرع شهرداری 

هيا صيورت   آن ها ثابت کنید که هیچ خللی در ارائه خدمات بههای مختلفی این ادعا را به آنگرفت و از روش

 نخواهد گرفت 

تاج ضروری شيهروندان؛ انتشيار   برقراری ارتباط با شهروندان به منظور اطمینان بخشی از ذخایر کافی از مایح 

 در بین شهرندان از هجوم برای خرید اقالم مورد نیاز، خشونت در جامعه و یا دزدی های مثبت و مؤثر پیام
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هيای  ونقيل و زنجیيره  هيای حميل  کار، سیستم یروینگیری نظیر ویروس کرونا، بر های همهشیوع و گسترش بیماری
بنيابراین در هنگيام   ؛ جياد کنيد  هایی نظیر بحران مواد غيذایی ای اثرگذار است و ممکن است در هر شهرداری، بحران نیتأم

ها قبل از شروع هر بحرانی شرایط ذخیره وجود ميواد غيذایی را در   هر ناحیه، ضروری است تا شهرداری ها درشروع بیماری
 پذیر و ذخایر غذایی را ارزیابی کنند های آسیبسرعت اطالعات مربوط به گروهسطح محلی مشخص کرده و به

ور منظهای غیردولتی و خصوصی بهها و سازمانها از شرکتضروری است تا شهرداری در صورت کمبود مواد غذایی،
های محلی باید از هرگونه صادرات مواد غذایی به خيارج از ناحیيه   و همچنین دولت تهیه و تأمین مواد غذایی کمک بگیرند

 جلوگیری کنند 
دارند و در این صورت دسترسی مواد غذایی برای گهها قیمت مواد غذایی را ثابت نهمچنین ضروری است تا شهرداری

 پذیر است همه شهروندان امکان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هیا باه شاهرونداا ناح   يدنیو آب آشام یيدر تصوص مصرف مواد غذا دیبا هایکه شهردار یيهاهتوصی

 تود ارائه کنند:

  زهتا جاتیکه ممکن است زودتر خراب شوند مانند گوشت و سبز دیرا مصرف کن ییابتدا غذا 
از فاسدشدن ميواد   یریجلوگ یبرا یسنت ینگهدار یهااز روش د،یدار اریتازه در اخت یغذا یادیمقدار ز اگر 

  دیاستفاده کن ییغذا
را  گير یشيهروندان د  ییاندازه مواد غذا شیب رهیذخ رایز دینکن رهیرا ذخ ییخانوار خود مواد غذا ازیاز ن شتریب 

  دهدیقرار م دیدر معرض تهد

 آب
  دینداشته باش یتا در هنگام قطع آب مشکل دیکن رهیذخ ییهاظرف ایو  هایرا در بطر یدامیآش آب 
  دینکن رهیاند، آب را ذخشده استفاده ییغذا ریمحصوالت غ یسازرهیذخ یکه برا ییهادر ظرف 

 پول:
 فقط در موارد ضروری از پول نقد استفاده کنید  
و توجه داشيته باشيید کيه تهیيه ميواد غيذایی، آب و سيوخت و        همچنین منابع مالی خود را مدیریت کرده  

 تجهیزات پزشکی در اولویت هستند 
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 9ضدعفونی کردن شهرها در ویروس کرونا-5-3

های مبارزه با شیوع ویروس کرونا، ضدعفونی کردن سطوح بسیار لمس شيده اسيت  در سراسير    یکی از مؤثرترین راه

هيای عميومی را   هيا و جياده  های دولتی، بازارها، مسياجد، فرودگياه  ها، ساختماندکودکهای ضدعفونی به مهجهان، گروه

هيا  شيین و ربيات  نيگ، هواپیماهيای بيدون سرن   فهيا، ت وسیله مخلوطی از مایع سفیدکننده غلیظ و آب از طریق کيامیون به

 کنند که اقدامات ضدعفونی گسترده در مناطق پر شیوع مؤثر استکنند  کارشناسان بهداشت عمومی فکر میضدعفونی می
(Holly Secon,2020 ) 

 

 

، ووهان، پکندر شهرهای چین، ازجمله شانگهای، 

ان بهداشت برای ضدعفونی همه مناطق کارگر

اند  شدهاعزام بار در روز 2گاهی اوقات  عمومی

ر از سفیدکننده با غلظت کم و پهایی که امیونک

 Thomas) ها هستندهای آبی در خیابانمحلول

Peter,2020) 

 

 

 

 

 

 

در چین کارگرانی با لباس مخصوص و ماسک، در 

ایر مقاصد جابجا اری و سجهای قطار، مراکز تایستگاه

کنند تا ذرات می ضدعفونیرا  فشده و سطوح مختل

 .ها بماند، از بین ببردویروسی را که ممکن است روی آن

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 China disinfects entire cities to fight coronavirus outbreak 

 

https://www.businessinsider.com/author/holly-secon
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های محافظ ش صي و پوشیدا لباسکارگراا با 

های قطار، مراکز سطوح م تلف در ایتتگاه ماسک

 Aly) ضدعفوني کنندرا  تجاری و متیرهای دیگر

Song,2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کارگراا شهرداری در چین، در حال 

 محل بازی کودکاا کردا ضد عفوني

(Heo Ran) 

 

 

 

 

 

منظور ضد عفوني وضع مقرراي س تگیرانه به

ونقل روزانه مترو، اتوبوس وسایل حمل

  عمومي
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 .دنشده است که سئول را ضدعفوني کناعضای ارتش کره جنوبي دستور دادهبه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کياهش سيرعت انتشيار    یکننده برا یاستفاده از مواد ضد عفون یکارآمد برا یروش 10نیبدون سرنش یهامایهواپ

 19-COVID تواند پنجااه  مياین روش نسبت به روش ضدعفونی دستی، از کارایی بیشتری برخوردار است و  در چین است

ي پزشکي از طریق این ناوع از هواپیماا،   ارسال تجهیزاهمچنین   کنندمي یباشد که اسپر یبرابر کارآمدتر از افراد

ونقل و حضور در جامعه تواهاد شاد. در بحاراا کناوني ویاروس کروناا،       موجب حضور کمتر افراد در چرته حمل

 .کند یریجلوگ یرضروریغ ياز تماس جتم وافراد را محدود کند  اایتوجهي جرطور قابلبهونقل هوایي و حمل

 
                                                           

10 .drone spray, Aerial spray and disinfection 
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تواند دسترسی می از طریق پهبادها و هواپیماهای بدوا سرنشین ارسال ملزوماي معیشتي شهرونداا

تر از همه حضور کمتر در جوامع و رعایت فاصله فیزیکی فراهم کند و داشتی و مهمشهروندان را به غذا، تجهیزات به

 ری باشد ونقل شخصی و تردد کمتر در مسیرهای بین شهری و درون شهتواند جایگزین بسیار خوبی برای وسایل حملمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پیشنهاداتو ارائه  گیرینتیجه-6

در کشور شيیوع   ورود افراد مبتال به ویروس کرونا قیاز طر ریگهمه یماریب نیاگونه که در گزارش ذکر گردید، همان

هفتيه دوره   2کند  با توجه به اینکه مشخصه اصلی این بیماری دوره نهفتگی طيوالنی آن اسيت و ممکين اسيت     پیدا می

ممکين و   ریي گهميه  یميار یب کی یموقت مسافران در ط یغربالگر ایبستن مرزها نهفتگی آن به طول بیانجامد، بنابراین 

 اثرات قطعی نخواهد داشت  و نخواهد بود یعمل

یابيد   ن طریق در آن جا شیوع و گسترش ميی بنابراین افرادی بدون عالیم بیماری وارد یک ناحیه شده و بیماری از ای

بيه   روسیي از ورود و یریجليوگ  یتالش بيرا  قیهدر رفتن از طر یبه جا ن بهتر است تجهیزات و امکانات بهداشتیبنابرای

 قرار گیرند و درمان موارد استفاده  صیتشخ یمنطقه، برا

کننيد و ممکين   احساس رعب و وحشت ميی  ،گاهی از شیوع بیماری در منطقهآهمچنین شهروندان یک ناحیه پس از 

کند شدن روند تجارت محلی، تيرک ميدارس توسيط     ؛هایی نظیرد را تعطیل کنند که این امر چالشی خواست فعالیت کار

که منجر به کمبود کاالهای اساسی در منطقيه   آموزان و تالش مردم برای خرید بیش از اندازه مایحتاج معیشتی خودشدان

ای روشن و ميدون داشيته   این بحران، برنامه تمدیریبرای ها یشهرداربنابراین ضروری است تا ؛ را در پی دارد ، می شود

هيای صيورت گرفتيه    با توجه به بررسيی  در این راستا شود  یریبه مردم و اقتصاد جلوگ یرضروریغ یهابیتا از آسباشند 

چند نکته مهيم و   (COVID-19)اولیه از تجارب جهانی در ارتباط با مدیریت شهری و نقش آن در کنترل ویروس کرونا 

 ز اهمیت است:حائ
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پاذیری افاراد   تهیه نقشه جغرافیای شیوع کرونا در مناطق م تلف شاهری و میازاا ریتاک    

مدیریت شهری در کنترل شیوع ویيروس کرونيا،    از مباحث مهم نقش متناسب با شرایط جتمي:ف م تل

ریيزی و  ه در برنامهگذارد و باید در آیندهایی است که ویروس کرونا برای مدیران شهری از خود به جا میآموخته

تواننيد  چقدر می دمثالً شهرهایی که تراکم جمعیتی باالیی دارنکه  دطورجدی مدنظر قرار بگیرمدیریت شهری به

ریزان شهری آموخيت کيه شيهرها    کرونا و گسترش آن به برنامه پذیر باشند هایی آسیبدر برابر همچنین بیماری

سياخته و درنتیجيه    رتریشهرها را نفوذپذ شدنیرا ندارند  جهان شدنیجز پذیرش فرایندهای جهان یاگریز و چاره

فرم شهری بسیار فشرده و متراکم هم در موقيع مخياطرات و یيا     ها اثر خواهد گذاشت آوری آنبر ظرفیت و تاب

  ناکارآمد عمل کند تواندیم هاروسیانتشار و

دیریت شهری در بحران ویروس کرونيا، تمرکيز   های اساسی مهمانطور که در گزارش ذکر گردید، یکی از چالش 

سخت بيودن  و همچنین  شدید جمعیت و خدمات در شهرها و کالنشهرها است که موجب گسترش شیوع بیماری

ریيزی و تمرکيز زدایيی    تجدید نظر در زمینيه برناميه  رسانی و کنترل بیماری شده است  در این خصوص، خدمات

 خدمات و جمعیت ضروری است 

هيای  گیيری از زیرسياخت  ، بهيره سيازی و خيدمات ترافیکيی   در رابطه با آگاهسازی خدمات شهری دلزوم هوشمن 

هيا و مواقيع بحرانيی بسيیار حيائز      دیجیتال و لزوم توجه هر چه بیشتر به شهر هوشمند در کنترل شیوع بیمياری 

 اهمیت است 

افيراد      از طریق بررسی درجه حرارتها، ایستگاه های راه آهن و  شهرها، فرودگاهم در مبادی ورودی کنترل الز 

 منظور کنترل شیوع بیماری بسیار ضروری است به

های کنترل و مدیریت شیوع بیماری در کشورهایی نظیر کره، سنگاپور و چین، تأکید بير رعایيت فاصيله    از روش 

یش تيوان  ایين روش، باعيث افيزا    ميی باشيد    (contact tracing) 11روش شناسایی مرتبطاناجتماعی از طریق 

گردد؛ لذا تأکید رعایت فاصله اجتماعی با تأکید بر شیوع ویروس کرونا می شناسایی و مختل کردن زنجیره انتقال

 شناسایی مرتبطان در امر مدیریت شهری بسیار راه گشا است 

خصوص ميدیریت و کنتيرل بیمياری نظیير شيهرهای سيئول، پکين و    ،        ا توجه به عملکرد شهرهای موفق درب 

هيای پیشيگیری و کنتيرل    تيرین روش هيا از مهيم  ونقل عمومی و فروشگاهمعابر، حملونی کردن شهرها، ضدعف

ری ضروری است  منظور کنترل شیوع بیماونقل عمومی بهها و حملست  لذا ضد عفونی معابر، فروشگاهبیماری ا

فيونی دسيتی بسيیار راهگشيا     در کنار ضد عگیری از پهبادها و هواپیماهای بدون سرنشین بهرهدر این خصوص، 

 شود است و منجر به رعایت بیشتر فاصله فیزیکی و حضور کمتر افراد در جامعه می

ایجياد یکسيری حيد و حيدود داخيل      ماننيد  ونقيل عميومی   فاصله گذاری اجتماعی در حمللزوم توجه به اصول  

گونه کيه در ميتن گيزارش ذکير     همان برای مثال،های داخل شهری یا مترو    )اتوبوس مانندهای عمومی مکان

                                                           
11.Contact tracing 
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مختليف نشيان داده    یهيا بارنيگ و تعیین کرده  یهایکره جنوبی داخل مترو مرزبندیمدیریت شهری در  ،گردید

 شود( ضروری است ها حفظ است که افراد زیاد به هم نزدیک نشوند و فاصله فیزیکی آن

در  یاز هوش مصنوع یریگبانی کنترل و بهرهکاربردی برای مدیریت و پشتی یهاهیو الGIS یهااستفاده از نقشه 

 بحران ویروس کرونا ضروری است 

 های شهروندیهای واگیر در آینده و آموزشماریهای موضوعی برای بیتهیه و تدوین دستورالعمل 

 گیرهای همهبیماری ارتباط مؤثر در هنگام بروز بحرانو  ریزی برای آموزش همگانیبرنامه 

 مانیزها و خدمات دولتی، تجاری و ساتداوم فعالیت ظورریزی به منبرنامه 

تدیون برنامه به منظور مدیریت و کنترل بیماری، دسترسی بيه خيدمات اساسيی نظیير ميواد غيذایی و معیشيتی         

 شهروندان

کننيد کيه ایين     گیر تهیههای همهراهبردی عمومی برای کنترل بیماریها یک برنامه ضروری است تا شهرداری 

های غیر دولتی برای خدمات رسانی به شهروندان و همچنین نمایندگان شامل سازمان باید: دستورالعملبرنامه و 

  ریزی باشداقتصادی بیماری در فرآیند برنامهتجاری و بانک ها به منظور مدیریت آثار 

  شندها باید از کامل بودن ذخایر محلی خود قبل از شیوع بیماری اطمینان داشته باتمامی شهرداری 
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