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 (32درباره مقابله با شیوع ویروس كرونا )

گسترش ویروس كرونا بر حوزه  آثاربررسی ابعاد 

 شهري و شهرسازي

 

 

 

 

 
 

 چكیده

 استقرار عرصهعنوان به شهرهااخير با گذار از توسعه کشاورزي و صنعتي،  هايدهه در

ترين جايگاه زيست و استقرار جوامع موتور محرك اقتصاد کشورها و اصلي به ،خدمات

و  شهرهاکالندر  خصوصهبتمرکز  وچرخه دائمي انباشت سرمايه  .اندشدهبشري تبديل 

جمعيت و فعاليت را هر چه بيشتر به خود  ،مغناطيسيمانند جاذبه  به ،يشهرکالنمناطق 

 فراواني اقتصادي هايصرفهو  مزيت فزاينده،اين انباشت و تراکم  چه. اگر اندکردهجذب 

 گوناگون ابعاد در فزاينده تراکم تبعاتکارها و اقتصاد ملي داشته است. اما وکسب براي

 آن مزاياي از مرور به جامعه سالمت و بهداشت و محيطيزيست و اقتصادي اجتماعي،

 .است گرفته پيشي

طور شهرها در برابر سوانح طبيعي و انسان ساخت از اصولي است که به آوريتاب

نظر  مد هابحراندر  هباريكاما  ،تلقي شده اهميتکممعمول در فرايند توسعه ناديده يا 

 .دشومي محيطي طراحيو  ريزيبرنامهو منجر به تغييراتي در  گيردميقرار 

جهاني  ريتمدي مديآناکارو عمق  گستردگياز  ايتازه هايجلوه بحران کرونا ابعاد

 هابحرانبرخالف بيشتر  که ايگونههب ،ساخت پديدارتوسعه در ابعاد و ارکان مختلف توسعه 
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اپيدمي بر جهان توسعه  اينو مالي  جاني خسارت رسدمينظر جمعي ديگر، به هايآسيبو 

از جهان درحال توسعه و  تروسيع بسيار جهاني شهرهايو  شهرهاکالن خصوصهبيافته و 

  توسعه نيافته است.

 ها،آزمونو  هابحراناين ميان خسران بزرگ از آن جوامعي است که حتي از اين  در

 بستر هايظرفيت ورايو  ناپايدارو  شكنندهبه توسعه  کماکانو  دهكرن کسب رهاوردي

  ادامه دهند. زيستي

 تاطالعا و پيچيدگي سابقه،کمگيري و شيوع گسترده ويروس کرونا با شتابي همه

اده د قرارطور خاص شهرها در معرض آزموني دشوار زيست بشري و به ،آن به نسبت اندك

م کليت و بقاي جوامع شهري در تما موضعي،و  موضوعي هايآسيباز  بيش باراينکه 

 .است داده قرارآسيب ارکان را در معرض 

ه با توسعه شهري در مواج هاياولويتگزارش تالشي است براي تبيين مسائل و  اين

آموزي از و نيز موضوعات مغفول که از اين پس با درس کرونا بيماري گيريهمه آسيب

 توسعه ريزانبرنامه و مديران نظر مدتجربه تبعات اين اپيدمي در عرصه توسعه شهري 

 .گيرد قرار شهري
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 كلیات. 1  

هاي کنوني شهرهاي جهان اين است که چه الزاماتي موجبات درگيري يكي از دغدغه

شود. از طرفي مردم درگير اين هستند که مي 19-کويد مردم با تهديدهايي نظير بيماري

. گذاردمي تأثير آنها رفاه و سالمت بر چگونه کنندو تفرج مي زندگي آن در که هاييمكان

 ترايمن روستايي منطقه شهر،کالن يك خطرناك ظاهر به تراکم از جلوگيري براي آيا

 هم به نزديك منابع ساير و درماني خدمات که اي از شهرايمني در منطقه يا است؟

شده و  گيرکشورها ازجمله ايران همه سطح در 19-کويد درحال حاضر بيماري ؟هستند

که نياز  شهري متراکم مناطق در که زندگي است گسترش يافته است. حال پرسش اين

 هاييا زندگي در سكونت تر است وتر و ايمنآمد در آن کمتر است مطلوبو به رفت 

ندارد، اما با  وجود چنداني بخشرضايت هايها پاسخاز هم؟ براي اين پرسش دورافتاده

. براساس کردرا برداشت  هاييها و راهنماييتوان آسيبتوجه به تجربيات اخير مي

ترين انتقادها در نظام شهرسازي، به تراکم جمعيت، کاربرد فناوري، ، اساسيهاگزارش

 امنيت غذايي و مسكن ناکافي وارد شده است.

شدن و  اين واقعيت مهم است که انتشار اين ويروس تا حد زيادي بر محمل جهاني

. للي شيوع و گسترش يافته استالمملي و بينونقل حملتوسعه شهري و سريع رشد 

 و ارتباط است شده متراکم زندگي از انتقاد و هراسيرواج بيگانه باعث امر اين که حاليدر

پرداختن به موضوع  ديگري زمان هر از رو بيشايناز کندِتهديد ميرا  هامكان و مردم

 دهدمي نشان گيريهمه به موضعي هاي پاسخ. دارد ارتباط واقعي مردم با هم اهميت هشيو

 جوامع مدني و اجتماعي اقتصادي، ساختارهاي گذاري اجتماعي،با در نظر گرفتن فاصله که
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  هستند. بحران با مقابله براي هاي شهري،بر قابليت مكانمبتني توجهي قابل طوربه

 وي اين روزهاي انديشمندان و متخصصان محتواي تحليل ها ويافته برخيبنابر 

موضوع تراکم به چالش جدي بين  CityLab ،تيساوب مطالب تحليلياستفاده از 

گسترش  که لزوماً تراکم باال درخصوص کردالبته بايد دقت صاحبنظران مبدل شده است. 

کنگ و سنگاپور ، هنگمثالعنوان آيد. بهشمار نمييك عيب به 19-تهديداتي نظير کويد

نشين تري نسبت به مناطق روستاييمناسبترين شهرهاي جهان، واکنش بسيار متراکماز 

اماتي که لومباردي و ونتو ايتاليا از خود نشان دادند. لذا سيستم مديريت شهري و الز

  خصوص مهم است.گيرند در اينکار مينهادهاي حاکميتي به

 

 كرونا بر حوزه شهرنشینی و توسعه شهريآثار  .2

 . الگوي سكونت1-2

گذاري اجتماعي، شهروندان به ماندن در منزل و رعايت الزامات فاصلهبا توجه به الزام 

گرفته است که برخي از آن ناشي از فضاي کالبدي مساکن و  ي اجتماعي شكليهاآسيب

بين اعضاي خانواده و  فضاي سكونتي است. کوچك بودن فضاي سكونت و تداخل حريم

اجتماعي ازجمله افزايش دعواهاي رو شدن بيش از حد ايشان با هم، معضالت هبور

چرخش  سته بودن فضاهاي مشاعات که امكانطور بخانوادگي را دربرداشته است. همين

هاي مسكوني را هواي بيرون در آن وجود ندارد امكان گسترش ويروس در برخي مجموعه

ي هاي داراي کودك در فضافضاي مناسب براي خانوادهنبود  همچنينتواند باال ببرد. مي

 هاي مسكوني نيز مهم است.مشاعات مجموعه
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ر نظر دتعريف بام سبز،  هاي مشابهبراي معضالت فوق و براي مواجهه با بحران لذا

ات با گرفتن بالكن در تمامي واحدهاي مسكوني با دسترسي به فضاي کامالً باز، مشاع

اري و دسترسي باز با محيط بيرون، دسترسي به نور خورشيد در اکثر فضاهاي معم

توان ، را ميطور فضاي امن بازي کودك که چرخش هواي طبيعي را داشته باشدهمين

 .پيشنهاد داد

 

 محورو شهرسازي محله خودكفا يهامحله. 2-2

قرار  يمهم يهامتأثر از آن، شهرها در برابر پرسش يبهداشت ريکرونا و اتخاذ تداب وعيش با

ه است؟ داشت روسيبر انتقال و يريشهرها چه تأثي و شكل طراح کهنياند؛ ازجمله اگرفته

سترش گفرم شهر است که به تعامل بيشتر مردم و آثار درواقع اين پرسش برخواسته از 

رفت و  توان داد اما امكان کنترلشود. پاسخ قطعي به اين پرسش نميميمنجر بيشتر آن 

رم شهري ف رمتمرکزيتمرکزگرا و غ يطراح وهيدو شکارگيري هب آمد، تا حد بااليي ناشي از

و  شوديتر مبزرگ يهاتجمع ليتمرکزگرا موجب تشك يخدمات در شهرها تمرکز است:

ها يع کاربريتوز هاين جنبه که در زمينآثار . يكي از ابدييم شيافزا روسياحتمال انتقال و

قرار  معرض کارگيري مراکز خريد بزرگ مقياس است که عمالً احتمال دراهميت دارد، به

نقل وز حملادليل استفاده بيشتر هطور در اين شهرها بکند. همينگرفتن افراد را بيشتر مي

 اساساً ارتباط مردم با يكديگر بيشتر خواهد بود. ومي،عم

 ييشهر با دارا بودن خودکفا يهااز بخش كيهر رمتمرکزيغ يمقابل، در شهرها در

وآمدها، کنترل و با محدود شدن رفت ابندييتطابق م نهيقرنط استيتر با سراحت ،ينسب

اساساً در اين فرم  .خواهد شد سريم ترعيسر روسيانتقال و رهيو شكستن زنج يهمگان
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نقل وشهري، اتكا به خودرو و حمل هدليل کمتر شدن نياز به خروج از محدودشهري، به

توانند مايحتاج خود چرخه ميبر پياده و دوعمومي کمتر بوده و شهروندان بيشتر مبتني

 دهد.رو تعامل کمتري رخ ميايناز ؛مين کنندأرا ت

االمكان کاال و مين حتيأضرورت تانگيزه و ، است افزايش قيمت بنزين هم گفتني

 هکاين است پيشنهاد  است. کردههاي کوتاه را تقويت خدمات در سطح محله يا مسافت

 يا مرکزيت قوي به سمت ساختار چندمرکزي از تك مرکزيتساختار شهري  شودتالش 

 .يابد تغيير شهرهادر شهرهاي بزرگ و کالن

 

 یمحل ينهادها. 3-2

 ها،يماريب وعيش اي يعيطب يايخصوص بروز بالبه ،يشهر يهابروز بحران طيشرا در

اين  .ابدييدوچندان م تياهم يمحل اسيدر مق تيريشهر و مد يهامحله ييخودکفا

ر مدت دها و نهادهاي اجتماعي محله شكل بگيرد. بر سازماناي بايد مبتنيمديريت محله

ت، همچون در سطح محال ياقدامات مؤثربا آن، تجربه نشان داده  هابتال به کرونا و مقابل

مراکز  ومعابر  يضدعفون ،يبهداشت يهابسته عيتوز ،يدر مورد مسائل بهداشت يرساناطالع

 برخورداردر محالت کم ژهيوبه يشهر تيريو مد يمحل ينهادها يمحله، با همكار ياصل

عدد مت ينهادهابر نهادهاي اجتماعي است، اساس اين اقدامات مبتني. ثر بوده استؤم

 يلگريمحالت، دفاتر تسه ياجتماع يشوراها ،يكوکارين همچون مساجد، مراکز يمحل

 تيريمختلف مد يهابخشبا آنها  يهمكاراساس اين رخداد هستند و  يمحل توسعه

 . ي حكومتي مهم استنهادها گريدولت و د ،يشهر

در  يمحل يشناختن نهادها تيبه رسم ،يارزشمند کنون درس گرفتن از تجربه با
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ساختارمند کردن نهادها با  ،يتيريمد مداوم و مؤثر با بدنه ارتباط يها، برقرارزمان همه

سطح  يتيو حاکم يدولت ينهادها انيم يهماهنگ تيتقو ك،يروکراتوحداقل مداخالت ب

 .ديمحالت را ارتقا بخش يآورتاب توانيمؤثر، م زشو آمو يشهر تيريمحله با مد

 

 شهري ونقلحمل. 4-2

با شهر  ياتيح يهاعنوان رگونقل که بهحمل ستميسابتال به کرونا نشان داد که  هتجرب

 ،يماريب يلگرغربا يبرا يداتيتمه هاانهيها و پافرودگاه. در شوند سازگاربايد  ديجد طيشرا

 يرابدر کف  يعالئم و خطوط رنگ قيمردم از طر تيمداوم، هدا يماسك و ضدعفون عيتوز

فته شود. در نظر گر ديو قطار با مايتعداد مسافر در هواپ اهشو ک ياجتماع فاصله تيرعا

 يطراح نهيدر زم يراتييتغ ندازمين يشهرو اتوبوس درون يلينقل روحمل ستميس

  .است تيتعداد براساس تراکم جمعتوزيع و  يدهخدمات نحوه ها،ستگاهيا

 يهادر مكان روهاادهيپ ضيتعر ،ياجتماع فاصله جيبا هدف ترو هاابانيخبازطراحي 

و  دجايا ني. همچنرديدر دستور کار قرار گ ديجد يروهاادهيو ساخت پ يشلوغ و تجار

ي اجتماع صلهفا تيو امكان رعا شتريب به استفاده بيمنظور ترغخطوط دوچرخه به ضيتعر

ه اشتراك دوچرخ يهابرنامه . توسعهشوديم شنهاديپ هاي مراکز شهري،راهدر پياده

ازطراحي ببنابراين . شوديم هيتوص يونقل عموممؤثر در برابر ازدحام حمل يعنوان روشبه

رض و سهم به ميزان تردد عابران و افزايش ع توجهرو در مراکز شهري، با محورهاي پياده

براي  پياده و کاهش سهم خودرو. طراحي محورهاي منعطف که قابليت تغيير ظرفيت تردد

 شود.توصيه مي مداري، توسعه دوچرخهباشدشته پياده و سواره را دا
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 یعموم عرصه. 5-2

ا عمومي زندگي کند و براي خودش حريمي عمومي راي هرکسي حق دارد در شهر در عرصه

 به مدتلندب رفاه و سالمتي. کندمي متبلور را بيانيه اين قدرت فعلي در نظر بگيرد. بحران

 که اردد انسان بستگي مدني و اجتماعي اقتصادي، ساختارهاي در گذاريسرمايه براي تمايل

حيه وردر  تحول که موجب ي شهرييهامكانهاي ايجاد تا زمينه دهدمي را امكان اين ما به

 يهارساختياستفاده از ز چگونگيدر  کرونا نشان داد که هساکنان شهر شوند فراهم کنيم. تجرب

ها و شگاهو تئاتر، دان نمايس ش،يمراکز هما ،يورزش نياديها، مهمچون ورزشگاه اسيمقبزرگ

يل شروع اپيدمي تمامي مراکز تعطدر چند ماه نخست . م استزال ييهايمدارس استراتژ

ت کالس، آموزان در هر نوبکاهش تعداد دانشدنبال اما با بازگشايي مجدد، بايد به ،شدند

به  توانديم ياقدامات بهداشت کنارها در ها و ورزشگاهکاهش تعداد تماشاگران در سالن

  .اقتصاد کمك کند ييو بازگشا يمدن يهارساختيز نيا ترعيسر ييبازگشا

 شود:هاي زير ارائه ميتوصيهلذا 

ه بلك ،منفرد صورتهنه ب ،محالت اسيمق در مناسب و باز يشهر يفضاها جاديا .1

  (سبز سر راهادهيپ قياز طر حاًي)ترج هم به متصل باز يفضاها از ياشبكه صورتهب

 يعموم مراسم يرگزارب يبرا باز فضاهاي و يعموم مراکز از استفاده ضوابط ميتنظ .2

 .شوديم هيتوص

 

 و محلی خرد يوكارهاكسب. 6-2

تجربه کرونا نشان داد که درمواقع بحران، تمايل مردم به استفاده باال از مراکز خريد بزرگ 

مدت و حتي سازي مايحتاج ميانذخيره هرود و مردم بدر بازه زماني کوتاهي بسيار باال مي



 

 __________________________________________________  

 

 

9 

و امكانات خريد در حجم باال در اين  کنند. ساختارهاي تشويقيمياقدام مدت خود بلند

برد. مشكل اصلي مراتب باال ميها را بهيمراکز خريد، عمالً تشويق به حضور در اين کاربر

کند و کارهاي خرد ايجاد ميواين رويكرد اين است که به مراتب ضرر بااليي براي کسب

 هارد و به ورطگذهاي کوچك محلي را براي مدت طوالني بدون مشتري ميفروشگاه

و  يخود به اقدامات قو يمحل يمحافظت از اقتصادهابراي رساند. ورشكستگي مي

خرد  يوکارهاکسب بخش عمده شوديم ينيبشيکه پ يطي. در شراميدار ازين رانهيگشيپ

آسيب جدي  يريگدر موج اول همه هايفروشها و انواع خردهرستوران ها،شگاهيهمچون آرا

 يهاتيبدون بهره، معاف يهاانواع وام يطااز آنها با اع يبانيمدت پشتکوتاه، در ببينند

 راتياز تأث توانديم منيا ييبازگشا يها برانآ ييو عوارض در کنار مشاوره و راهنما اتيمال

 بكاهد.  رانگريو ياجبار يليتعط نيا

 شود:لذا موارد زير توصيه مي

رجوع مردم به مراکز خريد محلي و  محوري با هدف ترغيبتشويق محله -

 ؛هاتوسط دولت و شهرداري کارهاي محليوهاي حمايتي از کسبسياست

 ؛ها براي برگزاري مجازي رويدادهاي هنريتشويق استارتاپ -

 کارهاي خردوهاي کسبتعريف تسهيالت بخشش مالي براي جلوگيري کسر بدهي -

 .و توزيع اقالم آموزشي و مايحتاج بهداشتي محالت از طريق آنها و محلي

 

 آوريتاب. 7-2

آميز با شرايط تهديدکننده تعريف آوري را فرايند توانايي يا پيامد سازگاري موفقيتتاب

دار و توانايي در ترميم خويشتن آوري ظرفيت بازگشتن از دشواري ادامه. تابکنندمي
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آورسازي جوامع شهري کشور؛ اولويت تابدر راستاي رسد مينظر بر اين اساس به است.

که داري است؛ بهرههاي موجود و قابل ظرفيتورسازي حداکثري بهرهمندي و نخست بهره

 شود:زير را شامل ميموضوعات 

 اجتماعي، هايشبكه و مدني هجام کنشگري قدرت و اجتماعي ظرفيت از استفاده-

 منظورهب... و هاخيريه اي،حرفه و صنفي هايانجمن محالت، بسيج نهاد و مساجد نظير

 ؛دولت مسئوليت از بخشي پذيرش

 و بنياندانش هايشرکت دانشگاهي، مراکز تجربي و علمي ظرفيت از استفاده-

 منظوربه مسري هاييبيمار بحران هوشمند مديريت هايهسامان ايجاد در هاآپاستارت

 ؛نيدرما خدمات ارائۀ منظوربه آنها مبناي مكان تحليل و بيماران هوشمند شناسايي

 از پيش هايريزيهبرنام در صحرايي هاينبيمارستا يابيمكان و اراضي شناسايي-

 ساير و هادرمانگاه و بحران مديريت پشتيباني هايهپايگا کامل سازيهآماد و بحران وقوع

 ،هانمايشگاه لقبي از گيرد قرار استفاده مورد تواندمي نياز صورت در که مراکزي و هاکاربري

 . ...و تاالرها ورزشگاه، مصلي،

 

 هوشمند . شهر8-2

 زا استفاده با سنگاپور و جنوبيکره ،چين ازجمله در همين مدت کوتاه، کشورهايي

 دعفونيض بيماري، شيوع به رديابي بزرگ هايداده و سرنشين بدون هواپيماهاي ها،روبات

 در است ممكن هاييفناوري نياز روي آوردند. چنين مورد مواد تهيه و هابيمارستان کردن

 .داستفاده شون آتي احتمالي مشكالت براي شناسايي سريع زمينه يك عنوانبه شهرها

 شود:لذا موارد زير توصيه مي



 

 __________________________________________________  

 

 

11 

هاي کنترل سالمت هوشمند در مبادي ورودي شهري، مراکز استفاده از سامانه -

 ؛پرتردد شهري نظير متروتجاري و مراکز 

 :تمانيساخ هاي فروش مصالح و خدماتاندازي سامانهها براي راهپآاستفاده از استارت -

 ؛هاي کنترل و نظارت هوشمند شهريها براي سامانهپآاستفاده از استارت -

استفاده از پنجره واحد و دولت الكترونيك براي حذف مقررات و ضوابط  -

كوني هاي عمراني مسدر فرايند توسعه شهري، نظير ساخت و سازها و پروژه وپاگيردست

 مسكوني. و غير

 

 اهراهكار و پیشنهاد. 3

  تقسيط براي ، تنفس و تخفيف، تعليقهاي مختلف حمايتي، معافيت، ه گزينهارائ

 :متناسب با شدت اثرپذيري وکارهاي خرد و محلي(کسب خصوصهب) کارهاي شهريوکسب

 :افزودهبيمه، عوارض شهرداري، ماليات و ماليات بر ارزشحق  -

 ؛امكان پرداخت وام استيجاري به واحدهاي تجاري و اداري استيجاري -

  ،ها، خدمات قضايي و ثبتي(، بانكتوسعه خدمات شهري الكترونيك )دولت، شهرداري

 ؛هاي تلفن هوشمندبر اينترنت و در بستر اپليكيشنمبتني

  و در بستر ه کاال و خدمات اينترنتي هاي ارائفرمپلتاز توسعه و ايجاد  حمايت

 ؛هاي تلفن هوشمنداپليكيشن

  گذاري اجتماعي در فضاي شهري، ، ترويج و عملياتي کردن فاصلهسازيفرهنگ

 ؛کاروکسبنقل عمومي، فضاهاي وحمل
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   بيماري( با توجه )و پس از کاهش شيوع  صورت مستمرهدورکاري ب توسعهحمايت از

 ؛ونقلحملمثبت بر آثار به 

   شهري يكپارچه چندبعدي قانوني و اجرايي براي تحقق مديريت واحد/ اقداماتپيگيري ،

ها ه با بحران، در شرايط اينچنيني از حيث مقابلکه در کنار ضرورت و الزام در شرايط عادي

 ؛ها اثربخشي و کارآمدي دوچندان داردو آسيب

  کارهاي وهاي حمايتي در مورد کسبمحوري و اعمال سياستبه سمت محله حرکت

هاي حمايتي از محلي با هدف ترغيب رجوع مردم به مراکز خريد محلي و سياست

 ؛وکارهاي محليکسب

  مداوم و مؤثر با  ارتباط ي، برقراريمحل ينهادها جايگاهو ارتقاي  شناختن تيبه رسم

 تيريدسطح محله با م يتيو حاکم يدولت ينهادها انيم يهماهنگ تيتقو ،يتيريمد بدنه

 ؛محالت يآورتابو افزايش مؤثر  زشو آمو يشهر

   مرکزيت يا مرکزيت قوي به سمت ساختار تك شهري ازتالش براي تغيير ساختار

 ؛شهرهاچندمرکزي در شهرهاي بزرگ و کالن

 سترسي دو توسعه بام سبز، در نظر گرفتن بالكن در تمامي واحدهاي مسكوني با  ترويج

ورشيد در خبه فضاي کامالً باز، مشاعات با دسترسي باز با محيط بيرون، دسترسي به نور 

 ؛فضاي امن بازي کودك با چرخش هواي طبيعي چنين اکثر فضاهاي معماري و هم

  ونقل حملن راهبرد پابرجاي عنوابه سواريدوچرخهتوسعه و افزايش سهم پياده و

 يهادر مكان روهاادهيپ ضيتعر ،ياجتماع فاصله جيبا هدف ترو ابانيخبازطراحي  ؛شهري

اشتراك  يهابرنامهدوچرخه سواري و  توسعه ،ديجد يروهاادهيو ساخت پ يشلوغ و تجار

 ؛دوچرخه
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 تراکم تردد عابران و افزايش رو در مراکز شهري، برحسب بازطراحي محورهاي پياده

 ؛عرض و سهم پياده

 ي ها براي برگزاري مجازي رويدادهاي آموزشي فرهنگي مذهبي هنرپآتشويق استارت 

 هاي گاههاي بهداشتي و درماني در مناطق فرودست شهري و سكونتتوسعه حمايت

 ؛رسمياي و غيرحاشيه

 از باي از فضاهاي صورت شبكههايجاد فضاهاي شهري باز و مناسب در مقياس محالت ب

 ؛راه سرسبز(پيادهاز طريق  هم )ترجيحاًمتصل به

 يرنظ ،هاي اجتماعيمدني و شبكه هاستفاده از ظرفيت اجتماعي و قدرت کنشگري جام 

منظور پذيرش ها و... بهي، خيريهاهاي صنفي و حرفهمساجد و نهاد بسيج محالت، انجمن

  ؛تبخشي از مسئوليت دول

 هاي بنيان در ايجاد سامانههاي دانشفاده از ظرفيت مراکز دانشگاهي، شرکتاست

ات خدم هو ارائ منظور شناسايي هوشمند بيمارانهاي مسري بهمديريت هوشمند بيماري

 ؛در مكان مورد نياز درمان

 پيش از وقوع  هايريزيهاي صحرايي در برنامهيابي بيمارستانشناسايي اراضي و مكان

و ساير  هاهاي پشتيباني مديريت بحران و درمانگاهسازي کامل پايگاهبحران و آماده

، يل نمايشگاهتواند مورد استفاده قرار گيرد از قبها و مراکزي که در صورت نياز ميکاربري

 ؛...مصلي، ورزشگاه، تاالرها و

 اري ورودي شهري، مراکز تج هاي کنترل سالمت هوشمند در مبادياستفاده از سامانه

 ؛و مراکز پر تردد و ازدحام شهري نظير مترو

 ؛هاي کنترل و نظارت هوشمند شهريها براي سامانهپآاستفاده از استارت 
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 ؛ريزي شهريبازنگري در سطوح و سرانه کاربري درماني و بهداشتي در برنامه 

 بر تجارب طراحي شهري مبتنيريزي و عامل در برنامهرساني مالحظات پدافند غيرروزهب

 ؛گسترش و شيوع بيماري کرونا بر توسعه جوامع شهري اخير

  کاهش ازدحام ساعات وکار، رونق کسبدرآمدشهري، افزايش شبانه  اتيحتوسعه ،

 ؛خصوص در تابستانهبو روزهاي تعطيل ساعات فعاليت افزايش اجازه شلوغي با 

 رايند عالي شهرسازي و معماري ايران و فشورايهاي توسعه متراکم بازنگري در سياست

 .هاي توسعه شهريتصويب طرح
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