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 مختصری از خودتان بگویید. (1

 به نام خدا

ریزی شهری و از سال و ساکن شهر آبدان هستم. در حال حاضر دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه 1365اینجانب عقیل گنخکی، متولد سال 

مسئول خدمات شهری و فضای سبز شهری شهرداری دوراهک واقع در بخش مرکزی شهرستان دیر، مشغول عنوان کارشناس تاکنون نیز به 1394

 به کارم.

 تعریفی که از سالمت دارید کدام است؟ (2

اشت شده توسط سازمان بهدحال تعریف ارائهسادگی برای آن تعریف ارائه کرد. بااینسالمت یک مفهوم کلی و البته چندبعدی است و شاید نتوان به

جهانی از سالمت تا حدودی دربرگیرنده این گستردگی است. سازمان بهداشت جهانی، سالمت را برخورداری از آسایش جسمی، روانی، معنوی و 

ها نوعی آرمانی و ایدئال است و هر یک از این مؤلفهداند. هرچند این تعریف از سالمت، بهاجتماعی و نه صرفًا نداشتن بیماری و نقص عضو می

ها وجود ندارد. در بین ابعاد مختلف سالمت، بعد عالوه بر گستردگی، دارای ارتباط متقابل و نزدیک به هم هستند و مرزبندی مشخصی بین آن

در سطوح  تواند از نکات برجسته این تعریف باشد و نشان از اهمیت سالمتالملل است، مینوعی برخاسته از حقوق بشر بینکه بهاجتماعی آن

 ف جامعه باشد.مختل

عنوان یک وضعیت آرمانی و تواند بهنیافتنی باشد اما میگذاری آن شاید برای برخی از جوامع دستالبته این شناخت از مفهوم سالمت و هدف

 ها و اقدامت این جوامع برای دستیابی به آسایش نسبی در ابعاد مختلف سالمت جهت دهد.مطلوب، به برنامه

 چیست؟ هابخشر ارتباط سالمت با سای (3

های جامعه اعم از اقتصاد، فرهنگ، اعتقادات توان نتیجه گرفت که سالمت با همه بخششده از سالمت و ابعاد مختلف آن میبا توجه به تعریف ارائه

ر مثال الگوی اقتصادی جامعه طوپذیرد. بهها تأثیر میطور مستقیم و غیرمستقیم در ارتباط است و از این بخشها و ... بهگذاریو باورها، سیاست

طور تواند بهدر سطوح مختلف با سالمت در ارتباط متقابل است و چنانچه شرایط برای پایداری اقتصادی در یک کشور فراهم شود، این پایداری می

 مستقیم بر بهبود رفاه و آسایش سطوح مختل جامعه تأثیرگذار باشد.

 ملی قوانین و هاسیاست اساس بر منابع و هاسازمان مردم، ای ازشود که دربرگیرنده مجموعهیاد میعنوان یک نظام از سالمت در سطح کالن به

شود و چنانچه یک فرد و یا جامعه بتواند در ابعاد مختلف سالمت از سطح عنوان عنصر اصلی پایداری و توسعه یک جامعه شناخته میاست و به

تواند در مسیر توسعه قرارگرفته آوری الزم را داشته باشد میها و تهدیدهای محیطی و داخلی تاببرابر تنشآوری مطلوب برخوردار باشد و در تاب

گیری های تأثیرگذار بر ابعاد مختلف سالمت و پیچیدگی تصمیمو به سطوح باالی عملکرد کیفی و کمی دست یابد. با توجه به گستردگی بخش

تواند دستیابی به اهداف از پیش های مرتبط با سالمت جامعه میریزیهای یکپارچه و جامع در برنامهباوجود مفاهیم گسترده، اتخاذ رویکرد

 تر نماید.ازپیش آسانشده را بیشتعیین

 

 

 به نام خدا



 
 

 
 در ارتباط با حوزه کاری خودتان و سالمت توضیح دهید. (4

سالی، فرسایش و می ازجمله کارگروه تخصصی آب، خشکهای علها و تشکلبا توجه به تحصیالت، موقعیت شغلی و عضویت در کارگروه

های تخصصی و مطالعات خودم را معطوف به موضوعاتی مانند مفاهیم اکولوژیک شهری زیست بنیاد نخبگان استان بوشهر، محور فعالیتمحیط

ه پسماند جامد شهری و گردشگری ساحلی محیطی، مدیریت منابع آب، مدیریت یکپارچآوری زیستویژه تابآوری شهرها بهو ابعاد مختلف تاب

طور گسترده در شهرهای مختلف استان مور بررسی قرار ام و این موارد را بهنوعی در ارتباط با بعد روانی و معنوی سالمت است، نمودهکه به

ای با مفهوم سالمت و طور گستردهبه های اخیرصورت مقاالت علمی منتشرشده است. از همین رو در سالآمده بهدستداده و که اغلب نتایج به

سازی و اجرایی شدن این ام تا در حد توان زمینه پیادهویژه بعد اجتماعی سالمت در ارتباط هستم و همواره تالش نمودهابعاد مختلف آن به

 ازپیش فراهم گردد.مفاهیم در جایگاه شغلی خودم و در سطح شهرستان و تا حدودی استان، بیش

 

 ا در ارتباط با سالمت چه نقش دارد؟سازمان شم (5

های فرهنگی، اجتماعی و بهداشت محیط های مختلفی در حوزهگونه که استحضار دارید شهرداری عالوه بر وظایف عمرانی، مسئولیتهمان

 های مختلفی بر سالمت شهروندان تأثیرگذار است.رو به شیوهشهری دارد و ازاین

و  محورانسانشهرداری و مدیران شهری با اتخاذ رویکردهای مانند شهر سالم، شهر زیست پذیر، شهر پایدار، شهر اکولوژیک، شهر از همین رو 

ی عملیاتی متنوع هابرنامه سازیپیادهمستقیم با ابعاد مختلف اجتماعی، جسمی و روانی شهروندان در ارتباط بوده و با  طوربهسایر رویکردها 

 به اهداف کالن سالمت را در شهرها فراهم نماید. یابیدست ینهزم تواندمی

های متنوعی را در ارتقاء سرانه های کشور برنامهمحیطی در شهرها، شهرداریهای اجتماعی و زیستدر حال حاضر و در پی افزایش چالش

ماند شهری، طراحی و ارتقاء فضاهای عمومی شهری، سازی مراحل مختلف مدیریت یکپارچه پسکاربری اراضی فضای سبز و اوقات فراغت، پیاده

های موردنیاز در انجام ورزش همگانی و تجهیزات بار و بال صاحب و ایجاد زیرساختارائه خدمات ایمنی و همچنین کنترل جمعیت حیوانات زیان

 زایش یابد.نمایند تا زیست پذیری و کیفیت زندگی جامعه افسواری تالش میونقل سالم مانند دوچرخهحمل

 

 ، بفرمایید.بینیدمیکه ضروری  ماندهباقینکته  (6
های پیش رو نیازمند شناخت دقیق روندهای بندی ذکر اینکه مهم است که پرداختن به مفهوم سالمت و رفع موانع فعلی و چالشعنوان جمعبه

ها، فرسایش، کاهش سالیاقلیم و پیامدهای ثانوی آن مانند خشکهای مانند تغییر های واگیر و پدیدهگیری بیماریتأثیرگذار جهانی مانند همه

آوری و توسعه که از سطح تابنیافته و درحالویژه کشورهای توسعههای مختلف سالمت و بر امنیت غذایی جوامع بهمنابعی است که به شیوه

نگری الزم و بر مبنای این روندها و البته با رویکرد آینده ها راریزیها و برنامهگذاریپایداری کمتری برخوردارند و مدیران کشور باید سیاست

 تدوین سناریوهای بهینه مختلف جهت مقابله با این تهدیدها انجام دهند. از همین رو

عی بر سبک نوهای اکولوژیکی و اقلیمی برخوردار هستند، مانند دمای باال در اغلب فصول سال که بهدر شهرهای استان بوشهر که از محدودیت 

آوری و تصفیه فاضالب شهری و های جمعهای موردنیاز مانند شبکهفقدان و کمبود زیرساخت زندگی و تحرک جسمی شهروندان مؤثر است و

پذیری سرانه فضاهای سبز شهری، فعالیت گسترده صنایع آالینده مختلف و مرتبط با استخراج و پاالیش نفت و گاز پسماند شهری، عدم تحقق

های اخیر نیازمند اهتمام جدی و عزم همگانی بر اساس همکاری و هماهنگی بین بخشی است تا با استفاده اجرپذیری این شهرها در سالو مه

های مؤثری در راستای ارتقاء سالمت شهرها و روستاهای استان برداشته شود. از همین رو اجتماعی شدن های موجود گامها و فرصتاز ظرفیت

نهاد در فرایندهای مختلف های مردمها و سازمانویژه سمنهای مختلف شهروندی بهو بسترسازی مشارکت حداکثری گروهمفهوم سالمت 

شده در حوزه انداز مشترک، ضمانتی بر دستیابی به اهداف از پیش تعیینتواند با ایجاد وحدت فکری و چشمسازی میگیری و فرهنگتصمیم

 سالمت باشد.

 

 


