پایتختنشینان خیابانهای
جذاب میخواهند
فضاهای شهری تهران از مبلمان شهری بهره میبرند؟

هر کسی تعریفی از مبلمان شهری دارد ،مثالً
ëëحمیــد حاجیپــور  /تهــران هــر روز بزرگتــر
میشــود و شلوغتر از گذشــته .زندگی ماشینی ،برای یک سالمند شــاید نیمکتهایی استاندارد
ترافیــک ،آلودگــی هــوا و دههــا مشــکل دیگــر بــرای نشســتن مبلمــان شــهری مناســب بــرای
او باشــد یــا بــرای یــک دانشــجوی
تهرانیها را نیازمندتر از قبل کرده
هنــر ،المانهــای شــهری میتواند
اســت .آنها نیاز دارنــد به محیطی
مبلمــان شــهری مــورد پســند او
کــه بــرای آرامــش و اســتراحت از
باشــد یــا بــرای یــک مــادر ،زمیــن
آن اســتفاده کنند .پارکهــا ،مراکز
گزارش
بــازی مجهــز بــرای کودکــش .باید
تفریحــی و رفاهــی و خیابانهایــی
گفــت هــر تجهیــزات و ســازههایی
که مطابق میلشــان باشد و از آنها
که شــهر را زیبا کند و شــهروندانش
لــذت ببرنــد .مبلمان شــهری نیاز
را بــه خــود جلــب کنــد میتوانــد
امروزه آنهاســت .مبلمان شــهری
میتوانــد آدمهــا را تشــویق کنــد بــرای ســپری جزئــی از دســتههای مبلمــان شــهری باشــد.
مبلمــان خیابانــی ،مبلمــان پارکــی و تجهیزات
کردن اوقات خود در شهر دلخواهشان.
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زمیــن بــازی کــودکان ،مبلمــان ترافیکی شــامل
تابلوهــای خیابانی و تجهیزات راهنمای ترافیک
شــهری و ســازههای اطالعرســانی و تبلیغاتــی
مجموعهای هســتند از مبلمان شــهری .مبلمان
شــهری در طــول چند ســال گذشــته در بســیاری
از معابــر ،بزرگراههــا و خیابانهــا و حتــی مراکــز
تفریحــی و رفاهی رشــد کرده ولی بــه گفته برخی
از کارشناســان هنوز به بلوغ نرسیده است .بهرام
فریــور صــدری ،رئیس گــروه شهرســازی جامعه
مهندســین مشــاور ایران در این بــاره عقیده دارد
تهران نســبت به دیگر کالنشــهرهای دیگر از فقر
شــدید ظاهری و نورپردازی رنج میبرد .به گفته
او بــرای اســتفاده از مبلمــان شــهری ابتــدا بایــد
خیابانهــا را جارو کنیم ،چالههــا را پر کنیم ،روی
جویهــای آب را بپوشــانیم و به یک زیرســاخت
مناســبی برســیم و ســپس در گام بعدی به خلق
مبلمان شــهری بپردازیــم .علی صابــری ،عضو
شــورای شــهر تهران هم دربــاره موانع بر ســر راه
مبلمان شــهری در پایتخت عقیده دارد«:تهران
بــه همــان انــدازهای کــه از دیگــر اســتانداردهای
شــهری برخــوردار نیســت ،از نبــود اســتاندارد
در مبلمــان شــهری هــم رنــج میبــرد .طراحــی
مبلمــان شــهری یکــی از نیازهای واقعی اســت،
امــا در بیشــتر مواقع بــه آن نگاهی لوکــس دارند.
درمجمــوع بایــد گفــت بهدلیــل مشــکالتی کــه

