شــهر با آن دست به گریبان اســت ،کمبود یا نبود
مبلمان شهری کمتر به چشم میآید .در شهری
که مردم بیشتر روزهای سال را با معضل ترافیک
و آلودگــی هوا روبه رو هســتند ،مشــخصاً اهمیت
مبلمان شــهری و اســتفاده از ابزارهــای خدماتی
در شهر کمتر به چشم میآید».
رنگآمیــزی دیوارها و اســتفاده از نقاشــیها،
بهــره بــردن از المانهایــی کــه حکــم خاطــرات
نوســتالژیک دارند ،اســتفاده از ســازههای هنری
در معابر ،ســاماندهی تابلوهای تجاری و اداری،
زیباســازی ســرویسهای بهداشــتی عمومــی،
نصــب نیمکتهــای خــاص بــرای قشــرهای
مختلــف ،زمینهــای بــازی کــودکان و ...بخشــی
از مبلمــان شــهری هســتند کــه در تهران بــه اجرا
درآمدهاند.
این نکته را یادآور شــویم که مبلمان شهری از
اثرگذارترین عوامل در فضاهای شــهری در ذهن
شــهروندان هســتند تا حدی که معموالً ســاکنان
محــات و حتــی گردشــگران ،مناطــق مختلــف
یــک شــهر را بــا مبلمــان و زیباییهــای متعلــق
بــه آن میشناســند .مبلمــان شــهری بــه لحــاظ
موقعیــت ،ابعــاد ،تناســب ،رنگ ،فرم ،شــکل و
حالــت در فضاهــای شــهری تأثیرگــذار هســتند
و بایــد پاســخگوی نیازهــای اســتفادهکنندگان
باشــد .مبلمان شــهری میتواند بــر روابط روانی
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و عاطفــی شــهروندان تأثیرگــذار باشــد ،آنهــا
میتوانند با چنین المانهایی احســاس هویت و
تعلق خاطر به محله و شهر خود داشته باشند.
سؤال اینجاســت آیا مبلمان شــهری توانسته
در سراســر شــهر تهــران ریشــه بدواند؟ پاســخ به
این سؤال را برزین ضرغامی مدیرعامل سازمان
زیباســازی شــهر تهــران میدهد«:طبــق آمــار
سالهای گذشته درخصوص معرفی محورهای
شــاخص ،بهطــور میانگین هــر منطقــه  3محور
ل  96معرفــی کردهانــد کــه بــا توجــه بــه
را در ســا 
اولویتبنــدی و امکانســنجی صــورت پذیرفته،
تجهیــز مبلمــان شــهری برخــی از محورهــا در
دســتورکار ایــن ســازمان قــرار گرفتــه کــه تاکنون
محــور آزادی -انقالب 15 ،خرداد ،بلوار کشــاورز،
خیابان کریمخان و پــازاى هفت تیر ،محورهای
میــدان مشــق ،خیابان بــاب همایــون و ...تجهیز
شــدهاند .ایجاد مبلمان شهری با توجه به فرآیند
مختص به خــود ،دارای فرآینــد مطالعه ،امکان
ســنجی ،آسیبشناســی ،طراحــی ،ســاخت،
جانمایی و نصب اســت که در این فرآیند با توجه
بــه خصوصیات و ویژگیها ،نیاز مــردم و ...اقدام
بــه نصب مبلمان شــهری کــودکان و جوانان (در
پارکهــا ،مــدارس و ،)...مبلمان شــهری بانوان
(ســرویس بهداشــتی مردانــه و زنانــه) ،مبلمان
شهری سالخوردگان و توانیابان و ...کردهایم».
از مهنــدس ضرغامــی دربــاره رضایتمنــدی
مــردم از مبلمــان شــهری میپرســیم و اینکــه
ســایق مــردم و قشــرهای مختلــف جامعــه در
خلق مبلمان شهری در نظر گرفته میشود.
«یکــی از دغدغههــای اصلی مــا در طرحهای
ســازمان زیباســازی شــهرداری تهــران ،مهیــا
کــردن تســهیالت و امکانــات بهینــه و در نهایــت
رضایتمنــدی خاطــر شــهروندان اســت .در حال
حاضــر برنامهریزیهای شــهری ،هیچگاه صرفاً
توســط شهرســازان و ســازمانهای مربوطــه،
طرحریزی نمیشــود؛ بلکه شــهروندان بهعنوان
ذینفعان اصلی شــهری در برنامهریزی شــهری،
باید مشارکت داده شوند.
ایــن ســازمان نیز بــا مهیا کــردن فرصتهای
مشــارکت شــهروندی از جملــه برگــزاری
فراخوانهــا ،جشــنوارههای طراحــی مبلمــان
شــهری و اهمیت به نــگاه شــهروندان در جایگاه
داوران و ...اقــدام کــرده اســت .همچنیــن ایــن
ســازمان با توجه به ارتقای کیفی مستمر ساختار
ســازمانی خود و نیــز پیادهســازی اســتانداردها و
فرآیندهــای مرتبط ،همواره تــاش در باال بردن
ســطح خدمات خود در جهت شهرســازی و رفع
نیاز شهروندان داشته است.
در پایــان بایــد بــه ایــن نکتــه اشــاره کنــم
رضایتمندی شــهروندان از تعداد و نوع مبلمان
شــهری دارای گســتردگی و پراکندگــی مختلف و
متفاوتی اســت بهطوری که در بسیاری از کشورها
آمار دقیق از ســرانه مبلمان شــهری و آمار جلب

مبلمان شهری از
اثرگذارترین عوامل در
فضاهای شهری در ذهن
شهروندان هستند تا حدی
که معموالً ساکنان محالت
و حتی گردشگران ،مناطق
مختلف یک شهر را با
مبلمان و زیباییهای
متعلق به آن میشناسند

رضایــت شــهروندان از تعــداد مبلمــان شــهری
وجود ندارد اما این سازمان با توجه به مطالعات
میدانــی و هماهنگیهــای بــه عمــل آمــده از
شــهرداریهای مناطــق  22گانه ،همواره ســعی
بــر ارتقــای کیفی محیطــی و رفــع نیازمندیهای
شــهروندان داشــته و حتی چنانچه درخواستی از
یک شــهروند به این ســازمان ارجاع شــده باشد،
با وجود مشــغلههای کاری ،طبق برنامه نســبت
به بازدید میدانی و بررســیهای کارشناسی برای
رفع نیاز اعالم شــده ،اقــدام میشــود ».مبلمان
شهری و فضای شهری که در آن زندگی میکنیم
در این شلوغی و ترافیک و مشکالت ریز و درشت
میتوانــد الهامبخش باشــد و از طبیعت نشــأت
بگیرد و میتواند طرحهایی باشــد که باعث لذت
بــردن مردم از تــردد در شــهر یا نقطهای از شــهر
شود.
مــردم از مســئوالن شــهری و شــهرداری
میخواهنــد بــا تجهیز فضای شــهری به مبلمان
و المانهای مختلــف ،فضایی جذاب برای لذت
بیشــتر از زندگی را مهیا کنند .المانهای شــهری
باید بــا توجه به محیط زیســت موجود ،فرهنگ،
آمیزههای دینی و هویت ملی طراحی شود .یکی
از نــکات مهــم در طراحی مبلمان شــهری ایجاد
احساس ایمنی برای شهروندان است که بتازگی
به آن توجه خاص و ویژهای شده است.
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