طراحی صنعتی
در سازمان زيباسازي شهرداري تهران
مصاحبهی دستاورد با آقای مهندس الهیجی
دانش آموخته ی کارشناسی ارشد طراحی صنعتی دانشگاه تهران و
مشاور ارشد شهرداری تهران در زمینهی زیباسازی
سازمان زیباسازی ش��هرداری تهران ،یکی از نهادهای
اجرایی شهری است که نقش عمدهای در شکل دادن
به ظاهر فضاهای عمومی شهر تهران داشته است .در
این سازمان عالوه بر رده های مدیریتی ،تخصصهایی
از طراحی نظیر طراحی معماری ،طراحی صنعتی و طراحی
گرافیک ،در کنار متخصصینی از هنرهای تجسمی نظیر
نقاشی و مجس��مه سازی ،مشغول به فعالیت هستند.
واحد مبلمان ش��هری سازمان زیباسازی ،بخشی از این
سازمان است که طراحان صنعتی به شکل مستقیم در
آن به فعالیت مشغولند .آنچه که می خوانید مصاحبه ی
دستاورد با آقای سیدرضا الهیجی است که سال های
زیادی را صرف مطالعه ،مشاوره و طراحی مبلمان شهری
نم��وده اند و مدیریت واحد مبلمان ش��هری س��ازمان
زیباسازی را نیز بر عهده داشته اند .ایشان هم اکنون
مشاور ارشد ش��هرداری تهران در زمینه ی زیباسازی
می باشند.
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دستاورد :لطفاً در زمینهی تاریخچه ی شکلگیری سازمان
زیباسازی شهرداری تهران توضیحاتی را ارائه نمایید.

مهندس الهیجی :سابقهی س��ازمان زیباسازی شهرداری

دس�تاورد :حضور ش�ما در س�ازمان زیباس�ازی چگونه
صورت گرفت؟

مهندس الهیجی :در حدود سال  ،1381دوستانی از سازمان

تهران ،به جشنهای  2500ساله در زمان حکومت پهلوی دوم

زیباسازی از من درخواست کردند که محل فعالیت خود را از

همکاری و نظارت در زمینهی هن��ری ،دعوت نمودند .پس از

زیباس��ازی تغییر دهم .هدف از این انتقال ،برنامهریزی برای

باز میگردد .تی��م دربار ،تحت نظر فرح دیبا ،گروهی را برای
پایان این جش��نها ،این گ��روه در مکانی به صورت متمرکز،
سازماندهی شدند و در ابتدا آنها را گروه زیباسازی و بعدها

شرکت رجاء _که در آنجا سابقهای  7ساله داشتم_ به سازمان
آینده ی شهر تهران در قالب طراحی راهبردی و انجام تحوالت

بزرگ در این ش��هر اعالم گردید .س��ابقهی شناخت همکاران

سازمان زیباسازی نامیدند .هدف از شکلگیری این سازمان

این س��ازمان از بنده به دوران دانشجویی من در دانشکده ی

زندگی شهری ،همگام با شهرهای پیشرفته جهان بود.

نقل کنم .در زمان دانش��جویی ،یک روز که در کارگاه طراحی

در آن زمان ،زیباتر س��اختن ش��هر ته��ران و ارتقای کیفیتی

هنرهای زیبا باز میگردد .جالب اس��ت که در اینجا خاطرهای

پس از انقالب ،این س��ازمان دس��تخوش تغییرات بسیاری

صنعتی و پشت دس��تگاه تراش مشغول به کار بودم ،یکی از

به طوری که مدیران و متخصصین آن معماران و رش��تههای

دس��تی خود را پیش من آورد و از من خواس��ت تا کیفش را

گردید .اما همواره ،روح تخصصی بر این سازمان حاکم بوده.

وابسته به معماری بودند .در دههی هفتاد شمسی یک برنامهی
مدیریتی و سازمانی برای سازمان زیباسازی شهرداری تهران

تدوین ش��د و از اواخر دههی هفتاد شمس��ی ش��اهد حضور
تأثیرگذار طراحان صنعتی در این مجموعه هستیم .به نحوی که

از ابتدای دههی هشتاد شمسی ادارهی مبلمان شهری سازمان

زیباسازی فعالیتهای جدی خود را آغاز نمود و کمیپس از آن

ش��ورای علمیطراحی صنعتی مشکل از اعضای هیئت علمیو
اساتید این رشته شکل گرفت تا پروژههای سازمان زیباسازی،

به لحاظ پشتوانه علمیو فرهنگی ،غنیتر گردند.

دستاورد :زيباسازي شهري داراي چه تعريفي است؟

دانشجویان معماری آن زمان دانشکده ی هنرهای زیبا ،کیف
تعمیر کنم .او از کارگاه بیرون رفت و بعد از گذشت چند دقیقه
برگشت .من کیفش را تعمیر کرده بودم که این کار او را بسیار

متعجب کرد .صاحب آن کیف یکی از مدیران آینده ی سازمان
زیباسازی شهر تهران بود که بعدها از من دعوت به همکاری
نم��ود .به دلیل ارتباط زیادی که من در دوران دانش��جویی با

دانشجویان س��ایر رش��تهها نظیر معماری داشتم ،همکاری
من در سازمان زیباسازی س��ازندهتر و تأثیرگذارتر گردید.
مدیران آن زمان سازمان زیباسازی ،به دلیل دانشگاهی بودن،

انس��انهای فرهیختهای بودند و بر انجام فعالیتهای اصولی
و علمیتأکید زیادی داش��تند .به همین دلیل بود که من فعالیت

 7س��اله ی خود را در ش��رکت رجاء رها کرده و به سازمان

مهندس الهیجی :زیباس��ازی ،فرایندی مس��تمر و در حال

زیباسازی آمدم .در این سازمان هم مدتی در حوزهی تبلیغات

دانش ،بین��ش ،زمان و کارکردهای مختلف ارتباط داش��ته و

نموده و سپس سرپرستی حوزهی مبلمان شهری را بر عهده

رش��د است که با روان شناسی ،فلس��فه ،هنر ،فرهنگ ،هویت،
ظهور پیدا میکند.

جنبش زیبایی شناسی ش��هری رویکرد پیشرفته ایست که نه

تنها به خاطر زیب��ا نمودن ،بلکه ترجیح ًا به معن��ای ابزار کنترل

اجتماعی از طریق راضی نگهداشتن جمعیت شهری و پاسخ گویی

فعالیت داش��تم و بعده��ا در معاونت ط��رح و برنامه فعالیت

گرفتم .هم اکنون نیز مش��اور ارشد شهرداری تهران در امور

زیباسازی هستم.

دس�تاورد :وظیف�ه ی اداره کل مبلم�ان ش�هری س�ازمان

ب��ه نیاز آنها مورد مطالعه قرار میگیرد .آغاز فلس��فه ی فکری

زیباسازی چیست؟

زیباسازی و یادمان سازی (هویت سازی) در فضای شهر به کار

ته��ران ،تمامیفعالیتهای تخصصی زیر نظر معاونت طرح و

زیبایی و ش��هر از قرن نوزدهم میالدی بوده و امروزه به مفهوم

میرود(.)Wikipedia-Urban Beautification Movement

مهن�دس الهیج�ی :در س��ازمان زیباس��ازی ش��هرداری

برنامه انجام میش��ود .اداره ی کل مبلمان ش��هری به عنوان
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زیرمجموعهای از این معاونت ،وظیفه ی مبله کردن ش��هر را

داراس��ت؛ یعنی اضافه نمودن تمامیلوازم مدرن به شهر .در
واقع امروزه در ش��هرهای بزرگ دنیا ،مدیران با زیباسازی،

سبز ،باغهای ساختمانی)
دس�تاورد :تعریف اصولی و دقیق مبلمان شهری چیست

از طریق مبله کردن شهر خود ،در پی پاسخ گویی به نیازهای

و چه زیرشاخههایی دارد؟

هس��تند .در کش��ور ما هم طی چند دههی گذش��ته شاهد آن

وسایل ،اشیاء ،دس��تگاهها ،نمادها ،بناها ،فضاها و عناصری

زندگی ش��هری شهروندان خود و ارتقای کیفیت زندگی آنها
هستیم که مردم عالوه بر طراحی فضاهای داخلی و شخصی
زندگی ،به طراحی فضاهای ش��هری نیز عالقه نشان میدهند
و زیبایی محیط ش��هری را مکمل زیبای��ی محیط منزل خود

میدانند .وظیفه ی اداره ی کل مبلمان ش��هری ،در واقع پاسخ
به این نیاز در حال توسعهی مردم در کالن شهری مثل تهران

است.

مهندس الهیجی :مبلمان ش��هری به مجموعه ی وسیعی از

گفته میش��ود که چون در ش��هر و خیاب��ان و در کل فضای
باز نصب ش��دهاند و استفادهی عمومیدارند به این اصطالح
معروف شدهاند .در واقع مبلمان شهری عناصر مکملی هستند

که همچون اثاث یک خانه ،امکان زندگی را در فضای محصور
میان سنگ و بتون و شیشه فراهم میآورد .این اجزاء ،جریان
حرکت ،س��کون ،تفریح و اضطراب را در شهر تنظیم میکنند

به طور مثال اهداف و الگوهای زیباسازی شهری بر اساس

و به آن روح میبخش��ند .تقسیم بندیهای مختلفی از عناصر

 .1طبیع��ت از طری��ق فضاهای ش��هری ،ب��ه راحتی قابل

تجهیزات به دو دسته ی مبلمان خدمات ،اطالع رسانی و بازی

برنامه ریزی شهر تورنتو عبارتست از:

دسترس��ی باشد(.توسعهی منابع و ظواهر طبیعت در شهر و

قابلیت دسترسی ساده برای مردم)

مبلمان ش��هری ارائه شده است که بر مبنای یکی از آنها این

تقسیم میشوند.

در سازمان زیباسازی ،مبلمان شهری به چهار گروه اصلی

 .2آب؛ _حرکت و صدای آب_ ایجاد چش��مه ،برکه ،آب نما،

تقس��یم شده است -1 :مبلمان خیابانی  -2مبلمان ترافیکی -3

 .3هن��ر و فرهن��گ؛ برنامههای فرهنگی و هن��ری همراه با

اط�لاع رس��انی و تبلیغات ش��هری .در هری��ک از گروههای

دریاچه ی مصنوعی.

تبلیغات شهری مناسب میبایستی همیشه فعال و زنده باشد.

(شهر فرهنگی -هویت سازی)

مبلمان پارکی و تجهیزات زمین بازی کودکان و  -4سازههای

چهارگانه ذکر ش��ده میتوان نمونههایی را به شرح زیر ارائه

نمود:

 .4هنرهای ش��هری و مردم��یدر فضاهای باز و خیابانها

• مبلم�ان خیابان�ی :ایس��تگاههای اتوب��وس و تاکس��ی،

 .5مرم��ت و حفاظت آثار قدیمی ،س��اختمانها و فضاهای

پلهای هم س��طح جوی آب ،انواع چراغهای روش��نایی ،انواع

 .6مناب��ع طبیعی و طبیعت ش��هری ،شناس��ایی ،حفاظت و

• مبلم�ان ترافیک�ی :تابلوهای هش��داردهنده ،گل میخهای

جاری باشد.
تاریخی.

نگهداری شود.

آبخوریها ،نیمکتها ،نردهه��ا ،را ه بندها ،پلهای عابر پیاده،
پرچمها و نظایر آنها.

کف خیابان ،راهبنده��ا ،جداکنندهها ،پارکینگهای دوچرخه و

 .7کیفیت و تعالی طراحی فضاهای عمومیو ساختمانها به

موتورسیکلت ،تجهیزات معلولین و نظایر آن.

 .8پیادهرو ،فضایی محرک و جذاب و قابل اس��تفاده برای

ف پوش زمین بازی ،تجهیزات ورزش��ی و بدن
و ترکیب��ی ،ک 

 .9بازس��ازی چشماندازهای عمومی ،نقاط عطف بصری و

• تابلوهای اطالع رسانی و تبلیغات شهری :انواع بیلبوردها،

 .10نگهداری و حفاظت ش��هر به شیوهای مناسب و پایدار.

نقشههای شهری ،پالکهای معرف میدانها و معابر ،تابلوهای

عنوان یک اصل.
مردم.

نشانههای شهری.

(به خصوص فضاهای جمعی و عمومی ،فضاهای پاک ،زیبا و
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• مبلمان پارک و زمین باری کودکان :وسایل بازی انفرادی

سازی ،مبلمان کودک و نظایر آن.

اس��تندها ،بوردهای دیواری ،تابلوهای راهنمای گردشگری،
سر در مغازهها ،تابلوهای راهنمای مسیر و نظایر آن.

دستاورد :ارزیابی شما از طراحی مبلمان شهری در تهران
و ایران چیست؟

مهن�دس الهیج�ی :امروزه کش��ور چین به دلیل داش��تن

کارگران ارزان و تولید با تیراژ باال ،در بس��یاری از زمینهها

به ش��کل جدی و تأثیرگذار وارد شده اس��ت .تنها حوزهای
که ش��اید چینیها نتوان��د در آن به ص��ورت اثرگذار وارد

شوند شاخه ی طراحی محیطی از طراحی صنعتی است .این
ح��وزه به دلیل آن که کام ً
ال با فرهنگ ،تاریخ ،رفتار و زندگی
مردم در ارتباط است نمیتواند توسط بیگانگان توسعه پیدا

نماید و متخصصی��ن بومیو ایرانی باید نماینده ی فعال این
قسمت باش��ند که فرهنگ شهری و رفتاری ،جزئیات زندگی،
سمبلها ،نشانهها و کاربریهای خاص را شناخته و بتوانند

با طرحهای خود به نیاز کاربران ایرانی پاسخ دهند .بنابراین

برای دانش آموختگان و دانشجویان طراحی صنعتی ،بهترین
زمینهی فعالیت در کش��ور ما ،بدون ش��ک حوزهی مبلمان
شهری است.

عبارتند از:

 -مردم واری (طراحی انسان مدار):

رعایت تناس��ب میاناندامهای س��اختمانی بدن انس��ان و

نیازهای انسانی در ساختمان سازی و آرایش معماری.
 -پرهیز از بیهودگی (نگرش کاربردی):

جلوگیری از اس��راف و کارهای بیه��وده /ایجاد زیبایی به

مفهوم زیبنده بودن و تناسب داشتن؛ نه فقط قشنگی و جمال.
 -نیارش (دوام و پایداری):

به معنای دانش ایس��تایی ،فن س��اختمان و س��اخت مایه

شناسی /به مفهوم مواد و مصالح و مقاومت ساختمان.
 -خودبسندگی (خودکفایی):

استفاده از مواد و مصالح بومی /در دسترس بودن ساخت

مایه یا فراوردههای ساختمانی در محل و با امکانات محلی و

بومی.

 -درون گرایی (احترام به حریم خصوصی):

ارزش نهادن به زندگی ش��خصی و خصوصی گرایی افراد

فرصتهای شغلی بیشماری در این حوزه وجود دارد .البته

و حفظ حرمت و عزت نفس انس��انها /جداسازی بخشهای

تخصصی و متمرکز است .متأسفانه در کشور ما تعداد افراد

افزای��ش اطالعات طراح��ان صنعتی در زمین��هی معماری

فعالیت تأثیرگذار در حوزهی مبلمان ش��هری ،نیازمند فعالیت
متخصص جز در زمینهی مبلمان ش��هری بسیاراندک است.
فعالیت حرفهای در زمینهی مبلمان ش��هری نیازمند فراگیری

زبان مش��ترک با تخصصهایی نظیر معماری و شهرسازی
نیز میباشد .زیرا همکاران ما در واحدهای زیباسازی غالب ًا از

این تخصصها هستند.

درونی و خصوصی از بخشهای همگانی و عمومی.

و شهرس��ازی ،یکی از راهکارهای موفقیت طراحان صنعتی

در پروژههای زیباس��ازی است .حضور طراحان صنعتی در
کنار معماران و شهرس��ازان ،ش��کل دهنده ی یک تیم قوی و

اثرگ��ذار در زمینهی طراحی عناصر مبلمان ش��هری خواهد
بود .این مس��ئله باعث خواهد ش��د که بی هویتی موجود در

معماری گذشتهی ما سرشار از ظرافتها و ریزه کاریهایی

عناصر مبلمان شهری شهر تهران ،در قالب یک فعالیت اصولی

کاشی کاریهای داخلی با تناسبات و رنگبندی خاص خویش

تهران ،عدم توجه به تفاوتهای موجود بین فضاهای مختلف

است که هزاران ایده و خالقیت را در خود نهفته دارد .تزیینات و

در کنار کالبد درونی ،فضایی رمزگون را تداعی میکند و هم

اکنون نیز ارزش فضایی خویش را حفظ کرده است.

از دیرباز ،اصالت زیبایی شناس��ی ،فلسفه ی هنر و طراحی

ایران زمین ،در نمونه آثار معماری ،صنایع دستی ،و طراحی

باغ و بوستان وجود داشته و به چشم میخورد.

بر همین اس��اس دکتر محمد پیرنیا ،نتایج مطالعاتی خود را

دربارهی طراحی ایرانی که بیش��تر نشئت گرفته از فضاهای

معماری و طرحهای س��اختمانی میباش��د به عنوان «اصول
طراحی ایرانی» بی��ان مینماید .این اص��ول به طور خالصه

و علمیرفت��ه رفته از بین ب��رود .یکی از دالیل مهم بی هویتی
ش��هری ،اکتفا نمودن ب��ه طرحهای یکنواخ��ت و به اصطالح
تهای مفهومیاست بدون در
اس��تاندارد و پرداختن به ظرفی 

نظر گرفتن ارزشهای زیبایی شناسی شهری ،هنری ،و بسنده
نمودن ب��ه امکانات تولید و صنعت آن هم از نوع ابتداییترین
آن .این معضل تنه��ا و تنها از طریق فعالیت گروهی قابل حل

خواهد بود.

دس�تاورد :در طراح�ی عناصر مبلمان ش�هری ،مهم ترین
عوامل تأثیرگذار کدامند؟
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مهندس الهیجی :اولین نکته کاربرد این عناصر است .البته

پذیرد .این مس��ئلهای اس��ت که باعث هویت بخشی به شهر و

باید بداند که یک نیمکت ،تابلو ،آبخوری و نظایر آن،در کجا

خودمان ،یادمانها و نمادهای بس��یار تأثیرگ��ذار و در هنر،

این مس��ئله در تمامیشاخههای طراحی مهم است .یک طراح
نصب میش��ود و توسط چه کسی اس��تفاده میشود و چه
نیازی را برآورده میکند .طرح ما باید خدمت و وظیفه ی خود

را در درجهی اول ،به بهترین ش��کل ممکن به انجام رساند.

توجه به خراب کاریها (وندالیزم) نیز نکته ی مهمیدر بحث
کاربرد است که در طراحی عناصر دارای استفادهی عمومی،
اهمیت زیادی پیدا میکند .در دنیای امروز که انسانها از هم

دورتر و دورتر میشوند ،یکی از کاربردهای عناصر مبلمان

شهری ،رفتارسازی و تسهیل ارتباطات مردم است .امروزه

طراحی مبلمان ش��هری میتواند باعث تش��دید ارتباط مردم

ش��ود و بین آنها روابط اجتماعی بیافرین��د .به همین دلیل
اس��ت که در طراحی مبلمانهای جدی��د ،طرحهای قوسدار،
نیم دایره ،مارپیچ و رو به روی هم توصیه میش��ود .چون

ارتباط��ات اجتماع��ی را توس��عه میدهند .عناص��ر مبلمان

شهری دارای کارکردهای جدیدی در زمینهی روان شناسی،

جامعهشناسی و ارتباطات اجتماعی شدهاند که طراحان نباید

از آنها غافل بمانند.

اجزای ش��هر میش��ود .ما در گذش��ته و در شهرهای اصیل
معماری ،صنعت و فنون ایرانیان سبکها و شیوههای مختلفی
داش��تیم که در آثار باقی مانده از آن دوران قابل تشخیص و

تمایز اس��ت .به طور مثال ما در معم��اری ایران زمین ،دارای

شیوههایی چون شیوه پارلی ،پارتی ،خراسانی ،رازی ،آذری

و اصفهانی بودهایم.

ایمنی ،نکته ی دیگری اس��ت که در طراحی مبلمان ش��هری

بای��د مد نظر قرار گیرد .یک عنصر مبلمان ش��هری در هنگام

استفاده نباید کمترین خط یا آسیبی را برای کاربر خود ایجاد

نماید .عدم اس��تفاده از لبههای تیز و پرهیز از کاربرد مواد و

رنگهای شیمیایی آسیب رسان ،از جمله راهکارهای کلی در
این زمینه به شمار میروند.

توجه به ش��اخصههای زیبایی شناسی از دیگر نکات مهم

است که دارای زیر شاخههایی میباشد:
 .1کیفیت عالی طراحی

آرایش ساختاری قوی :تشخیص اصول طراحی و بخشهای

مختلف آن مثل معماری برجسته /ارتباط آشکار کل به اجزا :از

ترکیب طبیعت با فضاهای ش��هری ،نکته ی دیگری اس��ت

نظر فرم ،رنگ ،ابعاد،اندازه ،کیفیت مواد ،گرافیک طرح /پیروی

طریق طراحی باغچهها و گلدانهای شهری ،در راستای چنین

دقت و وضوح عناصر :تغییرات فرم ،تضادهای ظاهری ،رنگ

که طراحان باید به آن توجه کنند .توس��عهی فضاهای سبز از

تفکری است .همچنین نزدیک تر کردن جانوران (مثل پرندهها)
به فضاهای ش��هری نیز از رویکردهای دیگر معاصر اس��ت.
راهکار دیگری که بر مبنای این رویکرد مورد اس��تفاده قرار

میگیرد توجه به آب و حرکت آب در فضاهای ش��هری است.
ثابت شده است که صدای آب به انسان آرامش میبخشد .در

فضای شهری امروزی ،طرحهایی ارائه میشوند که در آنها
صدای آب و در واقع موسیقی طبیعت در مبلمان شهری مترنم

میشود.

عامل مه��م دیگر در طراحی عناصر مبلمان ش��هری بحث

فرهنگ اس��ت .امروزه متأسفانه شهرهای ما رفته رفته شبیه

به هم میشوند .شکل معماری فضای شهر و خیابان امروزه
در حال تغییرات عمدهای اس��ت و این مسئله بالی جان انسان
معاصر ش��ده اس��ت .طراحی اج��زای مبلمان ش��هری برای

هر منطقه کام� ً
لا باید با توجه به فرهن��گ آن منطقه صورت
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از قواعد مش��خص طراحی و سبک شناسی (انسجام طرح )/
و نوشتار ،تناسبات طراحی /هماهنگی با روش تولید ،استفاده

کننده ،تعمیر و نگهداری/

طراح��ی منطقی :انتخ��اب مواد مناس��ب ،فراین��د تولید و

کاربردهای طرح /زیبایی شناس��ی پرمعنا و با ارزش /بدون

آشفتگی بصری.

 .2انگیزش احساس و هوش ،تأثیری همه جانبه به منظور به

وجود آوردن حاالت زیر برای بیننده و استفاده کننده دارد:

تحریک احس��اس /رضایت و س��رزندگی /می��ل به خوش

طبعی و شادی /در صورت لزوم حس کنجکاوی را بیدار کند/
اش��تیاق بازی و خالقیت /طرحی که نوعی شناسایی و هویت

را القا کند.

در کنار موارد ذکر شده ،در طراحی عناصر مبلمان شهری،

باید به کیفیت و دوام نیز توجه ویژهای نمود .این دوام هم در

عملکرد و هم در زیبایی باید مد نظر طراحان قرار گیرد .توجه

به فاکتورهای اقتصادی و همچنین مواد و روشهای ساخت

شرایط ساخت مبلمان مدوالر ،به لحاظ اقتصادی نیز بسیار

شهری هستند.

دهندهی آنها را زبالهها تش��کیل میدهند که این مس��ئله با

نیز از م��واد دیگر دارای اهمیت در پروژههای طراحی مبلمان

مقرون به صرفه است چون نزدیک به  80درصد مواد تشکیل

اصول و قواعد طراحی سبز نیز منطبق است.

دس�تاورد :کدامی�ک از ش�هرهای جهان به لح�اظ طراحی
عناصر مبلمان شهری ،موفق و متمایز هستند؟

مهندس الهیجی :امروزه ش��هرهای دنیا برای زیباتر شدن

دستاورد :و سخن آخر...

مهندس الهیجی :امروزه در شهرهایمان باید به چیزی ورای

و ارتق��ای کیفی��ت زندگی ش��هری ،رقابت فش��ردهای دارند.

طراحی بناها و ش��بکه ی رفت و آمد بیندیشیم .باید فضاهایی

زندگی شهری ،فرهنگ شهر نشینی و خدمات شهری ،معرفی

مدرن همخوان باشد .خیابانها مکانهایی هستند که تعامالت

هرساله بهترین شهرهای جهان از نظر زیباییشناسی ،کیفیت

میشوند.

خلق کنیم که با نیازهای امروز مطابقت داشته و با تکنولوژی
اجتماعی و جنب و جوش ش��هری در آنها به وضوح نمایان

شهرهایی مثل زوریخ و استکلهم از جمله شهرهایی هستند

است و ذهن شهروندان را انباشته از خاطرات جمعی و ادراک

مثل توکیو ،لندن ،شیکاگو ،نیویورک ،برلین ،تورنتو و سیدنی

ش��هری و توجه به فضاسازی محیطی در شهرهای امروز به

که در این زمینه استانداردهای باالیی دارند .همچنین شهرهایی

جزو شهرهایی محسوب میشوند که پروژههای موفق مبلمان

شهری در آنها اجرا شده است .به طور مثال در بازی المپیک
س��یدنی در س��ال  ،2000طرحهای مبلمان شهری سیدنی ،بر

مبنای هویت المپیک دوباره طراحی و جانمایی شد که امروزه
در دنیا شهرت زیادی کسب نموده است.

دس�تاورد :آی�ا گرایشه�ای نوین�ی در دنیای ام�روز در
زمین�هی طراح�ی عناصر مبلمان ش�هری ،قابل تش�خیص
هستند؟

مهن�دس الهیجی :بله ،امروزه مواد جدیدی وارد عرصهی

طراحی و تولید عناصر مبلمان ش��هری شدهاند .انواع جدید

و مدرن بتونها از آن جمله محس��وب میش��وند .هم اکنون
بتونه��ای کامپوزیت ی��ا ترکیبی ک��ه دارای وزن نصف و
مقاومت��ی  1/5برابر بتونهای معمولی هس��تند ،در طراحی
اجزای مبلمان شهری اس��تفاده میشوند .جایگزین این مواد
امکان��ات خوبی را ب��ه لحاظ قالب ریزی و ش��کل پذیری به
طراحان داده است .همچنین استفاده از مواد بازیافتی را نیز

در طراحی عناصر مبلمان شهری مشاهده میکنیم .ترکیبات
الیاف چ��وب و کاغذ و مواد کامپوزیت ،م��اده ی جدیدی را

مشترک در خصوص حیات مدنی میگرداند .خاطره ی مبلمان
عن��وان عنصری تحول آفرین و درآمدزا که میتواند چهره ی

ش��هر را نیز به عنوان یک نماد داخلی و بین المللی به همگان

معرفی کند ،شناخته میشود.

نحوه ی چیدمان فضای سبز ،آرایش ساختمانها با نمای

س��نتی و یا یکس��ان ،وجود درختان مناسب در یک خیابان،
نح��وه ی قرار گرفتن تیره��ای چراغ ب��رق ،باجههای تلفن،

کیوسکهای فروش روزنامه ،ایس��تگاههای اتوبوس و مهم
تر از آن حفظ نمادهای قدیمیو سنتی یک شهر نقش مؤثری
در افزایش روحیه ی اجتماعی ایفا میکند و با تأکید و کنترل

بر اج��رای مجموعه عوامل تخصصی و کارشناس��ی فنی و

هنری است که محیطهای شهری متناسب ،زیبا و انسانی به

وجود میآید.

خودتان و هویت خودتان را دوس��ت داشته باشید و به آن

افتخار کنید ...ما همه چیز داریم و اگر با هم باشیم به همه جا

میتوانیم برس��یم ...تنها کسی که میتواند به ما یاری برساند
خود ما هستیم و این ،تنها کار و تالش شبانهروزی و خستگی

ناپذیر میخواهد...

دستاورد :با تشکر از شما و آرزوی موفقیت برای همهی

پدید آورده اس��ت که در برابر ش��رایط جوی بسیار مقاوم

طراحان ایران.

آسان میباشد .اس��تفاده از اینگونه مواد ،عالوه بر تسهیل

زيباسازي شهرداري تهران ارائه شده است:

اس��ت .س��بک و ش��کل پذیر بوده و تولید و فراوری آن نیز

* در ادام��ه ،گزي��دهاي از پروژهه��اي طراحي س��ازمان
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طرح و اجرای تابلوهای راهنما برای مصالی تهران با استفاده از الگوهای هندسهی ایرانی
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طرح سطل زباله ی بازیافتی همراه با تابلوی تبلیغات و اطالعرسانی
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طراحی دستگاههای بدن سازی جدید برای استفاده کنندگان ایرانی
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طراحی سرپناه اتوبوس مدوالر بر اساس مطالعهی رفتار استفاده کنندگان
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طراحی اجزای مبلمان شهری هماهنگ با بافت معماری قدیم ایران
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