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 عوامل موثر در طراحی مطلوب فضاهای تجاری با رویکرد تعامالت اجتماعی
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 :چکیده 
مساله اصلی تحقیق بررسی تعامالت افراد جامعه در محیط تجاری و بسط آن به محیط شهری و تاثیر حاصله بر فرهنگ جامعه و دست 

مطلوبی خواهد بود که نیاز به روابط اجتماعی فرهنگی مردم درمحدوده خاص شهری را پاسخ گفته و  تجارییابی به سازماندهی فضاهای 

را دارا باشد . این پژوهش ابتدا با روش اسنادی و مطالعاتی سعی بر تبیین مفاهیم پیش روی تحقیق نموده در مرحله بعد عملکرد مناسبی 

تحلیلی عالوه بر تصویر سازی آنچه در روش قبل حاصل شد، به تشریح و تفهیم دالیل چگونه بودن و چرایی وضعیت  -توصیفی با روش

تحقیق ارزشیابی برای ارزش گذاری درباره فوائد اجتماعی، مطلوب بودن یامؤثر بودن یک فرایند یا مساله می پردازد سپس بر پایه روش 

و روابط  تجاریبرنامه و ذکر توصیه هایی در راستای برقراری تعامالت اجتماعی در فضای تجاری می پردازد . نتایج نشان میدهد که فضای 

ل دارند و از هم تاثیر می پذیرند انسانها به فضا شکل، عملکرد و اهمیت اجتماعی می فرهنگی جاری در آن با هم رابطه متقاب -اجتماعی

میکند بنابرین ساخت و طراحی فضاهای شهری بر روابط اجتماعی و در نهایت  بخشند و سازماندهی فضا به نوبه خود این روابط را مشروط

 .بر فرهنگ حاکم جامعه تاثیر مستقیم میگذارد

 

 ای تجاری،اصول طراحی ،تعامالت اجتماعیفضکلمات کلیدی: 

 

 

 :مقدمه   

گسترش و پیشرفت تجارت و مبادالت اقتصادی با احداث و توسعه راه ها و جاده ها همراه بود، راه هایی که ارتباط خوب و 

می گرفتند و راه  سریع با مراکز تجاری و اقتصادی برقرار نمایند. بازارها معموال در حاشیه اصلی ترین راه و گذر شهری شکل

شکل گیری بازارها و مراکز تجاری و اقتصادی در  .های فرعی و دسترسی های درون شهری از امتداد آن منشعب می شدند

شهرها همراه یا روند رشد و توسعه بافت شهری هماهنگ بوده و تاثیرات متقابل این دو بر یکدیگر، فرآیند تکوین و گسترش 
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واقع توسعه و گسترش شهرنشینی، ضرورت ایجاد مرکز اقتصادی در قالب بازار را ایجاب نموده و  آنها را کامل کرده است. در

متقابال شکل گیری بازارها و تقویت ساختار اقتصادی آنها، سبب استحکام نهادهای شهری و گسترش روز افزون عناصر درونی 

محصوالت تولیدی اطالق می شود اصوال به انواع  آن می گردد. فضاهای تجاری به محل های خرید و فروش و عرضه ونمایش

بازارها و مراکز خرید اعم از راسته ها، تیمچه ها، پیاده بازارها، مجتمع های تجاری، هفته بازارها و بطور کلی مراکزخرید واحد 

یش مد، مراکز اصلی همسایگی، مراکز خرید محلی، مراکز خرید منطقه ای، مراکز خرید فرا منطقه ای، مراکز خرید ویژه و نما

وکانونی، مراکز خرید نمایشی خاص یا فستیوال و بازارهای مرکزی، فضای تجاری گفته می شود. در فضاهای تجاری پارکینگ 

ها، مسیرهای دسترسی و سیرکوالسیون داخلی، سرویس های بهداشتی و محل های خدمات عمومی مثل چایخانه ها و کافی 

 (58)سلطان زاده،.ای مفید هستندشاپ ها و رستوران ها جزء فضاه

هم دور می کنند در این راستا از  جمع آورند یا های اجتماع پذیر و اجتماع گریز به فضاهایی اشاره دارند که میتوانند مردم را دور هم واژه

از مبانی نظری تحقیق،  بررسی معیارهای منتخب ابمبلمان فضاهای عمومی تاثیر زیادی بر اجتماع پذیری یا اجتماع گریزی فضا دارد. 

شامل حرکت و مکث، پیاده مداری، فرم، خوانایی فضا، انسجام محیط، تفریح و سرگرمی، و ابزارهای عمومی و مشترک محیط، که موجب 

 گریزی فضا میگردد، بپردازد.  پذیری یا اجتماع اجتماع

ای یا نقدی کاال و خدمات بوده و هست. پیش بینی و برنامه یکی از امور مهم روزمره در زندگی خانواده ها در سراسر جهان خرید پایاپ

خواسته اصلی در تمام مجتمع  .ریزی مراکز تجاری از مهم ترین مسائل شهرسازی بوده و بسیاری از مشکالت شهری را حل خواهد نمود

عی است. در بازارهای ابتدایی مردم های تجاری ایجاد محیطی خوشایند برای خرید کاال و دریافت خدمات و نیز برآورد یک نیاز اجتما

غالباض برای عرضه کاالهای خود از مناطق دورافتاده کیلومترها راه می پیمودند که شاید جنبه ی اجتماعی مهمترین قسمت از تجربه 

مختص زندگی  شخص در بازار می بود که این جنبه اجتماعی و مهم بازار تدریجاً بر اثر تبدیل روش های روستایی به پیچیدگی تجربه

بسیاری  .شهری نقش خود را از دست داد. در جامعه مصرفی جدید، مرزهای قلمرو کار و تفریح، تجارت و فراغت مبهم و لغزنده شده است

از مراکز خرید بزرگ برای جذب مشتریف از عنوان توریست برای بازدیدکنندگان خود استفاده می کنند از سوی دیگر مراکز تفریحی چون 

ی ها به مکانی برای خرید نیز تبدیل شده اند. نفس خرید، عملی دوپهلو است که هم کار و هم فراغت است. واسازی و تفسیر مجدد شهرباز

از معنای خرید و فراغت در زمانه ما موجب شده است که جوامع مدرن غربی به نوعی بهتلفیق این دو مکان در معماری روی آورند. بر طبق 

( صورت گرفت از دهه هشتاد به بعد خرید کردن بخشی از فعالیت های فراغتی به حساب ۹۱۹۱انیا توسط جانسن )تحقیقاتی که در بریت

در عصر جدید صنعتی و بروز عناصر جدید شهری در دوران معاصر که این تغییر شکل، هویت انسانی جدیدی را بروز داده و از  .می آید

تلف برای ساخت فضاهای خدماتی شهری و با گسترش حساب نشده شهرها این مراکز به طرفی استفاده از یک الگوی ثابت در مناطق مخ

صورت واحدهای پراکنده در امتدادخیابانهای مرکز شهر ظاهر می شوند که منجر به تغییرات در مدل شهرسازی و فضاهای عمومی شهری 

فرهنگی ساکنانش باعث از  -ارچگی هویت اجتماعیشده که در نتیجه آن شاهد آشفتگی کالبدی شهرهای معاصر، کاهش وحدت و یکپ

بین رفتن روح فضاها، سنت ها و کیفیت محیط می شود. از طرفی دیگر هم با جایگزینی فضاهایی برای آمد و شد به از دست رفتن 

حقیق سعی بر آن با توجه به این مسائل در این ت .فرهنگی منجر شده است -بسیاری از فضاهای شهری سنتی با عملکرد مهم اجتماعی

شده است که با بررسی و مطالعات در خصوص شناخت مراکز تجاری و خدماتی شهری، پیشینه تاریخی این مراکز در ایران و جهان و 

عناصر سنتی شکل دهنده ی آن، آشنایی با تقسیم بندی های بازارهای جهانی، تعریف و کاربرد تعامالت اجتماعی در فضاهای عمومی 

افزایش تأثیر تعامالت و مراودات اجتماعی بر ایجاد و شکل دهی فضاهای پویا و جذاب عمومی شهری با ذکر نمونه  شهری و چگونگی

 (58)سلطان زاده،.موردی پرداخته شده است
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 عوامل موثر در خلق فضای مطلوب در مراکز تجاری

 

ا در اقتصاد و پویایی شهرها ایفا می کنند. به مراکز خرید به عنوان عناصری موثر در کالبد شهر های امروز، نقش عمده ای ر

دلیل تجمع و گستردگی زمینه و ابعاد فعالیت و تنوع فضا و کاربری موجود در این مراکز با هدف جذب حداکثر رضایت 

مخاطب و همچنین بهسازی کیفیت فضا برای مراجعین، طراحی در کل و جزء این فضا اهمیت چشمگیری پیدا کرده و تبدیل 

 .اخه ای خاص در طراحی معماری در دنیای امروز شده استبه ش

توجه به این موضوع از جزئی ترین نکات از نظر مطالعات و بررسی های پیش از ساخت و بستر و مکان یابی آغاز شده و به 

 .جزئی ترین اجزای فضا در کالبد بیرونی و درونی تعمیم می یابد

داشت و تصویر فرد از کلیت آن فضا نقش مهمی را در سمبل سازی در ذهن افراد ایفا حجم بنا به لحاظ فرمی به عنوان اولین بر

می کند و از آنجایی که توانایی تبدیل شدن یا نشدن یک مرکز تجاری به یک المان شهری را داراست، ممکن است در مقیاس 

 .اص دهدبه بخشی از شهر هویتی وابسته به نام یا برند خود اختص فراتر از یک کاربری ، 

هایی در طراحی مطرح است که -پس از گذار از مکان یابی و موقعیت سنجی جهت استقرار چنین فضایی در شهر، پارامتر

چنانچه مد نظر طراحان قرار گیرد و هر یک از این عناصر به شیوه ظریف مورد بررسی و استفاده قرار گیرد، منجر به خلق 

 (68)فرزام شاد،.ن می شودفضایی دلنشین، پایدار و ماندگار در ذه

 

یکی از مهم ترین پارامتر ها در مکان یابی و تعیین موقعیت استقرار یک مرکز خرید، سهولت در دسترسی های سواره و پیاده 

با حد اقل اتالف وقت، عدم قرارگیری ورودی های اصلی سواره در گذرهای پر ترافیک یا با ترافیک سنگین و در نهایت امکان 

 .فگاه های مطمئن و راحت برای مخاطبان استایجاد توق

موجب می شود محوطه های میانی یا میدان گاه ها  تعریف دقیق و صحیح ورودی های سواره و پیاده و عدم تداخل مسیرها 

که به عنوان فضای تقسیم در بخش هایی بعد از ورودی اصلی مجموعه ها قرار می گیرند ، فضایی برای توقف، استراحت، 

 .ت با دوستان و تجدید قوای جسمی مخاطبان باشندمالقا

توجه به عواملی که در ادامه به عنوان پارامترهای موثر در خلق فضای مطلوب شرح داده خواهد شد، نقش موثری در پویایی این 

 (68)مجله،.محوطه ها ایفا می کند

جمی و دیاگرام روابط فضایی، طراوت مطلوبی به فضا استفاده از فضای باز و سبز و ادغام سنجیده فضای باز و بسته در ترکیب ح

می بخشد و در شرایطی که امکان ترکیب فضای سبز با نور طبیعی در بخش هایی از فضای داخلی وجود داشته باشد ، این اثر 

 .بخشی در بهترین شکل ممکن خود بروز می کند

هوای تازه مستقیم وجود نداشته باشد، مثال در اقلیم سرد و در شرایطی که به دالیل اقلیمی امکان ایجاد فضای باز با جریان 

کوهستانی به دلیل برودت شدید هوا در ماه هایی از سال یا اقلیم گرم و مرطوب به دلیل حرارت و رطوبت باال در اکثر ماه های 

به ایجاد تنوع بصری در فضا سال، می توان با استفاده از نورگیر سقفی و هدایت نور طبیعی به فضاهای داخلی، تا حد زیادی 

 .کمک کرد

ایجاد هدفمند فضای استراحت با مبلمان مناسب و امکانات رفاهی تعریف شده در فضای باز از قبیل رستوران، فضای بازی 

 .کودکان یا فضاهای نشیمن، کمک موثری به پویایی فضای باز و ایفای سهم و نقش برابر با فضاهای تجاری اصلی می کند

کان دسترسی به واحدهای تجاری مجاور با فضای باز، از داخل و بیرون فضا به شکل برابر، ارزش تجاری چنین واحد ایجاد ام
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 .هایی را تا چندین برابر واحد های مشابه که در بخش های داخلی مراکز تجاری واقع شده اند، باال می برد

اد بتوانند همراه خانواده خود یک روز را به حضور در یک در دنیای امروز فضای خرید باید به گونه ای طراحی شود که افر

مجتمع تجاری اختصاص دهند و این خود موکد لزوم ایجاد فضاهایی متنوع برای تمام اعضای یک خانواده است؛ فضایی که 

فاده کنند، به صدای موسیقی خانواده ها بتوانند از ابتدا تا انتهای روز به صرف غذا در آن بپردازند، از فضای باز با کیفیت باال است

 .گوش بسپارند و از امنیت و آرامش تامین شده، نهایت استفاده را ببرند

در طراحی این مراکز می توان به آن اشاره کرد، تعریف صحیح از سیرکوالسیون و مسیر های گردش  از دیگر نکات شاخصی که 

 .در فضاست

سیدن به مقصد خود نشانه ها را از معماری آن دریافت کند و با نهایت به فضا باید به گونه ای طراحی شود که مخاطب برای ر

 .کارگیری تنوع بصری ، از یکنواختی آن کاسته شود

مسیرهای تردد در فضا به شکلی طراحی شود که امکان استفاده از معابر داخلی برای تمام مخاطبان با شرایط سنی و جسمی 

شیب و روابط افقی و عمودی  های ورودی ، عرض و تقاطع گذرگاه ها و -وقعیت درگاهم .مختلف با نهایت سهولت انجام پذیرد

به گونه ای دیده و طراحی شود که افراد در مسیر هایی تعریف شده تردد و توقف کنند و مانع مسیر حرکت یکدیگر 

 (19)رحیمی،.نباشند

 .لهام از معماری کهن ایرانی استیکی دیگر از عوامل ایجاد تنوع حسی در فضا، خلق فضاهای متباین با ا

به خلق فضاهای تجمع و تمرکز هدفمند و بسترمناسب برای  تغییر در سطح و ارتفاع فضا عالوه بر ایجاد تنوع حسی و بصری 

 .توجهی می کند-تبلیغ یا معرفی واحد تجاری خاص ، کمک شایان

های تجاری واقع در مجاورت وید ها -همانطور که دیده می شود در اکثر مراکز خرید در داخل کشور و اقصی نقاط جهان، واحد

 .و تقاطع ها ، به لحاظ کمی و کیفی و ارزش تجاری، ارجحیت زیادی به سایر واحدهای یک مرکز دارند

توجه به نظم بصری و ابعادی و  تجاری مد نظر قرار بگیرد،  از دیگر نکاتی که همواره باید در طراحی فضای داخلی یک مرکز

تناسب صحیح میان جزء و کل فضاست به شکلی که واحد های مجاور در یک همسایگی تجاری به لحاظ ابعاد و کیفیت ارائه 

 .محصول و حتی صنف فعالیت، بهتر است متناسب با یکدیگر عمل کنند

 .بیت بصری استفاده از رنگ و نور استیکی از عوامل مهم در ایجاد تنوع و جذا

 .دهی فضاست-فام، درخشندگی و اشباع یکی از موثرترین عوامل به کارگرفته در شکل رنگ با سه صفت 

همچنین شناخت خاصیت رنگ می تواند  .رنگ در اجزای فضا و زمینه های خنثی ، کمک بسزایی در خلق زیبایی می کند

مثال توجه به این خاصیت؛ از نظر ظاهری رنگ گرم نزدیک تر و رنگ سرد دورتر به  .ضا شودمنجر به ترکیب بندی با ثبات در ف

 .نظر می آید

هر ترکیب بندی را می توان کارامد و موثر تلقی کرد ، به شرط آن که عناصر فضا به طور موثر با مخاطبان ارتباط برقرار کنند. 

فضا نهفته است که می تواند با رعایت نظم و تاثیر نور و رنگ آنها را از در اغلب موارد، نکته اصلی در شناسایی عناصر اصلی 

 .عناصر فرعی متمایز کند

مثال رنگ های با فام های اصلی و درخشندگی باال به عنوان پوشش عناصر اصلی قرار بگیرد و المان های تکرار در گذرها با 

 .اهد و موجب ایجاد پویایی دید در فضا شودپوشش رنگ تیره به عنوان هادی دید از خستگی چشم بیننده بک

از دید همگان، نور جزء اساسی و ضروری فضاست که وظیفه آن ایجاد روشنایی به منظور قابل رویت ساختن فضاست و به 

عبارتی طراحی نور در کنار عناصر و مفاهیم دیگر از قبیل نظم فضایی مصالح و ... به عنوان یک عنصر مجزا ایفای نقش می 

 .دکن

یکی از مهم ترین مشخصه های نور طبیعی که در معماری گذشته ایران یا هر نوع معماری تاریخی دیگر معماران را به نتایج 
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مطلوبی رسانده، توالی و دگر گونی آن در طول روز است که باعث حرکت و تغییر حالت در ساعات مختلف می 

 (19)طالبیان،.شود

 

 

 

 

 

 روش تحقیق:

تعامالت زمینه های تاثیرگذار افزایش حس  –اجتماعی، به مطالعه توصیفی تحلیلی با بررسی مفاهیم پایداری این پژوهش به روش

 .در فضاهای عموم می پردازد اجتماعی 

 

  : تحقیق اهداف

 تعامالت اجتماعی مردم در آنبر  مطلوب تجاریآشنایی با تاثیرات فضای 

 

 

 

 :اهمیت و ضرورت تحقیق 

ی و مدرن در حکم شناسنامه های هویت بخش به یک جامعه ی شهری قرار دارند. حیات شهر و بازار به هم بازارها اعم از سنت

با بازارها معنی و مفهوم پیدا می کنند. در هر صورت بازار تنها عملکرد اقتصادی   پیوند خورده اند و در بسیاری از موارد شهرها

 .های مذهبی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی نیز استندارد بلکه به موازات نقش اقتصادی دارای کارکرد

امروزه شهرهای جدید ایرانی از عناصر و کارکردهای پیشین خود جدا شده اند و به همین دلیل فضاها و روابط جدید انسانی در 

رانی کمک در شناخت تحوالت جامعه جدید ای  آن ها شکل گرفته است. تحلیل و فهم این فضاهای شهری جدید می تواند ما را

 .کند

مسلماً پیشرفت مراکز خرید و بازارها بر توسعه و رشد یک شهر هم تاثیر می گذارد؛ حال این تأثیر در کالن شهر ها به نوعی 

 .وجود دارد و در شهرهای حومه ای هم به گونه ای دیگر

است از ویژگی های گوناگون  حضور کنشگران مختلف در این فضاهای به ظاهر ساده اما پیچیده و مبهم، تبلور و تبادری

 .اجتماعی و فرهنگی -اقتصادی

به نظر می رسد که خروج این مباحث از قالب صرفاً تئوریک و نظری امری مهم است که می بایست با اتخاذ روش ها و 
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کاربردی رویکردهای دقیق، عمیق و واقع گرایانه از سوی محققین حوزه ی علوم اجتماعی رنگ تحقق بگیرد و در یک حیطه ی 

 .و اجرایی مطرح گردد

 (68)فرزام شاد،.بنابراین تحلیل هرچه ژرف تر در این زمینه، می تواند راهگشای درکی جامع تر و کامل تر از موضوع باشد

 تعاریف:

 فضای تجاری

شگاه را شامل مراکز و مجتمع تجاری و تفریحی به مفهوم کلی به مراکزی سرپوشیده و یا روبازی اطالق میگردد که تعدادی فرو

گردیده که این فروشگاهها می توانند از یک یا چند صنف مختلف تشکیل گردند.این محل کانون دادو ستد بوده و ارتباط 

مستقیم بین عرضه و تقاضا را برقرار می نماید.معماری بازار الهام بخش و سرمشق اغلب طراحان و معماران در طراحی مراکز 

بناهای غیر تجاری می باشد.اما آنچه در الگوپذیری از معماری بازارها بدان کمتر توجه شده  خرید و پاساژهای جدید و حتی

است فضاهای اجتماعی موجود در بازارهاست که سبب گردیده است بازارها تنها مکانی برای رفع نیازهای روزمره نباشد و 

 (61لیمی گرگری،.)سبسیاری از رویدادها در فضاها و مکانهای مختلف بازار انجام پذیرد

 

 تعامالت اجتماعی:

صیف و درک مفاهیم آید.برای توبه حساب می شناسیجامعهفرد و شخص انسان به عنوان کوچکترین واحد فیزیکی درمطالعات 

شناسی به اجتماعی مانند گروه اجتماعی، نهاداجتماعی، طبقةاجتماعی و...باید شخص انسان مورد بررسی قرارگیرد.جامعه

پردازد و این سخن که رفتاراعضای یک جامعه پاسخی های مادون و مافوق انسانی نمیهای مربوط به پدیدهمطالعه واقعیت

است .امتیاز انسان بر دیگر باشد از مدت ها قبل ازسوی جامعه شناسان کنار گذاشته شدهی میهای محیطغریزی به بازتاب

تواند تواند در قالب مفاهیم مختلف فکر کند، انتخاب کند و تصمیم بگیرد.عالوه برآن انسان میموجودات آن است که انسان می

تواند درباره کنش ها و واکنشهای یری کند همچنین انسان میپیش بینی کرده، برنامه ریزی نماید و برای آینده خود تصمیم گ

است که اعضای جامعه به یک های مختلف نشان دادهخود به تامل و چاره اندیشی بپردازد و از سوی دیگر مشاهدات و تجربه

نحو مطلوب استفاده توانند از استعدادهای خود به مند نیستند و گروهی می -نسبت مساوی ازهوش واستعدادهای انسانی بهره

توان گفت که در همه انسانها زمینه بروز یک رفتار عادی و استاندارد شده وجود دارد و به همین دلیل نمایند. اما درمجموع می

باشد این واحد است که همه انسانها را می توان تحت عنوان شخص اجتماعی به حساب آورد. موجود انسانی یک واحد تام می

شخص اجتماعی به مانند یک منشور می  .توان او را از یک دیدگاه مورد مطالعه قرار دادنی نیست که فقط میبودن به این مع

توان آن را مورد بررسی قرارداد. شخص انسان به عنوان یک واحد باشد که دارای سطوح مختلفی است و از هر سطح و زاویه می

تواند خیروشر انسان به عنوان واحد اخالقی که می .ابسته قرارمی گیردشناسی و علوم وفیزیولوژیکی موضوع مطالعه علم زیست

را تمیزدهد موضوع مطالعه فقها و حقوقدانان و علمای اخالق است. انسان به عنوان واحد روان شناختی که دارای عالیق آگاهانه 

توان گفت که همه اینها گیرد. درمجموع میباشد موضوع مطالعه روانشناسان، روانکاوان وروان پزشکان قرار می و ناآگاهانه می

گوید یک شخص منظور آن شناسی وقتی مینه با چند شخص بلکه تنها با یک شخص انسانی سروکار دارند. ازسوی دیگر جامعه

 (19)مفیدی نژاد،.باشداست که او نسبت به اشخاص و سایر اعضای جامعه دارای تمایل و رغبت و نیاز می
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 :گیرینتیجه  

برای آنان شده است.در مقاله حاضر،اصول طراحی  تجاریمروزه،افزایش جمعیت در ایران،سبب توجه به مساله کیفیت طراحی فضاهای ا

 تبیین شده است. تعامالت اجتماعیبر اساس  مطلوب مجتمع تجاری

 تعامالته عنوان ماده خام ما را که ب حس امنیتباید کارهایی انجام دهیم که از طرفی  ارتقا تعامالت اجتماعی به خاطر 

ما را بهبود  برقراری ارتباط صحیحهستند باال ببرد و از طرف دیگر شیوه تفکر ما را اصالح و هدایت کند و از سویی قدرت 

.در این راستا به معرفی چند پارامتر مهم و تاثیر گذار در رابطه با ایجاد تعامالت اجتماعی در فضاهای تجاری می بخشیده 

ی مستقیم وجود دارد و موجب اجتماع ا گرا و رفتار شهروندی رابطه فضاهای مردم نتایج بیانگر آن است که بین پردازیم.

 پذیری فضا میشود.

 های متنوعاستفاده از رنگ_9

های متنوع با هدف جلب توجه کودکان و نوجوانان که بخش عمده ای از مخاطبان این مرکز را تشکیل می استفاده از رنگ

 دهند

 ورودی زیبا_2

 ورودی و سر درب زیبا و با شکوه که مخاطبان را به درون مرکز خرید دعوت می کند

 طراحی ویژه_3

 فضاهای مبلمان و تجهیز شده عمومی وآب نمای زیبا که بر نشاط و پویایی فضاهای پروژه می افزاید

 نور پردازی منحصر بفرد_9

 نظره شب ساختمان می بخشدنور پردازی زیبای پروژه که جلوه بی بدیلی به م

ورودی های متعدد ، راه روهای عریض ، نورگیرهای فراوان و وید مرکزی زیبا که فضای داخلی پروژه را بسیار فرح بخش می 

 نماید

 و ارتباطات افقی و عمودی متنوع سهولت جابجایی و دسترسی به فضاهای داخلی و طبقات مختلف از طریق طراحی ورودی

  به کار رفته در بدنه ساختمان که عالوه بر زیبایی ساختمان امکان پخش تبلیغات برای کسبه محترم را فراهم می سازدهای  تلویزیون

 امکانات و خدمات 

 تجهیزات و تاسیسات پروژه_5

 جویی انرژی در ساختمانهای هوشمند مدیریت و صرفهسیستم

 دستگاه پله برقی و آسانسور نفر بر و باربر 38تعداد 

 تم دوربین مدار بسته و اعالم سرقتسیس

 سیستم تهویه مطبوع و هوای تازه

 و گرمایش مرکزی سیستم سرمایش
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 سیستم اعالم و اطفای حریق

 شبکه های اینترنتی و مخابراتی

 سیستم صوت و پیجینگ

 سیستم برق اضطراری

 فضاهای مکمل

وجی مجزا و دارای پارکینگ های ویژه ایجاد دسترسی با ظرفیت باال و دارای رمپ های ورودی و خر پارکینگ طبقاتی هوشمند

  سواره به تمامی طبقات تجاری و امکان سواره و پیاده کردن مسافر در هر طبقه

 نمازگزار 688نمازخانه های مجزای آقایان و بانوان با گنجایش 

  سم به صورت همزماننفر دارای سالن های متعدد و امکان برگزاری چند مرا 2888تاالر مجلل ستاره با ظرفیت 

  جهت سرویس دهی به کسبه و مشتریان رستوران کالسیک

  (Roof Gardenرستوران سنتی با فضای بام باغ )

  فست فود و کافی شاپ های متعدد در طبقات مختلف

  سوپر مارکت جهت تامین نیازهای ضروری کسبه و مشتریان

  مشتریان شعب بانکهای مختلف برای ارائه خدمات مالی به کسبه و

 مرکز کنترل و اتاق مانتورینگ ساختمان
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