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 4ایران مال در یک نگاه
4

نخســتین منایشــگاه بیناملللــی اقتصــاد و رسمایهگــذاری گردشــگری
(شهرگردشــگر) از  ۴تــا  ۷شــهریور مــاه در حالــی بــه کار خــود پایــان داد کــه

ایــن منایشــگاه بــه همت ســازمان میــراث فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشــگری
ایــران در روزهــای  ۴تــا  ۷شــهریور مــاه از ســاعت  ۱۰تــا  ۱۹در قطــب جدیــد

مراکــز آمــوزش هتلــداری ،نرشیــات تخصصــی ،اســتارتآپها ،ســازمانهای
میــراث فرهنگــی و گردشــگری اســتانها ،صنایــع مرتبــط بــا تجهیــزات

انتخــاب محــل دامئــی منایشــگاههای بــازار بــزرگ ایــران (ایــران مــال) بــه عنوان
محــل برگــزاری بــر جذابیتهــای آن افــزوده بــود.
روابــط عمومــی بــازار بــزرگ ایــران در گزارشــی ضمــن اعــام ایــن خــر افــزود:

گردشــگری ایــران (ایــران مــال) برگــزار و شناســاندن هرچــه بیشــر ظرفیتهــا و
امکانــات موجــود در صنعــت جهانگــردی ،هتلــداری و صنایع وابســته و آشــنایی
بیشــر مــردم بــا جاذبههــای گردشــگری بهخصــوص در اســتانهای بکــر و
ناشــناخته را در اولویتهــای اهــداف برگــزاری خــود قــرار داده بــود.

در زمان شدیدترین تحریمهای سیاسی و اقتصادی کشور ،بازار بزرگ ایران با عزمی راسخ ،از ابتدای دهه اخیر
تصمیم به حضور در بالقوهترین منطقه پایتخت را گرفته است و در چنین رشایطی عزم خود را برای خودمنایی
و ابراز وجود توان ایرانی به جهانیان جزم کرد .ایرانمال را میتوان یک منونه باشکوهسازی به مثابه سنتی
سه تا چهار هزار ساله در خاورمیانه دانست که توسط بخش خصوصی و به استناد تحقق بخشی از اصل 44
قانون اساسی و تقسیمبندی اقتصاد کشور در سه حوزه دولتی ،تعاونی و خصوصی ساخته شده است و با توجه
به ویژگیهایش ،میتوان آن را یک سازه متدنی دانست؛ بدین معنا آنچه ما در مورد متدن ایرانی_اسالمی و
مدرن از آن یاد میکنیم در این مال ،گرد هم آورده شده است .ضمن آنکه ،یک اقدام جدی و ماندگار برای
کشو ِر در حال توسعه ایران محسوب میشود که قادر است در ترسیع روند توسعه در بخش تجارت ،تجارت
بینامللل و حتی حوزه فرهنگ و اجتامع تاثیر ویژهای بر جای گذارد .برای بررسی علت ایجاد چنین مال
عظیمی ،شیوههای طراحی ،نحوه ساخت آن با دکرت جمشید اثنیعرشی ،مدیرکل روابط عمومی بازار بزرگ
ایرانمال به گفتوگو پرداختیم که رشح آن را در ادامه به تفصیل میخوانید.

جایگاه این صنعت در میان مسئوالن دولتی و بخش خصوصی از دیگر اهداف
برگزاری این منایشگاه بوده است.
هتلهــا ،مراکــز اقامتــی و ســیاحتی ،مؤسســات مالــی و بانکهــا ،بیمههــا،

هتلــداری و آژانسهــای هواپیامیــی از ارگانهــا و نهادهایــی بودنــد کــه بــه ارائــه
توامندیهــای خــود پرداختنــد و آمارهــا حکایــت از آن دارنــد کــه در مجمــوع ۱8
هــزار و  5۰۰نفــر از منایشــگاه بــازار بــزرگ ایــران که ایــن روزها به "شهرگردشــگر"

معــروف شــده اســت ،بازدیــد کردنــد.
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 32بزرگان طراحی مبلمان
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IRANMALL

ایرانمال الگوی متدن
ایرانی_اسالمیدرخاورمیانه

در شهر گردشگر چه گذشت؟
ایجاد زمینههای تعامل میان ارگانهای دولتی و بخشهای خصوصی در شاخه
گردشگری ،شناسایی مشکات ،موانع و نقاط قوت و ضعف این حوزه و ارتقای

GREAT DESIGNERS
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نشریه دکومان بررسی می کند:

تجهیز مجتمعهای تجاری و چندمنظوره بهعنوان
یک رسته مستقل
بایدها و نبایدهای دکوراسیون ملل مال

نگاهی بر زندگی و آثار

امـروزه،بـاتوجهبـهدگرگونیهایسـریعدرحوزههایمختلف

خریـد اسـت کـه طراحـی آن طبـق نیازهـای مختلـف انسـانها

انسـانها در نحـوه خریـد و تغییـر دیـدگاه نسـبت بـه بـازار،
روشهـایخریـدمردمنیزکام ًالمتحولشـدهاسـت؛درواقع،

اسـتکـهبـاوجـودفضـایرقابتـیواصـولنویـنطراحـیباید

مسـائل ارگونومیکـی ،روانشناسـی ،مدیریتـی و ماننـد آن

مایحتاجزندگیباشـدبلکهاحتیاجاتتفریحـی،اوقاتفراغت

از دکوراسـیون بسـیار بـا اهمیتتـرجلـوه کنـد؛ بهطوریکـه

مجتمعهـایتجـاریوچندمنظـورهمفهومتوسـعهیافتهمرکز

رسـتهمسـتقلمحسـوبمیشـود.

زندگـی اجتماعـی و بـه تبـع آن ،تغییـر در الگوهـای رفتـاری

دانیل الگو

ازیـکمرکـزخریدتوقعمـیرودنهتنهامکانیبـرایرفعنیازو

DANIELE LAGO

وتعامـالتانسـانیرانیزبرآوردهسـازد.بدینترتیـب،مراکزو

بـودهوازویژگیهـایخاصـیدراصولدکوراسـیونبرخوردار

نیـزرعایـتشـودوایـنموضـوعسـببشـدهکـهایـنرسـته

دکوراسـیون مجتعهـای تجـاری و چندمنظـوره بهعنـوان یـک

ایمان آزادگان
پژوهشگر و کارشناس ارشد طراحی صنعتی

یكــی از ویژگیهــای بــارز و تحســینبرانگیز در جامعهشناســی صنعتــی
جوامــع غربــی ،توســعه و گســرش پیگیــر كســب و كارهــای خانوادگــی
اســت .نگاهــی بــر تاریخچــه شــار زیــادی از رشكتهــای تولیــدی و
خدماتــی كــه در رسارس جهــان بلندآوازهانــد ،گویــای آن اســت كــه همگــی
آنهــا روزگاری یــك كســب و كار خانوادگــی محلــی بیــش نبودهانــد و
در پــی تعه ـ ِد پیگیــر نســلهای متــادی ،بــه اعتبــار و هویتــی فراگیــر
و جهانــی دســت یافتهانــد و از گــردش مالــی چشــمگیری برخــوردار
شــدهاند .منونــه بــارز ایــن گونــه صنایــع ،خودروســازی پورشــه آملــان
اســت كــه در گــذر نســلهای پــی در پــی بــه جایــگاه ممتــاز كنونی دســت
یافتــه اســت .بیتردیــد ،احســاس تع ّهــد بــه بقــا و توســعه كســب و كار
خانوادگــی ،تأثیــری چشــمگیر بــر رشــد و توســعهی صنعتی جوامــع غربی
داشــته اســت و ایــن امــر تــا حــدودی از امنیـ ِ
ـت رسمایهگــذاری و تولیــد
ِ
وضعیــت اقتصــادی حكایــت میكنــد .ایــن رویكــرد،
و ســامانیافتگیِ
در جوامــع در حــال توســعه ،هاننــد ایــران ،كمــر بــه چشــم میخــورد و
اغلــب پــس از درگذشـ ِ
ـت بنیانگــذار یــك كســب و كار ،فرزنــدان و نــوادگان
وی ،چنــدان در پــی بقــا و گســرش پیشــه خانوادگــی خــود نیســتند و
معمــوالً اختالفــات خانوادگــی و شــوق میراثخــواری ،بــه تعطیلــی كســب
و كار خانوادگــی میانجامــد.
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مجتمعهای چندمنظوره تجاری؛
فرصتیجدیدبرایمشاغلخدماتی
مهدی شایگان

با وجود تأکید تحلیلگران بازا ِر کار مبنی بر بیثباتی و عدم امنیت در مشاغل خدماتی ،آمارها از باال بودن
گرایش جوانان بهویژه زنان به مشاغل خدماتی خرب میدهد.
در طول یک دهه گذشته ،گرایش به مشاغل خدماتی در ایران بهشدت افزایش یافته تا جایی که امروز مشاغل
خدماتی به باالترین سهم اشتغالزایی در بازارکار رسیده و جذابیت کسب وکارهای خدماتی ،بسیاری از
کارجویان را به مشاغل خدماتی عالقمند کرده است.
این در حالی است که ،کارشناسان معتقدند بدون همراهی بخشهای صنعت و کشاورزی ،توسعه اشتغال در
بخش خدمات منجر به بازار کار متعادلی نخواهد شد.

فناوری اطالعات؛
بخشجداییناپذیر مراکز خرید

رامین منصوری

امــروزه ،گســرش فضــای مراکــز خریــد ،ایجــاد خالقیــت در ارائــه محصــوالت ،همــگام شــدن بــا فناوریهــای روز و  ...از
جملــه عواملــی هســتند کــه یــک مرکــز خریــد بــرای بقــای خــود در دنیــای دیجیتــال امــروزی ،بــه آنهــا نیــاز دارد .تغییــر
رفتــار و شــیوه خریــد مشــریان بیــش از پیــش ،مراکــز خریــد را بــه مبــارزه و تکاپــو بــرای دگرگونــی مواجــه کرده اســت .در
واقــع در دنیــای مــدرن ،مشــریها تنهــا بــه دنبــال گــردش و حتــی خریــد در مراکــز خریــد نیســتند ،بلکــه هــدف نهایی و
نامرئــی مشــری ،تعامــل ســازنده بــا خریــداران و ارتباطاتــی فراتــر از یــک خریــد ســاده اســت.
بــرای نســل جدیــد خریــداران ،نــوع عرضــه محصــوالت و شــیوه کاری مراکــز خریــد در اولویــت قــرار دارد .خریــداران
جدیــد بــر خــالف نســلهای گذشــته تنهــا از خریــد لــذت منیبرنــد و معیارهایــی ماننــد مجهــز بــودن مرکــز خریــد بــه
تکنولوژیهــای نویــن و ادغــام فراینــد خریــد و تجربــه فناوریهــای نــو ،بــرای آنهــا اهمیــت فراوانــی دارد.

سخن سردبیر

خودمناییوتبلوررستهتخصصی
دکوراسیونمجتمعهایتجاریوچندمنظوره
بـا توجـه بـه تغییـر و دگرگونیهـای رسیعـی کـه در حـال وقـوع
اسـت ،امـروزه بیـش از پیش شـاهد رشـد فزاینـده تغییـرات در حوزههای
تکنولوژیکـی ،سـختافزاری و نرمافـزاری و به تبع آن تغییر و دگرگونی در
الگوهـای رفتـاری انسـانها در حوزههـای خانوادگی ،اجتامعی و ورزشـی
هسـتیم .از طرفـی دیگـر ،بـا تغییـر الگوهـای فروش از سـنتی به مـدرن و
تکنولوژیـک کـه عمدتـاً در قالـب بازارچـه ،مراکز و مجتمعهای تجـاری و
چندمنظـوره قابـل درک اسـت ،الگوهـای خریـد مـردم نیز کاملاً متحول
شـده و تغییـر کرده اسـت.
حـال ،اگـر بخواهیـم قبـل از ورود بحـث اصلـی ،تعریف مناسـبی
از مجتمعهـای تجـاری و چندمنظـوره ارائـه دهیـم ،ابتـدا بایـد از تعریف
مراکـز خریـد رشوع کنیـم؛ این اماکن ابتـدا در قالـب بازارچههایی که در
گذشـته تحـت عنوان پاسـاژ نامیده میشـد ،شـناخته میشـوند که فقط
شـامل فروشـگاههایی بودنـد کـه در یـک مجموعـه متمرکـز و بـه شـکل
فروشـگاههای مسـتقل انواع کاالها را عرضه میکردند که با گذشت زمان
ایـن مفهـوم توسـعه پیدا کرد و متناسـت با تغییر الگوهای رفتـاری مردم،
پاسـاژها نیز تبدیل به مالها و یا مراکز خرید شـدند که تنها دارای بخش
تجـاری نبـوده و در مسـیر توسـعه مفهـوم «رسویـس یـا خدمـات» ،انواع
کافیشـاپ ،رسـتوران و فضاهـای بـازی برای کـودکان و فضاهای ورزشـی
نیـز اضافـه شـد تـا آنجاییکـه در شـاپینگمالها ،سـهم کافیشـاپها،
رسـتورانها و قسـمتهای غذایـی روز بـه روز در حـال افزایـش اسـت و
اخیرا برخی از آنها تا  40درصد از سـهم فضای مجموعه را به حوزه غذایی
کـه اصطالحـا (  ) F&B Food & Beverageیعنـی بخشهای مختلف ارائه
خدمـات غـذا ،نوشـیدنی نامیده میشـود ،اختصـاص دادهاند.
محیـط خدمـت ،نقـش مهمـی در ارائـه خدمـات بـازی میکنـد؛
نظریـه معمـول بـرای تعریـف محیـط چنین اسـت که مجـزا سـاخنت فرد
از مشـخصههای فیزیکـی کـه او را احاطـه کردهانـد ،محیـط را تشـکیل
میدهـد .فضـای محیطی مطلـوب مجتمع تجـاری ،رضایت خریـداران را
بـه دنبـال دارد و آنـان را تحریـک میکند تا مـدت زمان بیشتری را در آن
سـپری کننـد و زمان خود را برای خرید بـه آن اختصاص دهند .در مقابل،
مرکـز خریـدی کـه فضـای مناسـبی دارد موجـب میشـود تـا خریـداران
خریـد خـود را بـا بیمیلـی انجـام دهنـد و اوقـات خودشـان را در فضایـی
نامناسـب سـپری کننـد و حتـی اگـر از روی اجبـار وارد مجتمـع تجـاری

شـوند ،زمـان خـود را تنها به خرید محدود سـاخته و عالقهای به اسـتفاده
از وسـایل رسگرمی ،خوراکی و برقراری ارتباط با دیگران نخواهند داشـت.
محیـط فیزیکـی مراکز خریـد ممکن اسـت ،حالتهای احساسـی
مشتریان را تحـت تاثیـر قرار دهـد و بنابراین ،اثرات مهمی بر پاسـخهای
رفتـاری آنهـا دارد .محیـط مجتمـع تجـاری میتوانـد بر درک شـخصی از
کیفیت عوامل محیطی ،حاالت روحی ،احساسـی و جسـمی آگاهانه افراد
و همچنین رفتار آنها تاثیرگذار باشـد .اگر محیطهای مرتبط با فروشـگاه،
احساسـات را تحـت تاثیـر قـرار دهـد و پاسـخی دریافـت کنـد ،میتـوان
ادراکات حاصـل از محیـط فیزیکی فروشـگاه را عاملی موثر در حالتهای
خریـدار ماننـد رضایت به حسـاب آورد.
بنابرایـن ،بـا گذشـت زمـان مالهـا بـه مجتمعهـای تجـاری و
چندمنظـوره تبدیـل شـد کـه در این تغییـ ِر مدل ،علاوه بر بخـش تجاری
کـه شـامل فروشـگاههایی از انـواع کاالهـا در رسـتههای مختلـف و انـواع
کافیشـاپ و رسـتوران میشـود ،سـینامها ،کتابخانه ،فضاهای تفریحی،
فرهنگـی ،هنری و سـایت منایشـگاهی نیـز بـه مجتمـع و مجموعـه نیـز
اضافـه شـده و در معنـای چندمنظوره بـودن آن ،به تعـداد بخشها اضافه
میشـود .در واقـع ،مجتمعهای تجـاری و چندمنظوره امـروزی به صورت
مجموعههـای شـهری طراحـی شـده و دسـتیابی بـه الگوهـای فضایـی
جدیـد ،خلـق اشـکال و فرمهـای نـو متناسـب بـا خصوصیـات اجتامعی و
فرهنگـی مراجعهکننـدگان و روابـط اجتامعـی آنها مورد توجـه قرار گرفته
تـا ضمـن رفـع نیـاز فضاهـای تجاری بـه تامیـن فضـای ورزشـی ،تفریحی،
هنری ،فرهنگـی و اجتامعـی تغییر کاربردی و در واقع در مسـیر توسـعه
چنـد بعـدی حرکت کرده و به ایجاد بستری مناسـب بـرای فعالیتهای
اجتامعـی تبدیل شـده اسـت.
تـا جایـی کـه امـروزه ،مجتمعهـای تجـاری چندمنظـوره بهعنـوان
اصلیترین منادهای توسـعه و حرکت به سـوی فرهنگ مشرتیمداری در
حوزه فروش به مرصفکنندگان تلقی میشـود .در همین مسـیر حرکتی،
این ابر بازارها میتوانند نقش بهسـزایی در اصالح و توسـعه الگوی مرصف
و ترویـج فرهنـگ بـه سـوی الگـوی ایرانی_اسلامی ایفـاکننـد .از طرفی،
قـرار گرفتن متام نیازهای شـهروندان در یک مجتمع چندمنظـوره بزرگ،
موجـب رصفهجویـی در وقـت ،هزینـه شـهروندان و کاهش محسـوس در
ترافیـک و هزینههای جابهجایی خواهد شـد .همچنین ،ایجاد محیطهای

تجـاری و غیـر تجـاری و در عیـن حال نشـاطآور که متـام عالیق شـهروندان را در
خـود لحـاظ کرده اسـت ،به مـردم این فرصـت را خواهد داد تـا اوقاتی متفاوت و
فرامـوش نشـدنی در کنار خانـواده و عزیـزان خود تجربه کنند.
در راسـتای توسـعه و تغییـر الگوهای رفتاری و نیز شـکل ،فـرم و محتوای
مجتمعهـای تجـاری و چندمنظـوره یکـی از مباحثـی اسـت کـه در این حـوزه به
شـکل عمـده خودمنایـی میکنـد .نحوه طراحـی چیدمـان ،انتخـاب تجهیزات،
مبلمان و بهطـور کلـی موضـوع دکوراسـیون اسـت که بـا وجود فضـای رقابتی و
اصـول نوین طراحی باید مسـائل ارگونومیکی ،روانشناسـی ،مدیریتـی و مانند آن
نیز رعایت شـود و این موضوع سـبب شـده که این رسـته از دکوراسـیون بسـیار
بـا اهمیـت و پررنگ جلـوه کند؛ بدین معنا کـه در کنار طبقهبندیهـای رایج در
حوزه دکوراسـیون مانند دکوراسـیونهای اداری ،خانگی ،فضای باز ،منایشگاهی
و دکوراسـیون فروشـگاهی یـک رسـته جدیـد ایجـاد شـده که بـه آن دکوراسـیون
مجتمعهـای تجـاری و چندمنظـوره اطالق میشـود که مختصات خـاص خود را
دارد؛ هامنطـور کـه اگـر بخواهیـم در حـوزه طراحی مبلمان و دکوراسـیون منزل
ورود کنیـم بایـد الگوهای رفتاری در یک خانـواده را نیز در نظر بگیریم ،در حوزه
دکوراسـیون مجتمعهـای تجـاری و چندمنظـوره نیـز بایـد الگوهـای متنوعی از
مخاطبـان در بخشهـای مختلـف را در نظر بگیریم .بنابراین ،به جـرات میتوان
گفـت کـه در دهـه اخیـر شـاهد خودمنایی و تبلور رسـته تخصصی دکوراسـیون
مجتمعهـای چندمنظـوره هسـتیم کـه روزبـهروز پررنگتـر میشـود و در درون
خـود ،زیربخشهـای مختلفـی از منظـر دانشـگاهی و تخصصـی در حوزههـای
معماری ،طراحی داخلی ،طراحی صنعتی ،صنایع چـوب ،نورپردازی ،ارگونومی،
مدیریـت ،ICT ،رنگشناسـی ،رفتارشناسـی و روانشناسـی را جـای میدهـد کـه
خـود ناشـی و متاثـر از مطالعات میانرشـتهای به معنـای تعامل ،تبـادل و ارتباط
افقـی دانشهـا ،مهارتهـا و رشـتههای علمـی مختلـف بـا یکدیگـر بهمنظـور
تسـهیل درک و فهـم موضوعـات از جنبههـا و ابعـاد مختلـف اسـت .مسـائل و
مشـکالت مربـوط به زندگـی و به تبع آن در معماری ،روزبـهروز در حال پیچیده
تـر شـدن اسـت و بهگونـهای فزاینده به شـناخت ناشـی از رشـتههای مختلف و
متنـوع علمـی بسـتگی دارد .با توجـه به اینکه میـان معامری و رشـتههای دیگر
از جمله فلسـفه و روانشناسـی ارتباط معناداری برقرار اسـت و مسـائل معامری
بـا تبدیـل شـدنجهـان به دهکدهجهانـی و درهـم آمیخنت فرهنگهـا ،رفته رفته
پیچیدهتـر میشـود ،بیـش از پیـش نیازمنـد افزایـش درک و فهـم ابعاد مختلف
موضوعات مورد مطالعه ،رشد توانایی تحلیل صحیح امور ،توسعه تفکر انتقادی
و قـدرت خالقیـت بـوده در ایـن رهگـذر از حـدود رشـته معماری عبـور کـرده و
بایـد بهطـور جـدی مطالعـات میان رشـتهای را بـه کار بندیـم .بنابرایـن ،با توجه
به مجموع مسـائلی که به آن اشـاره شـد ،امروز دکوراسـیون مجتمعهای تجاری
و چندمنظـوره ،پرطمطراقتـر ،بـا ابهتتـر و بسـیار گستردهتر از حـوزه مبلمان
و دکوراسـیون منـزل ،اداری و نیـز دکوراسـیونهای منایشـگاهی و فروشـگاهی
عرضانـدام و خودمنایـی میکنـد.
از طـرف دیگـر ،بـا توجـه بـه نـگاه پویایـی که بـه طراحـی و معماری باید
داشـتبه باشـیم ،بایـد بـه موضـوع طراحـی مجتمعهـای تجـاری و چندمنظـوره
توجـه خاصـی داشـت کـه ضمـن اینکـه از تجربیـات گذشـتگان درس گرفتـه و
متناسـب بـا علـوم روز حرکـت کنیـم ،همیشـه پارادایمهـای نوین و نیـز مفهوم
آیندهپژوهـی را مـد نظـر قـرار دهیـم .نکته بسـیار مهمی کـه ارگانها ،تشـکلها
و هـر نهـادی بایـد بـه آن توجـه کننـد ،ایـن اسـت که بـرای بـهروز نگه داشتن و
حرکـت پویـا بایـد بهطور مرتب خـود و البتـه دنیای پیرامـون خود را رصـد کرده
تـا همچنـان شـاخص و بـه روز مباننـد .بهطـور قطع ،در تعییـن در حـوزه طراحی

و اجـرای بخشهـای مختلـف دکوراسـیون مجتمعهـای تجـاری و چندمنظـوره
نیـز بایـد اینگونه بیاندیشـیم و عمل کنیم .برای دسـتیابی به این مهـم ،برگزاری
سـمینارها ،میزگردها ،هامیشها ،نشستهای علمی در حوزه صنعت و دانشگاه
رضوری اسـت چراکه بقا و پویایی در طراحی و سـاخت پروژههای عظیم ،حاصل
همافزایـی بیـن رشـتههای مختلـف و تبـادل اطالعـات بیـن ایـن رشتههاسـت.
بنابرایـن ،شایسـته اسـت بـا رعایـت ایـن نـکات ،متناسـب با سـلیقه ،نیـاز و نگاه
مـردم و نیـز مولفههـای فرهنگ ایرانی_اسلامی خدمات مناسـبی را ارائه دهیم
تـا در عرصـه ملـی و بیناملللـی همـواره جایگاه خـود را حفـظ کـرده و بتوانیم در
حـوزه جـذب توریسـت ،رسمایهگـذار و مشـارکتکننده نیـز موفق عمـل کنیم.
بر این اسـاس ،در چند سـال اخیر شـاهد پیرشفتهای بسـیاری در حوزه
مجتمعهـای تجـاری و چندمنظـوره در ایـران هسـتیم که شـاخصترین منون ه آن،
بازار بزرگ ایران (ایران مال) اسـت که براسـاس تعاریف و اسـتانداردهای جهانی
در رسـته  Super Regional Mallهـا یـا مجتمعهای چندمنظـوره فرا منطقهای
نامیـده میشـود و از منظرهـای مختلف در جایگاه یـک تا پنج در دنیا قـرار دارد
و بـه عنـوان یـک پیکـره و سـازه متدنـی در کشـور و یـک افتخـار ملـی بـرای هـر
ایرانـی محسـوب میشـود .در طراحی و پیادهسـازی بـازار بزرگ ایـران ،برخالف
رویـه حاکـم در دنیـا ،بخشهای تجاری فقـط  30درصد از این مجموعه را شـامل
میشـود و  70درصـد از آن بـه فضاهـای فرهنگـی ،هنری ،اجتامعـی ،مذهبـی،
ورزشـی ،هتـل و  ...اختصـاص داده شـده اسـت .همچنیـن ،نـگاه ملـی بـا تاکید
بسـیار ویژه در طراحی و ایجاد این مجموعه معظم ،لحاظ شـده اسـت بهگونهای
کـه مفهـوم توسـعه را در دل خـود گنجانـده و در زمینـه اشـتغالزایی ،جلوگیـری
از خـروج ارز ،جـذب گردشـگر ،تولیـد ارزش افـزوده در داخـل کشـور و بر منافع
گسترده دیگری بهطور مسـتقیم و غیرمسـتقیم تاثیر بهسـزایی داشـته است.
در طراحـی ایـران مال ،نکات بسـیار ظریفی برگرفته از سـه محـور ایرانی
بـودن ،اسلامی بـودن و مـدرن بـودن مـال خودمنایی میکنـد که در این شماره
بـه بخشهـای کوچکـی از آن میپردازیـم .بـه همیـن دلیـل ،امیـد اسـت انجمن
صنفـی مبلمان و دکوراسـیون و مجلـه دکومـان نیـز بتوانـد آنگونـه که شایسـته
اسـت ،نقـش تاریخـی خـود را در تبییـن و توسـعه دقیـق این موضوع بهدرسـتی
ایفا کرده و بتواند از این منظر نیز به بازشناسـی و توسـعه ویژگیهای این بخش
از صنایـع کشـور به شـکل موثـر عمل کند .لذا جهتگیـری مجله دکومـان را در
چنـد شماره آتی نیـز به ظهور رسـته تخصصی دکوراسـیون مجتمعهـای تجاری
و چندمنظـوره اختصـاص داده و بـه تعریـف و تبییـن مفهـوم رسـته تخصصـی
دکوراسـیون مجتمعهـای تجاری و چندمنظـوره خواهیـم پرداخت.
در پایـان ،انجمـن صنفـی مبلمان و دکوراسـیون آمادگـی برگـزاری
نشسـتهای مشترک بـا بخشهـای مختلـف صنعتـی و دانشـگاهی و مراکـز
علمـی را دارا بـوده و در پیمـودن ایـن مسـیر مصمـم و کوشاسـت.

وصال او زعمر جاودان به
خداوندا مرا آن ده که آن به

رامین سمیع زاده
عضو هیأت مدیره و
دبیر انجمن صنفی مبلامن و دکوراسیون
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ایرانمال الگوی متدن
ایرانی_اسالمیدرخاورمیانه
در زمان شدیدترین تحریمهای سیاسی و اقتصادی کشور ،بازار بزرگ ایران با عزمی راسخ ،از ابتدای دهه اخیر
تصمیم به حضور در بالقوهترین منطقه پایتخت را گرفته است و در چنین رشایطی عزم خود را برای خودمنایی
و ابراز وجود توان ایرانی به جهانیان جزم کرد .ایرانمال را میتوان یک منونه باشکوهسازی به مثابه سنتی
سه تا چهار هزار ساله در خاورمیانه دانست که توسط بخش خصوصی و به استناد تحقق بخشی از اصل 44
قانون اساسی و تقسیمبندی اقتصاد کشور در سه حوزه دولتی ،تعاونی و خصوصی ساخته شده است و با توجه
به ویژگیهایش ،میتوان آن را یک سازه متدنی دانست؛ بدین معنا آنچه ما در مورد متدن ایرانی_اسالمیو
مدرن از آن یاد میکنیم در این مال ،گرد هم آورده شده است .ضمن آنکه ،یک اقدام جدی و ماندگار برای
کشو ِر در حال توسعه ایران محسوب میشود که قادر است در ترسیع روند توسعه در بخش تجارت ،تجارت
بینامللل و حتی حوزه فرهنگ و اجتامع تاثیر ویژهای بر جای گذارد .برای بررسی علت ایجاد چنین مال
ی بازار بزرگ
عظیمی ،شیوههای طراحی ،نحوه ساخت آن با دکرت جمشید اثنیعرشی ،مدیرکل روابطعموم 
ایرانمال به گفتوگو پرداختیم که رشح آن را در ادامه به تفصیل میخوانید.
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از آنجایی که ایرانمال را می توان عظیم و با شکوه تلقی کرد ،ایده اولیه شکلگیری ساخت آن چه بوده و نسبت به مالهای
بزرگ دنیا چه مزیتها و تفاوتهایی دارد؟
در ابتدا نقل قولی از «کارل ویتفوگل» جامعهشناس آملانی خواهم گفت مبنی بر اینکه باشکوهسازی ،ویژگی جوامع آبساالر است
و در ایران باشکوهسازی را میتوان در ربع رشیدی یا میدان نقش جهان اصفهان تعریف کرد که هرگز خارج از بافت اصلی قدرت
سیاسی حاکم اتفاق نیفتاده است .اولی ،توسط یک نخستوزیر ایلخانی و دومی ،توسط یک پادشاه صفوی شکل گرفته و ساخته
شدند ،البته مسجد و مدرسه سپهساالر تهران را نیز میتوان نوعی باشکوهسازی یک صدراعظم قاجاری دانست .جالب آنکه این
باشکوهسازیها که در آینده قطعهای از متدن بهشامر آمدند ،عمدتا توسط مقامات دولتی ،شاهان و نخستوزیران ساخته شدند.
ایرانمال را میتوان یک منونه باشکوهسازی به مثابه سنتی سه تا چهار هزار ساله در خاورمیانه دانست که توسط بخش خصوصی،
بدون مداخله و مشارکت دولت و در دوران اقتدار نظام جمهوری اسالمی و به استناد تحقق بخشی از اصل  44قانون اساسی و
تقسیمبندی اقتصاد کشور در سه حوزه دولتی ،تعاونی و خصوصی ساخته شده است و با توجه به ویژگیهایش ،آن را یک سازه متدنی
میدانیم؛ بدین معنا آنچه ما در مورد متدن ایرانی_اسالمیو مدرن از آن یاد میکنیم در این مال ،گرد هم آورده شده است .ضمن
آنکه ،یک اقدام جدی و ماندگار برای کشو ِر در حال توسعه ایران محسوب میشود که قادر است در ترسیع روند توسعه در بخش
تجارت ،تجارت بینامللل و حتی حوزه فرهنگ و اجتامع تاثیر ویژهای برجای بگذارد.
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قابل ذکر است ،آنچه وجه متایز ایرانمال نسبت به سایر مالهای عظیم دنیا
تلقی میشود ،غیرتجاری بودن  70درصد از کاربری آن است که به عنوان کاربری
گردشگری ،اقامتی ،خدماتی ،رفاهی ،ورزشی و ...ایفای نقش خواهد کرد ،چراکه
ایرانمال در تالش است تجارت را با ابعاد دیگری نظیر توجه به اجتامع ،مردم،
فرهنگ و ...به منایش بگذارد.
باید توجه داشت ،ایده معنادار طراحی و ساخت بازار بزرگ ایران در بازه زمانی
 20ساله شکل گرفت و زنجیرهای از اتفاقات را در دنیای تجارت ایجاد کرد .این
زنجیره با نوسازی و ساماندهی بازار آهن در محله شادآباد آغاز شد و سپس بازارهای
مبل ایران را دربرگرفت .در ادامه نیز ،با بازارهای موبایل همراه شد و در نهایت
بازار بزرگ ایران را بنا کرد .در واقع ،این ایده مبتنیبر مفهومسازی ،کادرسازی،
نهادسازی ،استانداردسازی و در ِ
آخر مدلسازی استوار بوده و دارای یک خط

سیر منطقی است .منظورم خالقیتی است که معامران و بنیانگذاران ایران مال
در بخش نوسازی مراکز مدرن و تخصصی از خود نشان دادند .این اندیشه ،قابل
احرتام است و مصداق روشنی از اعتامد به توامنندی بخش خصوصی توسط
نظامجمهوری اسالمی است ،البته بخش خصوصی دارای اهلیت و صالحیت که
شناسنامهحرفهایدارد.
سـاخت ایرانمـال چـه تاثیـری بـر توان فنی و مهندسـی کشـور داشـته
اسـت و ایـن مجموعه چـه امکانات ویژهای نسـبت به سـایر مالهـا و مراکز
خرید لوکـس دارد؟
ایرانمــال تــوان فنــی و مهندســی کشــور را ارتقــا داده و بــه تعبیــر کارشناســان
 40ســال بــه ســمت جلــو هدایــت کــرده اســت .درایــن مجموعــه بیــش از
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 600رشکــت پیامنــکاری در بخــش هــای مشــاوره ،تامیــن تجهیزات
و ســاخت فعالیــت کردهانــد و بســیاری از مصالــح بهکار برده شــده
در ســاخت آن بــرای نخســتین بــار در کشــور تولیــد شــده اســت.
جــدا از بحــث تواناییهــای فنــی و ســازهای ایرانمــال کــه مطلــب
حائــز اهمیــت دیگــری اســت ،ایــن مجموعــه فاخــر دارای یک هتل
پنــجســتاره اســت کــه در پــی انعقــاد قــرارداد بــا یکــی از برندهــای
معــروف دنیــا بهــره بــرداری میشــود و ایــن یکــی از ویژگیهــای
منحرصبهفــرد و اختصاصــی ایــن مــال عظیــم بــه شــار مـیرود.
مجموع ـ ه ایرانمــال دارای یــک بــام یــا مجموعــه ســامتی ویــژه
ورزشهــای هــوازی اســت .ضمــن آنکــهایــن مــال عظیــم ،قابلیــت
میزبانــی و اجــرای  22رشــته ورزشــی را داراســت کــه شــامل
اســتادیوم یخــی (بــرای نخســتینبــار در ایــران) ،اســتادیوم تنیــس،
ســالنهای ورزشــی مخصــوص ورزشهــای ســالنی نظیــر فوتســال،
بســکتبال ،والیبــال ،کشــتی ،اســکواش ،تنیــس روی میــز ،هندبــال،
بدنســازی ،وزنــه بــرداری ،ژیمناســتیک ،ورزشهــای ویــژه جانبــازان
و معلــوالن و ســایر ورزشهــای هــوازی اســت .از طرفــی ،ایرانمــال
دارای  700واحــد تجــاری اســت کــه رســتههای کاالی متفاوتــی را
ارائــه میکننــد .یــکهایپرمارکــت  17هــزار مــری نیــز در ایــن
مجموعــه وجــود دارد .همچنیــن  14هــزار پارکینــگ ویــژه خــودرو
و  6000پارکینــگ ویــژه موتورســیکلت نیــز در رشایــط کنونــی آمــاده
بهرهبــرداری اســت.
یکی از ویژگیهای خاص ایرانمال داشنت یک دریاچه وسیع موزیکال
به مساحت  14هزار مرتمربع و بر مبنای پیرشفتهترین تکنولوژی روز
دنیا در بازی نور ،آب و رنگ است .ایرانمال در حال حارض دارای
 12سالن سینامست ک ه این تعداد در طرح توسعه به عدد  40خواهد
رسید و این توان را دارد که صنعت سینامی کشور را متحول کند.
همچنین ،این مال عظیم دارای یک باغ کتاب با ظرفیت  70هزارجلد
کتاب است که به «ایبوک» و «بانک جهانی اطالعات» متصل
است.
ایرانمــال ،شــهربازی بســیار بزرگــی بــرای کــودکان دارد و یکــی از
بزرگتریــن و مدرنتریــن مراکــز منایشــگاهی خــودرو در ایــران و
شــاید منطقــه در ایــن مجموعــه واقــع اســت.
عــاوه بــر آن ،ایرانمــال دارای بیــش از  200رســتوران و کافیشــاپ
اســت .مجموعــه رســتورانی نیــز بــه عنــوان بــاغ رســتوران ملــل در
ایــن مجموعــه ســاخته شــده کــه دربرگیرنــده غذاهــا ،معــاری
ی کشــورهای مدیرتانــهای ،اروپایــی و
مخصــوص و ویــژه متامــ 
آســیایی اســت.
ف مجموعههای تجاری در تهران عدم وجود
یکی از نقاط ضع 
منازخانه است ،در ایرانمال تعداد  40منازخانه بسیار مدرن و شیک
همراه با یک مسجد جامع بزرگ در راستای ترویج دین (به صورت
غیرمستقیم) ساخته شده است.
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در کنـار ثبـت طوالنیترین رکـورد بنتریزی تاریخ
در کتـاب رکوردهـای گینـس ،اسـتحکام بنـا و
مقاومـت در برابـر زلزله  9ریشتری ،مدرنسـازی
سیسـتم آب و فاضلاب ،تهویـ ه ایرانمـال و در
نهایـت ،توجـه بـه محیطزیسـت هـم از سـایر
ویژگیهـایایـن پـروژه اسـت.
ی ردههای سنی در کشور
بهطور کلی ،متام 
مخاطب ایرانمال هستند و موارد ذکر شده تنها
بخشی از مزیتهای ویژهایرانمال است و همه
موارد ،ویژگیهایی است که یک مرکز جذاب
گردشگری باید داشته باشد .نکته جالب توجه
اینجاست که ایرانمال در رشایط تحریم ساخته
شده است .افتخار ما این است که جهانیان شاهد
شاهکار کشور در مدت زمان  6سال و در اوج دوران
تحریم باشند.

هـدف از سـاخت ایرانمـال چـه بـوده و
مبنـای آن چیسـت؟
اهداف متعدد و متفاوتی را میتوان برای این پروژه
لحاظ کرد اما به عنوان مثال میتوان گفت باتوجه
بهاینکه گردشگری یک پدیده اقتصادی سودمند
و در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته رایج
است ،بررسیها نشان میدهد ساالنه مبلغ قابل
توجهی ارز کشور توسط مسافرانی که سیاحت در
کشورهای خارجی را در اولویت سفرهای خود قرار
میدهند (بخش بزرگیاز آن به مقصد کشورهای
همسایه است) از کشور خارج میشود .یکی از
اهداف بانیان و بنیانگذاران ایران مال ،فراهم کردن
رشایط گردش و سیاحت برای بخشی از جامعه که
امکان سفر به خارج از ایران را ندارند ،بود .ضمن
آنکه ،نیمنگاهی نیز به معکوس کردن روند خروج

ارز از کشور داشتهاند.
همچنیـن ،باتوجه بهاینکـ ه ایـران دارایجاذبههای
گردشـگری بسیاری اسـت و با تعاریفجدیدی که
از گردشـگری بـه وجـود آمـده ،مالها نیـز بهعنوان
یکـی از ایـنجاذبههـا معرفی میشـوند .وجود یک
جاذبه گردشـگری با داشتن استانداردهای جهانی
و همینطـور بهرهگیـری از دانش فنی و مهندسـی،
گام بزرگـی در ایـن مسـیر تلقـی میشـود ،مضاف
بـر آنکه یـک رضورت انکارنا پذیر اسـت .باید توجه
داشـت ،مـاجمعیـت چهارصـد میلیـون نفـری در
کشـورهای همسـایه داریـم کـه اگر بتوانیم سـاالنه
 5درصـد آنهـا را بـه عنـوان گردشـگرجـذب کنیم،
رقمـی نزدیـک بـه  20میلیـون نفـر میشـود و در
ترسـیم چشـماندازهای بلندمـدت اقتصـادی بایـد
به چنیـن واقعیتهایی توجه کرد و اهتمام خود را
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معطـوف به هدفگـذاری علمـی کنیم.
صنعـت گردشـــگری ،یکـی از زودبازدهتریـن
تجارتهـای دنیـا محسـوب میشـود و ایـن مـال
عظیـم ،قطـب جدیـد گردشـگری در پایتخـت
اسـت .بهطـور کلـی بنیانگـذاران ایـران مـال،
گذشـتهایران را بـه نوعی در ایرانمال بازسـازی و
احیـا کردهاند .در واقع مجموعـهای از متامیاین
اندیشـهها منجـر بـه سـاخت ایرانمـال شـد.
بـرای سـاخت پـروژه عظیـم ایرانمـال،
منطقـه  22انتخـاب شـده اسـت ،علـت آن را
توضیـح دهیـد؟
منطقه22یکمنطقهبکراست،ساختامنسازیهای
هدفمند این منطقه را به سمت توسعه جمعیتی
تهران برده است .همچنین ،واقع شدن بین دو

کالنشهر تهران و کرج یک مزیت ویژه برای این مال
عظیم بهشامر میرود که انشاءالله با افتتاح اتوبان
تهران_شامل ،این ارتباط با شهرهای دیگر بهویژه
استان های گیالن و مازندران نیز برقرار خواهد
شد .در این رابطه ،مطالعات مختلفی برای سهولت
در دسرتسیها و همینطور بهرهگیری از طبیعت و
آبوهوای مناسب و ...انجام شده است و بهطور
کلیمیتوانگفت،مطالعاتگسرتدهایبرایمکان
یابی ،ساخت و بهره برداری ایرانمال از حدود یک
دههپیشانجامشدهوبهنوعی،ماامروزشاهدنتایج
آنمطالعاتوپژوهشهاهستیم.
از مـدت زمـان احداث ایرانمـال ،چه میزان
اشـتغالزایی بهطـور مسـتقیم و غیرمسـتقیم
انجـام شـده اسـت و طبـق برنامهریزیهـای
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انجامشـده ،پـس از بهرهبـرداری کامـل چـه
مقـدار اشـتغالزایی ایجـاد میشـود؟
با در نظر گرفنت اینکه مساله اشتغالزایی برای
جوانان یکی از جدیترین مشکالت کشور است،
در مرحله ساخت طی  6سال گذشته برای حدود
 43میلیون نفر در روز اشتغالزایی ایجاد شده
است .بهطوریکه در زمان اوج فعالیت و ساخت
ایرانمال در سه شیفت از شبانهروز بیش از  20هزار
نفر مشغول به کار بودهاند .به یاری خدا ،زمانیکه
ایرانمال به بهرهبرداری برسد حدود  18هزار نفر
بهطور مستقیم و حدود  100هزار نفر نیز بهطور
غیرمستقیم مشغول به کار خواهند شد.
جهـت آمـوزش نیروهای انسـانی فعـال در
ایـن مجموعه چـه تدابیـری را اتخـاذ کردهاید؟
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بازار بزرگ ایران دارای یک مرکز دانشگاهی در منطقه فرحزاد است که در آن
ی فروشندگان متقاضی شغل ارائه خواهد شد .ضمن اینکه
آموزشهای الزم به متام 
متامیآنها باید دارای مدارک دانشگاهی در مقطع لیسانس باشند .به طور طبیعی،
مقوله مدیریت مال و ارائه خدمات در مال از حلقه های مفقوده زنجیره آموزش
در نظام آموزش عالی کشور است و موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه معین که
"  "DMITنامیده می شود ،رسمایه انسانی در تراز ایران مال را تربیت میکند.

دارد و گردشگر واردکننده پول کمفشار به اقتصاد هر کشور است ،طبیعتا مشاغل
جانبی در پی آن ایجاد و منجر به توسعه و بهبود رشایط اقصادی خواهد شد اما
صدور خدمات فنی_مهندسی و پیشنهادهایی که در رابطه با صادرات دانش
فنی و مهندسی بهکار رفته در ایرانمال از سوی کشورهای درخواستکننده برای
ساخت چنین مال عظیمیدر هامن کشورها شده است ،امتیاز بسیار ویژهای در
بازار کسب و کارهای عمرانی بین املللی تلقی میشود.

بازار بزرگ ایران چه تاثیری بر رشایط اقتصاد کشور دارد؟
به طور قطع ،بازار بزرگ ایران میتواند موجب بازتعریف تجارت و بازرگانی در
ی باشد .به عنوان مثال،
ایران مدرن پس از گذشت چهاردهه از عمر انقالب اسالم 
سالن ضیافت و سالن کنفرانسی که در کنار هتل پنج ستارهاین مجتمع فاخر قرار
گرفتهاند ،میتوانند میزبان انواع رویدادها و نشستهای بیناملللی ،جهانی،
منطقهای و ملی بوده و درآمدزایی کنند .همچنین ،هتل پنجستاره ایرانمال
میتواند یکی از منابع درآمدزا باشد و کمک ویژهای به اقتصاد کشور کند .عالوه
بر آن ،اشتغالزایی برای  18هزار نفر بهصورت مستقیم در یک مکان ،بهظور قطع
موجبات تحرک اقتصادی را فراهم آورد.
از طرفی ،ارتقای سطح خدمترسانی و فرهنگ مشرتیمداری در ایرانمال در کنار
کادرسازیهای در حال انجام و تضمینهایی که برای محصوالت و ارائه خدمات
به مشرتیان وجود دارد ،میتواند کسب وکار کشور را به طور کل تحت تاثیر قرار
دهد .البته بخش عظیمیاز اقتصاد دنیا متمرکز بر خدمات است و گردشگری
یکی از مهمترین زیرشاخههای این بخش به شامر میرود ،بهنحویکه از هر  12تا
 15شاغل در دنیای امروز ،یک شغل به گردشگری و زیرشاخههای آن اختصاص

ایرانمـال بـرای توسـعه صنعـت گردشـگری چـه راهکارهایـی را در نظر
دارد؟
مجموعهای از مزیتها و توامنندیهای فنی ،مهندسی ،معامری ،هرنی ،ذوقی
و حتی آرایههای ادبی و کالمیدر این مجموعه فاخر گردهم آمده است تا بتواند
متام گذشتهایران را بهنحوی برای نسلهای آینده کشور به منایش بگذارد .از
آنجاییکه مجموعه فاخر ایرانمال در دامنه زاگرس بین دو کالنشهر تهران و کرج
قرار گرفته و با فرودگاه های امام خمینی (ره) ،مهرآباد و پیام احاطه شده است و
با توجه بهاینکه  20میلیون از جمعیت کشور در دو استان تهران و الربز سکونت
دارند ،برآورد ما این است که حتی اگر یک درصد از این جمعیت اقدام به بازدید
از مجموعهایرانمال کنند ،آمار این بازدید به میزان  200هزار بازدیدکننده روزانه
خواهدرسید.
همچنین ،باغ شازدهماهان واقع در کرمان که به نگین سبز کویر معروف است،
مورد بازدید بسیاری از مردم کشور قرار نگرفته است .این درحالی است که ما
این باغ را عینا در ایرانمال بازسازی کردهایم .از طرفی ،با مطالعه بازارهای سنتی
کشور ،بازار سنتی ایرانمال را با مرتاژ  10هزار مرتمربع زیربنا و با الهام از بازارهای
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قم ،تربیز ،اصفهان ،کاشان ،مشهد ،اراک ،قزوین ،تهران و ...ساخته شده
است که روایتگر بخشی از هرن و رازآلودی معامری ایرانی است .بازار
مذکور دارای چهار رساست که در محلی به نام چارسو به یکدیگر مرتبط
میشوند که هرکدام از آنها بهطور مجزا ویژه فرش ایرانی ،سوغات ایرانی،
صنایع دستی ایرانی و اجناس موزهای ایرانی است.
چه متهیداتی برای حمل و نقل آسـان و دسـتیابی آسـان و رسیعتر
بهاین مجموعه در نظر گرفته شـده اسـت؟
طی مذاکراتی که با شهرداری تهران داشتیم ،بهزودی خطوط راهآهن شهری
تهران و حومه بهایرانمال متصل می شود .کام اینکه در حال حارض نیز
مسیر دسرتسی از طریق ایستگاه مرتوی چیتگر وجود دارد .همچنین،
بزرگراههای شهید همت ،شهید خرازی ،آزادگان و حکیم که در واقع
رشیانهای اصلی تهران هستند ،امکان دسرتسی را از هر چهارجهت بهاین
مال بزرگ که دارای  26ورودی و  16خروجی است ،ایجاد کردهاند .ضمن
آنکه برای این منظور ،پل معلقی نیز روی اتوبان همت در مسیر شامل به
جنوب ساخته شده است.
ایرانمال ،همچنین دارای ناوگان حملونقل مستقلی است که در میادین
شهر مستقر خواهند شد ،همراه با متهیداتی که برای ایجاد خطوط
ینقاط،مدنظرقرارگرفتهشدهوبازدیدکنندگان
تاکسیرانیمستقلدرمتام 
را با یک متاس بهایرانمال میرساند.
پیرامون مدرنترین مرکز منایشـگاهی که در ایرانمال قـرار دارد،
توضیحاتـی را برای مخاطبان ما ارائه فرمایید؟
فضای منایشگاهی ایرانمال مساحتی حدود  42هزار مرتمربع در سه طبقه
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ی منایشگاههای تخصصی با امکاناتی ویژه (از لحاظ
دارد و محل دامئ 
فضا ،کالسهای آموزشی و )...است.
در واقع سازه و مکانیسم درونی منایشگاه از لحاظ فنی از ویژگیهای
خاصی برخوردار است و در کنار وسعت و یکپارچگی که دارد به شکل
یک مکعب شیشهای بر بام ایرانمال خودمنایی میکند .بهعالوه،
امکاناتی درون منایشگاه برای برگزاری انواع سمینارهای آموزشی،
جلسات تخصصی و ...وجود دارد که در معدود منایشگاهی دیده
میشود.
در سال جاری نیز آیین رومنایی از ایرانمال با افتتاح منایشگاه صنعت
ساختامن با حضور  100برند برتر در یازدهم اردیبهشت که روز کارگر و
مصادف با تولد حرضت ولی عرص(عج) بود ،برگزار شد .در شهریور ماه
نیز منایشگاه شهرگردشگر را با مشارکت سازمان میراثفرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری برگزار کردیم و به زودی نیز میزبان جشنواره فیلم
فجر خواهیم بود.
ایرانمـال در زمینه مسـئولیتهای اجتامعی چه تصمیامتی را
اتخـاذ کرده اسـت و چه برنامههایی در دسـت اقـدام دارد؟
بحث مسئولیتهای اجتامعی ،بسیار مفصل است .الزم است هر
سازمان و نهادی که در جامعه فعالیت میکند و از منافع آن بهرهمند
میشود ،به هامن میزان نیز نسبت بهجامعه احساس مسئولیت داشته
باشد .به همین دلیل ،هر برنامهای که نوشته میشود ،حتام دارای یک
پیوست اجتامعی است .ایرانمال نیز از این قاعده مستثنی نیست و
سیاستگذاریهای هیات امنا بر طبق سیاستهای فرهنگی و اجتامعی
انجام شده است.
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به عنوان مثال با ساخت باغ کتاب در نظر داریم
تا فرهنگ کتابخوانی در جامعه رواج یابد .ما با
این کار مسئولیتهای اجتامعی سایر نهادها را
نیز برعهده گرفتهایم .در واقع ،متامی مزیتها
و امکاناتی که در ایرانمال اعامل و پیشرت به آن
اشاره شده است ،همگی در دسته مسئولیتهای
اجتامعی قرار میگیرند .حقیقت این است
که ساخت ایرانمال خود ادای یک مسئولیت
اجتامعیاست.
در مورد نحوه سیاستگذاری هیات امنای
ایران مال توضیح دهید.
به طور طبیعی مجموعهای با ویژگیهای ایران
مال ،حتام باید در حوزه سیاستگذاری کالن
فرهنگی_اجتامعی از دانش و تجربه افراد معترب
و مجرب استفاده کند .به همین منظور ،عده ای
از بزرگان امور خیریه و شخصیتهای متدین و
محرتم حوزههای اقتصاد و فرهنگ ،اعضای هیات
امنا را تشکیل دادهاند و فعالیتشان چنانکه عرض
کردم ناظر به سیاستگذاری کالن در راستای
سیاستهای کالن جمهوری اسالمی ایران در
حوزههای فرهنگی_اجتامعی است و جلسات
مستمری نیز برگزار میشود که البته بنده رضورتی
به نام بردن از حرضات آقایان محرتم عضو هیات
امنامنیبینم.
بازار بزرگ ایرانمال هماکنون در چه
مرحلهای از ساخت قرار دارد؟
اساسا بازار بزرگ ایران یا ایران مال را باید در دو
بخش توضیح داد ،یعنی دو بخش اصلی دارد؛
ساخت و بهرهبرداری که با امتام فعالیت در
بخش ساخت ،وارد بخش بهره برداری شدهایم
و ان شاءالله تا دو یا سه ماه دیگر سهام این
رشکت سهامی عام در بازار بورس ارائه میشود
و ایرانمال به عنوان یک رشکت سهامی عام و بر
اساس الزامات و رویه های رشکت های سهامی
عام اداره میشود و متعلق به متامی افرادی است
که سهام ایرانمال را از بازار بورس بخرند و در
واقع تعلق به یک شخص یا موسسه یا بنگاه خاص
ندارد.
مراحـل سـاخت ایرانمـال تقریبا به امتام رسـیده
اسـت و رشکتهـای زیرمجموعـه هلدینـگ
ایرانمـال نیـز در حـال واگـذاری واحدهـای
تجـاری انـد .ضمن آنکه تجهیز واحدها آغاز شـده
و شـاهد رونـد بسـیار خوبـی اسـت .درخصـوص
افتتـاح فازهـا بایـد گفت که بـازار بـزرگ ایران به
صـورت مرحلـهای افتتـاح میشـود ،بهطوریکـه
قسـمتهای عمومـیآن در اولویـت افتتـاح قرار

دارنـد و تـا پایـان امسـال و بـه صـورت مرحلـهای
وارد فـاز بهرهبـرداری خواهـد شـد امـا باتوجـه
بـه طـرح توسـعه و اتفاقـات خوبـی کـه در پـی
آن شـاهد خواهیـم بـود ،پیشبینـی میشـود از
ابتـدای سـال  98شـاهد افتتـاح و بهرهبـرداری
مرحلـهای ایرانمـال باشـیم کـه در کمتر از دو
سـال بـه نقطـه اوج و در حقیقـت تکمیـل نهایـی
خواهـد رسـید.
در ساخت ایرانمال تا چه میزان از سبک
معامری سنتی ایران استفاده شده است و
ویژگیهای فنی و مهندسی ایرانمال توضیح
دهید؟
تحوالتی که در حوزه طراحی ،مشاوره ،ساخت،
احداث ،مصالح ،کیفیت و معامری مدرن در

ایرانمال اتفاق افتاده است ،در دنیای امروز
بینظیر است و بخشی از این معامری در واقع
معامری سنتی ایران و بهکار بردن آن در ساخت
بازار سنتی بازار بزرگ ایران است .ضمن آنکه با
توجه به قرارگیری ایرانمال در شیب اتوبان شهید
همت ،مزایای متامیطبقات آن با طبقه همکف
برابر است .ساخت پلهای درهمتنیدهشده این
مجموعه نیز در هیچ کجای جهان منونه مشابهی
ندارد.
این موارد ذکرشده ،تنها بخش کوچکی از
ویژگیهای فنیومهندسی ایرانمـــال به شامر
میرود و در مستندی که در حال ساخت است
و در آینده منایش داده میشود به ویژگیهای
برجسته معامری و سایر وجوه ایران مال نیز به طور
مفصل پرداخته شده است.

برگزاری
گزارش
ایرانی -تجارت جهانی
کنفرانس
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در شهر گردشگر چه گذشت؟
نخســتین منایشــگاه بیناملللــی اقتصــاد و رسمایهگــذاری گردشــگری
(شهرگردشــگر) از  ۴تــا  ۷شــهریور مــاه در حالــی بــه کار خــود پایــان داد کــه
انتخــاب محــل دامئــی منایشــگاههای بــازار بــزرگ ایــران (ایــران مــال) بــه عنوان
محــل برگــزاری بــر جذابیتهــای آن افــزوده بــود.
روابــط عمومــی بــازار بــزرگ ایــران در گزارشــی ضمــن اعــام ایــن خــر افــزود:
ایــن منایشــگاه بــه همت ســازمان میــراث فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشــگری
ایــران در روزهــای  ۴تــا  ۷شــهریور مــاه از ســاعت  ۱۰تــا  ۱۹در قطــب جدیــد
گردشــگری ایــران (ایــران مــال) برگــزار و شناســاندن هرچــه بیشــر ظرفیتهــا و
امکانــات موجــود در صنعــت جهانگــردی ،هتلــداری و صنایع وابســته و آشــنایی
بیشــر مــردم بــا جاذبههــای گردشــگری بهخصــوص در اســتانهای بکــر و
ناشــناخته را در اولویتهــای اهــداف برگــزاری خــود قــرار داده بــود.

ایجاد زمینههای تعامل میان ارگانهای دولتی و بخشهای خصوصی در شاخه
گردشگری ،شناسایی مشکالت ،موانع و نقاط قوت و ضعف این حوزه و ارتقای
جایگاه این صنعت در میان مسئوالن دولتی و بخش خصوصی از دیگر اهداف
برگزاری این منایشگاه بوده است.
هتلهــا ،مراکــز اقامتــی و ســیاحتی ،مؤسســات مالــی و بانکهــا ،بیمههــا،
مراکــز آمــوزش هتلــداری ،نرشیــات تخصصــی ،اســتارتآپها ،ســازمانهای
میــراث فرهنگــی و گردشــگری اســتانها ،صنایــع مرتبــط بــا تجهیــزات

هتلــداری و آژانسهــای هواپیامیــی از ارگانهــا و نهادهایــی بودنــد کــه بــه ارائــه
توامندیهــای خــود پرداختنــد و آمارهــا حکایــت از آن دارنــد کــه در مجمــوع 18
هــزار و  500نفــر از منایشــگاه بــازار بــزرگ ایــران که ایــن روزها به "شهرگردشــگر"
معــروف شــده اســت ،بازدیــد کردنــد.
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شهر گردشگر ،به معنای نگرش متفاوت به داشتههای ذاتی شهر و فعال
کردن منابع آن برای توسعه اقتصادی_اجتامعی از منظر گردشگری و در
واقع یک مکتب جدید در برنامهریزی شهری است که اسرتاتژی خاص
خود را دارد و به معنای تغییر در اسرتاتژی توسعه با حداقل هزینه و
بیشرتین بهرهبرداری از داشتههای موجود و ذاتی شهر است و شاهد
و مثال بارز آن ،برخی کشورهای همسایه هستند که با ساخت مال و
بهرهبرداری از آن متحول شدهاند.
همچنیــن ،در ایــن منایشــگاه چهــار روزه ۱۵ ،کارگاه آموزشــی بــا
موضوعاتــی ماننــد معرفــی ظرفیتهــای گردشــگری کشــور ،بررســی
نقــش مجتمعهــای تجــاری در صنعــت گردشــگری ،اقتصاد گردشــگر
محــور و فرهنــگ برخاســته از آن ،گردشــگری ســبز و نهادینــه کــردن
آن در جامعــه ،صنعــت بومگــردی در ایــران ،نقــش گردشــگری در
کارآفرینــی و اشــتغال و  ...برگــزار شــد تــا گامی مؤثر در جهــت ارتقای
ســواد اجتامعــی بازدیدکننــدگان در زمینه گردشــگری و جایــگاه آن در
کشــور برداشــته شــود.
در همیــن راســتا ،بــه گفتــه دکــر رامیــن ســمیعزاده مدیــر مرکــز
منایشــگاهی ایــران مــال در مجمــوع  ۱۶۹غرفــه در مســاحتی بالــغ
بــر  12هــزار و  601مرتمربــع بــه ارائــه دســتاوردهای خــود پرداختــه و

فضــای منایشــگاه ضمــن پذیرایــی از متخصصین ،مدیــران و نیــز مردم
خــوب کشــورمان ،بــا افتخــار میزبــان مقامــات بلندپایــه کشــوری در
حــوزه گردشــگری از جملــه دکــر علیاصغــر مونســان و مهنــدس
محبخدایــی بــه عنــوان رئیــس و معــاون گردشــگری ســازمان
گردشــگری و میــراث فرهنگــی بــود.
دکــر اثنیعــری مدیــرکل روابــط عمومــی بــازار بــزرگ ایــران نیــز،
ضمــن ابراز خرســندی از اســتقبال گســرده مردم و مقامــات دولتی از
ایــن منایشــگاه ،از پوشــش خــری مناســب ایــن رویــداد ســخن گفــت.
وی بــا اشــاره به پوشــش گســرده رادیویــی و تلویزیونی اخبــار برگزاری
منایشــگاه ،انتشــار  ۹۶خــر در رســانههای مختلــف مکتــوب و مجازی
را اعــام کــرد و افــزود :از ایــن تعــداد ۲۲ ،خــر در روزنامههــای

کثیراالنتشــار ۹ ،خــر در خربگزاریهــا و  ۶۵خــر در ســایتهای
خــری منتــر شــده اســت.
اثنیعــری اســتقبال رســانهها از برگــزاری منایشــگاه را خــوب
ارزیابــی کــرد و خاطــر نشــان کــرد ۷۸ :درصــد خربهــای منتــر شــده
دربــاره منایشــگاه مثبــت ۱۸ ،درصــد خنثــی و  ۴درصــد منفــی بــوده
اســت کــه نشــاندهنده توجــه ویــژه رســانهها بــه برگــزاری ایــن واقعــه
خــری اســت.
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مجتمع چندمنظوره تجاری ایران مال
در میان پنج مال بزرگ دنیا ،جای خوش کرده است؛ تا آنجاکه بسیاری از مالپژوهان،
آن را بزرگرتین بازار تجاری چندمنظوره خاورمیانه میدانند
وی بــا تشــکر از رســانههای خــری بــرای پوشــش مناســب و
حامیــت از برگــزاری ایــن منایشــگاه ،اظهــار امیــدواری کــرد:
در آینــده نزدیــک تعامــل بیشــری بــا رســانههای خــری
بــرای انعــکاس حــوادث شــهر گردشــگر انجــام شــود.
گفتنــی اســت ،مجتمــع چندمنظــوره تجــاری ایــران مــال که
در بیــن دو کالن شــهر تهــران و کرج واقع شــده ،مجموعهای
از جاذبههــای اقتصــادی ،فرهنگــی ،تفریحــی و رفاهــی را در
خــود جــای داده اســت.
مساحت عرصه این بازار تجاری_فرهنگی بالغ بر  ۳۲هکتار
و مساحت بنای ساخته شده تاکنون یک میلیون و  350هزار
مرتمربع است و در میان پنج مال بزرگ دنیا ،جای خوش
کرده است؛ تا آنجاکه بسیاری از مالپژوهان ،آن را بزرگرتین
بازار تجاری چندمنظوره خاورمیانه میدانند که این موضوع

برای کشوری که سایه رسد تحریمها همیشه آن را آزرده،
افتخاری بزرگ است.
ایـن مجموعـه بـه دسـت مهندسـان توانـای داخلـی و بـا
مشـاوره رشکتهـای مطـرح جهانـی در حـال آمادهسـازی
اسـت و شـاهکاری از معماری ایرانی_اسلامی را در نگاهـی
بـه معماری مدرن با تعبیه بازار سـنتی ،مسـجد بزرگ جامع
محمد رسـولالله(ص) ،باغ ماهان ،بـاغ دیدار ،رشبتخانهها،
رسـتورانهای سـنتی و باغ کتاب در معرض دید گردشـگران
داخلـی و خارجـی قـرار خواهـد داد.
نکته قابل توجه در تعبیه این مجموعه عظیم ،استفاده از مقوله
اقتصاد فرهنگ برای درآمدزایی است ،بهنحویکه اختصاص
 ۷۰درصد از بنای این مجموعه به مباحث فرهنگی ،تفریحی و
رفاهی حیرت همگان را برانگیخته است.
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تعبیه چنین بازارهایی با فراهم کردن فضای رقابت میان کاالهای داخلی و خارجی
و جهتدهی به سلیقه گردشگران در استفاده از محصوالت داخلی ،زمینه را برای صادرات کاال
فراهم و تک محصولی بودن اقتصاد کشور را کمرنگتر خواهد کرد
کارشناســان اقتصــادی بــر ایــن باورند بــا راهانــدازی و تکمیل
ایــن مجموعــه در ســالهای آتــی بــرای  ۱۸هــزار نفــر بــه
صــورت مســتقیم و  ۱۰۰هــزار نفــر بــه صــورت غیرمســتقیم
اشــتغال پایــدار ایجــاد خواهــد شــد کــه ایــن موضــوع فعــال
شــدن خوش ـههای صنعتــی باالدســتی و پاییندســتی را در
چرخــه تامیــن ،تولیــد و توزیــع بــه همــراه دارد.
امکانــات تفریحــی ،هتــل پنــج ســتاره  ۲۸طبقــه بــا حــدود
 ۳۷۰اتــاق ،رســتورانها ۱۲ ،ســالن ســینام و گالریهــای
تعبیهشــده در ایــن مجموعــه ،زمینــه را بــرای حضــور
گردشــگران داخلــی و خارجــی فراهــم آورده و ســاالنه ضمــن
ارزآوری بــرای اقتصــاد داخلــی از خــروج مقادیــر قابــل
توجهــی ارز نیــز مامنعــت خواهــد کــرد.
تعبیــه چنیــن بازارهایــی بــا فراهــم کــردن فضــای رقابــت

میــان کاالهــای داخلــی و خارجــی و جهتدهــی بــه ســلیقه
گردشــگران در اســتفاده از محصــوالت داخلــی ،زمینــه را
بــرای صــادرات کاال فراهــم و تــک محصولــی بــودن اقتصــاد
کشــور را کمرنگتــر خواهــد کــرد چراکــه رونــق اقتصــادی
حکایــت از امنیــت تجــارت در ایــن مــرز و بــوم دارد کــه
سیاســتهای ایرانهراســی همــه و همــه بــرای جلوگیــری از
ایــن مهــم اســت.
شایان ذکر است ،با وجود جاذبههای تاریخی و طبیعی
گردشگری در ایران و قدمت چندین هزارساله ،سهم
گردشگری ایران از سیر جهانی بسیار ناچیز و ساالنه مبالغ
هنگفتی ارز به علت نبود امکانات مناسب و عدم شناخت
کافی ظرفیتهای داخلی از کشور خارج میشود و این
موضوع بر اهمیت برگزاری این منایشگاه میافزاید.
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دکومان  /نشریه تخصصی مبلمان ،معماری و دکوراسیون داخلی

شماره 6و  ،7دوره جدید ،سال هشتم /

نشریه دکومان بررسی می کند:

تجهیز مجتمعهای تجاری و چندمنظوره بهعنوان
یک رسته مستقل
بایدها و نبایدهای دکوراسیون ملل مال

امـروزه،بـاتوجهبـهدگرگونیهایسـریعدرحوزههایمختلف

خریـد اسـت کـه طراحـی آن طبـق نیازهـای مختلـف انسـانها

انسـانها در نحـوه خریـد و تغییـر دیـدگاه نسـبت بـه بـازار،
روشهـایخریـدمردمنیزکام ًالمتحولشـدهاسـت؛درواقع،

اسـتکـهبـاوجـودفضـایرقابتـیواصـولنویـنطراحـیباید

مسـائل ارگونومیکـی ،روانشناسـی ،مدیریتـی و ماننـد آن

مایحتاجزندگیباشـدبلکهاحتیاجاتتفریحـی،اوقاتفراغت

از دکوراسـیون بسـیار بـا اهمیتتـرجلـوه کنـد؛ بهطوریکـه

زندگـی اجتماعـی و بـه تبـع آن ،تغییـر در الگوهـای رفتـاری

ازیـکمرکـزخریدتوقعمـیرودنهتنهامکانیبـرایرفعنیازو
وتعاملاتانسـانیرانیزبرآوردهسـازد.بدینترتیـب،مراکزو

مجتمعهـایتجـاریوچندمنظـورهمفهومتوسـعهیافتهمرکز

بـودهوازویژگیهـایخاصـیدراصولدکوراسـیونبرخوردار

نیـزرعایـتشـودوایـنموضـوعسـببشـدهکـهایـنرسـته

دکوراسـیون مجتعهـای تجـاری و چندمنظـوره بهعنـوان یـک

رسـتهمسـتقلمحسـوبمیشـود.
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مدیر گروه رشته طراحی صنعتی دانشگاه الزهرا

رشته طراحی مبلامن مجتمعهای تجاری در دانشگاهها باید تدریس شود

از نظــر شــا آیــا میتــوان در کنــار
رســتههای مختلــف حــوزه مبلــان و
دکوراســیون منــزل ،اداری و  ...حــوزه تجهیــز
مبلــان و دکوراســیون مالهــا ،مجتمعهــای
تجــاری و چندمنظــوره را بهعنــوان یــک رســته
مســتقل و تخصصــی قلمــداد کــرد؟
در کشــورهای مختلــف اروپایی و امریکا رشــتهایی
بــا عنــوان طراحــی مبلــان ()Furniture design
در مقطــع کارشناســی بــه صــورت تخصصــی
تدریــس میشــود کــه متاســفانه ایــن رشــته در
دانشــگاههایدولتی و آزاد در ایــران تعریــف
نشــده اســت .از ســال  1391رشــته طراحــی مبلامن
بــه روش اجـرای ترمــی و پودمانــی زیرگروه فرهنگ
و هــر در دانشــگاههای علمــی کاربــردی تصویــب
و در برخــی از دانشــگاه ایــن رشــته آمــوزش داده
میشــود .بــا توجه بــهجایــگاه مبلــان در فضاهای
(مســکونی ،آموزشــی ،تجــاری ،پزشــکی و  )...نــه
تنهــا ایــن رشــته بایــد در متامــی دانشــگاهها
تدریــس شــود بلکــه در مقاطــع باالتــر کارشناســی
ارشــد و دکــری نیــز بایــد بــه صــورت تخصصیتــر
در حــوزه طراحــی مبلــان بــرای مجتمعهــای
تجــاری و ســایر حوزههــای طراحــی مبلــان آموزش
داده شــود.
جایــگاه و ظرفیــت موسســهها و
تولیدکننــدگان ایرانی در حــوزه تجهیز مبلامن
و دکوراســیون مالهــا ،مجتمعهــای تجــاری و
چندمنظــوره را چگونــه ارزیابــی میکنیــد؟
خوشبختانه ،تولیدکنندگان ایرانی با تکنولوژی که
در اختیار دارند به راحتی میتوانند مبلامن مورد
نیاز مجتمعهای تجاری را تولید و حتی صادر کنند
اما مشکل اساسی که وجود دارد ،طراحی مبلامن
متناسب با فرهنگ و متدن ایرانی ،فضای مورد
استفاده ،تناسبات فرم ،رنگ و استاتیک است .در
چندینسالگذشته،ماشاهدکپیبرداریمبلامناز
منونههای ترکیهایی و اروپایی هستیم که این مورد
نشاندهندهضعفدرسیستمآموزشیوعدموجود
رشتههایطراحیمبلامندردانشگاهها،عدمارتباط
صنعت با دانشگاه و عدم آشنایی طراحان با نحوه

تولیدوتکنولوژیتولیدمبلامناست.
ابــرای دســتیابی بــه اســتانداردهای
بیناملللــی در حــوزه تجهیــز مبلــان و
دکوراســیون مالهــا ،مجتمعهــای تجــاری و
چندمنظــوره چــه نکاتــی را بایــد رعایــت کــرد؟
بــا توجــه بــه دانــش روز جهــان اســتفاده از
تکنولوژیهــای بومیســازی شــده ،اصلیتریــن
فاکتــور بــرای دســتیابی بــه موفقیــت اســت.
همچنیــن ،بــه کارگیــری نیروهــای فعــال و مرتبــط
جهــت بهبــود راندمــان کاری در فضایــی همــراه
بــا مدیرانــی مرتبــط و الیــق میتوانــد شــیوه
عملکــرد پیشــین را ارتقــا بخشــد .همگرایــی بــا
اســتارتاپها و دریافــت ایدههایــی نــو همــگام بــا
دانــش روزجهانــی میتوانــد گرهگشــای دســتیابی
بــه اســتانداردهای بیناملللــی در حــوزه تجهیــز
مبلــان و دکوراســیون مالهــا ،مجتمعهــای
تجــاری و چندمنظــوره باشــد.
بــا توجــه به حــوزه تخصصــی فعالیــت خود،
چــه مســائلی بایــد در حــوزه تجهیــز مبلــان و
دکوراســیون مالهــا ،مجتمعهــای تجــاری
و چندمنظــوره مــورد ارزیابــی و دقــت قــرار
گیــرد؟
اولیــن قــدم ایجــاد بســر علمــی و آموزشــی
همــراه بــا بــه کارگیــری دانــش کار محــور در
حوزههــای دانشــگاهی و صنعتــی اســت .در
قــدم بعــدی ،پــرورش نیــروی کار دانشــگاهی در
رشــته طراحــی مبلــان بــا گرایــش دکوراســیون
مالهــا و مجتمعهــای تجــاری اســت و در
نهایــت ،بسرتســازی صنعتــی و اختصاصــی بـرای
بــه کارگیــری نیروهــای متخصــص و علــم محــور
بــا رویکــرد تخصصیســازی مبلــان و دکوراســیون
جهــت بهــرهوری فرهنگــی و اقتصــادی از
مجتمعهــای بــزرگ تجــاری خواهــد بــود.
از نظــر شــا بــرای ســاخت و تجهیــز یــک
مرکــز خریــد چــه ویژگیهایــی را بایــد در نظر
داشــت؟

دکرت لیدا الهدادی

گفت وگو
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توســاز
افزایــش روزافــزون رقابــت در بــازار ساخ 
مجتمعهــای تجــاری ،رضورت برنامهریــزی
پیــش از ســاخت را ،بیــش از پیــش منایــان كــرده
اســت .یکــی از مســائلی کــه در برنامهریــزی
پیــش از ســاخت بایــد مــورد توجــه جــدی قــرار
گیــرد ،انتخــاب اصنــاف مناســب و چیدمــان
آنهــا در واحدهــا و طبقــات مختلــف یــک مجتمــع
تجــاری اســت .اهمیــت ایــن موضــوع تاحــدی
اســت کــه در صــورت تصمیمگیــری نامناســب
در مــورد آن ،ممکــن اســت کــه وضعیــت رونــق و
گرمــی بــازار مجتمــع بــا انتظــارات ذینفعــان آن،
فاصلــه معنــاداری داشــته باشــد .بــه ایـ ن منظــور،
بهطورکلــی بایــد بــه دو ســوال اساســی پاســخ داده
شــود:
 .1اصنــاف منتخــب بــرای مجتمــع کــدام
هســتند؟ (تعییــن اصنــاف)
 .2ایــن اصنــاف در طبقــات مختلــف مجتمــع
بــه چــه صورتــی بایــد چیــده شــوند؟ (چیدمــان
اصنــاف).
«اصنــاف» در لغــت بــه مجموعــه واحدهــای
صنفــی ،کارگاههــای کوچــک تولیــدی ،خدمــات
فنــی و مراکــز کوچــک توزیعــی و خدماتــی اطــاق
میشــود.
در پاسخ به سوال اول و بهمنظور تعیین اصناف
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منتخببراییکپروژه،توجهبهنیازهاوخواستههای
مراجعان به آن بسیار تعیینکننده است .در
اینخصوص ،توصیه میشود که رویکرد برنامهریزان
در انتخاب اصناف ،هم توجه به تقاضای بالقوه و هم
ایجادتقاضا(کشاندنمخاطبان)برایپروژهومبتنی
بر مطالعات جامع پیش از ساخت باشد اما بعد از
تعییناصناففعالدریکمجتمع،نوبتبهچیدمان
آنها در طبقات و واحدهای تجاری مجتمع میرسد.
به ای ن منظور ،مهمترین سواالتی که در چیدمان
اصنافمطرحاستعبارتندازاینکهصنفغالبدر
هر طبقه چه باشد؟ چه اصنافی و با چه مشخصاتی
بهرت است درکنار یکدیگر مستقر شوند؟ در پاسخ
به این سواالت توجه به عواملی از جمله هامهنگی
برصی اصناف (رنگ ،دکور ،ویرتین ،تابلو) ،تناسب
مشاغل با موقعیت مکانی آنها در مجتمع ،توجه به
بازار هدف پروژه و بسیاری از فاکتورهای دیگر ،از
رضورتهایچیدماناصنافدریکمجتمعتجاری
به حساب میآید؛ در میان همه این پارامرتهای موثر
درچیدماناصنافیکمجتمعتجاری،اصولیکهاز
اهمیت بیشرتی برخوردارند به قرار زیر است:
ایجاد تعادل درجذابیت متامی طبقات
یکی از نکاتی که باید در چیـدمـان اصناف مورد
توجه قرار گیرد ،ایجاد پاخوری ،گرمی بازار و تعادل
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در جذابیت متامی طبقات مجتمع است .یکی
از اسرتاتژیهایی که در چیدمان اصناف بسیاری
از مجتمعهای تجاری دیده میشود ،چیدمان به
صورت راسته صنف است؛ به ای ن معنا که سعی
میشود یک صنف مشخص در یک راسته یا طبقه
خاص مجتمع ،تجمیع شود .این امر در بسیاری از
مواردنهتنهایکمزیتبهشامرمنیآیدبلکهموجب
عدم تعادل و رسدی بازار یک راسته یا طبقه خاص و
در عینحال ،گرمی بازار راسته یا طبقه دیگر مجتمع
میشود .ازاینرو ،بهرت است که اصناف پرطرفدار
در کلیه طبقات پروژه استقرار یابند ،بهطوریکه
هیـچ طبقـهای بدون جـذابیت نبـاشد و متامی
طبقاتازپاخـوریکـافـیبرخـوردارباشند.
امنيت صنوف خاص
بــا توجــه بــه اهمیــت دوچنــدان امنیــت بــرای
اصنافــی ماننــد طــا و جواهــر ،در چیدمــان ایــن
اصنــاف بایــد ســعی شــود کــه مالحظــات امنیتــی
کامــا رعایــت شــده و واحدهــا دارای و الزامــات
الزم ب ـرای ایــن اصنــاف ،بــه آنهــا اختصــاص داده
شــود.
سازگاری و همافزایی اصناف مجاور
یکــی از نــکات مــورد توجــه از منظــر روانشناســی
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خریــد مشــریان ،ایــن اســت کــه اصنافــی بایــد در
کنـار هم قرار گیـرنـد که تشـابـه صنفـی (سازگاری
یا هامهنگی) داشتـــه باشنـد و مخاطبـان آنهـا نیـز
حتیاملقـــدور از یکجنــس یــا ســـن بـاشنـــد .در
واقــع ،بایــد بیــن اصنــاف مجــاور ســازگاری و حتی
همافزایــی وجــود داشــته باشــد .به عنـــوان مثـــال،
قرارگرفــن صنـــف کـامپیـــوتر در کنـــار پوشـــاک
زنـــانه مناســب بــه نظــر منیرســد ،مســالهای کــه
متـاسفـــانه در بســیاری از مجتمعهــای تجــاری
دیــده میشــود.
توجه به وجود محرک تقاضا در صنف
تقریبـــا متامــی مراکــز خریــد موفــق بــا اســتقرار
برندهــای معــروف یــا ایجــاد ســایر جذابیتهــا،
ســعی در جــذب مخـــاطب و تحریــک تقاضــا
دارنــد .امــروزه ،ایــنجذابیتهــا فراتــر از استقــرار
اصنــاف بــوده و بــر ایجــاد تســهیالت تفریحــی و
رسگرمــی و توجــه بــه اســراتژی خریــد مفــرح و
لذتبخــش نیــز پـرداختـــه شــده اســت .در ایــن
میــان ،توجــه بــه ویژگیهــای ذاتــی اصنــاف مانند
ارائه جدیـــدترین کـــاالها ،حراجها ،عرضه خدمات
خــاص ،برگــزاری جشــنوارهها و قرعهکشــیهای
دورهای و… نیــز از عواملــی اســت کــه موجــب

تحریــک تقاضــای مراجعــه بــه مجتمــع تجــاری در
مشــریان میشــود.
توجه ویژه به طبقه همکف
طبقــه همکف یــک مجتمع تجــاری معمــوال دارای
بیشــرین میزان پاخــوری ،ویرتین مجتمع و بیانگر
تصویــر ذهنــی اســت کــه مجتمــع تجــاری از خــود
ب ـرای مراجعــان بــه منایــش میگــذارد .بنابرایــن،
چیدمــان اصنــاف در ایــن طبقــه مهــم ،بایــد بــا
دقــت مضاعــف صــورت پذیــرد و توصیــه میشــود
اصنافــی که از نظر مشــریان جذابتریـ ن و دارای
بیشــرین تعــداد مخاطــب هســتند ،در چیدمــان
ایــن طبقــه بیشــر مــورد توجــه قـرار گیرنــد.
توجــه بــه ایــن اصــول کلــی که حاصــل مشــاهدات،
تجربیــات ،بررســیو مطالعه دههــا مجتمع تجاری
کشــور اســت ،میتوانــد بهعنــوان یکــی از ارکان
موفقیــت مجتمعهــای تجــاری ،بســیار تاثیرگــذار
باشد.
یکمرکزخریدومجتمعتجاریچندمنظوره
از چه ویژگیهایی برخوردار است؟
براســاس تحقیقات «کرامــر» در ســال  ،۲۰۰۸مرکز
خریــدی کــه بــه طــور صحیــح برنامهریــزی شــده

باشــد ،دارای ویژگیهــای زیــر اســت:
 .1معــاری مرکــز خریــد هامهنــگ و همگــون
اســت .بــه عبــارت دیگــر ،مرکــز خریــد میتوانــد
از اشــکال گوناگون و متفاوت تشــکیل شــده باشــد
کــه متــام آنهــا بــا یکدیگــر ســازگار هســتند و یــک
تصویــر همگــون و یکپارچــه را ارائــه میکننــد.
 .2ناحی ـهای یکپارچــه اســت کــه نیازمندیهــای
بــازار را از لحــاظ نــوع ،کاربــرد و انــدازه تامیــن
میکنــد.
.3جامنایــی آن بــه نحــوی اســت کــه ســاکنین
محلــی ،عابــران پیــاده ،مســافران و همچنیــن
افــرادی کــه از وســایل حملونقــل عمومــی و
شــخصی اســتفاده میکننــد بــه راحتــی بــه آن
دسرتســی داشــته باشــند.
 .4دارای فضای کافی پارکینگ است.
.5خدمــات مختلفــی ماننــد رسگرمــی ،غــذا،
اقامــت و… بســته بــه تعریــف مجتمــع بــه
مشــریان ارائــه میکنــد و ســعی دارد تا مشــریان
زمــان بیشــری را در آنجــا بگذراننــد.
 .6محیــط خریــدی امــن و جــذاب را ایجــاد
میکنــد .
 .7مســتاجران و ترکیب صنوف مناســبی براســاس
نیــاز منطقــه تجــارت مجتمــع ارائــه میکنــد و
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از طریــق دســتهبندی مناســب صنــوف موجــب
همافزایــی آنهــا و همچنیــن ،افزایــش فــروش
مســتاجران میشــود.
 .8فضایــی مناســب و راحــت بـرای خریــد و ســایر
فعالیتهــای وابســته بــه مرکــز خریــد فراهــم
میکنــد و حســی قــوی از هویــت مرکــز خریــد
ارائــه میدهــد.

ایرانــی از طراحی مناســب ،محاســبات دقیــق ،فرم
درســت پوشــش ،رعایــت مســائل فنی و علمــی در
ســاختامن ،ایوانهــای رفیــع ،ســتونهای بلنــد و
باالخــره تزئینــات گوناگــون برخــوردار اســت ،بــه
نوعــی کــه معــاری ایرانــی توانســته وســیعترین
دهانههــا را بــه وجــود بیــاورد و آرایشهــای
گوناگــون و رسگرمکننــده خلــق کنــد.

نقــش و جایــگاه معــاری ایرانــی اســامی
در مراکــز خریــد چیســت؟
معــاری ایرانی_اســامی بــا داشــن ســبقه
تاریخــی و قانونــی موضوعــی فراموش شــده اســت
کــه علیرغــم تعریــف رعایــت الگوهــای ایــن نــوع
معــاری در وظایــف نهادهــا و مســئوالن نظارتــی و
اجرایــی ،شــهرها ســیام و منظــری آشــفته یافتهانــد
کــه پایتخــت در ایــن میان پیشــگام اســت .متامی
بررســیهای باستانشناســی حکایــت از پیشــینه
معــاری ایرانــی بــه حــدود هــزاره هفتــم پیــش
از میــاد دارد کــه از آن زمــان تاکنــون ،پیوســته
ایــن هــر توســعه و تکامــل یافتـ ه اســت .معــاری
ایرانــی دارای ویژگیهایــی اســت کــه در مقایســه
بــا معــاری کشــورهای دیگــ ِر جهــان از ارزشــی
ویــژه برخــوردار اســت؛ در حقیقــت معــاری

پیش از اســام شــیوه پارســی ،مادی ،هخامنشــیان
و پارتــی در معــاری بــه کار گرفتــه میشــد و در
ســالهای پــس از اســام نیــز ،شــیوه خراســانی
ماننــد ســازه مســجد جامــع اصفهــان ،شــیوه رازی،
شــیوه آذری ماننــد ســازه مســجد گوهرشــاد،
شــیوه اصفهانــی ماننــد معــاری چهــل ســتون و
عالیقاپــو و در نهایــت ،معــاری معارص از اواســط
دوره قاجاریــه تاکنــون دنبــال شــده امــا بــه اعتقــاد
کارشناســان ایــن حــوزه و برخــی از مناینــدگان
مجلــس در دهههــای اخیــر بســیار کمرنــگ شــده
بهنحویکــه هویــت شــهرهایی چــون پایتخــت از
بیــن رفتــه اســت.
هویــت ایرانی_اســامی بــا دیــدن معــاری
شــهرهای کشــور و در راس آنها ،معامری پایتخت
بایــد محســوس باشــد .در ایــن زمینــه هــر چنــد
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گامهایــی برداشــته شــده امــا پیگیــری و جدیــت
نهادهــا و دســتگاههای ذیربــط اجرایــی ،رضوری
اســت بهخصــوص در رشایطــی کــه مقــام معظــم
رهــری نیــز از ایــن مســئله بــه عنــوان یکــی از
دغدغههــای شــهری یــاد میکننــد.
شــهرداریها ،ســازمان نظــام مهندســی و در
راس آنهــا شــورای عالــی شهرســازی و معــاری،
پرچــمداران قانونــی توســعه معــاری ایرانــی_
اســامی هســتند امــا ایــن روزهــا دیــدن انــواع
و اقســام شــیوههای معــاری در ســطح کالن
شــهرها و حتــی شــهرهای کوچــک ای ـران کــه بــا
شــیوه معامری اســامی ایرانــی فاصله زیــادی دارد
بســیار آزاردهنــده شــده بهنحویکــه شــهرهایی
کــه بایــد هویــت و قدمــت چنــد هــزار ســاله
معــاری ایرانی_اســامی داشــته باشــند ،بیشــر
بــه آشــفته بــازاری میماننــد که دیدنش خســتگی
را بــر روح آدمــی میگــذارد.
شــورای عالــی شهرســازی و معــاری وظایفــی در
ایــن حــوزه بــر عهــده دارد کــه بــه آنهــا پرداختــه
اســت .ایــن شــورا ،نظــارت را یکــی از ایــن وظایــف
میدانــد ،منتهــی تاکیــد میکنــد کــه رونــد
شــکلگرفته منطبــق بــر معــاری ایرانی_اســامی
نیســت .ســیام و منظر شــهری ،شــهرهای تاریخی
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و کهــن کشــور نیــز عــاوه بــر ته ـران بــه عنــوان
پایتخــت کشــور ،بههــم ریختــه و آشــفته اســت و
رنــگ و بویــی از معــاری ایرانی_اســامی نــدارد.
مسـئوالن اجرایـی توسـعه شـهر مفهومـی مـادی
داشته و در آن از نگاه نهادینه کردن هویت ایرانی_
اسلامی غفلـت شـده در حالیکـه ،رعایـت اصـول
شهرسـازی و پرداختن بـه شـاخصهای معماری
ایرانی_اسلامی نـه تنهـا موجـب ارتقـای ابعـاد
معنوی میشـود بلکه هویت تاریخی شهر و کشور
را حفظ و تقویت میکند کام اینکه سـبب افزایش
آرامـش و اعتامد به نفس مردم میشـود .در برخی
مناطق که سـعی بر حفظ معامری ایرانی_اسالمی
شـده ،این نوع شهرسـازی حالت انتزاعـی ،فانتزی
و تصنعـی بـه خـود گرفتـه اسـت درصورتیکـه
معماری ایرانی_اسلامی بایـد در جریـان زندگـی
مـردم نهادینه شـود.
معــاری ایرانی_اســامی گویــا در کــش و
قوسهــای مســئوالن اجرایــی بــه هــم گرده خــورده
اســت ،بهطوریکــه هــر کــدام از پرچـمداران حــوزه
معــاری بــه هــان میزانــی کــه تــاش کردهانــد،
کوتاهیهایــی نیــز داشــتهاند.
موضــوع معامری ایرانی_اســامی در برنامه پنجم
توســعه ،بــه رصاحــت آمــده اســت «طبــق برنامــه
پنجــم توســعه بایــد مجموعــه قوانیــن و مقــررات
شهرســازی و معــاری ایرانی_اســامی تدویــن
شــود» کــه متاســفانه تاکنــون قوانیــن جامعــی
تدویــن نشــده اســت .رعایــت الگوهــای معــاری
ایرانی_اســامی بایــد در دســتور کار شــهرداریها
و شــورای عالــی شهرســازی و معــاری قـرار گیرد،
درصورتیکــه عملکــرد ایــن دو مجموعــه ،نشــان از
بیتوجهــی بــه ایــن موضــوع دارد .شــورای عالــی
شهرســازی و معــاری در نظــارت و شــهرداریها
در عــدم رعایــت الگوهــای معــاری ایرانــی_
اســامی ضمــن اجــرا کوتاهــی کردهانــد و شــهر
را منیتــوان بــا توجیههــای اقتصــادی مدیریــت
کــرد ،بنابرایــن ،بایــد قانــون جامــع شهرســازی و
معــاری تصویــب شــود.
از وظایف اصلی شورای عالی شهرسازی و معامری
و نظـام مهندسـی نظارت بر موضوع سـیام ،منظر
شـهری و هویتبخشـی به منای سـازههای شهری
اسـت .بنابراین ،شورای عالی معامری و شهرسازی
ستادی تصمیمگیر و تصمیمسـاز است و میتواند
از بعـد نظارتـی به این مسـئله بپردازد .شهرسـازی

و معماری ایرانی_اسلامی کـه در دهههـای اخیر
دچار وقفه تاریخی شـده اسـت در گرو تصمیامت
مسـئوالنی قرار گرفتـه که هیچکـدام کوتاهیهای
اتفـاق افتـاده را منیپذیرنـد ،شـهرهای کشـور و
تهـران بهعنـوان پایتخـت امالقـرای جهـان اسلام
نیازمنـد احیـای هویتـی اصیل هسـتند کـه در این
روزهـا ،تنهـا تکههایـی از آن باقی مانده اسـت.
در حقیقت ،طراحی دکوراسـیون داخلی و طراحی
مبلمان بـا عنصر فضـا آغـاز میشـود و در نهایـت
بایـد بـه ارتقـای کیفیـت فضـا بیانجامـد .هـدف
طراحـی داخلـی عبـارت اسـت از بهبـود کارکـرد
فیزیکـی و روانـی فضاهـای داخلـی سـاختامنها،
جهـت تسـهیل انجام فعالیتهـای روزمـره زندگی
در آنهـا؛ بدیـن ترتیـب ،فضـا اصلیتریـن عنصر
طراحـی داخلـی به شمار مـیرود و حتـی میتوان
از طراحـی داخلـی بـه فضاسـازی داخلی نیز تعبیر
کرد .طراحی داخلی و طراحی مبلامن فروشـگاهها،
مالهـا و مراکـز تجاری چندمنظـوره باید جذابیت
موثـر و کافـی در نـگاه اول و هنگام گذر خریـدار را
داشـته باشـد .ایـن امـر ،با وجـود طرحی کـه طراح
آن را خلق کرده اسـت ،بهدسـت میآید .از طراحی
منـای فروشـگاهها ،مالهـا و مجتمعهـای تجـاری
تـا طراحـی مبلمان،جامنایی مبلامن و قفسـههای
فروشـگاهی ،اکسسـوریهای مورد نیاز فروشگاهها
و سـایر مـوارد در کنـار هـم میتوانـد عملکـرد

صحیحـی را برای مجتمعهای تجـاری تامین کند.
فضـای فروشـگاهها ،فضـای بسـیار گرانـی بـوده و
اسـتفاده حسـاب شـده از آن بـا طراحـی و اجـرای
مناسـب مهم اسـت.
توجـه بـه فضـای داخلـی مجتمعهـای تجـاری
و نحـوه تقسـیمبندی پالنهـا ،نقـش مهمـی در
سـاختار معماری یـک مجتمـع بـر عهـده دارد.
طراحـی فضـا بـا انعطافپذیـری بـاال و تنوعپذیـر
از لحـاظ چیدمـان و آرایـش سـطوح میتوانـد
کارکردهـای مختلفـی را بپذیـرد و ایـن در حالـی
اسـت کـه مخاطب ،احسـاس رضایت بیشتری از
فضـا خواهـد داشـت .اسـتفاده از جداکنندههای
سـبک و قابل حمـل ،شفافسـازی ،رنگبندیهای
متناسـب بـا نیازهـای موجـود ،تنـوع مصالـح و
توجـه به نحـوه قرارگیری و تعامـل مابین فضاهای
مختلـف از جملـه ویژگیهایـی هسـتند کـه در
کنـار سـاختار خاصـی که بـرای یک پلان معامری
مجتمعهـای تجـاری در نظـر گرفته شـده اسـت،
میتوانـد بـر غنـای آن افـزوده و حتـی قسـمتی از
مشـکالت آن را حـل کند .از طـرف دیگر ،معامری
داخلی فروشگاهها به لحاظ معیارهای روانشناسی
اهمیـت بسـیاری دارد .همچنیـن میـزان امنیت،
صمیمیت ،شـور و هیجان و آرامش موجود در یک
فضـا را میتـوان بـا راهکارهای مناسـب تشـدید یا
تضعیـف کرد.
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از نظــر شــا آیــا میتــوان در کنــار
رســتههای مختلــف حــوزه مبلــان و
دکوراســیون منــزل و اداری و ...حــوزه تجهیــز
مبلــان و دکوراســیون مالهــا ،مجتمعهــای
تجــاری و چندمنظــوره را بهعنــوان یــک رســته
مســتقل و تخصصــی قلمــداد کــرد؟
بلــه میتــوان و در واقــع چنیــن رســتهای وجــود
دارد .در تقســیمبندیهای طراحــی ،بخشــی
بهنــام طراحــی همگانــی ( )public designوجــود
دارد؛ در ایــن شــاخه ،طراحــان بــه ایدهپــردازی
دربــاره وســایل ،تجهیــزات و مبلــان فضاهــای
عمومــی فکــر میکننــد .البتــه یــک مجموعــه
بــازار بــزرگ ،ویژگیهــای خــود را دارد و طراحــان
بــا تجربــه ،دربــاره متامــی جزئیــات و ویژگیهــا
میاندیشــند کــه عبــارت اســت از مــواردی ماننــد
تیپبنــدی فضاهــا ،کاربــری آنهــا ،نــوع طراحــی
فضــا مناســب ب ـرای اســتفادهکنندگان بــا فضــای
موجــود ،شــیوه اســتفاده و بســیاری دیگــر...

جایگاهوظرفیتموسسههاوتولیدکنندگان
ایرانی در حوزه تجهیز مبلامن و دکوراسیون
مالها ،مجتمعهای تجاری و چندمنظوره را
چگونهارزیابیمیکنید؟
توامنندی تولیدکننـدگان ایرانی و ابـزار آنها بهقدر
کفایت پاسخگوی ساخت و ساز در این زمینه بوده
و نکتـه مهم ،عـدم برنامهریزی و طراحی بـرای این
شـاخه از مبلمان اسـت .در واقـع ،صنعت مبلامن
کشـور ،هنوز وارد بسیاری از رستههای تخصصی و
مورد نیاز نشـده و یکی از آنها طراحی مبلامن برای
فضاهای عمومی و همگانی اسـت .تولیدکنندگان
باید با تجهیز تیم طراحی و تعریف صورت مسـئله
دقیق ،به دنبال برنامه تولیدی در این زمینه باشند
البتـه با توجـه به کیفیـت جهانی ،زیباییشناسـی
ایرانی و پاسـخگویی به نیاز واقعی مجموعه بازارها
و اسـتفادهکنندگان متخصـص طراحـی ،مرحلهای
استراتژیک و بسـیار مهم در تولید اسـت که هنوز
در ایـران نادیده گرفته میشـود.

سیدرضاحسینیالهیجی
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CONFRENCE

برای دستیابی به استانداردهای بیناملللی

در حوزه تجهیز مبلامن و دکوراسیون مالها،

مجتمعهای تجاری و چندمنظوره چه نکاتی را
بایدرعایتکرد؟

از نظر اســتانداردهای ابعاد و اندازه مشــکل خاصی

وجــود نــدارد ،زیـرا از طریــق اطالعــات فاکتورهــای
انســانی و ارگونومــی قابــل دســتیابی اســت .نکتــه
قابــل توجــه ،کیفیــت و نــوآوری اســت .صنعــت
تولیــد مبلــان در ایـران بایــد بــه ضوابــط کیفــی و
پیرشفــت مــواد و مصالــح و همچنیــن ،مدیریــت
نــوآوری توجــه ویــژه داشــته باشــد.
امــروزه ،بــه طــرح هایــی نیــاز اســت کــه عــاوه بــر
زیبایی و تناســب داشــن ،دارای دوام و اســتقامت
بــاال ،مقــاوم در برابــر وندالیــزم یــا تخریــب و
اســتفاده از ترکیــب مــواد و رنگهای جدید باشــد؛
طرحــی کــه بتوانــد نیازهــای مختلــف کاربـران در
چنیــن فضاهایــی را بهخوبــی پاســخگو باشــد.
بــا توجــه به حــوزه تخصصــی فعالیــت خود،

چــه مســائلی بایــد در حــوزه تجهیــز مبلــان و

دکوراســیون مالهــا ،مجتمعهــای تجــاری

و چندمنظــوره مــورد ارزیابــی و دقــت قــرار

گیــرد؟

تجهیــز مبلــان و آراســته کــردن فضاهــای
مختلــف همــواره جــزء مهمرتیــن امــور ســاخت و
ســاز در محیطهــای عمومــی بهشــار مــیرود.
بهخصــوص اینکــه در بازارهــای مــدرن و غولپیکــر
امــروزی منیتــوان از یــک نــوع کاربــری و یــک
مــدل طــرح اســتفاده کــرد زیـرا تنــوع بســیاری در
فضاهــای مختلــف وجــود دارد .بنابرایــن شــکل،
چیدمــان و کاربــرد هر نوع وســیله و امکانــات باید
بــا توجــه بــه همیــن کاربریهــا وجزئیات بســیاری
کــه در صــورت مســئله طراحــی تعریــف میشــود،
مــورد بررســی قـرار خواهــد گرفــت .اصــوالً طراحی
و نصــب صحیــح اجــزای مبلــان و دکوراســیون

چهــار وظیفــه عمــده را در فضاهــای عمومــی بــر

و چندمنظوره مورد توجه قرار گیرد ،کاربرد

 .1حرکــت :اولیــن و مهمرتیــن نکتــه ،جابجایــی،

خواهد بود؟ برای دستیابی به این مهم چه نکاتی

پیــاده یا ســواره تفــاوت منیکنــد .چیدمــان اجزای

ایــن پرســش اشــاره دارد بــه هویتســازی و

مبلــان ،نقــش مهمی درحرکــت روان ،ســاده ،قابل

هویتبخشــی در طراحــی و ســاخت و ســاز .اگــر

کنــرل و حســاب شــده دارد .بنابرایــن ،نصــب هــر

توجــه داشــته باشــید ،موضــوع اصالــت و هویــت،

وســیلهای میتوانــد در ایجــاد گــردش مناســب

همــواره در کشــورها و اقــوام مختلــف ،یک موضوع

جمعیــت یــا اختــال در حرکــت موثــر باشــد.

تاکیــدی و دارای اهمیــت ویــژه اســت زیــرا هــر

 .2ســکون :بهدنبــال حرکــت سیرکوالســیون

ملتــی میخواهــد فرهنــگ ،هــر و متــدن خــود را

عهــده دارد:
رفــت و آمــد و حرکــت مــردم و کارکنــان اســت.

جمعیــت ،انســانها نیــاز به توقــف و مکــث دارند.

توامان این موارد در کنار یکدیگر چگونه ممکن
را باید در نظر داشت؟

در معــاری و طراحــی محیــط ،زنــده نگــه دارد و

بـرای اســراحت یــا متاشــای ویرتینهــا ،مناظــر و

فضایــی متفــاوت و اصیــل را بــهجهانگــردان نشــان

یــا هــر منظــور دیگــری نیــاز اســت بهانــدازه کافــی

دهــد .در حقیقــت ،لــذت گردش و ســفر به همین

مبلــان محیطــی در اختیــار اســتفادهکنندگان

اســت کــه هویــت و الگوهــای شــناختی هر منطقه

و گردشــگران قــرار گیــرد .مکانیابــی صحیــح و

را بهطــور مشــخص ببینیــم و لــذت بربیــم .اگــر

دقیــق میتوانــد پاســخگوی ایــن نیــاز باشــد.

ژاپــن ،آمریــکا ،ترکیــه ،مــر ،آملــان و کشــورهای

.3تفریح:یکیازاهدافهمیشگیبازدیدکنندگان،

دیگــر همه شــبیه هم باشــند ،ســفر و بازدیــد ،هیچ

تفریح ،بازی و استفاده از تفرجگاههای جالب و

معنــا و لذتــی نخواهــد داشــت .بنابرایــن ،الگوهای

شگفتانگیز در مراکز خرید بزرگ و فضاهای

طراحــی و رعایــت اصــول ایرانــی بایــد بهصــورت

عمومی است .برای پاسخگویی به این نیاز مهم،

جــدی مدنظــر قـرار گیــرد.

الزم است توجه خاصی به نوع طراحی و چیدمان

تجربــه پذیرایــی از گردشــگران خارجــی نشــان

محیطیانجامگیرد.

میدهــد کــه آنهــا شــیفته ســفر به ایـران هســتند؛

 .4اضطــراب :شــاید ایــن مــورد عجیــب بهنظــر

بهدلیــل غنــی بــودن گنجینــه فرهنــگ و هــر

برســد امــا واقعیــت دارد .فضایــی کــه بتوانــد بــه

ایــن رسزمیــن و متدنــی کــه بیــش از  10هـزار ســال

نگرانــی ،اضطــراب و اســرس مــردم بهخوبــی

ســابقه دارد.

پاســخ دهــد و نیازهــای آنهــا را بــرآورده ســازد از

آنهــا ،ایــرانِ فرهنگــی را میخواهنــد ببیننــد،

طراحــی خــوب و منطقــی برخــوردار اســت .عوامل

نــه ایرانــی کــه شــبیه اروپــای امــروزی اســت

مختلفــی ماننــد گــ م شــدن ،بیــاری ،تخریــب،

یــا از مدرنیســم غــرب کپیبــرداری میکنــد.

آتشســوزی و غیــره احســاس ناامنــی و اضط ـراب

زیباییشناســی ایرانــی ،بهقــدری جــذاب و

عمومــی را بــه همـراه دارد و چیدمان محیطی باید

ارسار آمیــز اســت کــه هــر بازدیدکننــدهای را بــه

ایــن موضــوع مهــم را حت ـاً مدنظــر ق ـرار دهــد.

وجــد م ـیآورد .توجــه داشــته باشــید کــه منظــور
فقــط طراحــی ســنتی نیســت بلکــه بهرهگیــری از

در دنیای کنونی باید الزامات مدرنیته،

ایرانی و اسالمی بودن در طراحی و تجهیز

مبلامن و دکوراسیون مالها ،مجتمعهای تجاری

متامــی ارزشهــای متدنــی اســت که بـرای امــروز،
بازطراحــی شــده تــا بــا هویــت خویــش ،پذیــرای
بازدیدکننــدگان و گردشــگران باشــد.

دکومان  /نشریه تخصصی مبلمان ،معماری و دکوراسیون داخلی

شماره 6و  ،7دوره جدید ،سال هشتم /

مدیرعامل ربیع چوب ،عضو کمیته علمی شورای ملی مبلامن و دکوراسیون ایران

لزوم تلفیق فرهنگ ایرانی برای تولید دکوراسیون مجتمعهای چندمنظوره

از نظر شام آیا میتوان در کنار رستههای
مختلفحوزهمبلامنودکوراسیونمنزلواداری
و ...حوزه تجهیز مبلامن و دکوراسیون مالها،
مجتمعهایتجاریوچندمنظورهرابهعنوانیک
رستهمستقلوتخصصیقلمدادکرد؟
امروزه ،بهطور قطع طراحی و تولید مبلامن
فروشگاهی و تجاری یکی از رشتههای اصلی مبلامن
محسوب میشود و در دنیای کسب و کار فعلی،
طراح مبلامن فروشگاهی یا تولیدکننده مبلامن
فروشگاهی ،حتی بهطور فوق تخصصی ،مبلامن
کالسیک یا مدرن فروشگاهی را در هر دو بخش
طراحی و تولید ،خواهیم داشت .یکی از تفاوتهای
بارزایندستهمبلامن،تنوعدربهکارگیریازمرتیال
اولیه در ساخت است که عالوه بر چوب و صفحات
چوبی ،مرتیالی چون سنگ ،شیشه ،فلزات پلیمرها
نیز نقش ارزندهای را در آن ایفا میکند.
جایگاهوظرفیتموسسههاوتولیدکنندگان
ایرانی را در حوزه تجهیز مبلامن و دکوراسیون
مالها ،مجتمعهای تجاری و چندمنظوره چگونه
ارزیابیمیکنید؟
در بخــش آمــوزش کشــور و همچنیــن در بخــش
تولیــد ،زمینــه زیادی بـرای ایجاد تخصــص طراحی
و تولیــد مبلامن فروشــگاهی و تجاری وجــود دارد و
حتــی بــه جـرات میتــوان گفــت کــه ایــن کمبــود
و خــاء موجــب ایجــاد اختــال در امر مهــم فروش
کاال شــده و طبیعــی اســت کــه بهکارگیــری از
علــوم نویــن روانشناســی رنــگ ،نــور و ارائــه صحیح
و مناســب کاال ،تأثیــر بهسـزایی در فــروش داخلــی
و حتــی خارجــی منجــر بــه صــادرات دارد .با توجه
بــه رونــد صعــودی ایجــاد مالهــا و فروشــگاههای
زنجیــرهای و هایپرمارکتهــا ،بایــد بهطــور مــوازی،
طراحــی و تولید مبلامن فروشــگاهی و تجــاری نیز،
ایجــاد شــده و مــورد حامیــت قـرار گیرنــد .در ایــن
راســتا ،بایــد از کشــورها و اشــخاص صاحب ســبک
دنیــا بهــره گیریــم و برخــورد غیرتخصصــی در ایــن
زمینــه ،عــاوه بــر افزایــش ضایعــات مــواد اولیــه و
هدررفــت انــرژی نیــروی کار ،موجــب رکــود در
زمینــه فــروش نیــز کاال میشــود.
برای دستیابی به استانداردهای بیناملللی
در حوزه تجهیز مبلامن و دکوراسیون مالها،

مجتمعهای تجاری و چندمنظوره چه نکاتی را
بایدرعایتکرد؟
بایــد در ســطوح مختلــف آموزشــی کشــور ،طـراح
متخصــص مبلــان و دکوراســیون فروشــگاهی و
تجــاری تربیــت کنیــم و از کشــورهای پیرشفتــه و
برندهــای دنیــا الهــام گرفتــه و بــا تلفیــق فرهنــگ
غنــی ایرانــی ،ســلیقه و فاکتورهــای انســانی
کشــورمان ایــران ،مبلــان کالســیک و مــدرن
فروشــگاهی ،طراحــی کنیــم کــه ب ـرای دســتیابی
بــه ایــن مهــم ،راهکارهایــی وجــود دارد کــه به چند
مــورد از آن اشــاره خواهــم کــرد:
.1تهیه و تدوین اسـتانداردهای ملـی ایران برگرفته
از اسـتانداردهای جهانـی در زمینـه تولیـد مبلامن
فروشگاهی
.2ایجــاد منایشــگاههای تخصصــی بیناملللــی
در کشــور
.3بازدید اساتید و تولیدکنندگان از منایشگاههای
تخصصی خارج از کشور
.4تربیت نیروی متخصص تولید و ایجاد زمینه برای
خالقیت و نوآوری آنها
با توجه به حوزه تخصصی فعالیت خود ،چه
مسائلیبایددرحوزهتجهیزمبلامنودکوراسیون
مالها ،مجتمعهای تجاری و چندمنظوره مورد
ارزیابی و دقت قرار گیرد؟
بــا توجــه بــه تخصصــی کــه در زمینــه تکنولــوژی و
تولیــد صنایــع چــوب و مبلــان دارم ،بایــد عــرض
کنــم کــه خوشــبختانه دو مزیــت نســبی را دارا
هســتیم:
الــف -ماشــینآالت صنایع چــوب برای تولیــد انواع
مبلــان بهطــور جــرال وجــود نــدارد؛ یعنــی خــط
تولیــدی کــه توانایی ارائــه مبلــان اداری یا خانگی
را دارد ،میتوانــد مبلــان فروشــگاهی نیــز تولیــد
کنــد ( البتــه بــا نگرش تفکیک کالســیک و مــدرن).
ب -صنایــع چــوب و مبلــان ایــران ،از نظــر دارا
بــودن تکنولوژیهــای مــدرن امــروزی ،بهخصــوص
در شــاخه صفحــهای و پنــل ،بســیار غنــی بــوده
و زمینــه را بــرای طراحــان متخصــص ایــن حــوزه
ایجــاد خواهــد کــرد کــه از چوب ،صفحــات چوبی،
ســنگ ،شیشــه ،رنــگ ،فلــز ،پلیمــر ،پارچــه و غیــره
در ایدههــا و طرحهــای خــود ب ـرای دســتیابی بــه
مبلــان فروشــگاهی و تجــاری بهــره بگیرنــد.

داود ربیع
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مدیرعامل رشکت اروند و عضو اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلامن ایران

دکوراسیون مجتمعهای تجاری و چندمنظوره ،رستهای تخصصی است

از نظــر شــا آیــا میتــوان در کنــار
رســتههای مختلــف حــوزه مبلــان و
دکوراســیون منــزل و اداری و … حــوزه تجهیــز
مبلــان و دکوراســیون مالهــا ،مجتمعهــای
تجــاری و چندمنظــوره را بهعنــوان یــک رســته
مســتقل و تخصصــی قلمــداد کــرد؟
بهطـور قطـع حـوزه تجهیـز مبلمان و دکوراسـیون
مالها ،مجتمعهـای تجاری و چندمنظوره بهعنوان
یـک رسـته مسـتقل و تخصصـی در نظـر گرفتـه
میشـود .در واقـع ،رسـته تخصصـی دکوراتیـو
( )Decorativeیکـی از حوزههـای تخصصـی
معامری داخلی ( )Indoor Architectingدر زمینه
طراحـی و یکـی از رسـتههای تخصصی صنعتگران
مبلمان و دکوراسـیون چوبی محسـوب میشـود.
بهطـور کلـی ،عملیـات فنـی در ایـن رسـته
تخصصـی از یـک فرآینـد حرفهای هفـت مرحلهای
شـامل نقشـهبرداری از فضـای داخلـی ،طراحـی
فـاز ( 1طراحـی دکوراسـیون فضـا بـا بهرهگیـری
از تصویرسـازی مجـازی) ،طراحـی فـاز ( 2نقشـه
کـد از قطعـات و اتصـاالت) ،زیرسـازی ،سـاخت
قطعـات ،نصـب قطعـات و مناسـازی و در نهایـت،
فینیشـینگ تبعیت میکند کـه از آن تحت عنوان
 Customized Decorations & Furnitureنیـز
نـام میبرنـد.
در حـال حارض ،تعدادی از مجموعههای تخصصی
داخلـی از جملـه مجموعه خـود ما (رشکـت اروند)
در این حوزه فعالیت دارند و تاکنون توامنندیهای
قابـل قبولی را نیز ارائـه دادهاند.
جایــگاه و ظرفیــت موسســهها و
تولیدکننــدگان ایرانی در حــوزه تجهیز مبلامن
و دکوراســیون مالهــا ،مجتمعهــای تجــاری و
چندمنظــوره را چگونــه ارزیابــی میکنیــد؟
بدون تردید ،ظرفیت فنی و توامنندیهای مهارتی
و تکنولوژیـک رشکتهـای داخلـی بـرای ارائـه
محصـول و خدمات در حوزه مبلامن و دکوراسـیون
مجتمعهـای تجـاری و مالها در سـطح قابل قبولی
قـرار دارد و منونههـای پرشمار از انجـام اینگونـه
پروژههـا در رسارس کشـور و همچنیـن ،کشـورهای

همسـایه ایـران گواهـی بـر ایـن مدعاسـت .اجرای
پـروژه دکوراتیـو و مبلامن سـاختامنجدید مجلس
شـورای اسالمی ،ساختامن اجالس رسان ،سالنهای
اجتامعـات بـرج میالد بهعنـوان منونههـای ملی و
هـزاران پروژه دیگر در این حوزه توسـط رشکتهای
داخلـی بـه خوبی نشـان میدهـد کـه رشکتهای
داخلـی از ظرفیـت و تـوان مناسـبی در ایـن حـوزه
برخوردارند.
تنهـا نکتـه حائـز اهمیـت در ایـن زمینـه ،ایجـاد
هامهنگـی قبلی میان معماران اینگونـه پروژهها با
رشکتهـای طراح و سـازنده مبلامن و دکوراسـیون
مجتمعهـای تجـاری اسـت.
بــرای دســتیابی بــه اســتانداردهای
بیناملللــی در حــوزه تجهیــز مبلــان و
دکوراســیون مالهــا ،مجتمعهــای تجــاری و
چندمنظــوره چــه نکاتــی را بایــد رعایــت کــرد؟
هامنطـور کـه عـرض کـردم ،در پروژههـای بـزرگ
سـاختامنی ماننـد مجتمعهـای تجـاری و مالهـا،
انتخـاب قبلـی رشکـت طـراح و سـازنده مبلمان و
دکوراتیـو و همـراه کـردن این رشکتها بـا معامران
پـروژه طـی مراحـل طراحـی و سـاخت اینگونـه
پروژههـا ،کلیدیتریـن و مهمرتین نکته فنـی برای
دسـتیابی به اسـتانداردهای بیناملللـی و حداکرث
کیفیـت کار محسـوب میشـود .در واقـع ،یکـی
از نواقـص و موانعیکـه پیـش روی رشکتهـای
فعـال در حـوزه طراحی و سـاخت مبلمان و بهویژه
دکوراتیـو اینگونـه مجتمعهـا قـرار میگیریـد،
ایـن اسـت کـه کارشناسـان ایـن رشکتهـا در
فرآینـد طراحـی دکوراسـیون داخلـی بـا نواقـص و
اشـکاالتی مواجـه میشـوند کـه از ناحیـه عملیات
ساختامنسـازی حـادث شـده و طـی طراحـی و
سـاخت بنـا ،پیشبینـی برخی مـوارد فنـی مربوط
به عملیات دکوراسـیون داخلی انجام نشده است.
طبعا تنها راه حل مسـاله نیز این اسـت که معامران
اینگونـه پروژههـا طـی مراحـل طراحـی و سـاخت
پـروژه بـا رشکتـی کـه قرار اسـت عملیـات طراحی
و سـاخت و نصـب دکوراتیو داخلی را انجـام دهد،
همفکـری و مشـورت داشـته باشـند.

محمدعلی اصالنبیگی

با توجه به حوزه تخصصی فعالیت خود ،چه
مسائلیبایددرحوزهتجهیزمبلامنودکوراسیون
مالها ،مجتمعهای تجاری و چندمنظوره مورد
ارزیابی و دقت قرار گیرد؟
ایـن مسـائل در دو حـوزه قابـل ارزیابـی اسـت؛ در
حـوزه مبلمان و در حـوزه دکوراتیـو فضـا .در حوزه
مبلمان ،مهمرتیـن مسـائلی کـه باید مدنظـر قرار
گیـرد عبارتنـد از پیشبینـی بـار تـردد و توقـف
نفـرات در فضاهای ترددی و توقفی ،پیشبینی در
فضای فروشگاهی و لحاظ کردن مساحت و محیط
متناسـبجهـت چیدمان مبلمان .این مسـاله چه
در فضاهای عمومی یک مجتمع فروشـگاهی و چه
در تک تک فضاهای اختصاصی اعم از فروشـگاهها،
فودکرتهـا ،محوطههـای بـازی ،رسویـــسهای
بهداشـتی و فضاهای باز باید متناسب با ماهیت و
کارکـرد هر یـک از آنها به دقت مدنظر قـرار گیرد.
در حوزه دکوراتیو ،پیشبینی نوع مرتیال مورد نظر
و پیشبینی زیرساختهای سازهای و فنی الزم برای
ایجاداتصاالتونصبقطعاتدکوراتیوازمهمرتین
نکاتی است که باید از قبل و طی مراحل طراحی
پروژه توسط معامران مدنظر قرار گیرد.

دکومان  /نشریه تخصصی مبلمان ،معماری و دکوراسیون داخلی

شماره 6و  ،7دوره جدید ،سال هشتم /
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مدیر عامل رشکت محیط آرا

پاشنه آشیل صنعت دکوراسیون ،به شکل عام رسمایهگذاری در مقول ه نرمافزاری است

از نظــر شــا آیــا میتــوان در کنــار
رســتههای مختلــف حــوزه مبلــان و
دکوراســیون منــزل اداری و  ...حــوزه تجهیــز
مبلــان و دکوراســیون مالهــا ،مجتمعهــای
تجــاری و چندمنظــوره را بهعنــوان یــک رســته
مســتقل و تخصصــی قلمــداد کــرد؟
مدلهــای کســب و کار در ایــران خواســته یــا
ناخواســته بــه ســمتی مــیرود کــه بســیاری از
کشــورهای توســع ه یافتــه به آن رســیدهاند .کســب
و کارهــای کوچــک ضعیــف و بنگاههــای اقتصادی
بــزرگ ،ســهم اصلــی در خریــد و فــروش کاال
و خدمــات را بــر عهــده خواهنــد داشــت .ایــن
موضــوع ،دلیــل اصلــی رشــد رسیــع مالهــا در
ایـران اســت .هامنطــور که در بســیاری از کشــورها
بــه ایــن صنعــت بهطــور مســتقل و تخصصــی
پرداختــه میشــود ،ایــن اتفــاق در ایــران نیــز
اجتنابناپذیــر اســت.
جایگاهوظرفیتموسسههاوتولیدکنندگان
ایرانی را در حوزه تجهیز مبلامن و دکوراسیون
مالها ،مجتمعهای تجاری و چندمنظوره چگونه
ارزیابیمیکنید؟
امکانــات تولیــد در ایـران بــا دو ســال گذشــته نیــز
قابل مقایســه نیســت و در بســیاری از صنایعی که
نیازمنــد تکنولوژی پیرشفته هم هســتند ،امکانات
بینظیــری فراهــم شــده اســت .از آنجائیکــه

تکنولــوژی تولیــد در صنایــع مبلامن و دکوراســیون
فروشــگاهی تکنولــوژی پیچیــدهای نیســت ،در
حــال حــارض نیــز در بســیاری از کارخانههــا ،امکان
تولیــد تجهیــزات و مبلــان فروشــگاهی بهطــور
کامــا صنعتــی و انبــوه فراهــم بــوده که متناســب
بــا تقاضــای بــازار در زمــان کمــی خــود را هامهنگ
خواهنــد کــرد.
از ســوی دیگــر ،نوســانات نــرخ ارز و افزایش قیمت
محصــوالت خارجــی ،موجــب ایجــاد انگیــزه بــاال
بـرای تولیدکننــده داخلــی و تولیــد یــک محصــول
بــا کیفیــت میشــود و از طرفــی دیگــر ،رضایــت
مرصفکننــده بـرای خریــد یــک کاالی مرغــوب با
قیمــت مناســب حاصــل میشــود.
برای دسـتیابی به استانداردهای بیناملللی
در حـوزه تجهیز مبلمان و دکوراسـیون مالها،
مجتمعهای تجاری و چندمنظـوره چه نکاتی را
بایـد رعایت کرد؟
مراجــع بســیار معتــری در زمینــه اســتانداردهای
مبلــان و تجهی ـزات فروشــگاهی موجــود اســت
کــه بهطــور قطع رعایــت ایــن اســتانداردها و پرهیز
از روش ســعی و خطــا مســیر رســیدن بــه کیفیــت
و کارایــی مطلــوب محصــوالت را رسیعتــر و کــم
هزینهتــر میکنــد .البتــه نیــاز اســت کــه ایــن
اســتانداردها مــورد مطالعــه دقیــق قــرار گرفتــه
و محصــوالت متناســب بــا مســائل فرهنگــی

اصغرکرمانی

و اقتصــادی ایــران و حتــی از نظــر ارگونومــی
بومیســازی شــوند.
بـا توجـه به حـوزه تخصصـی فعالیـت خود،
چـه مسـائلی بایـد در حـوزه تجهیـز مبلمان و
دکوراسـیون مالهـا ،مجتمعهـای تجـاری و
چندمنظـوره مـورد ارزیابی و دقت قـرار گیرد؟
پاشــنه آشــیل ایــن صنعــت و هرگونــه صنایــع
مرتبــط بــا مبلــان و دکوراســیون داخلــی،
تولیــد و مقولههــای ســخت افــزاری نیســت.
رسمایهگـــذاری در مقولههــای نرمافــزاری از
قبیــل تحقیــق ،توســعه و طراحــی محصــوالت زیبــا
و کاربــردی بــه رشــد رسیــع ایــن صنعــت کمــک
بهسزائیمیکند.
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CONFRENCE

مدرس دانشگاه و طراح صنعتی و روشنایی

طراحی در مجتمعهای چندمنظوره  ،استاندارهای خاص خود را دارد

از نظر شام آیا میتوان در کنار رستههای
مختلفحوزهمبلامنودکوراسیونمنزلواداری
و .....حوزه تجهیز مبلامن و دکوراسیون مالها،
مجتمعهایتجاریوچندمنظورهرابهعنوانیک
رستهمستقلوتخصصیقلمدادکرد؟
حوزه مبلامن و دکوراسیون مالها و مجتمعهای
تجاری چندمنظوره بهطور مستقل یک رسته تخصصی
و ویژه است .نیازمندیهای ویژه ،انتظارات مخاطبان
و استانداردهای حاکم بر این فضاها هیچ شباهتی
به حوزههای دیگر مبلامن و دکوراسیون ندارند .این
موضوع ،فقط به کیفیت مواد و مصالح ،قطعات و
سیستمها هم محدود منیشود .موضوعاتی مانند
مدیریت ،ریسک ،مخاطرات و اتفاقات ،دسرتسیها،
تعمیر و نگهداری و ارگونومی چنان در تعریف چنین
مجتمعهاییپیچیدهشدهکهانتخابهرپوششساده،
نشیمنگاهعادی،چراغروشنایییادریچهتهویهمطبوع
رابهصورتمسالهایباابعادپهناورتبدیلمیکند.

نیافتنیکیفیتهایبرترنیستند.استانداردحداقلِ
کیفی یک محصول یا سیستم را تعریف میکند.
بنابراین ،اگر زمینه انجامِ استــاندارد فعالیتی را
نداریم ،بدون شک فضای آمادگی مادی و معنوی
انجام آن کار فراهم نشده است .از طرف دیگر،
اگر رسمایهگذاری اساسی برای رشد سازندگان،
تامینکنندگان ،طراحان و مجریان فعلی به فضای
برتر از استانداردهای روز انجام نشود بهزودی
صنعت رسمایهگذاری و اداره مجتمعهای تجاری
چندمنظوره دچار گرفتاریهای عدیده خواهد شد.
منیتوانیکصنعترابااتکابهسختافزار،نرمافزار
و مغزافزار بهطور کامال وارداتی اداره کرد .مثال بارز
در این مورد ،صنعت نفت است؛ این صنعت از ابتدا
متکی به سختگیرانهترین استانداردهای جهانی
پایهگذاری و اداره شده است اما زمانی سودآوری
واقعی این صنعت را شاهد بودیم که ملی شدن و در
واقع بومیسازی این صنعت را اعالم کردیم.

جایگاهوظرفیتموسسههاوتولیدکنندگان
ایرانی را در حوزه تجهیز مبلامن و دکوراسیون
مالها ،مجتمعهای تجاری و چندمنظوره چگونه
ارزیابیمیکنید؟
صنعت ما در حوزه تجهیز مبلامن و دکوراسیون
مالها بیتجربه است .بافت دانشگاهی نیز هرگز
با صورت مساله تربیت طراحان و مجریان مبلامن و
دکوراسیونمالهاروبرونبودهاست.البتهاینمطلب
هرگز به معنای فقدان ظرفیتها و امکانهای بالقوه
نیست و اگر صنعتی به عنوان ایجاد و بهرهبرداری
از مالها و مجتمعهای تجاری چندمنظوره را معترب
بدانیم و باور کنیم ،این صنعت ابزار پرقدرتی برای
مطالبه درخواســتهای متناظر از سازندگــان و
تربیتکنندگان خواهد بود .اگر صنعت ایجاد و
بهرهبردار از مالها بتواند مطالبات خود را دقیق،
شفاف و با صدای بلند اعالم کند ،دانشگاه و صنعت
هر دو دارای ظرفیتهای الزم برای پاسخگویی به
بخش قابل توجهی از این مطالبات خواهند بود.

بـا توجـه به حـوزه تخصصـی فعالیـت خود،
چـه مسـائلی بایـد در حـوزه تجهیـز مبلمان و
دکوراسـیون مالهـا ،مجتمعهـای تجـاری و
چندمنظـوره مـورد ارزیابی و دقت قـرار گیرد؟
در برخورد با هر دانش جدید نیازمند تعریف آن
ِ
بازتعریف آن در قالبی
و در مرحله بعد ،نیازمند
بومی هستیم .آیا مفهومی به عنوان یک مجتمع
تجاری چندمنظوره ایرانی میتواند وجود داشته
باشد؟ آیا چنین مجتمعی تفاوتهایی با منونههای
اروپایی ،ترک ،چینی و روسی دارد؟ تحقیق پیرامون
ویژگیهای فرهنگی ،اجتامعی ،مذهبی و اقلیمی
ایرانیونیازمندیهایمشخصمخاطبینمالهادر
ایران میتواند به این تعاریف منجر شود.
اگر تعاریف وجود داشته باشند ،تشخیص درست و
غلطدرهرشاخهوزیرشاخهایبهسادگیامکانپذیر
خواهدبود.اینتشخیص،براساسمعیارهایارزیابی
انجام خواهد شد که ریشه در تعاریف بنیادین
دارند .معیارهای ارزیابی میتوانند منجر به دانش
تشخیص شوند که به ایجاد استانداردهای بومی
خواهد انجامید .اینکه در همه دنیا نرده از جنس
شیشه را برای راه پلههای یک مال مناسب بداند
کامال قابل درک خواهد بود اما یک استاندارد ملی
براساس ادراک از یک ویژگی فرهنگی یا مذهبی
ایرانی ممکن است این اعتبار را برای یک مجتمع

برای دستیابی به استانداردهای بیناملللی
در حوزه تجهیز مبلامن و دکوراسیون مالها،
مجتمعهای تجاری و چندمنظوره چه نکاتی را
بایدرعایتکرد؟
نخست باور کنیم که استانداردها افقهای دست

مهران هاشمی

تجاری چندمنظوره ایرانی محدود کرده و نگاه
دیگری را مطرح کند.
موضوع بعدی ،تربیت انسانها مناسب برای
حل مسائل چنین مجموعههایی هستند .آیا
مدیران مناسب ،مجریان مناسب ،طراحان آگاه،
فروشندگان تعلیمدیده و حتی نظافتچی مناسب
را در اختیارداریم؟ آیا تیم مناسب را در اطرافامن
سازماندهیکردهایم؟
در پایان ،به سطح تکنولوژی اشاره میکنم .یک چراغ
مناسب برای یک مجتمع تجاری سایز کوچک را در
هر کارگاه چراغسازی عادی ،قابل تولید است .سطح
دانش روزمره چراغسازی برای دستیابی به چنین
چراغی کافی است اما برای پدیدآوردن چراغی در
حد و اندازههای یک مال نیازمند کارخانهای هستیم
که حوزه آزمایشگاهی آن ،از فضای تولیدش وسیعتر
بوده و تعداد مهندسان آن نیز بیشرت از تعداد
کارگرانشباشد.بهاینترتیب،ناگهانامکانساخت
چنین چراغی در سطح بومی ناممکن میشود.
چنین مجتمعی ،پیرامون نیازمندیهای مبلامن و
دکوراسیون باید به وضوح مطالبه تکنولوژیک داشته
باشد و همچنین ،در مورد سطح تکنولوژی مورد نیاز
باید دانا ،شفاف و قاطع عمل کند.
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رئیسجامعه مهندسان معامری داخلی ایران

موفقیت مالها در گرو آسایش محیطی ،آرامش ذهنی و آرایش برصی

از نظر شام آیا میتوان در کنار رستههای
مختلفحوزهمبلامنودکوراسیونمنزلواداری
و  ...حوزه تجهیز مبلامن و دکوراسیون مالها،
مجتمعهایتجاریوچندمنظورهرابهعنوانیک
رستهمستقلوتخصصیقلمدادکرد؟
مبلامن به تنهایی در محیطهای مختلف با فضای
نشیمن دارای مشخصات مختلفی است و اگر فقط
در اینجا فقط مفهوم نشیمن را در نظر بگیریم در
حوزه فضاهای مجتمعهای تجاری رشایط خاصی را
دنبال میکند که در حوزه خاص خود باید دیده شود و
درخواستآنجهتچیدماندرایننوعفضاهابستگی
به امری بسیار بزرگ یعنی طراحی (دیزاین) دارد.
جایگاهوظرفیتموسسههاوتولیدکنندگان
ایرانی را در حوزه تجهیز مبلامن و دکوراسیون
مالها ،مجتمعهای تجاری و چندمنظوره چگونه
ارزیابیمیکنید؟
وضعیت کنونی صنعت مبلامن در دو حوزه خانگی و
اداریبسیارمتفاوتاست.حوزهخانگیبهعلتبافت
سنتی و تجربی آن ،به شدت با دیدگاه سبقه تاریخ در
کشور دنبال میشود و در حوزه اداری که تجاری و ...
را نیز شامل میشود ،با نگاهی معارص و بر اساس نوع
درخواستفعالیتهایمتفاوتباقدرتوتنوع بسیار
اقدام میشود .مقوله طراحی و دکوراسیون در حوزه
مال ها به ذات مقوله مهم ،علمی و تخصصی است و
نگاه سنتی در آنجایگاهی ندارد.

برای دستیابی به استانداردهای بیناملللی
در حوزه تجهیز مبلامن و دکوراسیون مالها،
مجتمعهای تجاری و چندمنظوره چه نکاتی را
بایدرعایتکرد؟
در مکانهای تجاری بهخصوص مالها ،نیاز انسان
به ایجاد آرامش و مترکز در رصف وقت و ارتباط
با محیط ،به نظر میرسد باید از پیش برنامهریزی
شده باشد .انسان برای حضور در چنین مکانهایی
نیاز به ایجاد بسرتی دارد که بهداشت محیطی
آن از دیدگاههای مختلف رعایت شده باشد برای
مثال فضایی که ما برای اسرتاحت و نوشیدن ایجاد
میکنیماگردارایاغتشاشصوتیوشهودیباشد،
مترکز حارضین را حفظ نکرده و نشیمنهای ایجاد
شده در آن فضاها هر چند راحت به نظر برسند اما
امکان به خطر انداخنت بهداشتی فضا خواهند شد
(برای مثال صدای بسیار بلند یک آبشار در فضای
اینچنینیدرکنارمبلامنیجهتاسرتاحت).
با توجه به حوزه تخصصی فعالیت خود ،چه
مسائلیبایددرحوزهتجهیزمبلامنودکوراسیون
مالها ،مجتمعهای تجاری و چندمنظوره مورد
ارزیابی و دقت قرار گیرد؟
با بررسی روانشناسی محیطی و هرنهای تجسمی
و بهداشت برای انسان در این فضاها به مسائل
چندگانه آسایش محیطی ،آرامش ذهنی و آرایش
برصی باید دقت کرد.

عبدالرضامحسنی
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GREAT DESIGNERS

نگاهی بر زندگی و آثار

دانیل الگو

DANIELE LAGO

ایمان آزادگان
پژوهشگر و کارشناس ارشد طراحی صنعتی

یكــی از ویژگیهــای بــارز و تحســینبرانگیز در جامعهشناســی صنعتــی
جوامــع غربــی ،توســع ه و گســرش پیگیــر كســب و كارهــای خانوادگــی
اســت .نگاهــی بــر تاریخچــه شــار زیــادی از رشكتهــای تولیــدی و
خدماتــی كــه در رسارس جهــان بلندآوازهانــد ،گویــای آن اســت كــه همگــی
آنهــا روزگاری یــك كســب و كار خانوادگــی محلــی بیــش نبودهانــد و
در پــی تعه ـ ِد پیگیــر نس ـلهای متــادی ،بــه اعتبــار و هویتــی فراگیــر
و جهانــی دســت یافتهانــد و از گــردش مالــی چشــمگیری برخــوردار
شــدهاند .منونــ ه بــارز ایــن گونــه صنایــع ،خودروســازی پورشــ ه آملــان
اســت كــه در گــذر نسـلهای پــی در پــی بــه جایــگاه ممتــاز كنونی دســت
یافتــه اســت .بیتردیــد ،احســاس تع ّهــد بــه بقــا و توســعه كســب و كار
خانوادگــی ،تأثیــری چشــمگیر بــر رشــد و توســعهی صنعتی جوامــع غربی
داشــته اســت و ایــن امــر تــا حــدودی از امنیـ ِ
ـت رسمایهگــذاری و تولیــد
ِ
وضعیــت اقتصــادی حكایــت میكنــد .ایــن رویكــرد،
و ســامانیافتگیِ
در جوامــع در حــال توســعه ،هامننــد ایــران ،كمــر بــه چشــم میخــورد و
اغلــب پــس از درگذشـ ِ
ـت بنیانگــذار یــك كســب و كار ،فرزنــدان و نــوادگان
وی ،چنــدان در پــی بقــا و گســرش پیش ـ ه خانوادگــی خــود نیســتند و
معمــوالً اختالفــات خانوادگــی و شــوق میراثخــواری ،بــه تعطیلــی كســب
و كار خانوادگــی میانجامــد.
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در غرب ،میزان اعتبار و افتخار یك كسبوكار ،ولو یك
فروشگاه یا رستوران بسیار كوچك ،به تاریخ تأسیس آن باز
میگردد و این تاریخ كه گوا ِه پایداری آن پیشه در رشایط
ناپایدار اجتامعی و اقتصادی است ،بیش از هر تبلیغِ
نوآورانهای میتواند در خوشنامی و گسرتش آن در سطحی
فراگیرتر مفید واقع شود .از جمل ه این صنایع ریشهدار در
صنعت مبلامن و طراحی داخلی میتوان از برند ایتالیایی
«الگو» 1یاد كرد كه از یك پیش ه خانوادگی محلی ،به اعتبار
و هویت افتخارآمیز كنونی رسیده است و بیتردید ،توسعه
تویكم،
فراگیر و تحولبخش آن در سالهای آغازین سد ه بیس 
مرهون مدیریت نظاممند و نوآفرینیهای خالقانهی «دانیل
الگو» 2است كه در كمرت از یك دهه ،كسبوكاری محدود
را به برندی متشخص با آوازهای جهانی بدل كرده است.
الگو در گذر دوران كوتاه فعالیت خود ،مفهوم و تعریف
بسیاری از محصوالت مبلامن را دگرگون کرده و با طراحی و
ارائه آثاری ساختارشكن كه گویای یك زبان زیباشناختی نوین
هستند ،چشمها را به نوآفرینیهای خود خیره كرده است.
الگو ،بنا به گفت ه خود ،همواره میكوشد تا الفبای نوینی در
زمینهی مبلامن و طراحی داخلی ارائه دهد و بدین ترتیب،
مشرتیان خود را به سخن گفنت وا دارد .در حقیقت ،او
الفبای طراحی میآفریند و كاربران ،با بهرهگیری از الفبای
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الگو ،به زبان دلخواه خویش سخن میگویند و این آزادمنشی
ِ
رضورت مطالع ه اندیشه و آثار الگو
و ساختارشكنی ،به یقین،
را برای هر پژوهنده ژرفنگر طراحی ،بیش از پیش آشكار
میكند.
دانیلِ خوشذوق در سال  ،1972در یك خانواد ه پرجمعیتِ
ِ
فرزند پرس در
ایتالیایی دیده به جهان گشود .وی كه آخرین
میان  10برادر بود ،شیفتگی ویژهای به ورزش والیبال داشت
و چندسالی را به طور حرفهای به این ورزش پرداخت اما شور
و شوقِ توسعهی پیشه نیاكانی ،رسانجام وی را بر آن داشت
تا از دنیای ورزش كنارهگیری كند و به شكلی جدی ،وارد
ِ
تحصیالت
دنیای صنعت و طراحی شود .وی پس از تكمیل
فنی خود در مدرس ه طراحی پادوا ،3در سالهای آغازین
ِ
ربم به بازآفرینی مفاهیم تازه
سد ه حارض ،با
احساس نیا ِز ُم َ
در صنعت مبلامن ،مدیریت كسب و كار خانوادگی را بر
عهده گرفت و كوشید تا با همكاری برادر وخواهرش ،فرانكو
و روزانا ،صنعت مبلامن اروپا را با چالشها و دستاوردهای
ِ
تولید ساده
نوینی روبرو كند .وی منیخواست كه تنها به
محصوالت مبلامن بسنده كند و رصفاً پیگیر را ِه پیشینیانش
باشد .وی در صدد آن بود كه تعریف تازهای از هر یك از
محصوالت مبلامن ارائه دهد و زیباییشناسی معمول در این
زمینه را به چالشی ژرف و تحولبخش فراخواند.
LAGO
Daniele Lago
Padua
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وی بـرای دسـتیابی بـه این آرمان ،شما ِر بسـیاری از طراحـان و معمارانِ نواندیش را به
همـكاری فراخوانـد و در مدتی كوتـاه ،كارگا ِه صنعتگری الگـو را به یكی از معتربترین
صنایـع مبلمان ایتالیـا بـدل كـرد .امـروز ،رشكـت الگـو بـا بیـش از  170نفـر كاركـن و
گـردش مالـی حـدودا ً  30میلیون یورو در سـال ،یكی از نامهـای افتخارآمیز در صنعت
مبلمان جهانـی اسـت .گفتنی اسـت ،امروزه محصوالت متنـوع الگو ،در بیـش از 400
فروشـگاه معترب مبلامن در اروپا و دیگر نقاط جهان عرضه میشـوند .همچنین ،الگو،
محصوالتش را در منایشـگاههای انحصاری برند الگو ،در شماری از شـهرهای اروپایی
هامننـد رم ،میلان ،لنـدن ،پاریس ،لیون ،پراگ ،مادرید ،بارسـلونا ،والنسـیا ،برلین و ...
عرضـه میكنـد و در حـال گسترش بـه دیگـر شـهرهای مهـم جهـان همچـون بیروت
است.
الگــو ،در حقیقــت ،یــك میكروارگانیســم چندســلولی اســت كــه از تنــوع و گوناگونــی
تغذیــه میكنــد و میكوشــد ضمــنِ پایبنــدی بــه ریش ـههای دیرین ـهاش ،آغوشــش
را بــرای فرهنگهــای گوناگــون بگشــاید و از ایــن رهگــذر ،تعاملــی پیوســته بــا جامعــه
مبلــان جهــان داشــته باشــد .مشــاركت و اشــراك ،همــواره كلیدواژههــای الگــو بــه
شــار میرونــد.
پیرشفـت فزاینـده برنـد الگـو ،افـزون بـر خالقیـت و نوآفرینـی دانیـل در زمینـه
طراحـی ،مرهـون فلسـفهی تولیـدی رشكـت اسـت كه بـر محـور دو رویكر ِد بهـرهوری
«كایـزِن» 4و «تفكـر نـاب»  5شـكل گرفته اسـت .كایـزِن یك رویكـرد بهـرهوری ژاپنی،
بـه معنـای بهبـود یـا تغییر دائـم برای رسـیدن به نتیجهای بهرت اسـت و به فلسـفهای
اشـاره دارد که در آن مترکز بر روی بهبود مسـتمر فرایند تولید ،مهندسـی یا مدیریت
کسـبوکار اسـت و بـر خلاف رویكردهـای بهـرهوری غربـی ،از هـر گونه فـراز و فرود
ناگهانـی و جهشـی پرهیـز میجویـد .كایزِن بر این اندیشـه اسـتوار اسـت كـه «انرژی
ِ
مدیریت سـطوح باال وابسـته
از پاییـن میآیـد» و توسـعه یـك صنعـت ،بیش از آنكه به
باشـد ،به تحوالت سـاختاری در سـطوح پایین بسـتگی دارد.

Kaizen
Lean Thinking

فرم مکعبیِ تکثیرپذیر ،الگو2006 ،
نسخهی اولِ سیستم قفسهبندی الگوالینیا با ِ
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کایـزِن نخسـتین بـار پـس از جنگ جهانـی دوم در چندین کسـبوکار
ِ
ِ
کیفیت
مدیریت
ژاپنی به کار گرفته شد و بخشی از آن از کسبوکار و

آموزشدهنـدگان آمریکایـی که از ژاپن بازدیـد میکردند ،تأثیر پذیرفت
و از آن زمـان بـه بعـد در همـهی جهـان گسترش یافـت و هماکنـون در
بسـیاری از زمینههـا ،افـزون بـر اقتصاد و تولیـد به کار گرفته میشـود.
كایـزِن بـا بهبـود فعالیتهـا و فرایندهـای اسـتاندارد تلاش میكنـد تـا
اتلاف را از بیـن ببرد و بـه تولیدی ناب دسـت یابد.
دانیــل الگــو در پــی آغــاز مدیریــت حرف ـهای خویــش بــر كســب و كار
خانوادگــی و در پــی اِعــال اصالحاتــی ســاختاری در بدنــ ه آن ،بــه
مطالعــه و كنكاشــی جــدی در زمینـ ه شــیوههای نویــن تولیــد در جهــان
معــارص پرداخــت و در نهایــت ،تولیــد نــاب را كــه شــیو ه بهــرهوری در
برابــر تولیــد انبــوه بــود ،بــه عنــوان رهیافتــی راهگشــا برگزید و كوشــید
تــا بــا اجــرای بنیادیــن اصــول تفكــر نــاب ،مفهــوم بهــرهوری را در همـه
بخشهــای ســازمان نهادینــه كنــد و یــك ســازمانِ نــاب در عرصــه
تولیــد مبلــان و طراحــی داخلــی بیافرینــد .ارش ِ
اف فزاینــد ه الگــو بــر
روشهــا و سیســتمهای نویــن تولیــد ســبب شــد تــا وی بتوانــد خالقیــت
و نوآفرینــی خویــش را در زمینــه طراحــی مبلــانِ متامیــز بــه شــكلی
هدفمن��د بــه پیشــ ب�برد و در مدت��ی كوت��اه بـ�ه اعتبــاری ملــی و ســپس
جهانــی دســت یابــد.

ساعت ماهمنای گالیله ،اسکالپچرزجئوکس1987 ،

Galilea Moon
Phase Clock
Lagolinea

میز هگزا ،اسکالپچرز جئوکس1987 ،

نسخهی اولِ سیستم قفسهبندی الگوالینیا با

فرم مکعبیِ تکثیرپذیر ،الگو2006 ،
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در رهیافت تولید ناب ،كه حاصل برقراری تفكر ناب در
همه الیههای سازمان است ،میتوان با كمرتین امكانات،
به باالترین بهرهوری دست یافت و بر پایه دادههای
مبتنی بر ارزیابی مقایسهای ،به سازماندهی امور مربوط
به مدیریت ارتباط با مشرتی ،زنجیره تأمین ،تكوین
محصول و بهبودی عملیات تولید دست یافت و این
هامنا رهیافتی است كه رشكت ژاپنی تویوتا ،پس ازجنگ
جهانی دوم ،پیشگام آن بوده است .با این نگرش نوین،
مجموع ه سازمان ،مجموعهای از فرایندهایی است كه
هدف آنها ریشهكن كردن اتالف و ارزشآفرینی برای
مشرتی است .این تفكر شیوهای را فراهم میكند تا از
رهگذر آن بتوان با منابع كمرت ،تجهیزات و ماشینآالت
كمرت ،زمان كمرت و فضای كمرت ،به بیشرتینها دست
یافت و با ارزشآفرینی مستمر برای مشرتی ،به رقابتی
تنگاتنگ با رشكتهای بزرگ تولید انبوه پرداخت.
تفكر ناب میكوشد در یك فرایند پیوست ه و زنجیرهوار
پنج مرحلهای ،همهی ساختارها و فعالیتهایی را كه
به خودی خود ارزشآفرین نیستند و موجب اتالف یا
«مودا» 6میشوند ،شناسایی و حذف كند و در نتیجه
محصولی با كیفیتی عالیتر و با هزینهای كمرت در
اختیار مشرتی قرار دهد .برای منونه ،تكنیك «تولید
به موقع» ، 7راهگشای بسیاری از مراكز تولیدی است
تا از این راه بتوانند هزینههای انبارداری و انتظار را
به كمرتین حد ممكن برسانند و بیتردید ،اجرای این
راهربد ،از راه تولید انبوه میرس نیست .دانیل الگو با

منونهای از ترکیببندی با سیستم قفسهبندی و مبلامن هوا ،الگو2006 ،

Muda
)Just In Time (JIT
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بهرهمندی از این تفكر ،توانست تحولی چشمگیر در
شیو ه تولید و عرض ه محصوالت مبلامن الگو ایجاد كند
و انبارداری را به صفر برساند .وی بر این باور است كه
مشرتی سزاوار آن نیست كه برای فعالیتهای زائد،
همچون ناهامهنگی ،بینظمی و زمان مرده ،پولی برای
محصول پرداخت كند .بلكه فرایند تولیدی باید خود
ارزشآفرین باشد و محصول ،به شكلی بهینه از ذهنِ
خالقِ طراح رهسپار خانهی مشرتی شود.
ویژگی برجسـته و ارزشآفرین در فرایند طراحی دانیل
الگـو را باید نگرش سیسـتمی وی بـه طراحی مبلامن و
عنـارص طراحی داخلی برشـمرد؛ نگرشـی نظاممند كه
میكوشـد بـه جای آنكه تنها یك شـی بیافرینـد ،بر پایه

یـك نقشمایـه بصری واحـد ،سیسـتمی طراحـی كنـد
كـه از طریـق آن بتوان به آفرینش مجموعهای هامهنگ
از عنـارص مبلامن اقدام کـرد .در حقیقت ،طراحی یك
نقشمایـه بصری پایـه و تكرارپذیـری پویـا آن در یـك
مجموعـه ،بـه یـك هویـت و شـخصیت بصری واحـد و
یكپارچـه میانجامد كه افزون بر فرمِ زیباییشـناختی،
از دیـدگاه بهـرهوری نیز بسـیار كارآمد و راهگشاسـت.
الگو ،میكوشـد تا این نقشمای ه پایه را در همه عنارص
مبلمان مجموعـه بـه كار گیـرد و به محیط مـورد نظر،
هویت و تشـخصی یگانه و منحرص به فرد بخشـد .وی
حتی میكوشـد این هویت برصی و زیباشـناختی را در
طراحـی دیگـر عنارص دكوراسـیون ،همچـون قالیچهها
و منسـوجات حفظ كنـد و مجموعـهای بیافریند كه از
الف تا یای آن ،گویای اندیشـهای پویا و آهنگین اسـت.

منونهای از ترکیببندی با سیستم قفسهبندی و مبلامن هوا ،الگو2006 ،

Lago

منونهای از ترکیببندی با سیستم قفسهبندی و مبلامن هوا ،الگو2006 ،
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الگو از دیدگاه فرمشناختی ،گرایش ویژهای به حجمهای هندسی منتظم و خطوط راست
دارد و همواره از بهرهگیری از خطوط منحنی و فرمهای سیال و ارگانیك پرهیز میجوید؛
با این حال ،طرحهای خالقانهی وی به دلیل بهرهمندی بازیگوشانه از فرمهای هندسی
و تنوع بیمانند آن ،از پویایی و سیالیت فراوان برخوردار است .الگو در طرحهایش،
همواره از یكنواختی برصی دوری میجوید و به رغم بهرهگیری از فرمهای هندسی
پایه ،میكوشد با تركیببندی و آرایشهای فرمی ساختارشكنانه ،به نوعی شورانگیزی
و هیجان برصی دست یابد .در حقیقت ،آنچه در زیباییشناسی الگو شایان توجه است،
نوآفرینیهای وی در آرایشهای هندسی ناب است كه به رغم آرایهگریزی ،از پیچیدگی
و پویایی برصی بهرهمند است .به بیانی دیگر ،رویكرد الگو به طراحی مبلامن ،رویكردی
رسارس معامرانه است و از این دیدگاه ،با رویكرد شامری دیگر از طراحان صنعتی كه
گرایشی محصولمحور دارند ،كامالً متامیز است .فضاآفرینی پویا بر پای ه عنارص برصی
پایه ،ویژگی كلیدی طرحهای الگو به شامر میرود .كنكاش و تحلیلِ زیباییشناختی
طرحهای الگو ،به واقع به یك كالس عملی مبانی هرنهای تجسمی میماند كه نگرش
تركیب عنارص برصی و كیفیات برصی حاصل از آن شكل
دانشجویان طراحی را در زمین ه
ِ
میبخشد و افقهای نوینی در فرمآفرینی میگشاید.

منونهای از ترکیببندی با سیستم قفسهبندی نت (شبکه) ،الگو1997 ،

دکومان  /نشریه تخصصی مبلمان ،معماری و دکوراسیون داخلی
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Net Storage
دانیـل الگـو متایلـی بیماننـد بـه طراحـی سیسـتمهای قفسـهبندی دیـواری دارد و از ایـن دیـدگاه ،آثـارش با هیـچ یك از
طراحان معارص مبلامن قابل قیاس نیسـت .سیسـتمهای قفسـهبندی الگو ،یادآور نقاشـیهای انتزاعی هرنمندان مدرن،
همچون موندریان اسـت .دیوار برای الگو ،چیزی جز یك بوم نقاشـی نیسـت و آنچه وی بر پیكره این بومِ گسترده نقش
میزنـد ،افـزون بـر كارایی عملـی ،حاوی كیفیات برصی ناب و احسـاسبرانگیز اسـت.
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از نخسـتین تجربههـای چشـمگیر و موفـق الگـو در
این زمینه باید از سیسـتم قفسـهبندی نِت 8یا شـبكه
یـاد كـرد .وی ایـن سیسـتمِ هوشـمندانه را در سـال
 ،1997یعنـی در اوانِ جوانـی طراحی كرد؛ سیسـتمی
نوآورانـه ،زیبـا و كارامـد كـه تولیـد آن تا به امـروز نیز
ادامـه یافتـه اسـت .نِـت ،هامنگونـه كـه از نـام آن
برمیآیـد ،شـبكهای منتظم و منسـجم از مكعبهای
همشـكل اسـت كـه در كنـار یكدیگـر ،تركیبهایـی
بدیـع و چشـمگیر پدیـد میآورنـد .هـر مـاژو ِل ایـن
سیسـتم از مكعبـی بـه اضالع  40سـانتیمرت تشـكیل
شـده اسـت .هـر كاربـر میتوانـد بنـا بـر نیازهـا و
سـلیق ه شـخصی خود ،با آفرینش تركیبهایی متنوع
از مكعبهـا ،فضـای مـورد نظر خـود را شـكل دهد و
خـود در مقام یك طراح داخلی هوشـمند ،نقشآفرین
باشـد .قفسـهبندی نِت ،بـه واقع مرزهـای خالقیت و
فضاآفرینـی را در مینـوردد و بـا جداسـازی فضاهـا و
آفرینـش فضاهـای نوین ،خـود را با هـر محیط داخلی
هامهنگ میگرداند .ویژگی برجسـت ه این سیسـتم،
در یـراقآالت هوشـمندانهای نهفتـه اسـت كـه الگـو
بـه منظـور سـوار كـردن مكعبهـا بـر نیـز طراحـی
جالـب توجـه دیگـر ،قابلیـت
كـرده اسـت .نكتـ ه
ِ
چیدمـان ایـن مجموعه به صـورت منحنی اسـت كه
شـكلهای تـازهای از محیطآرایـی را در اختیـار كاربر
قـرار میدهـد .گفتنـی اسـت کـه ایـن رویكـرد نوین
بـه طراحـی كتابخانـه و قفسـهبندی ،تأثیـری ویژه بر
طراحـی مبلمان صنعتـی در سـالهای آتـی بـه جای
گذاشت.

منونهای از ترکیببندی با سیستم قفسهبندی نت (شبکه) ،الگو1997 ،

Net Storage
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اما مهمترین نوآوری چشمگیر و فراگیر الگو در زمین ه مبلامن داخلی
در سال  2003شكل گرفت .وی با طراحی یك مكعب ساده به اندازه
 36/8سانتیمرت ،مجموعهای گسرتده و انعطافپذیر از سیستمهای
قفسهبندی و ذخیرهسازی برای اتاق نشیمن ،آشپزخانه ،اتاق خواب
بزرگساالن و خردساالن ،حامم و دستشویی ،فضاهای اداری و ...
طراحی كرد كه در نوع خود ،انقالبی در زمین ه طراحی داخلی به پا
كرد .این مجموعه كه بر پای ه اندازهی ماژول اولیهی آن8 ،ئی 936نام
گرفت ،زبانِ متداول در صنعت طراحی را دگرگون کرد و به افراد
فرصت داد تا خود با آزادی و خالقیت كامل به طراحی و فضاآفرینی
بپردازند .بر پای ه این مكعب ساده و مضارب آن ،میتوان تركیبها و
آرایشهایی نامحدود از فضای قفسهبندی و ذخیرهسازی در الگوهای
نامعمول ،خواه به صورت شكلمنا (فیگوراتیو) یا انتزاعی ایجاد كرد و
متام فضاهای خانه یا محیط كار را به شكلی هامهنگ با هویت برصی
ج انعطافپذیری
واحدی شكل بخشید .این سیستم هوشمند ،منا ِد او ِ
و آزادی در طراحی داخلی است؛ جایی كه حتا حفرهها ،شكستگیها
و فضاهای بالاستفاده به فضاهای مفید ذخیرهسازی تبدیل میشوند.
وی با بهرهگیری از عنرص رنگ و تنوع چشمگیر و زندگیبخش آن،
جلوهای شورانگیز و افسونگرانه بدین مجموعه بخشید .الگو با ارائه
این سیستم انعطافپذیر ،كل فضای زندگی را به بومی گسرتده برای
نقاشی انتزاعی كارب ِر خوشذوق تبدیل كرد .طراحی این مجموعه
رسآغازی شد تا الگو ،این رویكرد تحولبخش را در سالهای آینده در
آثار خویش توسعه دهد و به دستاوردهایی برجسته و تحسینبرانگیز
دست یابد.
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ِ
سبک سیستم ترکیبی 36/8الگو2003 ،
منونهای از آشپزخانه به

منونهای از ترکیببندی با سیستم قفسهبندی و مبلامن  ،36/8الگو2003 ،

36E8 System

9.

36E8 System
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از دیگر آثار شاخص الگو در زمین ه سیستمهای قفسهبندی،
باید از مجموعه شگفتانگیز الگو الینیا 10كه بر پای ه پویایی
رص برصی خط شكل گرفته است ،یاد كرد.
نامحدو ِد عن ِ
مجموعهای بسیار وسیع و متنوع كه طیف گسرتدهای از
آرایشهای دیواركوب را در قالب مجموعهای از محصوالت،
از جمله قفسهبندی و كتابخانه ،جایگاه تلویزیون ،میز،
رسویس بهداشتی ،آین ه دیواری و  ...در بر میگیرد .گفتنی
است كه طراحی این مجموع ه وسیع از سال  2006آغاز شده
و تا سال  2013ادامه و توسعه یافته است .الگو با آفرینش این
مجموعه بیمانند ،در حقیقت انقالبی در طراحی ساختا ِر
سیستمهای قفسهبندی معمول به پا كرد و توج ه ویژهای را
در محافل طراحیجهان برانگیخت .وی با طراحی الگوالینیا،
ح محصور و شبكهمانند كتابخانهها و سیستمهای
طر ِ
قفسهبندی را به آرایشی سیال و آزاد از تركیب و تقاطع خطوط
راست تبدیل كرد و در نوع خود ،یك زبان زیباییشناختی تازه
آفرید .در منونهای از این مجموعه ،یك سیستم قفسهبندی
تنها با حركت و گسرتش یك خط راست در دو راستای
افقی و عمودی شكل میگیرد كه میتواند فرمی منتظم و
قاعدهمند و یا كامالً پراكنده و تصادفی به خود بگیرد .البته

طراحی این فرم برصی معلّق ،مرهونِ یراقآالت ویژهای است
كه الگو برای اتصا ِل قطعات به دیوار طراحی كرده است؛
سیستمی از اتصا ِل دیواری كه كتابخانه یا قفسهبندی را از
محدودیتهای ساختاری پیشین رها كرده و ظرفیت بیانی
تازهای ایجاد كرده است.
الگو در سال  ،2013منونههایی از رسویس بهداشتی و
آینههای دیواری مجموعهی الگوالینیا را بر پای ه هامن الگوی
تكثیر عنرص برصی خط ارائه كرد و این مجموعه نوآورانه را
به كامل رساند .در پی ارائ ه این مجموعه ،شامری از طراحان
و رشكتهای مبلامن از آن الهام گرفتند و محصوالت
مشابهی را به بازار عرضه كردند .در نگاهی ژرفتر ،میتوان
این مجموعه را برداشتی تازه و روزآمدتر و نیز كاربردیتر
از كتابخانههای هیجانانگیز سبك ممفیس برشمرد كه
بیتردید بر سبك طراحان ایتالیایی معارص تأثیری بارز
به جای نهاده است؛ با این تفاوت كه ممفیس ،در گسرته
محدودی از منایشگاهها و موزههای هرنی محبوس ماند و
هرگز با اقبال عمومی روبرو نشد اما طرحهای الگو ،افزون بر
ستایش منتقدان و كارشناسان طراحی ،تحسین مردمان را نیز
برانگیختهاست.
LagoLinea

(فرم خطی) ،الگو2009 ،
منونهای از ترکیببندی با سیستم قفسهبندی الگوالینیا ِ
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طرحهای مجموعه الگوالینیا را بر پای ه ساختامنِ فرم برصی
آنها میتوان به دو گروه متامیز طبقهبندی کرد .گروه
اول ،كه از نظر زمانی پیش از گروه دوم طراحی شدهاند،
كتابخانهها و قفسهبندیهایی شبكهمانند هستند كه بر پایه
تكثیر نامنظم و بیقاعد ه یك سلول غالباً مربعشكل بر پهنه
دیوار شكل گرفتهاند .ویژگی برجست ه این منون ه آثار ،نوآوری
و ساختارشكنی هیجانانگیز در تركیببندی و آرایش شبكه
سلولهاست كه به آنجلوهای چشمگیر و ناب بخشیده است.
گروه دوم از مجموعه الگوالینیا كه رویكردی انتزاعیتر را به
منایش میگذارند ،قفسهها و یونیتهای دیواركوبی هستند
ِ
حركت عنرص برصی خط بر پهن ه دیوار شكل
كه از تكثیر و
گرفتهاند و فاقد هرگونه سلو ِل بسته و ساختامن شبكهمانند
ِ
لطف طراحی
هستند .چنانکه پیشتر اشاره شد ،الگو به
ِ
قابلیت تكمیل
یك عنرص یا نقشمایه برصی پایه ،همواره از
و توسعه طرحهایش برخوردار است و این ویژگی سبب
میشود كه وی با طراحی یك الگوی برصی ویژه ،به طراحی
مجموعهای گسرتده از محصوالت بپردازد و همواره از نگا ِه
زیباییشناختی،جلوهآفرین و پیشتاز باشد.

دوم سیستم قفسهبندی الگوالینیا با
نسخ ه ِ

فرم خطیِ امتدادپذیر ،الگو2009 ،
ِ

LagoLinea

(فرم مکعبی) الگو2006 ،
منونهای از ترکیببندی با سیستم قفسهبندی الگوالینیا ِ
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دانیــل الگــو در پی توســع ه طراحــی مجموعه الگوالینیــا ،در
ابتــكاری جســورانه ،سیســتمهای قفسـهبندی شــبكه ِ
مانند
ایــن مجموعــه را كــه بــا آرایشهــای پراكنــده خــود بــر
دیــوار نصــب میشــدند ،از ســقف آویــزان کــرد و بــه ایــن
ترتیــب بــا آفرینــش یــك احسـ ِ
ـاس تعلیــق ،نوعــی هیجــان و
پویایــی بــری را در محیــط داخلــی بــه منایــش گذاشــت.
كتابخانههــا و سیســتمهای قفســهبندی ،اغلــب روی
زمیــن جــای میگیرنــد و از نوعــی صالبــت و ایســتایی
بــری برخوردارنــد .الگــو بــا آویخــن ایــن كتابخانههــای
پلكانــیِ نامنتظــم از ســقف ،ایــن معادلــه ســاده را تغییــر
داد و وزن بــری را بــه ســمت بــاال منتقــل کــرد .الگــو ،ایــن
نــوآوری هوشــمندانه را بــه عنــوان راهــكاری ســودمند بــرای
جداســازی یــا تفكیــك فضاهــای داخلــی بــه كار گرفــت و
گزینههــای متنوعــی از آرایــش فضایــی در اختیــا ِر ســلیقه و
نیازهــای ویــژهی كاربــران قــرار داد .وی ایــن ترفنــد را بعدها
در مــورد دیگــر مجموعههــای قفسـهبندی خود نیز توســعه
داد و كوشــید از ایــن راه ،بــه نوعــی هویـ ِ
ـت سبكشــناختی
شــخصی در زمین ـ ه طراحــی داخلــی دســت یابــد.

نسخ ه اولِ سیستم قفسهبندی الگوالینیا به شکلِ آویخته از سقف ،الگو2006 ،

نسخهی اولِ سیستم قفسهبندی الگوالینیا به شکلِ آویخته از سقف ،الگو2006 ،
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الگــو در ســال  2006طراحــی مجموعــه مبلــان دیگــری
را بــا عنــوان هــوا 11آغــاز کــرد كــه تكمیــل و توســعه آن
تــا ســال  2013بــه طــول انجامیــد .ایــن مجموعــه نیــز
یكــی از درخشــانترین مجموعــه آثــار دانیــل الگــو بــه
شــار م ـیرود .ویژگــی بــارز وكلیــدی ایــن مجموعــه
كــه طیفــی گســرده از محصــوالت مبلــان را در بــر
ح تخـ ِ
ـت متامشیشــه در
میگیــرد ،بهرهگیــری از ســطو ِ
سـ ِ
ـاخت ســاختارهای عمــودی اســت كــه بــه آن جلــوهای
ممتــاز بخشــیده اســت .در حقیقــت الگــو بــا بهرهگیری
از دیوارههــای شـ ِ
ـفاف شیش ـهایِ نــازك ایــن احســاس را
پدیــد مـیآورد كــه ســطوح و احجــامِ افقــی در هــوا معلّق
ِ
ضخامــت ســطوح
هســتند؛ ضمــن آنكــه تضــا ِد میــان
چوبــی و دیوارههــای شیش ـهای نیــز بــه ایــن ســاختامن
بــری هویتــی ویــژه بخشــیده اســت.

Air

11.

منونهای از ترکیببندی با سیستم قفسهبندی و مبلامن هوا ،الگو2006 ،
منونهای از ترکیببندی با سیستم قفسهبندی و مبلامن هوا ،الگو2006 ،
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دانیــل الگــو ،افــزون بــر مجموعههــای هامهنــگ و یكپارچــ ه
مبلــان داخلــی ،پــارهای اشــیای منفــر ِد مبلــان نیــز آفریــده
كــه هــر یــك بــه تنهایــی در خــو ِر توجــه اســت .در میــان ایــن
گونــه آثــار الگــو ،یــك منونــه بســیار متامیزكــه در شــاری از
كتابهــای تحلیــل طراحــی معــارص نیــز مــورد تقدیــر قــرار
گرفتــه ،صندلــی الجیــكا  12نــام دارد .ایــن صندلــی درخشــان
كــه در ســال  ،2002یعنــی اوایــل دوران فعالیـ ِ
ـت حرف ـهای الگــو
طراحــی شــده ،تجســمی از ســادهگرایی ،خلــوص و رصفهجویــی
ا طبیعــی كــه بــدون
در فــرم و مــواد اســت .یــك صندلــی كام ـ ً
هرگونــه ضایعـ ِ
ـات تولیــد ســاخته شــده و زیبایــی و كارایــی را بــه
نیكــی در هــم آمیختــه اســت .شــایان گفــن اســت كــه الجیــكا
حاصــلِ تبدیــلِ یــك ورق چندالیــهی  300 × 150ســانتیمرتی از
ـوب درخــت تــوس  13بــه  6عــدد صندلــی تخــت بــا خطــوط
چـ ِ
روشــن و زوایــای خشــك و هندســی اســت كــه بــه منظــور
بهینهســازی بهرهگیــری از مــواد بــرای كاهــش ضایعــات در
فراینــد تولیــد شــكل گرفتــه اســت .ایــن نــگا ِه رصفهجویانــه
بــه مــواد و فراینــد تولیــد ،الجیــكای خــوشآب و رنــگ را بــه
یكــی از منادهــای شــاخص طراحــی ســبز بــدل میكنــد.
الگــو بــا ارائـ ه ایــن طــرح ســاده در تنوعــی از رنگهــای
درخشــان ،آن را بــه عنــوان گزینــهای شایســته بــرای
طراحــی داخلــی فضاهــای گوناگــون مطــرح كــرده
بازتــاب فــرم یــك
اســت .هــر چنــد فــرمِ الجیــكا،
ِ
صندلــی كالســیك چهارپایــه و بدون دســته اســت،
امــا فرم هندســی و پرداخـ ِ
ـت ظریــف آن ،جلوهای
كام ـاً مــدرن و تــازه بــدان بخشــیده اســت.

فرم ساده ،خطی و تک ِ
رنگ صندلی الجیکا
دو منا از ِ

Logica Chair
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 Birch Wood1313از این درخت با نامهای دیگر غان ،فان و غوشه نیز در
فارسی نا م میبرند.
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چنانکـه پیشتـر اشـاره رفـت ،تفكـ ِر طراحـی و تولیـد نـاب كـه
متضمـنِ كاهش ضایعـات و اتالف در فرایند تولید اسـت ،همواره
ِ
اهـداف ایـن مجموعـه
از همان آغـاز مدیریـت دانیـل ،در صـدر
بزرگ بوده اسـت و وی همواره دیگر طراحان رشكت را به سـمت
تحقـقِ طراحـی پایـدار و دوسـتدار محیطزیسـت تشـویق کـرده
اسـت .منونـهای دیگـر از محصـوالت ایـن رشكـت كـه بـا احرتام
بـه محیطزیسـت طراحی شـده ،صندلی اِسـتپس  14نـام دارد .این
ِ 15
صندلـی كـه در سـال  ،2008توسـط طراح جـوان ،مونیـكا گرافئو
طراحی شـده ،منون ه متامعیار یك طراحی پایدار اسـت .نشیمن و
پشـتی این صندلی در واقع از نوارهایی باریك از ِ
جنس نوعی مند
صنعتـی سـاخته شـده كـه با یـك روش مونتاژ بسـیار سـاده به یك
سـاختار آلومینیومی متصل میشـوند و پیكره یك صندلی نوآورانه
را تشـكیل میدهند .نكت ه شـایان توجه اینكه آلومینیوم و ِ
مند به
كار رفتـه در ایـن صندلـی ،صـد در صد بازیافتپذیر هسـتند .به
رغمِ نوع مواد صنعتی مورد اسـتفاده ،صندلی اِسـتپس ،به ِ
لطف
طراحـی دقیـق و رصیح آن ،دارای ظاهری سـبكوزن اسـت كه هر
بیننـدهای را به نشستن فـرا میخواند .گفتنی اسـت كه گرا ِفئو،
نسـخه صندلـی پیشـخوان (پایهبلنـد) اِسـتپس را نیـز طراحـی
كـرده كـه در كنار صندلی اِسـتپس ،تركیبـی زیبا و نوآورانـه را در
آشـپزخانه و اتـاق غذاخـوری بـه منایـش میگذارند .كوتاه سـخن
اینكـه صندلـی اِسـتپس در سـال  2009از سـوی «انجمـن طراحـی
صنعتـی» 16ایتالیـا ،بـه عنـوان یكـی از طرحهـای برگزیـده بـرای
كتـاب سـا ِل طراحی 17انتخاب شـد.
چـاپ در
ِ

صندلی اِستپس ،طراحی از مونیکا گرا ِفئو ،الگو2008 ،

صندلی الجیکا در رنگهای گوناگون ،الگو2002 ،
Steps Chair
Monica Graffeo
)Associazione per il Disegno Industriale (ADI
ADI Design Index

14.
15.
16.
17.
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احساس تعلیق و بیوزنی برصی ،ویژگی بارز و منحرص به فر ِد بسیاری از
طرحهای الگو است .وی با انتقال هوشمندان ه وزن برصی از پایین به باال ،نوعی
احساس خالء و بیوزنی پدید میآورد كه در نوع خود ،شگفتانگیز است.
این ویژگی را میتوان در تختخوابهای متنوعی كه الگو در سالهای اخیر
طراحی كرده ،به روشنی مشاهده کرد .تختخوابهایی كه از هامن الگوی
همیشگی سادگی و رصفهجویی در فرم و مواد پیروی میكنند و با این حال،
كیفیتی هیجانانگیز دارند .از منونه این محصوالت ،میتوان از تختخواب
فلوتوا  - 18كه در زبان ایتالیایی به معنی نوسان است  -یاد كرد .الگو این
تختخواب به ظاهر معلّق را كه پنداری به هیچ جایی از زمین بند نیست ،در
ِ
خواب دونفره
سال  2004آفریده است .فلوتوا یا نوسان ،در حقیقت ،یك تخت
ِ
ِ
ی و دایرهایشكل
قابلیت تنظیمِ ارتفاع است كه در دو مد ِل مستطیل 
معلّق با
ارائه شده است .تختخواب فلوتوا هر عنرص زائد و اضافی را حذف کرده تا
فضا و مجال بیشرتی برای اندیشهورزی و متدد اعصاب فراهم كند .چنانچه
در آموزههای فنگشویی ،همواره بر خالی بودن فضای زیر تختخواب تأكید
میشود تا بدینترتیب ،انرژی به طور آزادانه و س ّیال در فضا به گردش درآید.
این تختخواب بزرگ تنها از طریق یك پای ه مركزی كه قابلیت تنظیم ارتفاع
دارد ،بر زمین استوار شده است .این پایه ،نگهدارند ه الیهای با ضخامت
 8میلیمرت است كه با یك ساختار آهنی سخت و محكم تركیب شده و به
دیوار متصل میشود .بیتردید ،پژوهشها و كاوشهای خالقانهی الگو در
ابداع ساختارها و یراقآالت نو و كارآمد ،یكی از رموز اصلی موفقیت وی به
شامر میرود .وی برای دستیابی به چنین نتیجهای ،ناگزیر است كه مرز
میان طراحی مبلامن و طراحی صنعتی را كمرنگ كند و این دو گسرته را
هوشمندانهتر در همآمیزد.
یكی از ویژگیهای تحسینبرانگیز الگو ،نگرش جامع وی به مقوله طراحی
داخلی است .برای منونه ،وی برای هر مجموعه یا سیستمی كه طراحی
میكند ،میكوشد بر پای ه نقشمایهها اصلی و هویت برصی آن ،به طراحی
ملزومات و منسوجات از جمله فرش بپردازد .این رویكرد ،افزون بر آنكه به
هامهنگی و هارمونی برصی مجموعه طراحیشده كمك میكند ،از دیدگاه
تجاری و فروش نیز بسیار حایز اهمیت است؛ زیرا كه خریدار با مشاهده
مجموعهای هامهنگ با هویت منسجم ،از خریداری دیگر ملزومات رصف
نظر میكند و ترجیح میدهد هم ه عنارص فضای داخلی را از برند الگو
خریداری کند.

تختخواب فلوتوا ،الگو2004 ،

Fluttua

Fluttua
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منونهای از ترکیببندی با سیستم قفسهبندی اسالید ،الگو2013 ،

Slide Lago

دانیل الگو در سالهای اخیر ،به یك ساختارشكنی چشمگیر در زیباییشناسی فرمهای خود پرداخته است و تا حدودی
ِ
نگرش سیستامتیك و جامع خود را در
از آن رویكر ِد فرمهای منتظمِ مبتنی بر مكعب فاصله گرفته است اما همچنان
ِ
ب و انعطافپذیری
قابلیت تركی 
طراحی مبلامن پابرجا نگه داشته است و در طرحهای ساختارشكنانه خود نیز همواره بر
تأكید میورزد .از جمل ه این آثار تازهتر الگو ،میتوان از مجموع ه جالب اسالید19یاد كرد .این نوآوری سال  ،2013بر پایه
ح یك ماژو ِل ذوزنقهایشكل توسعه یافته است؛ به این ترتیب كه یك مستطیل به طور مورب به دو ذوزنقه تقسیم
طر ِ
شده است و هر ماژو ِل ذوزنقهایشكل از دو ضلع بسته و از دوضلع دیگر باز است .با تركیب و آرایش این ذوزنقهها در
كنار یكدیگر میتوان طیفی متنوع از كتابخانه و قفس ه مدرن بر سینهی دیوار آفرید .در حقیقت ،این كاربر است كه
تصمیم میگیرد چه تعداد و چگونه ذوزنقهها را در كنار هم بچیند .این قفسههای فلزی در طیفی گسرتده از رنگهای
درخشان تولید شدهاند .الگو ،بر پایه همین ماژو ِل ذوزنقهایشكل ،فرش ویژهی این مجموعه را نیز طراحی كرده كه در
نوع خود منونهای بدیع است.

Slide

19.

49
49

 50بزرگان طراحی مبلمان
50

GREAT DESIGNERS

البته الگو پیشتر در سال  2002چنین تجربه
20
ساختارشكنانهای را با طراحی مجموع ه تانگرام
آزموده و به نتایجی درخشان دست یافته بود.
وی این طرح را در سالهای بعد تكمیل كرد و در
سال  2013به كامل رساند .این سیستم قفسهبندی
شگفتانگیزباالهامازبازیچینیجورچینتانگرام
طراحی شده است .این مجموعه ،هامنند معامی
باستانی تانگرام از هفت قطعه هندسی كه در كل
سطح یك مستطیل را پوشش میدهند ،تشكیل
شده است .این هفت قطعه عبارتاند از یك مربع،
یك متوازیاالضالع و پنج مثلث متساویالساقین
(دو مثلث بزرگ ،یك مثلث متوسط و دو مثلث
كوچك) .كاربر با تركیب این هفت قطعه ساده
در كنار هم میتواند به آرایشهایی نامحدود
از قفسهبندی در شكلهای هندسی ،آدمك،
حیوانات ،اشیا و  ...دست یابد و بازی جورچین
را بر سین ه دیوار اجرا كند .الگو ،طرح آینه دیواری
تانگرام را نیز بر پای ه همین هفت قطعه ارائه داده
است .الگو معتقد است كه تانگرام ،منادی از
فلسفهی زندگی است كه با اید ه تغیی ِر پیوسته گره
خورده است.
Tangram

رص پای ه سیستم قفسهبندی تانگرام ،الگو2002 ،
منونههایی از ترکیببندی با عنا ِ

20.

منونهای از فرشهای مجموعه اسالید ،الگو2011 ،
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آنچه دانیل الگو را از دیگر طراحان نامدار معارص
متامیز میكند ،ذهن منسجم و ساختارمند
اوست .ذهنیتی كه چهارچوب مشخص و منظمی
را تعریف كرده و میكوشد با رویكردی روشمند
به نوآفرینی در گسرته آن بپردازد .از این رو ،الگو
به رغمِ شامری دیگر از طراحان ،از تجربهورزی
در زمینههای گوناگون طراحی پرهیز میكند و
میكوشد تا با متركز بر سبك بیمانند و منحرص
به فرد خود ،همواره چشمها را به نوآوریهای خود
خیرهكند .طرحهای الگو ،افزون بر آنكه از دیدگا ِه
ِ
پرداخت فرم ،مورد ستایش
زیباییشناختی و
است ،با رویكر ِد سیستمی و انعطافپذیر خود،
سطحی باالتر از بهرهوری را در زندگی روزمره
مردم نوید میدهد و طراحی را از موضوعی
منحرص به موزههای هرنی ،به موضوعی فراگیر
و مردمی بدل میكند و با بازی دادنِ كاربران
در آفرینش محیط زندگی و فعالیت خود ،بینش
عمومی جامعه را نسبت به مقول ه طراحی ارتقا
میبخشد .الگو ،افزون بر آنكه طراحی یگانه
است ،مدیری موفق نیز به شامر میرود .وی با
گردآوردنِ شامری از طراحان مستعد و جوان كه
همگی فلسفهی فكری او را پیگیری میكنند،
گسرته تأثیرگذاری خود را بر عرص ه طراحی جهان
وسعت بخشیده است .گفتنی است كه منایشگاه
بیناملللی مبلامن میالن ،به عنوان بزرگترین
رویداد طراحی مبلامن در جهان ،هر ساله شاهد
نوآفرینیهای شگرف دانیل الگو و همكارانش در
این مجموع ه رشدیافته است.
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عوامل مناسب برای تجهیز
مجتمعهای تجاری و چندمنظوره
طراحــی داخلــی تجــاری بــه لحــاظ موقعیــت اقتصــادی کــه بــرای هــر مــکان ایجــاد میکنــد ،دارای اصــول طراحــی مهمــی
اســت .طراحــی داخلــی یــک مغــازه میتوانــد دارای املانهــای ســاده یــا پیچیــده طراحــی بــوده کــه رونــد رشــد یــک فضای
تجــاری را ارتقــا دهــد گســرش مییابــد ،طراحــی داخلــی آن مرکــز تجــاری و واحدهــای آن متناســب بــا موقعیــت پــروژه یــا
طــرح کل مجموعــه پیچیدهتــر میشــود چراکــه طراحــی یــک واحــد تجــاری بــزرگ یــا کوچــک بایــد ویژگــی یــا ضوابــط کل
مجموعــه را در نظــر گیــرد تــا خدشـهای بــه کل سیســتم وارد نکند.
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باید در نظر داشت ،هنگامی که صحبت از طراحی داخلی مکانی بزرگ مانند مجتمعهای تجاری و چندمنظوره در میان است ،قواعد و قوانین موجود تغییر
میکند و برنامهریزی به سمتی پیش میرود که رشایط و فضای موجود مطابق سلیقه ،فرهنگ و میل عموم افراد شود .برای طراحی داخلی مجتمع تجاری باید
زیبایی در اولویت قرار گیرد و استفاده از طرحهای سادهای که هیچ حسی منتقل نکند در این مسیر جایگاهی ندارد .همیشه یک رسی طرحها وجود دارد که
میتواند سیستم موجود را بهطور دقیقتر تقارنبندی کند .در طراحی داخلی مجتمع تجاری فرمدهی صحیح و استفاده ازجدیدترین متدهای روز بسیار مهم
و رضوری است.
طراحـی داخلـی مجتمـع تجـاری و چندمنظـوره در جذب مراجعهکنندگان و مشتریان بسـیار مهم اسـت .یکی از اهـداف طراحی داخلی مجتمـع تجاری و
چندمنظـوره افزایـش زیبایـی و بـه نوعـی بهبـود وضعیت ظاهـری خواهد بود .زیباسـازی باید در جهتی پیش رود که بهینهسـازی فضا و همینطور سـازگاری
کاربـری بـه طـور دقیقتـر اعمال شـود .فضاهـای داخلـی مجتمعهـای تجـاری و چندمنظـوره بایـد ترکیـب دقیقـی از مغازههـا ،پاسـاژها ،مـکا ن تفریحـی،
کافیشـاپها ،رسـتورانها ،هتـل ،مـکان ورزشـی ،مـکان مذهبـی ،آمفی تئاتر ،سـالن کنفرانس ،سـینام و  ...باشـد .در این بخش به مـواردی از اصـول ضوابط
طراحـی داخلی مجتمعهـای تجـاری و چندمنظـوره میپردازیم.
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گرافیک

امــروزه ،توجــه رصف بــه جنبــه کمــی طراحــی
فضــا و نــگاه تــک بعــدی بــه آن ،ســبب کاهــش

کیفیــت اغلــب فضاهــای تجــاری شــده اســت،
بطوریکــه برخــی از فضاهــای تجــاری از عــدم
رسزندگــی و پویایــی الزم رنــج میبرنــد و لــذا

طراحــان میتواننــد بــا پیشبینــی و طراحــی
فعالیتهــای مختلــف و دخیل کــردن مالحظات
کالبــدی خــاص ،زمینــه ارتقــای کیفیــت

مجتمعهــای تجــاری و ایجــاد رسزندگــی را در

آنهــا فراهــم کننــد .بــا گســرش زندگی شــهری و

دغدغههــای فکــری ،پیچیدگــی زندگــی بــری
نیــز بیشــر شــده و همچنیــن ،افــراد بیشــر

اوقــات خــود را در محیطهــای بیــرون از خانــه
ســپری میکننــد.

دکومان  /نشریه تخصصی مبلمان ،معماری و دکوراسیون داخلی
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این اتفاق ،فرصت مناسبی را برای طراحان گرافیک

فراهم کرده تا بتوانند بر اساس اصول زیباییشناسی،

جامعهشناسی،روانشناسی،رفتارشناسیو...جذابیتهایی
خلق کرده و بینندگان را جذب کنند .بهکارگیری ابزاری
تحت عنوان گرافیک محیطی که از پرمخاطبرتینها و

پرکاربردیرتینهاست ،میتواند به برقراری و بهبود ارتباطات
اجتامعی در سطح شهر و بهویژه اماکن عمومی مانند

مجتمعهای تجاری و چندمنظوره کمک کنند .یکی از حقایق
غیرقابل انکار در دنیای تجارت و رقابت امروز ،تاثیر فضای

داخلی فروشگاهها بر رفتار مشرتیان اعم از جذب مشرتی،

افزایش خرید ،برندسازی و کسب اعتبار برای مجموعه

است.
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نورپردازی

مراکز تجاری ،از عامل نورپردازی و دکوراسیون بهره بسیاری میبرند .بنابراین ،نقش نورپردازی

در فروشگاهها برای جذب مشرتی و ایجاد احساس خوشایند در مراجعهکننده بسیار پررنگ
است .فروشگاهها باید ظاهر خود را با استفاده از نورپردازیهای پر شورتر مانند نورهای متحرک،
نورهای رنگی و جذاب به منایش درآورده تا مشرتیان را به سمت خود جذب کنند.
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هــدف از نورپــردازی مغــازه ،روشــن ســاخنت

اجنــاس اســت .در موفقتریــن طراحــی مراکــز
تجــاری پیــش از آنکــه ویژگــی شــاخص اجنــاس

را بــه منایــش بگذارنــد ،بــا ایجــاد روشــنایی همــۀ

آنهــا را تامیــن میکننــد .یکــی از وظیفههــای
نورپــردازی در فروشــگاهها بــه هیجــان درآوردن

و برانگیخــن مشــری اســت .همچنیــن ،نقــش
نورپــردازی در فضــای تجــاری ،روشــن ســاخنت

نــوع فعالیــت در آن محیــط نیــز اســت .امــروزه،
اســتفاده از نورهــای بســیار شــدید ،چراغهــا و

المپهــای آویــز دیگــر متــداول نیســت بــه همین

دلیــل ،طراحــان و معــاران بــه ســمت نورهــای

رنگــی و مخفــی و چــراغ دکوراتیــو در فضــای
داخــل فروشــگاهها رفتهانــد .یکــی از راههــای
ایجــاد شــور و جذابیــت در نــگاه مشــریها و

منایــش محصــوالت ،اســتفاده از مبلــان نــوری و

دکوراتیــو در داخــل مراکــز تجــاری اســت.

نورپــردازی نکتــه مهمــی اســت کــه اگــر اصولــی

انجــام شــود بــه ارتقــای کیفیــت چیدمــان کمــک

میکنــد .در غیــر ایــن صــورت ،موجــب افــت
دکــور و دلزدگــی میشــود .توجــه بــه طراحــی
حرفــهای دکوراســیون مغــازه و فروشــگاهها یــک
نیــاز رضوری اســت.

برای اینکه فضای داخلی مجتمع تجاری بسیار زیبا
و حرفهای باشد باید از نورپردازیهایی استفاده

شود تا افراد بتوانند دید صحیحی نسبت به
بخشهای مختلف داشته باشند و استفاده از

نورهای زننده انتخاب خوبی نیست.

پاییز و زمستان 1397
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روانشناسی رنگها

در شــهرهای امــروز ،توجــه بــه رنــگ و تاثیــرات فضایــی آن بــر ســاکنان شــهری

کمــر مــورد توجــه قــرار میگیــرد .بــر اســاس یــک تفکــر سیســتمی ســازمانیافته

در صــورت اســتفاده از ایــن عامــل در ســاختار شــهرها از مقیــاس خــرد یعنــی

دکوراســیون داخلــی و مناهــای بیرونــی تــا مقیــاس کالن در حــد مجتمعهــای
تجــاری و چنــد منظــوره و شــهرهای فعلــی میتــوان بــا برنامهریزی اصولــی و علمی

در ایجــاد مترکــز ذهنــی و افزایــش احســاس آرامــش در قالــب محیــط ،موثرتر عمل
کــرد .از لحــاظ روحــی و روانــی ،یــک محیــط داخلــی بایــد بهگون ـهای باشــد کــه

تاثیــر مثبتــی بــر افــراد بگــذارد .هــر رنــگ بــه جهــت ویژگیهــای شــیمیایی و
روانشناســانه ،منبــع مهمــی از انــرژی در جهــت فزونــی ســامت و نشــاط روح و

روان در انســانها بهشــار مــیرود.

دکومان  /نشریه تخصصی مبلمان ،معماری و دکوراسیون داخلی

شماره 6و  ،7دوره جدید ،سال هشتم /
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نـوع رنگبنـدی ،چیدمان ،نورپـردازی ،املانهای تصویری در دکوراسـیون داخلی

یک فروشـگاه مؤثر اسـت .به لحـاظ برصی ،رنگ گرم پیش میآیـد و رنگ رسد پس

مینشـیند و در نتیجه در جامعه و شـهرهای امروزی که اکرث مصالح سـاختامنی
بـا رنگهایـی رسد و بیروح بنا میشـوند ،اسـتفاده از رنگهای خیرهکننـده و گرم

میتوانـد بـه سـاختامن و درون فضاهـای تجـاری روحـی تازه بدمـد و خریـداران را
جـذب کنـد و در آنها نشـاط ایجاد کند.
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فضاهای سبز

در طراحــی داخلــی مجتمــع تجــاری نــه تنهــا زیبایــی آن اهمیــت
بســیاری دارد بلکــه بایــد بــا اســتانداردهای زیس ـتمحیطی نیــز
مطابقــت داشــته باشــد .محیــط ایــن مجتمعهــا بایــد اجتامعــی،
ُمــد روز ،پــر انــرژی ،منعطــف بــوده بهطــور کلــی بایــد مشــری را
قانــع کنــد تــا بخشــی از روز خــود ر را در آنجــا بگذرانــد .امــروزه،

کاربــرد و ایجــاد فضــای ســبز در مجتمــع تجــاری بــه عنــوان یــک
حیــاط طبیعــی بســیار حائــز اهمیــت اســت .مجموعههــای
تجــاری بــا وجــود رسزمینــی ســبز و تلفیــق بــا طبیعــت موجــب
چشــماندازی گــرم و بــه دور از فضــای شــهری بــا بلوکهــای
رسد و خشــک میشــود .در قســمت میانــی مجتمــع تجــاری
میتــوان فضــای ســبز و یــا آبمنــا قــرار داد کــه زیبایــی خاصــی بــه
مکانهــای تجــاری میدهنــد.
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امکانات تفریحی و ورزشی

یکی از دغدغههای خانواده خریداران ،رسگرم کردن
کودکان است .برای رفع این مشکل نیز طراحان دست به
ابتکار جالبی زدهاند؛ آنها با ایجاد فضاهایی برای رسگرمی
کودکان عالوه بر رفع این مشکل توانستند جذابیت جدیدی
برای این مجتمعها بهوجود آورند البته باید توجه داشت که
جایگزینی این فضا در قلب مجتمع میتواند مشکالتی نیز
برای مغازهداران و کسبه آنجا بهوجود بیاورد که با تدابیری
که طراح در سیرکوالسیون مجتمع بهوجود میآورد ،میتواند
این مشکالت را حل کند .با طراحی این نوع فضاها درون
مجتمعهای تجاری ،خانوادهها با خیالی آسوده از اینکه
فرزندانشان در محیطی امن رسگرم هستند به خرید خود
برسند و همچنین ،جذابیت این نوع بازیها درون شهر به
خودی خود یک جاذبه گردشگری برای آن منطقه محسوب
شده و عالقمندان به بهانه تفریح از مغازهها نیز دیدن خواهند
کرد .از این رو ،یکی از مهمترین فضاهای شهری که افراد
جهت خرید و اوقات فراغت و حتی تفریح به آن رجوع
میکنند ،مجتمعهای تجاری هستند .با توجه به نظارت و
امنیتی که در این محیطها حاکم است افراد آرامش خاطر
بیشرتی در مالها دارند .ایجاد سالنهای ورزشی ،فضای
سبز ،سینام و… در یک محیط مناسب به صورت منسجم،
راهی برای ایجاد موقعیتی مناسب برای رسگرمی و فعالیت
است اما باید در نظر داشت فضاهای عمومی شهری تنها
برای بهرهبردن از اوقات فراغت شهروندان مطرح نیست
بلکه عنرص مهمی در زندگی محسوب میشود .امروزه،
مجتمعهای تجاری و چندمنظوره به عنوان بسرت مهمی
از تعامالت روزمره و اجتامعی فعال بوده و افراد آگاهانه یا
ناآگاهانه در طول شبانهروز با آن در ارتباط هستند.
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طراحی ورودی مجتمع

اولین چیزی که در یک ساختامن به چشم
میخورد ،ورودی ساختامن بوده که اغلب
مواقع با منای ساختامن یکپارچه است اما
ساختامنها و مجتمعهای تجاری برای اینکه
به رهگذران و خریداران نشان دهند که
ساختامن یک مجتمع برای بازدید عموم است
باید برای پروژه ،یک ورودی منحرص به فرد
و جذاب تعریف کنند تا شهروندان به سمت
این مراکز جذب شوند.

در طراحـی مجتمـع تجـاری توجـه بـه سیرکوالسـیون از اهمیـت ویـژهای برخـوردار اسـت .ورودی باید به گونهای باشـد
کـه مشتری را جـذب کنـد و در قسـمتهای میانـی مجتمـع فضایی برای استراحت ،تجدید قـوا و یا مالقات دوسـتان
ایجـاد کند.
اسـتفاده از فرمهای متضاد با معامری محل و همچنین ،کاربرد پرسـیکتیو در حجم ورودی و ایجاد شکسـتهایی برای
پـر و خالـی کـردن حجـم دعـوی از گزینههایـی اسـت کـه میتـوان در طراحـی ورودی این مجتمعهـا مدنظر قـرار داد.
ورودی در مراکز تجاری به دو قسـمت تقسـیم میشـود؛ ورودی سـوارهرو که به پارکینگ ختم شـده و ورودی پیاده که
باید مسـتقیم به داخل سـاختامن ،عابریـن را هدایت کند.
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فودکورت و کافیشاپ

ایجاد و طراحی کافیشاپ و رستوران در
مجتمــعهای تجاری و چندمنظــوره از جمله
مواردی است که حس خوبی را برای مشرتیان
فراهم میکند ،معامری و دکوراسیون رستوران
و کافیشاپهای با سبک مدرن ،سنتی ،ایرانی،
رستوران و کافیشاپ کوچک و  ...با رویکرد
ایجاد هویت مستقل در داخل یک مرکز خرید
در جذب مشرتی ،احساس رضایت و راحتی
برای مراجعهکنندگان ،کاهش رفت و آمد بین
شهری ،دخیره زمان در برنامهریزی روزمره افراد و
همچنین ،ارائه انواع غذاهای ایرانی و بیناملللی
برای جذب گردشگر بسیار موثر است .ایجاد
فضای فودکورت برای ایجاد یک حس مشرتک
جمعی ،خلق پیوستگی و اصالح سیرکوالسیون
حرکتی ،الگویی از کیفیت معامری در کلیه
قسمتهای فضا ایجاد میکند .طراحی این فضاها
باید طوری باشد که پاسخگوی برنامه فیزیکی بوده
و به فضا غنی برصی ببخشد.
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فناوری اطالعات؛
بخشجداییناپذیر مراکز خرید

رامین منصوری

امــروزه ،گســرش فضــای مراکــز خریــد ،ایجــاد خالقیــت در ارائــه محصــوالت ،همــگام شــدن بــا فناوریهــای روز و  ...از
جملــه عواملــی هســتند کــه یــک مرکــز خریــد بــرای بقــای خــود در دنیــای دیجیتــال امــروزی ،بــه آنهــا نیــاز دارد .تغییــر
رفتــار و شــیوه خریــد مشــریان بیــش از پیــش ،مراکــز خریــد را بــه مبــارزه و تکاپــو بــرای دگرگونــی مواجــه کرده اســت .در
واقــع در دنیــای مــدرن ،مشــریها تنهــا بــه دنبــال گــردش و حتــی خریــد در مراکــز خریــد نیســتند ،بلکــه هــدف نهایی و
نامرئــی مشــری ،تعامــل ســازنده بــا خریــداران و ارتباطاتــی فراتــر از یــک خریــد ســاده اســت.
بــرای نســل جدیــد خریــداران ،نــوع عرضــه محصــوالت و شــیوه کاری مراکــز خریــد در اولویــت قــرار دارد .خریــداران
جدیــد بــر خــاف نسـلهای گذشــته تنهــا از خریــد لــذت منیبرنــد و معیارهایــی ماننــد مجهــز بــودن مرکــز خریــد بــه
تکنولوژیهــای نویــن و ادغــام فراینــد خریــد و تجربــه فناوریهــای نــو ،بــرای آنهــا اهمیــت فراوانــی دارد.
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با در نظر گرفنت اینرتنت به عنوان عنرص حیاتی ارتباطات در دنیای معارص ،امروزه ارائه اینرتنت بیسیم رایگان
برای مراکز خریدی که میخواهند خریداران را جذب و بازدید و حضور آنها را منجر به خریدی ارزشمند مبدل
کند ،امری بدیهی به نظر میرسد .با توجه به رسعت ایجاد و رشد فناوریهای جدید ،به زودی حتی بدیعترین
فناوریهای جدید نیز برای تامین نیازهای خریداران مناسب نیستند .در حقیقت ،مالها باید خدماتی فراتر از
اینرتنت رایگان و مکانهای شارژ تلفن همراه به مشرتیان ارائه دهند.
راهنامهای بلوتوث ( ،)Bluetooth Beaconsحصارکشیجغرافیایی ( )Geofencingو سنسورهای مجاورت بیسیم
( )Wi-Fi proximityچند منونه ازجدیدترین فناوریهایی محسوب میشوند که مراکز خرید را برای به دست آوردن
موقعیتمکانیمشرتیانوارائهپیشنهادهایویژهبهآنهاوبهطورکلیبهبودتجربهخریدمشرتیانتوامنندمیسازد.
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تکنولـوژی بیکـن ( )Beaconبرای نخسـتین بار در سـال  2013توسـط رشکت اپل معرفی شـد .هـدف از ایجاد
ایـن تکنولـوژی ،موقعیتیابی و هدایت افراد در داخل اماکن رسپوشـیده مانند مراکز خرید ،اطالعرسـانی و
تبلیغات اسـت .این تکنولوژی بر بستر بلوتوث  4.0و باالتر قابل اجراسـت و با توجه به مرصف انرژی پایین،
ایـن تکنولـوژی بـه شـدت در مراکـز خرید مـورد توجه قـرار گرفتـه و محبوبیت یافته اسـت .امـروزه ،تقریبا
متامـی فروشـگاههای بـزرگ و برندهای معـروف دنیا از جمله وال مـارت ،مک دونالد ،اپل ،کوکاکوال ،پپسـی
و  ...بـرای بازاریابـی خـود از بیکنها اسـتفاده میکنند.
همچنیـن ،اسـتفاده از حصارکشـی جغرافیایی ( )Geofencingنیـز در مراکز بزرگ تجـاری بهطور فزایندهای
در حـال افزایـش اسـت .بـا اسـتفاده از  GPSو ، RFIDفروشـندگان مراکـز تجـاری چندمنظـوره میتواننـد
مرزهـای مجـازی ایجـاد کننـد تـا خریـداران را بـه هنـگام ورود بـه مناطـق مشـخص ،شناسـایی کننـد .در
داخـل ایـن منطقـه خریـداران میتوانند روی دسـتگاههای تلفن همراه خـود اطالعیههایی در مـورد فضاهای
پارکینـگ خالـی ،برگـزاری رویدادهـای خـاص یـا پیشـنهاد تخفیفهـای ویژه دریافـت کنند.
همچنیـن ،به وسـیله تکنولـوژی  Wi-Fi proximityمدیران مجتمعهای تجاری قادرند تا مسـیرهای پر رفت
و آمـد ،فروشـگاههای پربازدیـد ،مـدت زمان حضـور مشتریان در این فروشـگاهها ،بازههای زمانی کـه بازدید
مشتریان منجر به خرید میشـود و بسـیاری اطالعات ارزشـمند دیگر را به دسـت آورند.
در کنـار تکنولوژیهـای ذکـر شـده ،هـوش مصنوعی نیز دارای روندی رو به رشـد اسـت .مالهـای بزرگ در
دنیـا بـا اسـتفاده از ایـن تکنولوژی به دنبال ایجاد دسـتگاههای راهنامیی هوشـمند برای خریدارا ن هسـتند.
هنگامـی کـه یـک خریدار به دسـتگاه راهنام نزدیک میشـود ،این دسـتگاه با اسـتفاده از نرمافزار تشـخیص
بصری ،اطالعاتـی در مـورد سـن ،جنسـیت ،ویژگیهای فیزیکـی و  ...جمعآوری میکند و سـپس بر اسـاس
دادههـای جمـعآوری شـده و فیلرت پاسـخهای ممکـن ،بهرتین پاسـخ را به کاربـر ارائه میکند.

در رسارسجهان ،تعداد زیادی از مراکز خرید وجود دارند
که از فناوریهای به روز برای جذب مشرتی و افزایش
رضایت آنها و در نهایت افزایش فروش بهره میبرند؛ از
جمله  Simon Property Groupکه بزرگرتین بهرهبردار
مال در آمریکاست و حدود  4800بیکن را در  192مال و
شاپینگ سنرت خود استفاده کرده است و از این فناوری
برای ارائه پیشنهادهای سفارشی به مشرتیان براساس
وفاداری ( )Loyaltyآنها استفاده میکند.
خالقیت دیجیتالی در طراحی و ساخت مراکز خرید
آینده تاثیر بهسزایی خواهد داشت .در دنیای آتی،
مراکز خرید با محوریت مشرتیمداری ،سازوکاری
هوشمندانهتر خواهند داشت و فضای مراکز خرید
منطبق با عالیق حداکرثی مشرتیان طراحی میشود.
مراکز خرید نسل جدید ،بر بسرتی از آمار ،اطالعات
و داده ها طراحی خواهند شد که در هر قدم خریدار
تجزیه و تحلیل می شود و مورد واکاوی قرار میگیرد و
انواع سنسورها آمادهاند تا بهرتین محصول را به مشرتی
معرفی کنند .با این تدابیر ،مفهومی به نام خرید ناموفق
وجود ندارد زیرا شام به عنوان شخصی که محصولی
را انتخاب کردهاید ،قبل از خرید بهطور کلی تجزیه و
تحلیل شدهاید و مناسبترین محصول برایتان انتخاب
شده است.
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تحلیلهـای آمـاری نشـان از رسمایهگـذاری
درصـدی مراکـز خریـد روی سنسـورها دارد45
کـه حکایت از تسـهیل فرایند خرید در سـالهای
 با این میـزان رسمایهگـذاری و توجه.آینـده اسـت
ویـژهای کـه بـه ایـن مقولـه بـا کمـک فناوریهـا
، بهطور قطـع مالهـا در آینده،ایجـاد شـده اسـت
.روزهـای درخشـانی را تجربـه خواهنـد کـرد

1.

2.
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مجتمعهای تجاری چند منظوره
نیاز جوامع درحال توسعه
حسین لطیفی

افراد یک جامعه در حال توسعه به دلیل روند رو به رشد آن و رسعت باالی آن ،ملزم به همسویی و
تالش برای عقب مناندن ازجامعهایاند که هر روز با پدیدههایجدیدتری رو به رو میشود .در چنین
جامعهای که افراد بیشرت اوقات روز را برای رشد و پیرشفت به کار میپردازند ،موضوع تفریح و اماکن
تفریحی نیازی است که به شدت احساس میشود و دلیل آن نبود زمان مناسب برای گذراندن اوقات
فراغت است .درکنار افراد شاغل ،کودکان ،میانساالن و ساملندان نیز به فضاهای امن و به دور از
مشغلههای روزمره نیاز دارند.
کودکان برای رشد جسمی ،پرورش فکری و افزایش توان در برقراری روابط اجتامعی نیاز به فضاهایی
دارند که آنها را تشویق به تحرک وجنبش کند و با بازی و رسگرمیهای فکری بهروز ،ذهنشان را فعال
سازد و این بازی و رسگرمیها اگر به شکل گروهی و دستهجمعی باشد تاثیر بیشرتی بر رشد کودکان
خواهد گذاشت .اگرچه درحال حارض ،وجود محیطی با امکانات کامل ،پیرشفته و ایمن یک نیاز مهم
محسوب منیشود اما با ایجاد و به کارگیری آن و مشاهده تاثیرات آن بر رشد کودکان میتواند به
یکی از اماکن محبوب برای پدران و مادرانی تبدیل شود که میخواهند فرزندانشان افرادی موفق در
جامعه باشند.
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محیطهایی که با کاربری تفریحی و برای گذراندن اوقات
فراغت طراحی میشوند ،باید ویژگیهایی داشته باشند،
ازجمله:
 1 .1امکانات فرهنگی ،رسگرمی و ورزشی
2 .2پارکینگکافی
3 .3فضای غذاخوری مناسب
4 .4امکانات بهداشتی و درمانی
5 .5دسرتسی آسان
6 .6محیط امن و مطلوب
در اولیـن گام ،اماکن تفریحـی باید برای بازدیدکنندگان
آسـایش و آرامـش خیـال فراهـم کنـد؛ بـه ایـن منظـور که
بازدیدکننـدگان نبایـد در هنـگام ورود بـه مجموعـه بـا
مشـکالتی ماننـد ترافیک بـرای ورود ،کمبود جـای پارک
و حتـی تراکـم جمعیـت در فضاهـای عمومـی مجموعـه
مواجـه شـوند و از طـرف دیگـر مجموعـهای بـا اسـتقبال
روبـهرو میشـود که در کنار فراهم کـردن نیازهای اولیه،
بتوانـد با ارائـه خدماتی ویـژه بازدیدکنندگان را شـگفت
زده کنـد .بهنظـر هالبروک و هیرشـمن ( )1982قضـاوت
مشتریان در مـورد مانـدن یـا منانـدن در یـک مجتمع بر
اسـاس دریافـت کیفیـت مورد انتظـار آنهاسـت [.]1
استفاده از امکانات با کیفیت در این مجموعهها مانند
صندلیهای مناسب در سینام و سالنهای اجتامعات،
فضاسازی زیبا و استفاده از تجهیزات با کیفیت در راهروها
حتی اگر مشهود نباشند ،ناخوداگاه در ذهن بازدیدکننده
تاثیر مثبت میگذارند و حس خوبی را القا میکنند.
همچنیــن ،میتــوان بــا برگــزاری برنامههــای رسگرمــی
ماننــد فســتیوالها کــه جنبــه فرهنگــی دارنــد یــا بــه کار
بــردن ابــزاری بــرای رسگرمــی ماننــد آبمناهــا ،خاطــرهای
مانــدگار در ذهــن بازدیدکننــدگان ثبــت کــرد ،خاطــرات و
احساســاتی کــه میتوانــد هــر کــدام از بازدیدکننــدگان را
بــه همراهانــی وفــادار تبدیــل کنــد تــا بــا تبلیغــات کالمــی
خــود مجموعــه و امکانات آن را به اطرفیانشــان بشناســانند.
هامنطــور کــه اشــاره شــد ،مــردم در جوامــع در حال توســعه
و پیرشفتــه ،زمــان محــدودی بــرای اوقــات فراغــت دارنــد
و بایــد بــه مکانــی برونــد کــه در کمرتیــن زمــان ،بیشــرین
خدمــات را دریافــت کننــد و بتواننــد از میــان امکاناتــی
ماننــد ســالن ســینام ،ســالن کنــرت ،فضاهــای ورزشــی
گوناگــون و شــهربازی ،تفریــح مــورد نظــر خــود را انتخــاب
کننــد و در کمرتیــن زمــان بــه انــواع رســتورانها بــرای
رصف یــک وعــده غذایــی دسرتســی داشــته باشــند و حتــی
بتواننــد خریدهــای خــود را انجــام دهنــد .نیــل و همــکاران
( )2007نشــان دادنــد کــه رضایــت از ابعــاد خدمــات،
نقــش قابــل مالحظــهای در شــکلگیری رضایــت کلــی از
خدمــات ســفر گردشــگری داشــته و نقــش مهمــی در رفــاه
تفریحــات ایفــا میکنــد و میــزان رفــاه خریــد ادراک شــده
در یــک مجتمــع تجــاری میتوانــد بــه واســطه دسرتســی
بــه امکانــات تفریحــی ،امــکان رصف غــذا و نوشــیدنی در
مجتمــع تجــاری و در نظــر گرفــن امکانــات برای کــودکان،
جوانــان و افــراد بزرگســال را فراهــم کنــد [.]2
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همچنین ،سهولت در خرید اقالم مورد نیاز و رفع رسیع و آسان نیاز مراجعهکنندگان نیز از ویژگیهای
بسیار مهم در مجتمعهای تجاری چندمنظوره است .سهولت خرید به معنای توانایی انجام وظیفه در
کوتاهترین زمان و با حداقل هزینه انرژی انسانی است .ایجاد رشایطی که موجب شود یک مراجعهکننده
در یک مجتمع تجاری خریدی آسان را تجربه کند ،باعث ایجاد حسی خوب مانند حس پیروزی در فرد
شده و از طرفی میتواند این امکان را برای او ایجاد کند تا خریدی برنامهریزی شده برای مدتی طوالنی
انجام دهد .لی و همکاران ( )2002نشان دادند؛ سهولت خرید یک محصول بر رفاه مرصفکننده تأثیر
میگذارد[ ،]3به طور مشابه گرزسکوویاک و همکاران ( )2006دریافتند مشرتیانی که میتوانند محصولی
را با رصف کمرتین تالش و انرژی خریداری کنند ،احساس رفاه خرید دارند [.]4
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تا کنون در ایران به ساخت چنین مجموعههایی که بتواند متام این ویژگیها را کنار هم گرد آورد و
ظرفیت پاسخگویی به نیاز همه مراجعهکنندگان را داشته باشد توجه الزم نشده است ،حتی در تهران
مجموعههایی که ساخته میشوند ،فاقد الزامات اولی ه هستند.
مردمایرانبهویژهافرادیکهدرشهرهایبزرگزندگیمیکنندنیازبهمراکزومجتمعهاییدارندکهبتوانند
در آن به تفریح بپردازند ،خریدهای خود را انجام دهند ،اوقات فراغت کودکان را فراهم کنند و حتی نیازهای
پزشکی و بهداشتی خود را برطرف سازند .بدون شک ،وجود چنین مجتمعهایی نه تنها میتواند بسیاری از
نیازهایروزمرهشهروندانرابرطرفکندبلکهمیتواندنقطهقوتیبرایجذبگردشگرانداخلیوخارجیشود.
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رشد اقتصادی یک فروشگاه
منوط به طــراحی هوشمندانه
امروزه ،توسعه فعالیتها و حضور در عرصه صنعت دكوراسیون و دکور فروشگاهی به كادری متخصص و بهرهگیری از
امكانات تحقیقاتی پیرشفته و فنآوری نوین دنیا نیازمند است .در سالهای اخیر ،آگاهی از ارزش طراحی داخلی فضاهای
فروشگاهی ،فعاالن صنعت خردهفروشی را مجاب کرده است تا طراحی فروشگاههای خود را با استفاده کمک رشکتهای
متخصص در این زمینه به استانداردهای بیناملللی نزدیک کنند .جزئیات متعددی در طراحی داخلی یک فروشگاه در
نظر گرفته میشود و تنها یک طراحی هوشمندانه و اجرای درست آن طرح میتواند موجب متایز یک فروشگاه با کاربری
مشخص از بقیه فضاهای فروش با کاربری مشابه شود .توجه به اصول طراحی در ضوابط و ویژگیهای یک فروشگاهها که
استانداردهای مختص به خود را دارند ،موجب رشد اقتصادی و تاثیرگذاری بر مخاطبان خواهد بود .جهت بررسی این
عرصه از صنعت با علی زبردست مدیرعامل رشکت «پایا طرح و فرم»که از پیشگامان در عرصه دکوراسیون فروشگاهی و
تجاری است ،به گفتوگو پرداختیم که رشح آن را در ادامه میخوانید.
در ابتدا در مورد فعالیت و تاریخچه رشکت پایا طرح وفرم توضیح بفرمایید .در این مسیر چه افتخاراتی را کسب
کردهاید؟
رشکت پایا طرح و فرم به عنوان عضوی از گروه صنعتی پایا (تاسیس  )١٣٧٠در سال  1384به همت كادری متخصص و
با بهرهگیری از امكانات تحقیقاتی پیرشفته و فن آوری نوین دنیا در راستای توسعه فعالیتها و حضور در عرصه صنعت
دكوراسیون آغاز به کار کرده است و در سالهای متامدی حضور در عرصه دکوراسیون و دکور فروشگاهی ،موفق به
كسب  9مدال منطقهای و بیناملللی شده است که مهر تائیدی بر بهبود مداوم و افزایش بلوغ سازمان در راستای کسب
استانداردهای بیناملللی و رقابت در سطح کیفیت جهانی است .در حال حارض ،رشکت پایا طرح وفرم در مساحتی بالغ
بر  10هزار مرت مربع و با بهرهگیری از ماشینآالت پیرشفته و خطوط متام اتوماتیك رنگ پودری الکرتو استاتیک ایتالیا
بهعنوان بزرگرتین طراح و تولیدكننده دکوراسیون فروشگاهی با اجرای بیش از  ١2٠هزار مرتمربع فضای فروشگاهیجهت
شاخصترین برندهای دنیا در ایران مشغول به فعالیت است.

علی زبردست

مدیر عامل شرکت پایا
طرح وفرم
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همچنین ،موجب افتخار ماست که نام ایران
عزیز را در کنار دیگر سازندگان معروف دنیا ،با
حضور چشمگیر و قوی در عرصه طراحی ،ساخت
و اجرای دکوراسیونهای فروشگاهی ،قرار دادهایم
و بهعنوان تنها مجری و سازنده غیر ایتالیایی
پروژههای دكوراسیون فروشگاههای زنجیرهای
«بنتون» (تحت لیسانس كمپانی بنتون ایتالیا)
حضور داریم و موفق به دریافت تائیدیه كیفیت از
كمپانیهای اروپایی و بیناملللی مانند «كارفور»
فرانسه« ،دبنهامز» انگلستان (در زمینه طراحی،
ساخت و تجهیز پروژههای دكوراسیون) و كمپانی
«بی.ای.تی» انگلستان (در زمینه طراحی و
ساخت استندهای محصول در ایران) شدهایم.
رشکت «پایا طرح و فرم» در پیادهسازی
استانداردهای بیناملللی در این صنعت چه تا
چه میزان موفق عمل کرده است؟
در سالهای اخیر که برندهای تجاری معترب در
بازار ایران فعال شدند ،الزاماتی برای رعایت این
استانداردها در دستور کار خود قرار دادند که
رشکت پایا طرح و فرم به عنوان رشکت پیشتاز
در این زمینه با تخصص ایدهپردازی ،طراحی،
تولید و اجرای دکوراسیون فروشگاهی و تجاری و
محصوالت دکوراتیو خالقانه ،همواره پیشقدم و
پیرشو در استانداردسازی در عرصه دکوراسیون

فروشگاهی بوده است .علیرغم اینکه تا چند
سال گذشته ،توجه زیادی به این موضوع وجود
نداشت ،آگاهی از ارزش طراحی داخلی فضاهای
فروشگاهی ،فعاالن صنعت خردهفروشی را مجاب
کرده است تا طراحی فروشگاههای خود را با
استفاده کمک رشکتهای متخصص در این زمینه
به استانداردهای بیناملللی نزدیک کنند و رشکت
پایا طرح و فرم به عنوان مجموعهای که مهارت و
تجربه را در کنار دانش و طراحی روز دنیا دارد،
توانسته است همگام با مشرتیهای گرانقدر
خود ،شانه به شانه یکدیگر قدم برداشته و در
خلق فرصتها و طرحهای نوآورانه ،پیشگام باشد.
اگر بخواهیم به تعدادی از این استانداردها
اشارهکنیم،اصلیترینمواردکدامهستند؟
طراحی و تعریف ورودیها ،معرفی نشانههای
تجاری با استفاده از فضای فروشگاه ،تقسیمبندی
فضاهای داخلی ،ارتباط و حرکت در فروشگاه،
انتخاب رنگها با توجه به نوع کاال ،نورپردازی
و طراحی دکور متناسب با ارزش کاالها ،محل
قرارگیری صندوق و توجه به احساس مشرتی
هنگام قرار گرفنت در فضای فروشگاه از مواردی
است که حتام باید از این استانداردها پیروی کنند.
تاثیر طراحی دکور بر صنعت خرده فروشی
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راچگونهارزیابیمیکنید؟
جزئیات متعددی در طراحی داخلی یک فروشگاه
در نظر گرفته میشود و تنها یک طراحی
هوشمندانه و اجرای درست آن طرح میتواند
موجب متایز یک فروشگاه با کاربری مشخص از
بقیه فضاهای فروش با کاربری مشابه شود .توجه
به اصول طراحی در ضوابط و ویژگیهای یک
فروشگاه لباس ،تجهیزات ورزشی ،کیف ،کفش
و  ...که هر کدام استانداردهای مختص به خود
را دارند ،موجب رشد اقتصادی و تاثیرگذاری بر
مخاطبان خواهد بود.
در پایـان ،چـه صحبتی با فعـاالن صنعت
خردهفروشـی دارید؟
به عنوان بسرتساز و پیرشو در فعالیتهای ذکر
شده با تکیه بر مزیتهای رقابتی همراه با کادر
مدیریتی باتجربه و متخصص ،تیم ایدهپردازی،
طراحی و معامری خالق و ماهر و تیم تخصصی
مهندسی و ساخت در زمینه ساخت و مهندسی
دکوراسیون موجب افتخار است در راهی که
پیمودهایم ،همکاران و دوستان گرانبهایی به
مجموعه ما پیوستهاند و امید داریم ،عزیزانی
که در تالش برای ارتقای سطح کسب و کار خود
هستند را نیز در مجموعه پویا و قدرمتند پایا طرح
و فرم ،در کنار خود داشته باشیم.
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مجتمعهای چندمنظوره تجاری؛
فرصتیجدیدبرایمشاغلخدماتی
مهدی شایگان

با وجود تأکید تحلیلگران بازا ِر کار مبنی بر بیثباتی و عدم امنیت در مشاغل خدماتی ،آمارها از باال بودن
گرایشجوانان بهویژه زنان به مشاغل خدماتی خرب میدهد.
در طول یک دهه گذشته ،گرایش به مشاغل خدماتی در ایران بهشدت افزایش یافته تا جایی که امروز مشاغل
خدماتی به باالترین سهم اشتغالزایی در بازارکار رسیده و جذابیت کسب وکارهای خدماتی ،بسیاری از
کارجویان را به مشاغل خدماتی عالقمند کرده است.
این در حالی است که ،کارشناسان معتقدند بدون همراهی بخشهای صنعت و کشاورزی ،توسعه اشتغال در
بخش خدمات منجر به بازار کار متعادلی نخواهد شد.
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آنهــا میگوینــد امــکان اینکــه بســیاری از مشــاغل خدماتــی از
ثبــات و امنیــت مناســبی برخــوردار باشــند ،وجــود نــدارد؛ به
همیــن دلیــل ،دولــت باید بســرهای توســعه اشــتغال در متام
بخشهــا از جملــه صنعــت را فراهــم کنــد.
در گذشــته نــه چنــدان دور ،شــاید  200تــا  300شــغل خدماتــی
وجــود داشــت امــا امــروز بــا ظرفیتهــای جدیــدی کــه در
حــوزه خدمــات ایجــاد شــده ،تعــداد مشــاغل ایــن حــوزه
افزایــش یافتــه اســت.
مشــاغل خدماتــی همیشــه پایــدار نیســتند و در فصولــی از
ســال کاهــش یــا افزایــش مییابنــد امــا بــه رسعــت ایجــاد
ظرفیــت کــرده و ایــن از مزیتهــای منحــر بــه فــرد
آنهاســت.
مرکــز آمــار ایــران در گزارشــی ،تعــداد شــاغالن در بهــار 1394
را  21میلیــون و  860هــزار و  836نفــر اعــام کــرد کــه از ایــن
میــزان ،ســهم شــاغالن در بخش خدمــات حــدود  47.9درصد
و برابــر بــا  10میلیــون و  465هــزار و  707نفــر بــوده اســت.
بــا ایــن وجــود ،ســهم اشــتغال در بخــش صنعــت ،بــا 33
درصــد 7 ،میلیــون و  205هــزار و  841نفــر و ســهم اشــتغال در
بخــش کشــاورزی بــا  19.2درصد 4 ،میلیــون و  189هــزار و 558
نفــر گــزارش شــده اســت.
هــم اکنــون ،اقتصــاد ایــران بــر ســه پایــه اصلــی خدمــات،
صنعــت و کشــاورزی شــکل گرفتــه و نیروهــای کار شــاغل در
بــازار کار کشــور در ایــن ســه گــروه قــرار دارنــد.
در حالیکــه اشــتغال در بخــش کشــاورزی بــا کمرتیــن اقبــال
از ســوی کارجویــان رو بــه روســت ،بخــش خدمــات نــه تنهــا
باالتریــن میــزان جــذب را بــه خــود اختصــاص داده بلکــه
بیشــرین تعــداد متقاضیــان کار را نیــز در اختیــار دارد.
بــا ایــن تفاصیــل ،کارشناســان بــر ایــن باورند که رشــد اشــتغال
در بخــش صنعــت میتوانــد بــه کاهــش نــرخ بیــکاری و ایجاد
مشــاغل پایــدار در کشــور منجرشــود.
آمارهــا نشــان میدهــد که در ســال  ،1384زنــان  28درصــد در
مشــاغل صنعتــی ،حــدود  34درصــد در مشــاغل کشــاورزی و
 38درصــد در حــوزه خدمــات مشــغول بــه کار بودنــد امــا طی
ایــن ســالها تغییــرات قابــل توجهــی در حوزههــای شــغلی
زنــان رخ داده اســت ،بهنحویکــه دو بخــش کشــاورزی و
صنعــت بــه تدریــج ســهم کمــری از اشــتغال زنــان را بــه خــود
اختصــاص داده و در مقابــل درصــد بیشــری از زنــان شــاغل،
مشــغول کار در حــوزه خدمــات شــدند.
تـداوم تغییـرات سـاختاری بـا گذشـت هشـت سـال ،آمارهای
مذکـور را تغییـر داده اسـت ،بـه گونـهای که هم اکنون سـهم
مشـاغل خدماتـی از کل مشـاغل زنـان ایرانـی بـه  52درصـد و
مشـاغل کشـاورزی به  23درصد رسـیده و مشـاغل صنعتی به
 25درصـد کاهـش یافته اسـت.
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بخش خدمات با مرصف
عامه مردم در ارتباط است
عبداللــه مختــاری از کارشناســان بــازار کار ،دلیل
ایــن امــر را در گرایــش مــردم بــه مــرف و ارتباط
آنهــا بــا کاالهــای مرصفــی و خدماتــی میدانــد.
وی معتقــد اســت ،از آنجــا کــه بخــش خدمــات
بــا مــرف و احتیاجــات عامــه مــردم در ارتبــاط
اســت ،طبعــا میــل و گرایــش بــه بخــش خدمــات
بیــش از ســایر بخشهاســت و همیــن متایــل
موجــب شــده تــا فرصتهــای شــغلی در بخــش
خدمــات افزایــش یابــد.
مختــاری فراهــم نکــردن ســاز و کارهــای مناســب
ش کشــاورزی و صنعــت و متایــل مــردم به
در بخـ 
دریافــت خدمــات و کاال را از دالیــل جذب شــدن
مــردم بــه بخــش خدمــات میدانــد.
در این خصوص حمید حاج اسامعیلی ،کارشناس
اقتصادی نیز می گوید :مشاغل خدماتی همیشه
پایدار نیستند و در فصولی از سال کاهش یا
افزایش مییابند .بنابراین ،اگر کشور دچار مشکل
شود ،این مشاغل پایداری خود را به رسعت از
دست میدهند؛ همچنان که میتوانند به رسعت
ایجاد ظرفیت کنند.
بــه عــاوه ،دولــت بایــد دربخشهــای گردشــگری
و  ITرسمایهگــذاری کنــد و فرصتهــای شــغلی
ایــن بخشهــا را بــه تناســب نیــاز بــازار کار در
اختیــار کارجویــان و دانشآموختــگان قــرار دهــد.
در کشــورهایی کــه اقتصــاد آنهــا مبتنی بــر تولید
نیســت و نیــاز بــه رسمایهگــذاری بــرای تأســیس
بنگاههــای خدماتــی رو بــه کاهــش اســت ،رونــق
بخــش خدمــات نیــز بیشــر اســت.
ایــن فعــال حــوزه کار میافزایــد :از آنجــا که عمده
فعالیتهــای کشــاورزی و صنعتــی در کشــور در
اختیــار دولــت اســت و مشــاغل مســتمر و پایــدار
در بخــش صنعــت بیشــر تعریــف میشــود ،لــذا
ظرفیتســازی و توســعه آن کمــر اتفــاق افتــاده
و بــه تبــع آن ،رشــد و جهــش اشــتغال در بخــش
صنعــت نیــز کمــر دیــده میشــود.
کارشناســان از جملــه عوامــل موثــر در رشــد

دکومان  /نشریه تخصصی مبلمان ،معماری و دکوراسیون داخلی

شماره 6و  ،7دوره جدید ،سال هشتم /

اشــتغال بخــش خدمــات را عــدم ظرفیتســازی
مناســب ،نبود اســراتژی مشــخص در بخشهای
اقتصــادی و مهیــا نبــودن زیرســاختهای توســعه
اشــتغال در حوزههــای کشــاورزی و صنعــت
میداننــد.
مجتمعهــای تجــاری و چندمنظــوره امــروز بــا
ظرفیتهــای چندگانــه خــود بــه منــادی بــرای
ایجــاد اشــتغال در زمینــه مشــاغل خدماتی مبدل
شــدهاند .ظرفیتهــای تجــاری و اقتصــادی
فراهــم شــده در ایــن بازارهــا موجــب ایجــاد
اشــتغال در بخشهــای هتلداری ،رســتوران داری،
حمــل و نقــل ،انبــارداری ،تاکســیرانی ،آژانسهای
مســافرتی ،مراکــز بهداشــتی ،مؤسســات فنــی و
تبلیغاتــی ،فروشــندگی و بخشهــای مرتبــط بــا
آن میشــود کــه در رشایــط نامســاعد اقتصــادی
کشــور ،فضــای امنــی را بــرای اشــتغالزایی
و ایجــاد رفــاه ،علیرغــم تاکیــد اقتصاددادنــان
بــر موقــت بــودن شــغلهای خدماتــی فراهــم
میکنــد.
از آنجا که ایجاد اشتغال در بخشهای صنعتی و
کشاورزی بسیار پرهزینه و زمانبر خواهد بود و
دولت را برای رسیدن به اهداف اشتغالزایی در
برنامههای پنج ساله با مشکل مواجه میکنند،
میتوان از ظرفیت بازارهای بزرگ چندمنظوره
برای تعبیه شغلهایی که با ایجاد یکی چندین
شغل در راستای آن فراهم می شود ،سود برد.
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ایجـاد مغازههایـی کـه بـه فـروش کاالهـای
داخلـی و خارجـی در کنار خدمات فرهنگی
و سـیاحتی میپردازند ،شـهربازی ،امکانات
ورزشـی ،رسـتورانها و سـایر مجموعههـای
ذیربـط ،گروهـی از شـغلهای سلسسـله
وار را ایجـاد میکنـد کـه بـه زایـش و ایجـاد
شـغلهای تابـع کمـک میکننـد.
البته این بازارهای چندمنظوره تجاری با
منتقدانی نیز همیشه همراه بوده است؛
زیرا آنها بر این باورند که به زودی خریدهای
الکرتونیکی جای خریدهای حضوری را
خواهند گرفت و عرصه را بر رقیبان تنگ
خواهند کرد اما نباید از یاد بربیم که
کشورهای جهان سوم به دلیل ساختارهای
اقتصادی ،هنوز فرصتهای زیادی برای
اشتغالزایی در بخش خدمات و استفاده
از ظرفیتهای بازارهای بزرگ چندمنظوره
دارند تاجایی که حتی کشورهای پیرشفتهای
چون آمریکا ،انگلستان ،کانادا و ...نیز از
فرصتهای پیش رو نهایت استفاده را
میکنند و تراکنشهای مالی انجام شده در
این بازارها بسیار قابل توجه است.
ِ
پیش رو
با وجود بیان متام مزیتهای
در ایجاد بازارهای چندمنظوره تجاری،
دولتها و بخش خصوصی باید نگاهها را به
دوردستها و فرصتهای جدیدی که در
اقتصاد دنیا توسط صاحبانرسمایه و متفکران
اقتصادی ایجاد میشود ،بدوزند تا به جای
دنبالهروی در حرکتهای اقتصادی ،نقشی
پیرشو در اقتصادجهانی بازی کنیم.

