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 EDITORIAL
NOTE

سخن سردبیر و مدیر مسئول

رشکــت مبلــان اداری فضاگویــا در دهــه ســوم فعالیــت خــود در عرصــه طراحــی دکوراســیون داخلی و 
تولیــد مبلــان اداری مشــغول فعالیــت اســت. رویکرد توســعه ای و طی کردن مســیر پیرشفــت بیش از 
هــر چیــز همــواره مــد نظــر مدیــران و کارکنــان ایــن رشکــت بــوده اســت. همیــن اندیشــه باعث شــده 
اســت کــه رشکــت فضاگویــا همیشــه در صــدر اجــرای پروژه هــای بــزرگ ملــی در صنایع مختلــف قرار 

داشــته باشد. 
تبحــر در کســب و کار و وجــود ســاختار مناســب و مبتنــی بــر رویکرد فرآیندی، موجب شــده اســت که 
ایــن رشکــت در تولیــدات خــود رسعــت و کیفیــت را بــا هــم بــرای تحقــق خواســته های مشــریان بــه 

ارمغــان آورد.
در حــال حــارض نیــز بــا امیــد بــه خداوند منــان و همت همکاران توانســته اســت در پــی پیرشفت های 
چشــمگیری کــه در ســالیان فعالیــت خــود داشــته اســت، نخســتین شــاره نرشیــه تخصصــی رشکــت 
فضاگویــا را بــه چــاپ برســاند تــا خواننــدگان را از توانایی هــا و پتانســیل های ایــن رشکت و مســیر رشــد 

خــود آگاه ســازد. 
در ایــن نرشیــه عــالوه بــر مطالــب مفیدی کــه در زمینــه دکوراســیون داخلی بــرای خوانندگان گــردآوری 
شــده اســت، بــه طــور مختــر معرفــی از رشکــت بــی پــرت کــه در واقــع زیرمجموعــه ای از رشکــت 

فضاگویــا اســت، آورده شــده اســت. 
قابــل پیش بینــی اســت، بــا رونــد صعــودی کــه رشکــت فضاگویــا در متــام ایــن ســال ها داشــته اســت، 

بتوانــد یکــه تــاز ایــن میــدان در بازارهــای داخلــی باشــد. 
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معرفی شرکت فضاگویا

رشکت فضاگویا با سه دهه فعالیت در عرصه طراحی و تولید مبلان اداری و دکوراسیون داخلی، توانسته است 
با تالش فراوان در این بازار گسرده گوی سبقت را از دیگر رقبای خود برباید. این رشکت با به کار بردن آخرین 
فناوری های روز دنیا، از پیشتازان این عرصه است. رشکت فضاگویا محصوالت خود را با به کارگیری متخصصان 

طراحی و صنعت چوب و مرغوب ترین مواد اولیه و تنوع در طرح، رنگ، اندازه و رعایت استانداردهای ملی و 
بین املللی با کیفیتی عالی و بی نظیر تولید می کند. 

این رشکت با نوآوری  در صنعت چوب و ام دی اف و به کارگیری پیرشفته ترین ماشین آالت 
و دستگاه ها، سیستم مادوالر را در صنعت مبلان اداری و تجهیزات اداری کشور 

طراحی و معرفی کرده است. همچنین، با توجه خاص به بهینه سازی مرف انرژی و 
فضاسازی های مبتنی بر سالمت و بهداشت محصوالتی منحر به فرد تولید می کند.

محصوالت این رشکت به سه دسته تقسیم می شوند.

دسته بندی محصوالت شرکت فضاگویا 
تاپ الین: کاالیی با کالس ویژه است که به باالترین سطوح مدیریتی سازمان ها تعلق دارد و راحتی و زیبایی 

از مختصات بارز آن ها است و از کیفیت خاصی نیز برخوردار است. طراحی های محصوالت تاپ الین ویژه 
این کالس است. در ساخت آن ها از بهرین و مرغوب ترین مواد اولیه و ابزار و یراق به کار می رود. اندازه این 

مبلان با توجه به خاص بودن مشریانش متناسب با آن ها در نظر گرفته می شود. 

مید الین: کاالیی است که برای سطوح عمومی سازمان ها طراحی 
و ساخته می شود. در ساخت این محصوالت نیز از مواد اولیه و 

ابزار و یراق با کیفیت استفاده می شود و در طراحی  آن ها نوآوری، 
زیبایی و تناسب با کاربری خاص آن مد نظر است. برای راحتی و 

سالمت کارکنان اصول ارگونومی و استانداردهای HSE با دقت در 
محصوالت لحاظ می شوند.

اکو الین: کاالیی است که کامالً اقتصادی شده است و برای سازمان هایی که برای تهیه مبلان اداری محدودیت 
بودجه دارند توصیه می شود. این محصوالت با استفاده از پنل ها بدون دور ریز تهیه می شوند و در عین حال از 

استاندارها ی الزم برخوردارند و در اندازه های تغییرناپذیر ارائه می شوند. 

این دسته بندی محصوالت موجب می شود که مشریان به راحتی بتوانند مبلان مورد نیاز خود را با توجه 
به تنوع فراوان محصوالت پیدا کنند و به نتیجه دلخواه برسند. رشکت فضاگویا با تجربه ای که در این 

زمینه دارد با نیازسنجی توانسته است همیشه و در همه زمان ها مشریان خود را راضی نگه دارد.  



6

EXHIBITION ــان اداری  ــی مبل ــگاه بین امللل ــن منایش هفتمی
ــا 24 دی  ــخ 21 ت ــه مــدت چهــار روز در تاری ب
مــاه در محــل دامئــی منایشــگاه های بین املللــی 
تهــران برگــزار خواهــد شــد. رشکت کننــدگان در 
ایــن منایشــگاه محصــوالت و خدمــات خــود را 
ــتاوردها  ــن دس ــه آخری ــی ارائ ــدف معرف ــا ه ب
لــوازم  مبلــان،  اداری،  مبلــان  صنایــع  در 

تزئینــی و مصنوعــات چوبــی، شــناخت نیازهــا و ســایق مشــریان، افزایــش 
ــادل  ــاخص های اســتاندارد و آشــنایی و تب ــد، رســیدن بــه ش ــت تولی کیفی
ــت و  ــاندن ظرفی ــر و شناس ــا یکدیگ ــدگان ب ــا و تولیدکنن ــات رشکت ه تجربی
توامنندی هــای خــود در تولیــد و ارائــه کاال و خدمــات بــه منایــش می گذارنــد.

ــه،  ــز، کتابخان ــر، می ــی تئات ــی اداری و آمف ــواع صندل ــگاه، ان ــن منایش در ای
فایــل، تجهیــزات و لــوازم تکمیلــی اداری، مبلــان و دکوراســیون اداری، 
ــدگان  ــد بازدیدکنن ــرض دی ــط در مع ــای مرتب ــیون اداری و نرم افزاره اتوماس

ــت.  ــی اس ــرد صادرات ــا رویک ــور ب ــل کش ــان اداری در داخ ــد مبل ــت از تولی ــگاه حای ــزاری منایش ــت برگ ــت. اولوی ــد گرف ــرار خواهن ق
ــا برنامه ریــزی دقیــق و حســاب شــده در پــی آن  ــا نیــز در هفتمیــن منایشــگاه بین املللــی مبلــان اداری رشکــت خواهــد کــرد و ب رشکــت فضاگوی

اســت کــه از دســتاوردهای جدیــد خــود  رومنایــی کنــد.  

برگزاری نمایشگاه بین المللی مبلمان اداری با هدف بسترسازی 
برای سرمایه گذاری مشترک
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ارگونومی 
چیست؟

ارگونومــی در لغــت بــه معنــای قانــون كار و در عمــل تطابــق و ســازگاری محیــط كار، ابــزار كار و رشایــط 
ــا توانایی هــای جســمی و روانــی افــراد اســت و همچنیــن دانشــی اســت کــه كاربــردی مركــب از  كار ب
ــه در  ــد. ارگونومــی رشــته ای اســت ک ــار هــم اصــول آن را تشــکیل می دهن ــف در كن ــه مختل ــوم پای عل
تــالش بــرای برقــراری ارتبــاط میــان کار و زندگــی هــدف اصلــی آن اســت. پيدايــش ارگونومــي بــه زمــان 

ــردد. ــي برمي گ انقــالب صنعت
ارگونومــی بــا هــدف برخــورداری از تندرســتی، تقویــت توانایی هــای بــدن، بــاال بــردن راندمــان فعالیــت، 
رهایــی از عوارضــی همچــون اســرس، چاقــی و درد در نواحــی مختلــف بــدن و بیاری هایــی کــه در اثــر 

اصول ارگونومی 
• طراحــی مبلــان اداری در 

بهــره وری،  ارتقــای  جهــت 
كیفیــت  و  كاری  زندگــی 

تولیــد.
كاری  فضاهــای  طراحــی   •
و  ســهولت  جهــت  در 
ــات و  ــات خدم ــت عملی رسع

نگهــداری.
• طراحــی روش هــای كاری و 
تخصیــص وظیفــه بیــن کاربــر 

و ماشــین.
و  محیــط  دمــای  كنــرل   •
در  كار  محیــط  در  صــدا 
ــی  ــر و ایمن ــد به جهــت تولی

كاركنــان.
• نورپــردازی صحیــح محیــط 

کاری.
ــن پایه هــای آن  ــع انســاين را در هــر ســازماين مهم تري ــه مناب ــن اســت ک ــم ای مســئله مه

ــاين  ــع انس ــدون مناب ــازمان ها ب ــه س ــد ک ــلم باش ــا مس ــر م ــع ب ــم و در واق ــازمان بدانی س
يب معنــی و بــدون  اعتبــار هســتند. در نظــر داشــن اصــول ارگونومــي در محیــط كار، موجــب 

ــی  ــم ارگونوم ــاس عل ــر اس ــويل و ب ــي اص ــا طراح ــود. ب ــاين مي ش ــع انس ــالمت مناب ــظ س حف
ــرد.  ــاب ك ــا اجتن ــیاری از هزینه ه ــدن بس ــل ش ــوان از متحم مي ت

جنبه هاي بهداشتي اصول ارگونومي
• پيشگريي از آسیب ها و اختالل ها. 

• طراحي بهينه محیط های كاري.
• استفاده بهینه از انرژي و توانایی های افراد و کارکنان.

• رصفه جویی در هزینه ها. 
• حــذف خســتگي نــايش از كار ماننــد خســتگی چشــمي، خســتگی بــدن، خســتگي فكــري و عصبــي و خســتگي های 

مزمــن کــه عــوارض خســتگي نیــز شــامل كاهــش توجــه و دريافــت، كاهــش رسعــت عملكــرد و همچنیــن كاهــش دقــت 
و افزايــش اشــتباهات اســت.

رشکت هایــی ماننــد فضاگویــا کــه بــرای منابــع انســانی بســیار اهمیــت قائــل هســتند، متــام لــوازم و مبلــان اداری آن هــا بــر 
اســاس علــوم ارگونومیــک ســاخته و تولیــد می شــوند. بــا ســاخت و تولیــد لــوازم اداری ارگونومیــک و ســفارش بــه فضاگویــا در 

ــگیری  ــتند، پیش ــا هس ــل ش ــای بی بدی ــه رسمایه ه ــان ک ــه کارکن ــدی ب ــیب های ج ــی و از آس ــود رصفه جوی ــی خ ــای آت هزینه ه
خواهــد شــد.

ایجــاد  متــادی  کشــش های 
پیــدا  همچنیــن  و  می شــوند 
کــردن روش هایــی بــرای درســت 
تکــراری  کارهــای  دادن  انجــام 
یــا ســنگین ایجــاد شــده اســت. 
یــک  کــه  بدانیــد  اســت  بهــر 
از  دوم متــام آســیب های شــغلی 
ــرکات  ــا ح ــنگین ی ــای س فعالیت ه
ــا  ــه ب ــود ک ــی می ش ــادی ناش مت
در نظــر گرفــن مســائل ارگونومیک 
و  آســیب ها  ایــن  از  می تــوان 
هزینه هــای بســیار زیــاد مرتبــط 

بــا آن کاســت.
در  ســازمان ها و اداره هایــی کــه 
پیــروی  ارگونومیــک  مســائل  از 
دســتورالعمل هایی  می کننــد، 
بــرای طراحــی  ویــژه محــل کار 
ــه  ــان کاری ب ــط کاری و مبل محی

می شــوند.  گرفتــه  کار 

7



8

KELLY       WEARSTLER

کلی ورستلر
بانوی مشهور طراحی داخلی 

کلــی ورســتلر )KELLY WEARSTLER( طراحــی 
نیویورکــی اســت کــه در 21 نوامــر 1967 بــه 
ــت  ــیس رشک ــس از تأس ــت. پ ــده اس ــا آم دنی
ــط  ــام KWID در اواس ــه ن ــود ب ــی خ طراح
طراحی هــای  بــا  توانســت   ،1990 دهــه 
جالــب، ظریــف و پرطــرف دار خــود در صنعت 
ــه شــهرت برســد.  ــا ب ــی در دنی طراحــی داخل

ــی  ــیون داخل ــراح دکوراس ــک ط ــا ی ــه تنه وی ن
اســت، بلکــه در کار طراحــی لبــاس و جواهــرات 
نیــز بســیار موفــق عمــل کــرده اســت و در 
دنیــای هــر او را بــه عنــوان یکــی از مشــهورترین 
موقــر  بانــوی  ایــن  می شناســند.  طراحــان 
ــب  ــوش دارد و متناس ــب و ج ــر جن ــخصیتی پ ش

شــغلش بســیار شــیک پوش نیــز اســت.
مشــریان او افــراد خاصــی ماننــد گویــن اســتفانی 
و گیویــن راســدل هســتند و همچنیــن طراحــی 
ــاز را نیــز وی انجــام داده اســت  خانــه کامــرون دی
و دربــاره خانــه او گفتــه اســت: »پالــت رنگــی اتــاق 

ــاً جــذاب اســت،  انعکاســی از شــخصیت خــود کامــرون اســت و ذات
بــدون آن کــه زیــادی خودمنــا باشــد. کامــرون ســلیقه خیلــی خوبــی 
دارد و می دانــد کــه کــدام رنگ هــا بــا هــم هاهنگــی دارنــد و 
چطــور لــوازم باکیفیــت موجــب خــاص شــدن هــر مکانــی می شــوند.« 
ورســتلر وبالگ نویــس و نویســنده نیــز اســت و تاکنــون چهــار کتــاب 
منتــرش کــرده اســت. نخســتین کتــاب ویModern Glamour اســت. 
شــخصیت او شــبیه ســتارگان راک اســت و بــه جســور بــودن شــهرت 
ــد اســت هــر  ــد. او معقت ــچ ترســی طراحــی می کن ــدون هی دارد و ب
قطعــه از لــوازم یــا مبلــان در دکوراســیون داخلــی ماننــد یــک 

مجســمه منحــر بــه فــرد بایــد دیــده شــود.

جوایــز  اســت  توانســته  بار هــا  او  رشکــت 
بــدون  و  کنــد  خــود  آن  از  را  بین املللــی 
ــی  ــور باورنکردن ــه ط ــای او ب ــک طراحی ه ش
بــا ســایر طراحی هــا متفــاوت هســتند. وی 
ــون  ــتفاده همگ ــود را روی اس ــی خ ــز اصل مترک
از اشــکال متقــارن هندســی گذاشــته و در ایــن 
زمینــه نیــز تــا حــد زیــادی موفــق بــوده اســت. 
ورســتلر در بیشــر کار هــای خــود از شــکل هایی 
ماننــد مثلــث، چندضلعی هــای ناهمگــون و بــه 
طــور اغراق آمیــز از خطــوط پیــچ دار بــا انحنــای 
کــم اســتفاده می کنــد کــه حســی دوگانــه و 
در  می کننــد.  ایجــاد  بیننــده  در  لذت بخــش 
یــک  بــه  بی نظمــی  و  نظــم  او  طراحی هــای 
طراحــی  در  کــه  هســتند  ملــس  قابــل  انــدازه 
ــای  ــر ج ــی ب ــری به یادماندن ــوع و تأثی ــا تن هتل ه

می گذارنــد. 
هتــل امــواج طراحــی شــده توســط او طرحــی 
بــه  مزیــن  اتاق هــای  و  اســت  کم نظیــر 
کفپوش هــای چوبــی بــا طراحی هــای عجیــب و منظــم و مبلانــی بــا 
کمریــن پیچیدگــی آرامــش را بــرای مشــریان بــه ارمغــان می آورنــد. 
از جملــه عنــارص مهــم طراحی هــای او نــوع خــاص نورپــردازی 
ــی  ــه طالی ــک ب ــگ نزدی ــه طــور معمــول طیف هــای رن ــه ب اســت ک
ــن  ــد. ای ــا می کنن ــده الق ــه بینن ــاب را ب ــور آفت ــس ن ــه ح ــد ک دارن
نورپــردازی در کار هایــی کــه او بــا زمینــه کفپــوش تیــره رنــگ انجــام 
داده اســت، بــه طــرز عجیبــی چشــم نواز از کار درآمــده اســت و بــه 
ــردازی و اســتفاده  ــوع نورپ ــوان در ن ــی امضــای کاری او را می ت نوع
ــه  ــار دیگــر او در زمین ــن آث از اشــکال هندســی دانســت. از مهم تری
ــال در  ــل آنگوئی ــوری و هت ــل ویکت ــه هت ــوان ب ــل می ت ــی هت طراح

ــکا اشــاره کــرد. ســانتا مونی
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• در ابتدا ضمن معرفی خود به طور اجالی خالصه ای از سوابق کاری و مدیریتی خود را بیان کنید؟
 تحصیــالت مــن فــوق لیســانس معــاری اســت کــه از دانشــگاه واشــنگن امریــکا گرفتــه ام. در ســال 65 بــه ایــران برگشــتم و در کار ســاختان بــودم. 
ساختان ســازی تــا ســال 73 ادامــه داشــت و در هــان ســال تصمیــم گرفتــم رشکــت تولیــدی فضاگویــا را احــداث کنــم. در ســال 75 تولیــد آزمایشــی را 

رشوع کردیــم و در ســال 76 هــم آن را ثبــت کردیــم. از ســال 76 تــا 96 هــم 20 ســال اســت کــه مدیریــت عاملــی فضاگویــا را دارم.

• نقاط قوت و ضعف رشکت فضاگویا از نظر شا چی هستند؟
نقطــه قــوت فضاگویــا ایــن اســت کــه کارهــای طراحــی و دیزایــن انجــام می دهــد، بــه معنــای اینکــه تولیــد انبــوه نیســت و پــروژه اجــرا می کنیــم و 
نقطــه ضعفــش هــم دقیقــاً همیــن اســت کــه کارهــای اســتاندارد و فیکــس کــه بتوانــد بــه منایندگــی در ســطح کشــور بدهــد انجــام منی دهــد. نقطــه 

ضعفــان مخالــف هــان نقطــه قومتــان اســت. 

ــه  ــا را چگون ــت فضاگوی ــد رشک ــد رش • رون
؟ می بینیــد

تــا 13، 14 ســالگی خــوب بــود. ولــی از 
ــد اقتصــادی  ــه هــر حــال رون ــی کــه ب آنجای
کشــور جــوری اســت کــه رشــد نداشــته ایم، 
ــزات اداری  ــده تجهی ــد تولیدکنن ــن رش ولیک
داشــتیم، بــه عبارتــی، هــان کســانی کــه بــه 
مبلــان اداری احتیــاج داشــتند در ســال 84، 
85، 86 هــان قــدر ماندنــد، ولــی نســبت به 
ــا  ــا ی ــابه م ــه مش ــانی ک ــال ها کس ــان س ه
تولیدکننــده شــدند دو برابــر شــدند. طبیعتــاً 
عرضــه و تقاضــا بــا هــم هیــچ تناســبی 
نــدارد. اگــر کســی بــه مــن بگویــد کــه 
می خواهــد وارد کار تجهیــزات اداری بشــود، 
ــرود کار  ــه ب ــم ک ــه می کن ــه او توصی ــن ب م

ــد. ــری بکن دیگ

در رشکــت  شــا  موفقیــت  بزرگ تریــن   •
فضاگویــا چــی بــوده اســت؟

وقتــی کــه مــا کار رشکــت فضاگویــا را رشوع 
کردیــم، فاصلــه مــا از نظــر تجهیــزات اداری 
ــود،  ــال ب ــه 20، 25 س ــایه مان ترکی ــا همس ب

ــر هــم باشــیم. ایــن  کار  ــا 2 ســال نباشــد. حــاال در بعضــی از چیزهــا حتــی ممکــن اســت از آن هــا جلوت االن فکــر می کنــم واقعــاً بیشــر از 1 ســال ی
توســط چنــد تــا رشکــت انجــام شــد کــه یکــی از آن هــا فضاگویــا و دیگــری جلیــس بــود. این هــا هــان ســال 75 و 76 ثبــت شــدند و رشوع بــه فعالیــت 
کردنــد. نــگاه متقاضــی را نســبت بــه تجهیــزات اداری عــوض کردنــد و خواسته شــان را بیشــر کردنــد. آن موقــع کــه مــا کار فضاگویــا را رشوع کردیــم، 
ماشــین آالتی کــه در صنایــع چــوب بودنــد، ماشــین آالت ســه کار و پنــج کاره و اره فلکــه بــود، ولــی بعــد همیــن جــوری کــه نــگاه مشــری ها را قوی تــر 
ــه  ــت ک ــتاوردهایی اس ــن دس ــا. ای ــش  محوره و بیم س ــوره و ش ــی پنج  مح ــتگاه های سی ان س ــه دس ــیده ب ــت و االن رس ــاال رف ــان ب ــم، خواسته هایش کردی

طــی ایــن 20 ســال بــرای ایــن جامعــه بــه وجــود آوردیــم.

• کیفیت خدمات و کاالهای ارائه شده فضاگویا از نظر شا نسبت به رقبا و کاالهای خارجیتان در چه سطحی هستند؟
مــن راجــع بــه رقبایــان احــرام کامــل دارم، ولــی بهــر اســت از مشــریان خــود ایــن تولیدکننــدگان ســؤال شــود. فکــر می کنــم واقعــاً خدمــات خوبــی 
مــا می دهیــم. مــن چــون بخشــی از زندگیــم را هــم خــارج بــوده  ام، نــه اینکــه بخواهــم مقایســه بکنــم، ولــی فکــر می کنــم بــا امکاناتــی کــه در ایــن 

کشــور داریــم، خدمــات خیلــی خوبــی می دهیــم؛ در زمــان قبــل از فــروش، طــی فــروش و بعــد از فــروش.
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• شــا در رشکــت فضاگویــا خدمــات پشــتیبانی هــم 
داریــد؟

بلــه. ایــن یکــی از فرهنگ ســازی هایی بــود کــه کردیــم. یعنــی 
کار تجهیــزات اداری را بــر مبنــای کشــیدن نقشــه انجــام می دهیــم، 

ــوردی  ــوند. م ــره می ش ــه ذخی ــه هم ــه بعدی ک ــدی و س ــه های دوبع ــا نقش ب
داشــتیم کــه 15 ســال پیــش بــه آنهــا تجهیــزات فروختیــم و االن می خواهنــد 

تجهیــزات را از اینجــا بردارنــد و جــای دیگــر برنــد. همــه رکوردهایشــان، قطعــات، پیــچ 
و همــه چیــز را در پایــگاه داده هایــان داشــته ایم و همــه را جــای دیگــر بردیــم و بــه شــکل 

ــی کــه داشــتند، نقــل و  ــن ترتیــب کــه هــان چیزهای ــه ای ــم. ب دیگــر و فــرم دیگــر طراحــی کردی
ــم. ــان دادی انتقالش

• چقدر از تکنولوژی برای پیرشفت رشکت و ارائه محصوالت بهر استفاده می کنید؟
 )Computer Aided Manufacturing( مــن فکــر می کنــم صددرصــد. االن متام دســتگاه های مــا بــا اســتفاده از کامپیوتــر

ــی از  ــتند )Computer Aided Designer( یعن ــم CAD هس ــا ه ــای م ــام طرح ه ــود CAM و مت ــی می ش ــه عبارت ــت؛ ب اس
کامپیوتــر هــم بــرای طراحــی اســتفاده می کنیــم، هــم بــرای تولیــد و فکــر می کنــم ایــن دیگــر حداکــر اســتفاده کــردن از تکنولــوژی 

در هــر تولیــدی اســت.

• دربــاره ســامانه بــی پــرت کــه به تازگــی راه انــدازی کردیــد، در آن هــم شــا از جدیدتریــن تکنولوژی هــای آی تــی اســتفاده کردیــد بــرای ارائــه 
خدمــات بهــر، دربــاره آن هــم توضیحاتــی بــه مــا می دهیــد؟

نــگاه مــا ایــن اســت کــه همــه چیــز اینرنتــی خواهــد شــد. متــام معامــالت، خریدهــا و فروش هــا بــه زودی از طریــق اینرنــت انجــام خواهــد شــد. کار 
مــا هــم یــک نــوع تولیــد اســت. فکرمــان همــش ایــن بــود کــه چــه جــوری می توانیــم تولیــد را از طریــق اینرنــت ارائــه بدهیــم. یعنــی چــی؟ یعنــی 
شــا می خواهــی بــروی یــک میــز بخــری، ولــی دلــت می خواهــد ابعــاد خاصــی داشــته باشــد کــه شــامل طــول، عــرض و ارتفــاع اســت. ایــن را حــاال 
ــک خــرده  ــه خــوب ی ــال بدهــی ک ــه آن فروشــنده انتق ــی ب ــی ســفارش بدهــی و خواســته ات را بتوان ــی در فضــای اینرنت ــی بیای چــه جــوری می توان
پیچیدگــی داشــت و هنــوز هــم دارد کــه بتوانــی آن چیــزی کــه خودتــان دلتــان می خواهــد را از طریــق اینرنــت ســفارش بدهیــد. احتیــاج بــه یکــری 
نرم افزارهــا داشــت کــه آن هــا را تهیــه کردیــم، بخشــی از آن در ایــران تهیــه شــده و بخــش دیگــر خــارج از ایــران تهیــه شــده اســت کــه ایــن امــکان 
ــه اینجــا مــا دو  ــرد. البت ــل بگی ــه اش هــم تحوی ــد ســفارش بدهــد و دم خان را بــه مرف کننــده بدهــد کــه آن چیــزی را کــه دلــش می خواهــد را بتوان
نــوع مخاطــب داریــم. یــک مخاطبــان مــرف کننــده و مخاطــب دیگرمــان تأمیــن کننــده اســت، ولــی ماهیتــش همــش ایــن اســت کــه آن چیــزی کــه 
خودشــان دلشــان می خواهــد بــا آن انــدازه و ابعــادی کــه می خواهنــد بتواننــد از طریــق ســامانه اینرنتــی ســفارش بدهنــد و ســفارش داده شــده، بــه 

طــور اتوماتیــک بــه کارخانــه ارســال و تولیــد شــود.

• خیلی ممنونم. آینده فضاگویا را چطور می بینید؟ فکر می کنید این روندی که در پیش گرفتید در آینده چطور می شود؟
اگر فضاگویا بتواند نوآوری بکند، موفق خواهد بود و اگر نگاه یک بعدی باشد آینده روشنی در انتظارش نخواهد بود.

مصاحبه
با

جناب
آقای

غالمرضا
افتخاری

مدیرعامل

شرکت
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ام دی اف ها 
جایگزین 
مناسب 
چوب ها 

انعکاس نظریات یکی از مشتریان شرکت فضاگویا
ــا هســتم. ســال ها پیــش وقتــی می  خواســتم بــرای  مــن یکــی از مشــریان نــه چنــدان قدیمــی رشکــت فضاگوی
خــودم کســب و کاری راه بیانــدازم یکــی از دوســتانم بــرای دکوراســیون فضــای کار و تهیــه مبلــان اداری ایــن 
رشکــت را بــه مــن معرفــی کــرد. بــا توجــه بــه تنــوع محصــوالت ایــن رشکــت مــن توانســتم بهریــن انتخــاب را 
بــا بودجــه ای کــه بــرای ایــن کار در نظــر گرفتــه بــودم داشــته باشــم. پــس از دیــدن نتیجــه کار، ایــن رشکــت را 

بــه دوســتان دیگــر معرفــی کــردم.
رعايــت ادب، احــرام و ارتبــاط دوســتانه کارکنــان ایــن رشکــت باعــث شــده اســت همیشــه آن را بــه دیگــران 
ــزان در  ــدارد. می ــری وجــود ن ــل و نصــب ســفارش تأخی ــان تحوی ــم. در زم ــی کن ــز معرف دوســتان و آشــنایم نی
ــزوم و مهــارت و اطالعــات فنــی بخــش پشــتيبانی در يافــن و رفــع  ــان فنــي در مواقــع ل دســرس بــودن کارکن

ــا ایــن رشکــت اســت.  ــای کار کــردن ب مشــکالت از دیگــر مزای
مطابقــت رسويــس ارائــه شــده بــا خدمــات خواســته شــده، برخــورد كاركنــان فــروش بــا مشــری، انعطاف پذيــري 
دربــاره خواســته هاي مشــري، ارائــه اطالعــات الزم دربــاره هزينه هــا پیــش از فــروش، میــزان رضایت منــدی از 
تناســب ســطح قیمــت بــا توجــه بــه کیفیــت بــاالی سفارشــات و تناســب قيمــت خدمــات در مقایســه بــا ســاير 

ارائه دهندگان، از ویژگی های خاص رشکتی متعهد و باتجربه مانند فضاگویا است.        
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ــه ســاخت  ــواد اولی ــن م ــا از اصلی تری ــزات و پارچه هــا و چرم ه ــواع چــوب، ام دی اف، فل ان
ــا چوب هــای فــرآوری شــده  مبلــان اداری هســتند. مبلــان بــه طــور معمــول از چــوب ی
ــا 750 گــرم  ــد ام دی اف ســاخته  می شــود. وزن مخصــوص ام دی اف حــدوداً بیــن 730 ت مانن

ــتند.  ــر هس ــت مقاوم ت ــوذ آب و رطوب ــر نف ــد و در براب می باش
ام دی اف نوعــی تختــه فیــر اســت کــه بــه روش خشــک تولیــد می شــود. می تــوان 
ام دی اف هــا را پــس از تولیــد روکش هایــی از نــوع تزئینــی کــرد. ایــن کاال خواصــی دارد کــه 
موجــب شــده اســت در میــان ســایر مصنوعــات چوبــی ماننــد نئوپــان، تخته الیــه و تختــه 

ــن چــوب شــده اســت.  ــر ســخت از طــرف داران بیشــری برخــوردار باشــد و جایگزی فی
ام دی اف از مخلــوط الیــاف، چــوب و چســب درســت می شــود کــه در فرمینــگ بــه 
شــکل کیــک درمی آیــد و در پــرس فــرشده می شــود  و تخته هــا پــس از رسد شــدن 
بــرش می خورنــد. ام دی اف بــه دو شــکل خــام و روکــش دار بــه کشــور وارد می شــود. 
ــام  ــان و ام دی اف خ ــردن نئوپ ــش ک ــان روک ــه کارش ــد ک ــود دارن ــیاری وج ــای بس رشکت ه
اســت. ضخامــت ام دی اف هــا ۳، ۴، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۶، ۱۸، ۲۰، ۲۵، ۳۲ و ۳۸ میلی مــری اســت 

ــد.  ــود را دارن ــاص خ ــرد خ ــف کارب ــای مختل ــه ضخامت ه ک

مشخصات ام دی اف 
• ویژگی های فیزیکی و مکانیکی باال

ــت ابزارخــوری، ماشــین کاری و  • داشــن قابلی
ســنباده زنی

• داشن سطح صاف و مراکم
• قابل شکل پذیری و لبه های صاف

• نداشن نواقص چوب
• داشــن قابلیــت انــواع روســازی  چوبــی و 

غیرچوبــی
• پایــداری اندازه هــا و مقاومــت در مقابــل 

فــرشده شــدن
ــوع  ــم و تن ــت مالی ــن طبیع ــی و داش • زیبای

ــگ  رن
• قیمت مناسب

1
انواع ام دی اف  

• ام دی اف نازک
• ام دی اف ضخیم

• ام دی اف با فرمالدئید کم
• ام دی اف مقاوم در برابر رطوبت

و  حرشه هــا  برابــر  در  مقــاوم  ام دی اف   •
رچ هــا قا

• ام دی اف با وزن مخصوص باال 
• ام دی اف با وزن مخصوص پایین 

• ام دی اف با روکش های تزئینی 
• ام دی اف  قالب گیری شده

• ام دی اف  انعطاف پذیر
• ام دی اف  با کارایی باال

2
ــاخت  ــرای س ــه ب ــاده اولی ــن م ــد، از ای ــا دارن ــه ام دی اف ه ــی ک ــه خواص ــه ب ــا توج ــز ب ــا نی ــت فضاگوی رشک
محصــوالت و مبلــان اداری اســتفاده می کنــد. ایــن رشکــت تنــوع محصــوالت خــود را مدیــون تنوعــی اســت 

ــه در ام دی اف هــا وجــود دارد.  ک
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ــد  ــر جدی ــازار در ع ــاز ب ــر نی ــه تغیی ــه ب ــا توج ب
فنــاوری و ترغیــب مــردم بــرای خریدهــای اینرنتــی 
بــه دلیــل تغییــر شــکل و ســاختار زندگــی، رشکــت 
ــنجی های  ــا نیازس ــت ب ــته اس ــز توانس ــا نی فضاگوی
را  پــرت  بــی  نــام  بــه  ســامانه ای  داده  انجــام 
http://www.( وبســایت  ایــن  کنــد.  راه انــدازی 

bpert.com( در پــی ســال ها تجربــه در زمینــه 
دکوراســیون داخلــی ایجــاد شــده و زیرمجموعــه ای 
از رشکــت فضاگویــا اســت کــه بــا پشــتوانه ســال ها 
فعالیــت در صنعــت چــوب کار خــود را آغــاز کــرده 

اســت. 
ــدر  ــان ق ــرت ه ــی پ ــایت ب ــد از وبس ــاید خری ش
باشــد  امــر غریــب  ابتــدای  افــراد در  نظــر  در 
کــه ســال ها پیــش کــه بــرای اولیــن بــار اخبــار 

گــوش می رســید.  بــه  اینرنتــی  خریدهــای 
ــا در  ــرت ب ــی پ ــه ب ــد ک ــت بدانی ــب اس ــا جال ام
نظــر داشــن بــازار روز و فــروش  محصــوالت از 

ــق وبســایتش، توانســته اســت راه خــود را در  طری
ــان  ــن مخاطب ــد. مهم تری ــاز کن ــریانش ب ــان مش می
ایــن وبســایت افــرادی هســتند کــه در زمینــه 
ــا ســاخت و نصــب کابینــت  ــی ی دکوراســیون داخل
آشــپزخانه فعالیــت می کننــد. ایــن افــراد به راحتــی 
می تواننــد قطعــات ام دی اف مــورد نظــر خــود 
ــه  ــد. البت ــن وبســایت ســفارش دهن ــق ای را از طری
ــد  ــز می توانن ــن نی ــل ف ــادی اه ــراد ع ــاران و اف نج
نیازهــای مصنوعــات پنلــی خــود را از طریــق ایــن 

ــد.  ــر طــرف کنن وبســایت ب
ــکل  ــن ش ــه ای ــت ب ــن رشک ــد کار ای ــع، رون در واق
ــات ام دی  ــد قطع ــراد می توانن ــن اف ــه ای ــت ک اس
ــه وبســایت  ــا مراجعــه ب ــاز خــود را ب اف مــورد نی
بــی پــرت در جنــس، رنــگ، شــکل، ضخامــت و 
انــدازه مــورد نظــر خــود ســفارش دهنــد و قطعــات 

ــد.  ــل بگیرن ــان تحوی ــل کارش ــود را در مح خ
ســفارش در وبســایت بــی پرت بســیار آســان اســت. 

فضاگویــا در گــذر زمان
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کافــی اســت ابتــدا در آن ثبــت نــام و ســپس 
ــرت  ــی پ ــد. در ب ــل کنی ــفارش را تکمی ــل س مراح
امــکان ســفارش بــه شــکل های قطعــه و محصــول 

وجــود دارد.

مزایای کار با بی پرت
کافــی اســت کــه یــک بــار از وبســایت بــی پــرت 
ــی را  ــیله پنل ــوع وس ــر ن ــاخت ه ــه س ــواد اولی م
ــت  ــن رشک ــی ای ــری دامئ ــا مش ــد ت ــفارش دهی س
ــق  ــم از طری ــراق الزم ه ــزار و ی ــی اب ــوید. حت ش

ــت.  ــفارش اس ــل س ــامانه قاب ــن س ای
شــا می  توانیــد قطعات ام دی اف را به شــکل های 
ــره  ــره، دای ــم دای ــره، نی ــع دای ــث، رب ــف مثل مختل
ــل کار  ــا مح ــه ی ــه از خان ــدون اینک ــتطیل ب و مس
ــرژی و رفــت  خــود خــارج شــوید، بــدون رصف ان
ــد و  ــفارش دهی ــرت س ــی پ ــامانه ب ــد، در س و آم
ــد.  ــل بگیری ــرر در محــل خــود تحوی ــان مق در زم

وبسایت بی پرت، زیرمجموعه ای از شرکت فضاگویا

                                                             بدون پرت زمان

                                                         
بدون پرت هزینه  

 
مزایای سفارش از سامانه بی پرت  

                                                             بدون پرت مواد اولیه
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