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ازچاپ نخستین شماره مجله ارکید سه ماه گذشت.توجه و اظهار لطف همکاران ، 
نمایندگان محترم و همه کسان دیگری  که مجله را دیدند از جمله بسیاری از اهالی 
مطبوعات، چاپ و گرافیک، آموزندگان روابط عمومی،  بازاریابی و فروش  و مدیران 
عرصه های گوناگون کسب و کار،  نشان داد که مجله ارکید حرکت خود را  پر قدرت 
آغاز کرده است وتصمیم برای  انتشار آن از سوی  مدیر عامل شرکت ، درست و به 

موقع بوده است.
مجله ارکید، این پایگاه اطالع رسانی، آینه تمام نمای آرزوها، برنامه ریزی ها و 
رفتارهای ماست. رو به روی این آینه بدون  پرده پوشی بایستیم. از آرزوها و 
برنامه هایمان بگوییم و خود را بازنگری کنیم که توانایی ارزیابی کنش ها و واکنش 
های ما به بهترین و منصفانه ترین  شکل بیش از هرکس دیگر، درخود ما  وجود 
دارد. از این توانایی برای اصالح کاستی ها و دستیابی به هدف های فردی و سازمانی  

استفاده کنیم.
همکاران گرامی؛ انتشارهر شماره این مجله هزینه زیادی  دارد. چه از نظر پولی 
که باید خرج شود و چه از نظر خالقیت، فکر و نیرویی که باید گروهی از همکاران 
عالوه بر وظایف روزمره شان به کار گیرند تا نتیجه ای در خور شأن ارکید پدید آید. 
پس در پربارتر شدن آن سهیم شوید ، به این خانه قدم بگذارید، ایده هایتان و 

هرآن چه  که مدیران و همکاران دیگر باید بدانند را با ما در میان بگذارید.
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گزارش یازدهمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی  
30 – 27 مهر ماه 1391 مصلی بزرگ امام خمینی

خرد و شور ،سکان  و بادبان روح شما هستند. هرگاه بادبان یا سکان روح شما بشکند، 
به این سو و آن سو سرگردان می شوید، یا آن که در میان دریا برجا می مانید. زیرا خرد 
اگر به تنهایی فرمان براند، نیروی بازدارنده است و شور، اگر نگاهبانی نداشته باشد، 

آتشی است که خود را هم می سوزاند.
                                                                                                                                                                                                                      

"  از کتاب پیامبر نوشته جبران خلیل جبران"

اگر بخواهیم شرکتی پویا و پایدار داشته باشیم باید بتوانیم خرد و شور را در کار سازمانی به هم بیامیزیم. تجربه سال ها کار ارکید نشان داده است که این آمیزه در لحظه های 

مهم، همواره وجود داشته است. لحظه هایی مانند برگزاری نمایشگاه ها که اگر خرد و شور در کنار هم نباشند ،  بی برنامگی و بی نظمی از یک سو و بی انگیزگی و عدم 

مسئولیت پذیری از سوی دیگر به کلیت کار آسیب می رساند. نمایشگاه امسال نشان داد با برنامه ریزی درست می توان بدون ریخت و پاش اضافی در مهم ترین رویداد عرصه 

اقتصادی ورزش کشور، مشارکت فعال داشت. کارکنان پر شور و پرانگیزه مانند سال های پیش توانستند غرفه ارکید را از نظر جلب توجه، احترام و پاسخگویی  به بازدید کنندگان، 

چشمگیر  و متفاوت کنند.

نمازسایرایدپازرا;رشوودخر

بخش های مختلف غرفه ارکید

میهدماآ
چیزهمه
!دشو
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هیژو نگاکنندیددزبا

دیدار عـلی حسینی، قهرمـان پرافتخار وزنه برداری در مسابقات پارالمپیک 2012 لنـدن، ارکیـدی ها را خوشحال کرد و هدیه ای به رسم یادبود به وسیله مدیـرعامل ارکیدمهـر 

به ایشان اهدا شد.

خیلیخیلی

هیژو نگاکنندیددزبا

رفتخااپرنمیهمایک

و

محترم  وزیر  عباسی  محمد  دکتر  آقای 

ورزش و جوانان

تربیت  مدیرکل  آجرلو  مصطفی  آقای 

بدنی سپاه پاسداران

آقای مصطفی هاشمی طبا رئیس سابق 

کمیته ملی المپیک

تیم  سابق  بازیکن  روشن  حسن  آقای 

فوتبال استقالل

آقای کامران علیشاهی دبیر کمیته فنی 

فدراسیون پرورش اندام

آقای داریوش زارع)نفر سوم از چپ(دبیر 

کمیته داوران پرورش اندام تهران

دوچرخه  تیم  امیدفرمربی  آرش  آقای 

سواری ترافیک تهران

و  جهان  قهرمان  یزدانی  محسن  آقای 

مربی تیم ملی پرورش اندام

آقای علی تبریزی قهرمان پرورش اندام
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بروشور های جدید ارکید منتشر شد.

بنشینید و کالری بسوزانید!

 UT - 2610  معرفی صندلی چرخ

محصول SEG تایوان

هاهزتا
تیم ترافیک تهران                      باز هم قهرمان سال شد

آخرین مرحله مسابقات باشگاهی دوچرخه کوهستان در آبان ماه و در جنگل های زیبای چالوس برگزار شد و تیم 

ترافیک تهران در هر دو رشته کراس کانتری و دانهیل قهرمان دو سال پیایی شد. گروه صنایع ورزشی ارکید مهـرنماینده 

انحصاری دوچرخه های  SPECIALIZED  و حامی  تیم ترافیک، این پیروزی را به جناب آقای دانشمند سرپرست، 

جناب آقای امیدفر مربی  و همه اعضای تیم شادباش می گوید .

برگزاری دوره  آموزشی  سیاست های راهبردی فروش
دوره شش هفته ای سیاست های  راهبردی فروش و باز نگری اصول مشتری مداری از شانزدهم آذر ماه در دفتر مرکزی شرکت برگزار می شود. مدیران و کارکنان شرکت از 

بخش های مختلف فروش، نمایندگی ها، تبلیغات و خدمات پس از فروش، هفته ای یک روز گرد می آیند، در کنار هم می آموزند و تجربیات خود را در اختیار یکدیگر قرار می دهند.

یسبانسراتاناپا 000
ز تاسیس باشگاه فوتبال کروزو اسپورت 91 سال می گذرد. ا

این باشگاه با بیش از 8 میلیون نفر هوادار، به تازگی رشته های والیبال و دو میدانی 

را در کشور برزیل راه اندازی کرده است.برای پاناتا که از آغاز سال 2012 اسپانسر 

رسمی این باشگاه است، فرصتی برای حضور بیش تر در میدان های ورزشی برزیل و 

دیگر کشورهای امریکای التین فراهم شده است.خبر مهم آن که برنامه ریزی آموزشی 

و تبادل اطالعات بین کارشناسان ورزشی ایتالیا و برزیل در آکادمی آموزش تیم های 

حرفه ای نیز بر عهده پاناتا گذاشته شده است.

پاناتا به عنوان اسپانسر اصلی FIPCF فدراسیون وزنه برداری ایتالیا عالوه بر تجهیز 

باشگاه اختصاصی ،دوره های آموزشی مورد تایید کمیته ملی المپیک ایتالیا را برای 

این فدراسیون برگزار می کند.در این دوره ها ورزشکاران با استفاده از دستگاه های 

بیومکانیکال پاناتا و دانش و مهارت مربیان FIPCF ، تمرین و 

تئوری را همزمان در اختیار خواهند داشت.

        همکاری پاناتا و تیم بسکتبال 76 ساله – آرمانی المپیا ، میالن

     – Armani Jeans Olimpia  Milano 1936 ,  از یک

  اسپانسرینگ ساده  فراتر رفته است. تجهیز باشگاه آرمانی با جدیدترین

 ، PININFARINA  دستـگاه های پاناتا مانند دستگاه های هوازی 

 FIT EVO دستگاه های ،  AIR MACHINE دستگاه های قدرتی

و FREE WEIGHT امکان باالبردن توان، استقامت و کارایی بدنی

   همراه با بیش ترین ضریب ایمنی را فراهم ساخته است.  

سالم بمانید!

معرفی تجهیزات ورزشی 

خانگی

معرفی کفش های کوه نوردی و

طبیعت گردی زامبرلن ایتالیا

 ZAMBERLAN    2012-2013  

بـدون مـرز

معرفی دوچرخه های حرفه ای

SPECIALIZED

هر چند سری جدید بروشورها و کاتالوگ های شرکت از نظر طـراحی، ترکیب بندی ، انتخاب رنگ و شعـار بسیار زیباتر و کـاربردی تر از گذشته شده است، اما گرافیست های بخش

تبلیغا ت، خانم ها  نیکو مـؤیدی و زهـره زیبایی، همه ذوق و خالقیت خود را به کار بسته اند تا محصوالت منحصر به فرد، زیبا و مورد اطـمینان ارکید را بهتر و کامل تر به مخاطبان

معرفی کنند. برای دریافت بروشور های جدید با دفتر مرکزی، واحد تبلیغات یا فروشگاه ها تماس بگیرید.

00
0

آریل فیلوی - عضو تیم بسکتبال المپیا میالنو

نمندر 000 فد0
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       کــارآفرینان برتر ارکید  جسـور و توانمنـد  

استان اصفهان

نمایندگی جدید استان اصفهان، در پی وقفه ای کوتاه و ناخواسته و پس از پنج سال سابقه فعالیت 

ارکید در این استان، در دی ماه 1388 به وسیله آقای محمد قاسمی نژاد مربی با سابقه والیبال کشور، 

با تجدید سازمان و فعالیت گسترده  آغاز به کار کرد. آقای قاسمی نژاد که مدیری جسور و برنامه ریزی 

خالق است، به خوبی دریافته بود که فقط با فرهنگ سازی می توان توجه مردم را به ورزش؛ یکی از 

مهم ترین نیازهای زندگی امروز جلب کرد. بنابراین در تصمیمی شجاعانه نخستین جـشنواره تابستانی 

ارکیـد را تنـها چند ماه بعد، با یک فراخوان گسترده از طریق مطبوعات و  صدا و سیما به آگاهی مردم 

استان اصفهان رساند. بازخورد این جشنواره چنان بود که برای پاسخ به نیاز همشهریان، ایجاد شعبه های 

نمایندگی در سطح استان آغاز شد و به زودی به باالترین رکورد تعداد نمایندگی - 10 شعبه - دست 

یافت. کار نمایندگی جدید با وجود قابلیت های به کار گرفته شده به سرعت پیش رفت و عالوه بر ارایه 

محصـوالت در فروشـگاه مرکـزی و شـعبه ها، با بیش از 20 ارگان و نهاد مانند ذوب آهـن، فوالد مبارکه،

استانداری، مخابرات، بانک های ملی و تجارت، دادگستری و جهاد کشاورزی قرارداد همکاری امضا شد. 

این در حالی بود که دو باشگاه خصوصی پوریای ولی در اصفهان ؛ سپهر در خمینی شهر نیز به طور 

از  باشگاه های اصفهان دستگاه هایی  از 70%  ارکید تجهیز شدند. اکنون بیش  با دستگاه های  کامل 

برندهای مختلف از بهترین تولیدکنندگان کشورهای ایتالیا، تایوان و کره جنوبی که ارکید مهر نماینده 

انحصاری آن ها است را در اختیار  دارند.

نمایندگی استان اصفهان تا کنون برای گسترش فرهنگ ورزش از رویدادهای ورزشی - فرهنگی بسیاری 

حمایت کرده است؛ از جمله: همایش بزرگ پیاده روی و همایش بزرگ تغذیه و پیشگیری از چاقی 

کودکان در پاییز 1389.

مشاوره  ارائه  برای  اصفهان  تغذیه  انجمن  با  همکاری  اصفهان  استان  نمایندگی  مهم  کارهای  دیگر  از 

ورزشی به مراجعه کنندگان به این انجمن از اسفند 1389 تا کنون است.

شرکت در نمایشگاه های بزرگ و کوچک ورزشی استان اصفهان از فعالیت های مستمراین نمایندگی  

است که بازدیدکنندگان را هر چه بیش تر با امکانات و خدمات ارکید آشنا می کند.

مدیریت نمایندگی، داشتن همکاران حرفه ای و سختکوش، ارایه محصوالت متنوع و با کیفیت، ارایه 

مشاوره حرفه ای به خریداران و تامین خدمات پس از فروش مطلوب را دالیل موفقیت خود می داند و 

امیدوار است هم چنان در توسعه ورزش در استان بزرگ اصفهان ،سهم خود را به خوبی ادا کند.

فزوین
فروشگاه هوشمند ، نمایندگی استان قزوین ارکید ، امسال پنجاه و یکمین سالگرد تاسیس خود را جشن می گیرد.فروشگاه هوشمند پس از این سال های طوالنی اکنون یک 

برند معتبر در استان است. به دست آوردن چنین اعتباری ،کاری آسان نبوده و نشان دهنده سال ها سخت کوشی، خالقیت و حسن شهرت  جناب آقای هوشمند بزرگ و فرزند 

  DKCITY  , با دستگاه های   قزوین  باشگاه معتبـر در شهر  قزویـن است. در فصل گذشته سـه  استان  ارکیـد در  نمایندگی  ، مدیر  آقای علی هـوشمند  بزرگـوارشان 

PANATTA  , SEG    تجهیز شده اند:   

باشگاه انرژی به مدیریت آقای حمید کرمانی از قوی ترین مردان ایران 

باشگاه کیانوش به مدیریت آقای کیانوش رحیمی

باشگاه دختران ایران به مدیریت خانم ها صفاری و خلیلی از مربیان و داوران فیتنس کشور

برای همه همکاران نمایندگی قزوین آرزوی سربلندی داریم و امیدواریم درجشن صد سالگی برند هوشمند شرکت کنیم.

خوزستان
نمایندگی خوزستان به مدیریت آقای محمد کریمی در فصل گذشته موفق به تجهیز دو باشگاه دولتی و خصوصی شده است؛ مرکز آموزش بانک کشاورزی اهواز با دستگاه های 

قدرتی و هوازی از برندهای   DKCITY  و YO -LIFE   و باشگاه خصوصی آکادمی هومان به مدیریت آقای محمد اکبری قهرمان پرورش اندام .تجهیزات این آکادمی به طور 

کامل با برند PANATTA ساخت ایتالیا تجهیز شده است.به تازگی نمایندگی خوزستان با گسترش فعالیت خود و عرضه کفش های کوهنوردی و طبیعت گردی مورد توجه و 

استقبال بیش از پیش قرار گرفته است. از این پس خوزستانی های عزیز می توانند در اهواز ،کفش هایپ Zamberlan  ایتالیا را تهیه کنند. به همکار خستگی ناپذیر جناب آقای 

محمد کریمی و همکاران خالق و پر تالش در این نمایندگی، درود می فرستیم.

فارس
همکار جوان و باانگیزه ارکید، آقای سید مهدی رضوی در فصل گذشته عالوه بر فعالیت مستمر در بخش تجهیزات خانگی ،در بخش باشگاهی نیز  رکورد خوبی بر جای گذاشتند.

تجهیز سه باشگاه پیرانیک ،زیتون و هتل بزرگ شیـراز  ، باشگاه های عبدالهی و جاوید در کازرون و باشگاه علوم پزشکی در یاسوج، در نتیجه ارایه مشاوره های تخصصی  این 

همکار سخت کوش ، با دستگاه های هوازی و قدرتی  DKCITY ،   SEG  ،   HEALTHSTREAM    ،  PANATTA  و...   ساخت تایوان و ایتالیا تجهیز شدند.

گلستان
آقای محمد مهدی گرزین ،نماینده محترم استان گلستان و همکاران محترم این نمایندگی  از 27 آذر به مدت سه روز در نمایشگاه کاال و لوازم خانگی استان گلستان ، غرفه ارکید 

را برپا کردند. این نماینده فعال و سخت کوش همواره ارایه کننده پیشنهادهای سازنده ای برای برند سازی ارکید در شهر گرگان و استان گلستان بوده اند. فروش دستگاه های 

خانگی ،فعالیت در فروش باشگاهی و پیدا کردن راه های تبلیغات موثر از نوآوری های این نماینده محترم است. موفق باشید آقای گرزین.

یرد
آقای شمسایی نماینده محترم استان یزد این روزها دست اندر کار بزرگ تر کردن فضای فروشگاهی نمایندگی بوده اند.طبقه دوم این فروشگاه به تازگی بازگشایی شده و یزدی ها ی 

عزیز می توانند محصوالت بیش تری از ارکید را  در طبقات این فروشگاه ببیند. همچنین کفش های کوهنوردی و طبیعت گردی Zamberlan  ایتالیا نیز به مجموعه کاالهای 

فروشگاه یزد اضافه شده است.نمایندگی یزد در ماه های گذشته دامنه  فعالیت های خود را  به شهر ابرکوه این استان نیز گسترش داده است .

برای آقای شمسایی و همکاران محترم آرزوی پیروزی روزافزون داریم.

سهرکرد
به تازگی کلینیک کاردرمانی و توانبخشی پارس با تردمیل های توانبخشی   WALKPAL   ودوچرخه های ثابت ساخت کارخانه DKCITY  تایوان و دستگاه های قدرتی چند 

کاره SUPREME  در شهر کرد تجهیز شده و مورد استفاده مراجعه کنندگان قرار گرفته است. برای آقای رحمانی نماینده محترم استان چهار محال بختیاری آرزوی موفقیت 

بیش تر داریم.
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0

000

آقای محمد قاسمی نژاد - مدیر نمایندگی اصفهان

جایزه اول جشنواره فروش تابستانی

مراسم قرعه کشی جشنواره فروش تابستانی

نمایشگاه ورزش و تجهیزات ورزشی اصفهان

سمینار پیشگیری از چاقی کودکان

هاگییندنمارخباا
0
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In beautiful 

place I 

missed in my 

car. 

Free from stress

Me!

Inspired

گروه صنایع ورزشی ارکیدمهر، نماینده انحصاری 
و حـامی تیم تـرافیک تهـران

تیم ترافیک با اختالف زیـاد باز هم 
قهرمان سال شد.

در روزهای پرباران آبان ماه 91 ،  مسابقات باشگاهی دوچرخه کوهستان  د ر دو رشته کراس کانتری و دانهیل 
در ارتفاعات جنگلی اطراف چالوس برگزار شد . اعضای تیم ترافیک تهران مانند سال های پیش توانایی خود 

را به خوبی نشان دادند و مقام های قهرمانی هر دو رشته را به دست آوردند.

در آخرین مرحله مسابقات باشـگاهی دوچرخـه کوهستان  کشـور

نفرات برتر آخرین مرحله مسابقات باشگاهی دوچرخه کوهستان - چالوس

رشته کراس کانتری                                                                رشته دانهیل 

مهدی عباس زاده     نفر اول تیم ترافیک                                 امین نجفی           نفر اول  تیم ترافیک  
یوسف سیف زاده      نفر دوم  تیم  قزوین                               حسین زنجانیان     نفر دوم  تیم ترافیک
پرویز مردانی            نفر سوم  تیم ترافیک                              امین تاکندی         نفر سوم تیم  ترافیک

Stronger than

I was yesterday. 

تیم ترافیک تهران در سال 1386 در رشته های کورسی و جاده در رده های جوانان، زنان، دسته یک و لیگ 
برتر به وسیله سازمان حمل و نقل وترافیک شهرداری تهران تاسیس شد و در زمان کوتاهی به پیروزی های 
بزرگی دست یافت. از زمان تاسیس، این تیم در لیگ برتر همواره در بین شش تیم اول و در رده جوانان صاحب 
یکی از سه کاپ قهرمانی بوده است. در رده زنان نیز تیم ترافیک در طول پنج سال قهرمانی بدون رقیب بوده 

است و اکثریت افراد تیم ملی از تیم ترافیک هستند. 
در سال 89 تیم کوهستان به سرپرستی آقای منوچهر دانشمند، پایه گذار تیم ترافیک، تاسیس شد و 
گروه صنایع ورزشی ارکید مهر نماینده انحصاری                             حمایت این تیم را برعهده گرفت. 
یادآور می شود که در دو سال گذشته همه اعضای تیم ملی دوچرخه کوهستان از بین اعضای تیم ترافیک 
انتخاب شدند و در تمرین ها و مسابقات با دوچرخه های                          شرکت کردند که نتیجه 
آن دو سال قهرمانی پی در پی تیم و کسب بیش از هشتاد درصد عناوین قهـرمانی انفـرادی برای 
تیم تـرافیک با استفاده از دوچرخه های                        بوده است. با توجه به همکاری خوب 
و دستاوردهای درخشان تیم و شروع فصـل مسابقات،  ارکید مهر قرارداد اسپانسرینگ را تمدید کرد و 
تامین دوچرخه و تجهیزات اعضای دو تیم  کراس کانتری و دانهیل را به مدت دوسال دیگر برعهده گرفت.                                   

کارنامـه ای درخشـان 

چالوس - 1391

آبیدر - 1391

آبیدر - 1391

!استیکینا
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آزادی عملکرد در استفاده از فضایی که در اختیار دارید
آموزش و تمرین انفرادی و گروهی

•چیدمان تکی
•چیدمان پشت به پشت؛ ترکیب چند دستگاه ، برای ایجاد دیواره جداکننده  و 

تقسیم فضا
•چیدمان ستاره ای؛ ترکیب سه دستگاه ،برای آموزش و تمرین گروهی

یدازآ
یدســاینادعملکر

INSIDE 
YOUR
FREEDOM

ORCHID INSHAPE13

آزادی عملکرد در آموزش و تمرین
دستگاهی برای تمرینات قدرتی  و افزایش کارایی 

ورزشکاران حرفه ای و غیر حرفه ای

• برای جوانان، زنان، مردان، سالمندان
• در برج های مسکونی، ادارات، باشگاه ها و مجموعه های

 ورزشی،  مراکز درمانی، هتل ها و مراکز اقامتی 

تاناپایدجدلمحصو
برای گروه های کوچک و بزرگ
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آقای جوشقانی چند سال است که با ارکید همکاری دارید؟
من هفت سال است که افتخار همکاری با شرکت ارکید مهر و خدمتگذاری به هموطنان عزیز را دارم.

به نظر می رسد که همیشه پراز انرژی و انگیزه هستید .این به خاطر جوانی تان است  یا کارتان را خیلی دوست دارید؟
بدون تردید نیروی جوانی تاثیر به سزایی دارد اما از آنجا که کارهای پر تحرک و پر چالش همراه با آموختن مطالب جدید و علمی  را دوست دارم، انرژی بیش تری در این 

راه می گذارم. کارم تلفیقی از برق – الکترونیک – کامپیوتر و ورزش است. برای همین همیشه اطالعاتم را باید به روز نگه دارم.  
تعداد همکاران واحد خدمات پس از فروش  چند نفر است؟ 
در مجموع چهارده  نفر هستیم که چهار نفر خانم هستند. 

به  پاسخ  آن،  کردن  جمع  تا  گرفته  غرفه  برپایی  ،از  ها  نمایشگاه  مانند  رویدادها  تر  بیش  در  کنند.  نمی  کار  فروش  از  پس  فقط  فروش،  از  پس  خدمات  واحد  همکاران 
بازدیدکنندگان و کارهای دیگر نیز ،همکاری و تالش جانانه ای دارند. انگار همیشه آماده اند تا به واحدهای دیگر شرکت نیز امدادرسانی  کنند. این روحیه تعاون و همکاری 

چگونه شکل گرفته ؟
پایه کار دفتر خدمات کار تیمی است و از ابتدای ورود به مجموعه، آموخته ایم که یک دست صدا ندارد. به عالوه ،همکاران من از نظر تخصص، تلفیقی از دانش آموختگان 
رشته های برق- الکترونیک – قدرت – الکتروتکنیک ومربیان ورزشی هستند .آن ها  با توجه به باال بودن توانایی فنی ،اطالعات خود را با یکدیگر به اشتراک می گذارند. 
از طرفی فکرمان و عملکردمان پشتیبانی از واحدهای مختلف است تا هر چه قوی تر و راهبردی تر رشد و پیشرفت کنیم. همان طور که از اسم این مجموعه مشخص است 

کار ما پشتیبانی از مشتریان و مجموعه های وابسته به شرکت است و همگی از این کار لذت می بریم.  
شما از چه زمانی با مشتری آشنا می شوید؟

در مرحله اول وقتی که یک مشتری قصد خرید دارد و برای دریافت اطالعات فنی بیش تر با ما تماس می گیرد. در مرحله بعد زمانی که از ما خرید کرده و اطالعات مشتری 
جهت نصب و راه اندازی توسط اکیپ های نصب به این واحد ارسال می شود.

و این آشنایی کی  به پایان می رسد؟
به نظرم این آشنایی هیچ وقت به پایان نمی رسد. چون تا زمانی که مشتری از دستگاه های شرکت ارکید استفاده می کند باید رابطه ای نزدیک با او داشته باشیم تا هم 
خدمات مناسبی در صورت خرابی های احتمالی به او بدهیم و یا اطالعات تکمیلی مورد نیازش را تامین کنیم. ما اعتقاد داریم که تامین نیازهای مشتریان باعث باال رفتن 

سطح رضایت مندی آن ها و متمایز شدن شرکت ارکید از سایر رقبا خواهد شد .

جمله  The Customer Is The King  شما را نمی ترساند؟
نه هرگز نمی ترساند. به دلیل این که در واقع مشتری واسطه ای برای رسیدن روزی به ماست وما سعی می کنیم با فروش دستگاه های ورزشی سهمی در سالمتی او داشته 

باشیم. ازطرفی با افزایش رضایت مشتری و خرید بیش تر ما نیز به اهداف خودمان که همانا گسترش مجموعه و ارائه خدمات ایده آل است می رسیم.
آیا مشتریان ارکید از خریدشان راضی اند؟

در حقیقت این مطلب را باید مشتریان بگویند .
حتما می دانید که آن ها چه می گویند؟ 

از آنجا که ما در مجموعه خدمات ارکید از سال ها پیش، واحد نظر سنجی و شکایات داریم ، می دانیم در مجموع، مشتریان  رضایت باالیی دارند.
آیا تا به حال شده که یک مشتری راضی نشدنی داشته باشید؟

چند موردی پیش آمده که البته نهایت سعی مان را برای ایجاد رضایت ایشان به کار بسته ایم.  
با این گروه مشتریان چه می کنید؟

ابتدا به طرح مشکل ایشان خوب گوش می کنیم و سپس بر در صدد برطرف کردن بر می آییم. البته به شرطی که آن مشکل واقعی  باشد.  
ازهنگام  خرید تا تحویل و نصب دستگاه چه قدر طول می کشد؟

بستگی به جایی دارد که دستگاه باید نصب شود .برای تهران از 3 ساعت الی 48 ساعت .البته به طور  معمول 24 ساعت است.
زمان انتظار مشتری در صورت نیاز به بازدید یا تعمیر دستگاه ،چه قدر است؟ 

زمان هدف ما در واحد  خدمات ،  میانگین 30 ساعت است اما با توجه به تالش خوب همکاران تا به حال از 24 ساعت بیش تر نشده است.
هیچ وقت نگران قطعه یدکی نبوده اید ؟

به هرحال تامین قطعات یدکی همیشه برای ما یک دغدغه بوده است اما با تمهیداتی مدیریت از گذشته اندیشیده  وسفارشات مستمر و دقیق ،سعی کرده ایم تا  نگرانی 
به حداقل برسد و همیشه قطعات یدکی کاملی داشته باشیم.

به عنوان مدیر خدمات پس از فروش ،چه تعریفی از کیفیت محصوالت ارکید دارید؟
اگر بخواهم نظرم را به دور از هرگونه تعصب بگویم، متوسط کیفیت دستگاه های ما باالست و با توجه به این که محصوالت شرکت از برند های مطرح دستگاه های ورزشی 
است، این کیفیت عجیب نیست. برای مثال شرکت DKcity  تایوان و PANATTA ایتالیا از بزرگ ترین تولید کنندگان با گسترده ترین محصوالت در دنیای ورزش هستند . البته 

من همچنان عقیده دارم مکمل این کیفیت ها خدمات مناسب و واقعی است .   
خودتان از این محصوالت خریده اید؟

با توجه به این که از کودکی عالقه بسیار به دوچرخه سواری داشتم و تا پایان دبیرستان دوچرخه سواری می کردم یک دستگاه دوچرخه Specialized  خریداری کردم 
که گاهی با همکاران؛ آقای خاجی مسئول فروشگاه منیریه و آقای شرفی مسئول فروشگاه ارکید شرق تهران، برای دوچرخه سواری به پارک جنگلی سرخه حصار می رویم . 

اما دوست دارم یک دستگاه تریدمیل یا الپتیکال برای استفاده در خانه داشته باشم که امیدوارم به زودی تهیه کنم. 
و سخن آخر؟ 

انتقادها و  بتوانیم برای باالرفتن سطح کیفیت زندگی هموطنان ،نقش موثری داشته باشیم ، همواره به سوی پیشرفت گام برداریم و پذیرای  امیدوارم که دراین مجموعه 
پیشنهادهای مشتریان و دوستان عزیز باشیم.

زندگی انسان ها در جوامع رو به توسعه و صنعتی، امروزه از مواهب  زیادی برخوردار است.  اما از سوی دیگر رشد  جمعیت، سرعت زندگی، آلودگی هوا و اخبار مربوط به 
بحران های اقتصادی، سبب ایجاد نگرانی و استرس زیاد شده در نتیجه اضطراب در زندگی انسان ها را چند برابر کرده است. می توان گفت که زندگی دیگر سیر طبیعی 
خود را  ندارد. این موضوع وانتشار آمارهای عجیب و نگران کننده درباره افزایش بیماری ها، کارشناسان حوزه سالمت را به چاره جویی واداشته است. آنان می دانند که اساس 
و پایه بیش تر بیماری ها، اضطراب است و اضطراب در نتیجه استرس هایی به وجود می آید که در طول روز به هر دلیل به ما وارد می شود.کارشناسان حوزه سالمت، برای 
مقابله با این وضعیت پیچیده، ابزارهایی را پیشنهاد می دهند. از مهم ترین این ابزارها ورزش است. ورزش یکی از ساده ترین راه ها برای رسیدن به آرامش روانی و سالمت 
جسمانی است. ورزش می تواند از نظر روانی در شما این توانایی را ایجاد کند که در هنگام رو به رو شدن با محرک های تنش زا، احساسات منفی و دشمنی را کنار بگذارید 
و در برابر استرس به وجود آمده، مقاومت کنید. این راه حل برای همگان، در هر سن و موقعیت، در صورت فرهنگ سازی و آموزش، به عنوان بهترین وسیله کاربرد دارد. 
پژوهشگران می گویند برای غلبه بر اضطراب که به گفته پزشکان مادر بیماری هاست، باید ورزش کرد. ثابت شده است که پیاده روی تند به مدت 40 دقیقه، اضطراب را به 
میزان %14 کاهش می دهد. همچنین ورزش سبب کارایی بهتر دستگاه تنفس و گردش خون و نیز افزایش شادابی و اعتماد به نفس می شود. در چنین شرایطی است که بدن ما 
توان ایستادگی در برابر انواع بیماری ها را به دست می آورد. پس این توانایی را از خود دریغ نکنیم.                                                                                                                       

                                                                                                                                                      بیـژن زواری 
                                                                                                                                                     عضو هیات پزشکی ورزشی استان خوزستان
                                                                                                                                                     مشاور ورزشی نمایندگی ارکید در خوزستان

در کشور ما هستند شرکت هایی که به تیتر باال اعتقاد کامل دارند و آن را در تبلیغات خود به کار می برند. اما آن چه که تفاوت شرکت ها را آشکار می سازد، چگونگی 
عمل به این اعتقاد و ادعای بزرگ است. گروه صنایع ورزشی ارکید مهر نیز که از مدعیان مشتری مداری است، انجام شدن فروش را سرآغاز یک رابطه پویا و پایا با مشتریان 
خود می داند. این شرکت از آغاز شکل گیری، واحد خدمات پس از فروش را به  عنوان  یکی از ارکان زیربنایی شرکت سازمان داد و همین موضوع یک مزیت غیر قابل 
رقابت ارکید در بازار تجهیزات ورزشی ایران شد. برای آگاهی از چگونگی خدمات رسانی به مشتریان به سراغ مهندس محمد احمد جوشقانی دانش آموخته رشته الکترونیک 

و کامپیوتر و مدیر خدمات پس از فروش گروه صنایع ورزشی ارکید مهر رفتیم.                                
                                                                                                                                                                                                 معصومه فروغ

ایمختهموآ ستدیککه
!درانداصد

؟شزرواچر
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                          دستگاه های هوازی سری  550 سـاخته شده در
                                تایوان

 هوشمند، با طراحی ارگونومیک، زیبا، مستحکم و امکانات بی نظیر

 قابلیت اتصال به شرکت سازنده از طریق WiFi به شرکت سازنده، برای 
 ارسال و دریافت اطالعات کارکرد یا خرابی دستگاه

 USB  قابلیت اتصال 

  EUP - 2013   دارای سیستم صرفه جویی مطابق با استنداردهای 
 HRC  با برنامه های نصب شده، تنظیمی و

 دارای امکانات سرگرمی، تلویزیون و پخش فایل های صوتی و تصویری

 تحمل وزن تا 180 کیلوگرم

بر

550 TE - 550 TI

550 UBI - 550 UBE

550 RBI - 550 RBE

Made in Taiwan
ساخت تایوان

یا
شما
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آقای خاجی چند سال است با ارکید همکاری می کنید؟
دیگر دارم وارد پنجمین سال همکاری می شوم.
همه این سال ها در فروشگاه منیریه بوده اید؟

.او حاال مسئول  فروشگاه میرداماد است که به فروش  با آقای ارد اصانلو کار می کردیم  بله و همکاران خوبی داشته ام که حاال دوستان خوبی برای هم هستیم. سال ها 
کفش زامبرلن و دوچرخه اسپشیاالیزد  اختصاص پیداکرده . حدود دو سالی است که با آقای پژمان عربی فروشگاه را می چرخانیم.

آقای خاجی شما قدیمی ترین فروشنده ارکید هستید. به نظر شما فروشندگی سخت است یا آسان؟
برخالف آن چه که به نظر می آید،کار آسانی نیست. فروشنده باید اعتماد به نفس داشته باشد. این اعتماد به نفس موقعی به دست می آید که فروشنده، بازار،کاالها و مردم 
را بشناسد.از آن جا که عالقه و سلیقه مشتریان با هم فرق دارد، افرادی که به فروشگاه می آیند هم دارای فرهنگ های گوناگونی هستند، بنابراین فروشنده باید توانایی 

تشخیص موقعیت های مختلف را داشته باشد تا بتواند با مردم ارتباط خوبی برقرار کند.
بیش تر توضیح دهید.

فرض کنید مشتری به فروشگاه می آید و می خواهد نگاهی به دستگاه ها بیندازد.او نیاز دارد کمی اطالعات بگیرد. من باید تشخیص بدهم که چه قدر به او نزدیک شوم و 
چه قدر حرف بزنم و اطالعات بدهم. با بعضی ها هر قدر درباره کارکرد دستگاه و جزییات فنی حرف بزنیم، استقبال می کنند اما برخی چندان به اطالعات فنی عالقه ای 

ندارند و بیش تر می خواهند بدانند دستگاه های ما نیاز آن ها را که یا توصیه پزشک است و یا برای الغر شدن و... برآورده می کند یانه.
 ویژگی های یک فروشنده خوب  از نظر شما چیست؟

اگر فروشنده اعتماد به نفس داشته باشد. در این صورت مشتری می تواند به او اعتماد کند. فروشنده باید با مشتری رابطه برنده - برنده ایجاد کند.گاهی مشتری نیاز واقعی 
خود را نمی شناسد. فروشنده باید بتواند نیاز واقعی مشتری رابه خوبی درک  و به او کمک کند.

چه طور ممکن است مشتری نیاز خود را نشناسد؟
واقعی  نیاز  به  بدون توجه  را  پایین  با کیفیت و قیمت  اند. چون برخی فروشگاه ها ممکن است دستگاه هایی  آیند که سردرگم شده  به فروشگاه می  گاهی مشتری هایی 

مشتری  پیشنهاد دهند. برای یک خرید خوب، الزم است مشاوره درست و مناسب بر حسب نیاز مشتری به او بدهیم. 
خودتان را فروشنده موفقی می دانید؟

هم آری وهم نه. خود را موفق می دانم چون کما بیش از فروشم راضی هستم و با مشتریانم رابطه خوبی برقرار می کنم، و نه چون هنوز مراجعه کنندگانی دارم که بدون 
خرید فروشگاهم را ترک می کنند.

یک مشتری چه زمانی احساس برنده بودن  می کند؟ وقتی جنسی را ارزان می خرد؟  
ارزان بودن یک کاال به تنهایی ایجاد احساس رضایت نمی کند. اگربه عنوان خریدار احساس کنید دستگاهی که نیاز واقعی شما بوده خریده اید و پولی که داده اید بابت 

برند معتبر ، کیفیت خوب و خدمات پس از فروش سریع و مورد اطمینان بوده، احساس رضایت و برنده بودن پیدا می کنید. 
برنده بودن برای یک فروشنده چه مفهومی دارد؟ این که  به هر ترتیبی شده  به مشتری بفروشد؟

من فروش به هر ترتیب و به هر قیمت را کار حرفه ای نمی دانم. فروشنده حرفه ای باید به آینده هم فکر کند به طوری که مشتری از فروشگاه و خرید خود خاطره خوبی 
داشته باشد. اگر بتوانم یک ارتباط خوب برقرار کنم، اعتماد مشتری را بدست آورم و دستگاهی متناسب با نیاز او بفروشم، خوشحال می شوم. خیلی پیش آمده که مشتریان 

جدید می آیند و من متوجه می شوم از طریق کسی که از من خرید کرده معرفی شده اند. در این حالت است که خودم را یک برنده واقعی حس می کنم .

آیا از کار در فروشگاه ارکید راضی هستید؟
کار در مجموعه ارکید منظم است و این نظم  درفروشگاه ها هم جریان دارد. برخورد مدیریت با همکاران بر اساس حسن نیت  است. دستگاه ها کیفیت مطلوبی دارند و من همیشه 

در برابر خریداران سربلند هستم.این ها برای راضی بودن کافی نیست؟
روند فروش را چگونه ارزیابی می کنید؟

چون قدرت خرید مردم کم تر شده، بنابراین فروش تعدادی، بخصوص دستگاه های گران قیمت، نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده.
به آن هایی که می خواهند دستگاه ورزشی داشته باشند و نمی توانند دستگاه گران بخرند، چه توصیه ای می کنید؟

دستگاه های ارزان تر معرفی می کنم.
چه نوع دستگاهی؟

بستگی به وضعیت سالمتی و نیاز مشتری دارد. گاهی مشتریان بر اساس توصیه پزشک متخصص شان برای خرید تردمیل یا دوچرخه ثابت  مراجعه می کنند .اما اگر کسی 
دستگاهی بخواهد که در خانه یا محل کار بتواند تحرک خوبی داشته باشد، من صندلی چرخ که محصول جدید شرکت، با قیمت مناسب و کاربردهای متنوع است را پیشنهاد می کنم. 

شما در فروشگاه محصوالت باشگاهی هم دارید؟
یک طبقه و نیم فروشگاه ما محصوالت باشگاهی است که  مدیران با شگاه ها ، قهرمانان ورزشی یا کسانی که می خواهند مجتمع  های مسکونی یا فضاهای ورزشی خود را تجهیز 

کنند، آن ها را از نزدیک می بینند و تست می کنند. 
از جدیدترین محصوالت با شگاهی بگویید؟

به تازگی برند  INTENZA از شرکت Health Stream تایوان شامل تردمیل و دوچرخه ثابت وارد فروشگاه شده که از نظر طراحی و امکانات خیلی مورد توجه قرار گرفته است.
مگرچه امکانات خاصی دارد؟

غیر از زیبایی و کیفیت باالی آن، یک قابلیت منحصر به فرد دارد. خرابی احتمالی دستگاه از طریق اینترنت به کارخانه سازنده اطالع داده می شود. چنین وضعیتی در کارخانه به 
سرعت بررسی و نحوه برطرف شدن آن به می شود. این امکان کار را برای بخش خدمات شرکت و مصرف کننده خیلی آسان می کند. 

از مدیریت شرکت چه انتظارهایی دارید؟
همیشه دستگاه های ارکید از بهترین برندهای جهانی و کامل ترین دستگاه های بازار بوده است. اما با توجه به وضعیت اقتصادی کنونی، برای این که بتوانیم همچنان در گسترش 

ورزش که پایه سالمتی جامعه است، سهم مناسبی داشته باشیم، پیشنهاد می کنم دستگاه هایی با قیمت ارزان تر و نه با بیش ترین امکانات بلکه با امکانات الزم وارد شود.
چه توصیه ای به خریداران دستگاه های ورزشی دارید؟

خوب است که قبل از هر کار تحقیق کنند. از کسانی که دستگاه خریده اند، بپرسند، در اینترنت جست و جو کنند و شرکت ها را با هم مقایسه کنند. مهم ترین نکته برای تصمیم گیری ،کیفیت 
محصول و خدمات پس از فروش است. هر چند می توان در بازار دستگاه هایی با قیمت ارزان تر هم پیدا کرد. اما به نظر من اگر آدم بدون دستگاه ورزش کند، بهتر از آن است که با 

دستگاهی که کیفیت پایین دارد خودش را به دردسر بیندازد و آخر سر هم از ورزش بیزار شود. چون سالمتی آن قدر گران قیمت است که نباید ارزان از دست برود.

آقایان اسماعیل خاجـی و پژمان عـربی

!هستمبلندسرهمیشه
خاجی  محمـداسماعیل  با  گو  و  گفت 

قدیمی ترین فروشنده ارکید 
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شروع  فعالیت هاي کوهنوري تان از چه سالي بود و از چه زماني به طور حرفه اي ادامه دادید؟

در میانه دهه 50 با کوه پیمایي از کوهستان هاي کردستان شروع کردم و عشق به طبیعت و لذت ورزش کوهنوردي درهمان سال هادرمن ایجاد شد. سپس با تشویق پدرم این 

عالقه درمن به عادت و به مرور به عشقي تبدیل شدکه جدایي و دوري ازطبیعت وکوهستان براي من غیرقابل تصور است. طوري که قسمت عمده اي ازپرورش روح وشخصیت 

خود را مدیون زندگي در کوهستان وکوهنوردي درکوه هاي وطنم ایران مي دانم. ازسال 1364 که براي ادامه تحصیل وکار به تهران آمدم، باتوجه به وجود کوه هایي 

بیش از 4 هزارمتردر سلسله جبال البرز، به صورت جدي تر وارد این عرصه شدم و درسال 1368 براي اولین بار به دماوند صعودکردم. از آن پس  به صورت حرفه اي کوهنوردي 

را با صعودهاي مکرر به قله های زیباي البرز و زاگرس ادامه دادم". دماوند به عنوان بزرگ ترین نماد ملي ما ایرانیان "براي همه کوهنوردان ایراني از جایگاه خاصي برخوردار است. 

بنابراین پس از اولین صعودم درسال 1368، بارها و بارها درفصل های مختلف موفق شدم هرساله چندین بار به دماوند صعود کنم. صعودهاي زمستاني دماوند برایم بسیارلذت 

بخش است. 

اولین صعود برون مرزي شما  کجا بود؟

درتابستان 1386 به قله موستاق آتابا ارتفاع 7541 متر درکشورچین صعودکردم. دربهار سال 89 به قصد صعود قله چوایو با ارتفاع 8201 متر در منطقه هیمالیاي تبت به کشور 

نپال رفتم که متاسفانه برخالف موافقت هاي قبلي، دولت چین از صدور ویزا و مجوز صعود براي کوهنوردان برخي از کشور ها از جمله ایراني ها خودداري کرد و فقط توانستم در 

مدت ده روز به بیس کمپ اورست و قله کاالپاتار صعودکنم. با دیدن عظمت منطقه هیمالیا مصمم شدم کار نهایي و آرزوي 20 ساله خود را هرچه زودتر به انجام رسانم. پس از 

بازگشت به ایران از فروردین سال 89 به طور بسیار جدي تمرینات فشرده خود را شروع و از روز هشتم فروردین، به سمت بیس کمپ اورست حرکت کردم. پس از طي سه مرحله 

هم هوایي تا ارتفاع 7400 متري، روز 26 اردیبهشت، حمله نهایي به سمت قله راشروع کردم تا این که ساعت 45 :20 روز 28 اردیبهشت ازکمپ چهار به سمت قله حرکت کردم 

و ساعت 30 :9 صبح روز 29 اردیبهشت موفق شدم به قله برسم.

آیا در این برنامه از شما حمایت شده بود؟

صعودمن کامال"مستقل انجام شد و هیچ گونه پشتیباني مالي ازطرف هیات، فدراسیون و سازمان ها و مراکز اقتصادي صورت نگرفت. صعود به اورست به عنوان بام دنیا آرزوي 

رویایي هر کوهنورد است. من لحظه اي که به قله رسیدم احساس کردم که به بزرگترین و رویایي ترین آرزوي دیرینه ام رسیدم. اما بر این باورم که قلب و روح واالي انسان ها بام 

جهان و قله واقعي است. من این صعود را به کودکان مبتال به سرطان )محک( تقدیم کردم و بدون شک تاثیر انرژي بسیار مثبتي که با عشق به این عزیزان در من ایجاد شد یکي 

از عمده ترین عوامل این موفقیت است. همیشه صعود به اورست را مدیون عشق به روحیه پوالدین این عزیزان هستم.

شما در این صعود از کفش تکنیکال زامبرلن سه پوش مدل  EVEREST  8000 استفاده کردید. علت این انتخاب چه بود ؟

به طور یقین هر کوهنورد نیمه حرفه اي و یا حرفه اي اگر با هیمالیا ، ارتفاعات باالتر از 6000 متر و 7000 متر آشنا باشد، درباره تجهیزات مختلف کوهنوردي با برند هاي 

مختـلف، تحـقیق می کنـد و تجـربه به دسـت مـی آورد . بـه نظـر من در هیمالیـا نـوردي کفـش مهـم تـرین است . کوهنـوردان روس ،کـه از قـوي ترین و استثنایي تـرین 

کوهنوردان جهان هستند، می گویند "پا سلطان بدن است. " کوهنورد با تجربه با اتکا به پاهاي سالم 

و قوي خود مي تواند به زندگی ورزشي اش سال ها ادامه دهد. به عبارت دیگر از برنامه یکي دو روزه 

کوهنوردي ساده  تا صعود هاي سنگین دو ماهه درهیمالیا با روزانه 9 تا 12 ساعت کوهنوردي در شرایط 

درگیري با یخ نوردي و برف کوبي و دماهاي کم تر از  40 درجه زیر صفر کفش کوه باید داراي ویژگي هاي 

بسیار مهمي باشد. بنابراین زماني که مي خواستم کفش سه پوش مطمئني را براي صعود به ارتفاع 8848 

متري اورست انتخاب کنم، وجود مجموعه ویژگي های مورد نیاز و مناسب تر بودن قیمت کفش هاي 

زامبرلن علت اصلي انتخاب من بود. 

پیش از آن هم زامبرلن داشتید؟

حدود 15 سال پیش یکي از دوستان یک جفت کفش تک پوش سنگین زامبرلن را از کانادا برایم فرستاد 

که هم اکنون نیز زمستان ها از آن استفاده مي کنم. این کفش بسیار محکم است و بیش تر ویژگي هاي الزم را 

دارد. تنها ایراد آن وزن سنگین )حدود 4 کیلوگرم( است. اگر با عمر مفید یک بولدزور که16000ساعت 

است، مقایسه کنیم، این کفش حدود 4000 ساعت یعنی یک چهارم عمر مفید آن ماشین سنگین در 

سنگ و برف برای من کار کرده است. در این 30 سالي که کوهنوردي مي کنم ازکفش هاي زیادي با برند هاي 

مختلف چه براي کوهنوردي سنگین زمستاني و چه براي ترکینگ )مثل کوهنوردي در مسیر هاي طوالني 

ده روزه و  روزي 12 -10 ساعت کوهنوردي و راهپیمایي( و یا براي پیاده روي سریع و دوهاي استقامت 

استفاده کرده ام. در مجموع کفش هاي زامبرلن با کاربردهاي مختلف داراي کارایي بسیار باالیي است و 

با آن در برنامه هاي کوهنوردي احساس آرامش و نشاط زیادي مي کنم.

به کفش سه پوش تان برگردیم .آیا همه ویژگی های مورد نظرتان را داشت؟ 

همان طور که گفتم به نظر من نه تنها تکنیکال زامبرلن سه پوش مدل EVEREST  8000 بلکه 

بیش تر محصوالت زامبرلن براي کوهنوردي سبک تا کوهنوردي سنگین و هیمالیا نوردي بسیار مناسب 

است . مهم تر از همه این که پس از انجام برنامه در کف و انگشتان پا احساس درد نمي کنید.

تاثیر مستقیم این کفش بر روي سرعت عمل تان چگونه بوده است؟ 

با توجه به سبکي و انعطاف باالي کفش هاي تکنیکال زامبرلن سه پوش مدلEVEREST  8000  چه 

در زمان حرکت و چه در زمان درگیري با سنگ و یخ ، از سرعت عمل باالیي  برخوردار بودم.بخصوص در 

برخي از موارد که به طور اتفاقي و یا گریز ناپذیر، کرامپون یک لنگه به قسمت هاي گتر لنگه دیگر برخورد 

مي کرد، هیچ مشکلي براي گتر پیش نیامد.

و در مواجهه با سرماي  ارتفاع  8000 متری ؟

با توجه به این که چهار  سال پیش در صعود به قله موستاق آتا در چین)با ارتفاع 7541متر( و استفاده 

از کفش دو پوش یکي برند های خیلی معروف، دو انگشت پاي راست من تا حدي دچار سرمازدگي شد، 

باید کفشی انتخاب می کردم که در حمله نهایي به اورست از ساعت 10 شب تا ده صبح درارتفاع 7950 

با برند هاي  انگشت هایم دوباره دچار سرمازدگي نشود. دوستان خرید کفش هایي  تا 8848 متر،  متر 

بسیار معروفی که نمی خواهم نام ببرم را پیشنهادکردند.  اما من با بررسی زامبرلن و راحتي آن در تست 

اولیه داخل فروشگاه، تکنیکال سه پوش زامبرلن مدل EVEREST  8000 را انتخاب کردم. در زمان 

خرید مطمئن نبودم که زامبرلن در مقابل سرمازدگي، تعرق وتنفس پذیري جوابگو باشد اما پس از دو ماه 

استفاده ممتد، در بدترین شرایط به این نتیجه رسیدم که این کفش از هرنظر مطمئن است و تنفس کامل 

پا در آن انجام می شود. در 6 ساعت برفکوبي از مسیر کمپ چهار تا بالکوني در ارتفاع 8400 متري هیچ گونه 

احساس سرمازدگي در پاهایم نداشتم.

پس از این همه سال همسفری با زامبرلن ،آن را به دوستان کوهنورد خود پیشنهاد مي کنید؟

حتما این کار را می کنم. اما باتوجه به آن که مدلEVEREST  8000 براي صعود هاي زمستاني 8000 

متر طراحی شده ، مدل هاي 4000 و 6000 دنالي را براي صعودهاي زمستاني ارتفاعات 4000 متر به باالی 

ایران مفید تر می دانم.
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کفش های 15 ساله زامبرلن از سوی آقای دهقان به موزه ارکید اهدا شد.

گفت و گو با آقای حمید  دهقان، کوه نورد 

و هیمالیا نورد پر افتخار ایرانی  

            پریسا درودیان
             

             
             

             
          

 

ستروابهدصعو
عشقنیومدار

محکنکادکوبه
!نمدامی



 
1 - پاالیشگاه نفت شازند ) اراک (   

2 -  پشتیبانی ساخت و تهیه کاالی نفت تهران                                                                                         
3 -   پتروشیمی شهید تندگویان ) ماهشهر (                                                                            

4 -  پتروشیمی مبین ) عسلویه (            
5 - نفت فالت قاره ایران ) جزیره الوان(  
6 - مدیریت اکتشاف نفت ) تهران(        

7 - دانشگاه صنعت نفت ) تهران ( 
8 - دانشگاه صنعت نفت ) آبادان (   
9 – دانشگاه صنعت نفت ) اهواز (  

10 - شرکت پخش فرآورده های نفتی ) ارومیه ( 
11 – شرکت پخش فرآورده های نفتی ) تهران (        

12 - شرکت گاز چهارمحال و بختیاری ) شهرکرد (   

24 - خطوط انتقال گاز شمال و شمال شرق ) مشهد (
25 - نفت مناطق مرکزی ) تهران (

26 - شرکت عملیات غیر صنعتی پتروشیمی ) ماهشهر(
27 - نفت و گاز مسجد سلیمان ) اهواز (

28 - شرکت خدمات پتروشیمی بازارگاد ) عسلویه (        
29 - پایانه های صادرات نفتی ) خارک (

30 - پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران ) تهران (
31 -  پتروشیمی مهر ) عسلویه (

32 - شرکت ملی و مهندسی نفت ) تهران (                                               
33 - پاالیشگاه گاز پارسیان ) المرد (

34 - پتروشیمی جم
35 - بهداشت و درمان خارک

وزارت نفت

1 – وزارت نیرو ) تهران (                                 5 - آب و فاضالب شهری خراسان رضوی ) مشهد (
2 – برق منطقه ایی مازندارن                          6 - آب و فاضالب روستایی مشهد
3 - برق منطقه ایی هرمزگان ) بندر عباس(         7 - آب و فاضالب روستایی بوشهر

4 - آب و فاضالب روستایی آذربایجان غربی ) ارومیه (   8 - آب و فاضالب شهری سمنان

وزارت نیرو

1 - نیروی دریایی ارتش – نداجا ) تهران(              6 - بنیاد تعاون سپاه ) تهران (              
2 - نیروی هوایی ارتش – نهاجا ) تهران (              7- سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح ) تهران ( 

3 - باشگاه نصر سپاه ) تهران (                            8 - پادگان دژبان مرکز ) تهران (  
4 - سازمان فضایی ایران ) تهران (                       9 - مجتمع انتظامی فاطمی ) تهران (

5 -  مجموعه فرهنگی ورزشی کوثر سپاه ) تهران (   10 – باشگاه کوثر سپاه ) قم (                                       

نیروهای مسلح 

وزارت آموزش و پرورش

1 - وزارت آموزش و پرورش ) تهران (
2 - سازمان آموزش و پرورش ) قزوین (  

3 - مجتمع ورزشی معلم

وزارت راه و ترابری 

1 - موسسه فرهنگی ورزشی راه آهن  ) تهران – اکباتان (      5 - باشگاه راه آهن ) یزد (
2 - باشگاه راه آهن ) تهران – میدان آرژانتین (                  6 – باشگاه پلیس فرودگاههای کشوری )تهران(
3 - باشگاه راه آهن ) بندر عباس (                                  7 - شرکت قطارهای مسافربری رجا )تهران(    

4 - باشگاه راه آهن ) زنجان (                                        8 - باشگاه فرهنگی ورزشی هما ) تهران (

وزرات رفاه 
1 - اداره بیمه و تامین اجتماعی ) تهران (

2 -  اداره کار و امور اجتماعی شهرکرد

       
12 - شرکت گاز چهارمحال و بختیاری ) شهر کرد (   

13 - گاز استان گلستان ) گرگان (   
14 - گاز زنجان ) زنجان (  

15 -  گاز آذربایجان غربی ) ارومیه (                                                
16 - مناطق نفت خیز جنوب ) اهواز ( 

17- مجتمع مسکونی آتیه سازان ) عسلویه ( 
18 - گاز خوزستان ) اهواز ( 

19 -  پتروشیمی فن آوران ) ماهشهر (                                                                                
20 - شرکت پترونگین )عسلویه(                                                       

21 -  منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی  ) ماهشهر ( 
22 - گاز بوشهر ) بوشهر (

23 - خطوط انتقال گاز منطقه 3 ) تهران (

وزرات فرهنگ و ارشاد اسالمی 
1 - فرهنگ و ارشاد اسالمی ) قم (

2 - کتابخانه ملی ایران
1 –باشگاه فوالد خوزستان

وزارت صنایع و معادن 

مانیامشتر
برخی از باشگاه های دولتی تجهیز شده با دستگاه های ارکیدمهر

 1 - بنیاد شهید و امور ایثارگران ) کرمانشاه (           5 – باشگاه شهید مهرانی ) تهران (
 2 - بنیاد شهید و امور ایثارگران ) اصفهان(              6 – باشگاه شهدای ابوذر ) تهران (

 3 - بنیاد شهید و امور ایثارگران ) لرستان (             7 - ورزشگاه ایثار ) تهران(
 4- بنیاد شهید و امور ایثارگران ) سمنان (

سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران

وزارت اقتصاد و امور دارایی 

1 - بانک مرکزی صادرات ایران)تهران(
2 - بانک ملت – سرپرستی ) سمنان (

3 - بانک توسعه صادرات شیراز ) شیراز (

وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری 

1 - دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز     4 - خوابگاههای دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز
2 - دانشگاه امام خمینی ) قزوین (      5 - دانشگاه تهران ) واحد تربیت بدنی ( 

3 - دانشگاه آزاد اصفهان )واحد خوراسگان(   6 - دانشگاه آزاد اسالمی ) اصفهان (

اداره بسیج 
1 - سازمان بسیج مرکزی ) تهران (  5 - اداره بسیج یزد

2 - اداره بسیج شیراز                   6- اداره بسیج آذربایجان غربی
3 - اداره بسیج شهر کرد               7 - اداره بسیج کهکیلویه و بویر احمد

4 - اداره بسیج قم 

1. تهران 66 باشگاه:)باشگاه فیکس ، باشگاه یزدان ، باشگاه افق ، باشگاه پیک ، باشگاه موج و خورشید ،باشگاه باران ، باشگاه آریان ، 
باشگاه طاها ، باشگاه زیتون ، مجموعه ورزشی شهید معتمدی ، باشگاه شب قهرمانان ، باشگاه پراتیک ،  باشگاه تخت جمشید نوین ، باشگاه هیربد، .... (                                                

2. کرج 10 باشگاه:) مجموعه تفریحی ورزشی تشریفات، باشگاه شهدای ورداورد ، باشگاه مهرگان ، ... (            
3. قزوین 10 باشگاه:) باشگاه فیکس، بیمارستان زکریای رازی ،  مجتمع ورزشی هالل احمر ...(                                                 

4. زنجان ) باشگاه کیانا (                                               
5. همدان ) باشگاه ممتاز (                                               

6. اسالمشهر ) شرکت نیرو ، باشگاه ارکید ( 
7. شهریار ) باشگاه دالنوازان (                                       

8. ورامین ) باشگاه باران ،  باشگاه ایران زمین (                                       
9. رباط کریم  ) مجموعه ورزشی ساحل (                                      

10. چالوس ) باشگاه پرورش اندام فلکس (
11. بابل ) باشگاه اکسیر ، باشگاه ایران زمین (

12. بجنورد ) بیمارستان امام علی (
13. بروجرد ) صنایع پزشکی مادر (

14. یزد ) پزشکی حکمت (
15. بوشهر ) کلینیک پزشکی ورزشی (

16. کرمان ) باشگاه هیربد (
17. لواسان ) باشگاه بدنسازی شایگان ( 

18. شیراز )باشگاه آرتای – باشگاه برسام – باشگاه ساالر  .........(
19. شهرقدس )باشگاه ایثار(

20. اصفهان ) باشگاه اکسیژن(
21. رشت )باشگاه ستاره گلسار – باشگاه یزدان – باشگاه اکسیژن آبی (

22. ساری ) معراج ........... (

سایر ارگان ها
 1 - سفارت یونان                      

2 - هیات تیر وکمان )سمنان (              
3 - هیات تیر و کمان ) کرمان (             
4 - سازمان انرژی هسته ای بوشهر          
 5 - پژوهشکده تربیت بدنی )تهران(        
                                                   

برخی باشگاه های خصوصی

6 -  سازمان تربیت بدنی )گلستان(
7 - پژوهشکده شهید یزدانی ) تهران (
8 - شرکت عمران شهر پرند ) تهران (

 9 - بیمارستان لقمان ) تهران (
10- بیمارستان میالد ) تهران (
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شزرو
امروزه آلودگی هوا به یکی از مشکالت جدی زندگی همه تبدیل شده است. همچنین بی تحرکی ونداشتن فعالیت بدنی نیز مشکلی بزرگ است که اضافه وزن، چاقی و بیماری های 

دیگر، از عارضه های شناخته شده آن است. می دانید که فعالیت های ورزشی هوازی مانند پیاده روی و دویدن، از کلیدهای اصلی برای داشتن یک زندگی سالم است اما اگر 

مرتب در هوای آلوده ورزش کنید، سالمتی شما به خطر می افتد. به خصوص اگر کسی مبتال به آسم یا سایر بیماری های ریوی،قلبی و دیابت باشد. هنگام ورزش هوازی حتی با 

شدت کم، تنفس بیش تر و هوا عمیق تر به ریه ها وارد می شود. بنابراین ورزش در هوای آلوده بسیار خطرناک است.برای کاهش اثر آلودگی هوا به جای کنار گذاشتن ورزش به 

این نکته ها توجه کنید؛ 

زمان ورزش را  موقعی بگذارید که آلودگی کم تر است.

خیابان های شلوغ و پر ترافیک را برای ورزش و پیاده روی انتخاب نکنید. میزان آلودگی هوا در فاصله 15 متری خیابان ها و راه های شلوغ به باالترین حد خود می رسد. پس این

مکان ها انتخاب های مناسبی نیستند.

اگر تعداد روزهای آلوده زیاد است، در محیط خانه ورزش کنید یا به باشگاه های ورزشی مجهز به دستگاه  تصفیه هوا بروید. فراموش نکنید کسانی که بیماری خاصی دارند پیش 

از انجام هرگونه فعالیت ورزشی باید با پزشک خود مشورت کنند.

                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                    منبع اینترنت

هدلوآیاهورد

!نیدبمانماارد
هدلـوآیاهوزا

هوای پاک در خانه
و محل کار با تکنولوژی فیلتر های نانو
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دستگاه تصفیه هوا
برای مساحت 25 متر مربع

؟نهچگو
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