




کیدر
ییشناآشخوعطر ا

اگر بتوان برای روزگار کنونی یک ویژگی مهم  را نام برد، همانا دسترسی آسان به 
اطالعات برای همگان است و برای یک شرکت بزرگ مانند گروه صنایع ورزشی 
ارکید مهر یکی از بارزترین ویژگی ها  تبادل اطالعات و در نتیجه ارتباط خوب 
و موثر بین بدنه شرکت با مدیران است . این ویژگی سبب شده است که سازمان 
ارکید همواره سرزنده و پویا باشد ،  هدف های شرکت را به درستی باز شناسد و 
برای تحقق آن ها کوشش کند. برای سازمان ارکید ارزش کار ، احترام به خواست 
و جلب رضایت مشتری و تالش برای باال بردن سطح سالمتی جامعه ،  یک اصل 
بی تردید است . به همین نسبت مدیران شرکت کوشش می کنند تا همه  ابزارهای 
مورد نیاز را فراهم سازند و ارتباطی آگاهی مدار با کارکنان و مشتریان برقرار کنند.
تهیه و تدوین یک نشریه داخلی از مدت ها پیش از سوی گروهی از همکاران 
محترم به بخش تبلیغات پیشنهاد شده بود.  این پیشنهاد مورد موافقت جناب آقای 
توکلی  قرار گرفت و با حمایت ایشان مانند دیگر پروژه های خالق ، با وجود افزایش 

شدید هزینه کاغذ و چاپ ، کلید خورد.
همکاران گرامی، نخستین شماره نشریه داخلی ارکید با همه مزیت ها و کم و 
کاستی هایش پیش روی شماست. با توجه و کمک همه شما این مجموعه پر بارتر 
خواهد شد. دست یاری یکایک شما را به گرمی می فشاریم و منتظر پیشنهاد های 

سازنده تان هستیم.
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کــسانی که گروه صنایع ارکید مهر  را می شناسند باور دارند که این شرکت تجاری در زمره واحد های اقتصادی است که در مدت کوتاهی به جایگاهی مهم در تامین 
تجهیزات ورزشی در کشور دست یافته و به یک برند قدرتمند تبدیل شده است. آن ها می دانند که یک  شرکت در سایه مدیری جسور، خالق، آینده نگر و توانمند می تواند 
فراز و فرودها را بگذراند و به موفقیت های کوچک و بزرگ برسد.مدیری که ریسک می کند  و تصمیم ها ی قاطع می گیرد، اما پیش از آن از نیروهای متخصص، ایده ها 

و قابلیت هایشان بیش ترین استفاده را می برد.
کسانی که آقای جمشید توکلی مدیر عامل ارکید مهر را می شناسند عالوه بر آن چه در باال گفته شد، صفات دیگری را نیز درایشان می یابند.انسانی نوآور، خوش ذوق، 

اهل هنر، بی پیرایه و مهربان. آن چه در پی می آید یک گفت و گوی صمیمی با این مدیر برند ساز است.

1- آقای توکلی چند سال است که در زمینه واردات تجهیزات ورزشی  فعالیت می کنید؟چرا این زمینه کاری را انتخاب کردید؟
من بیش از 20 سال است که در زمینه تولید و واردات تجهیزات ورزشی ، قطعات و لوازم فعالیت می کنم. سال های زیادی هم در مناطق محروم جنوب کشور در خصوص 

احداث و بهره برداری کارخانه تولید و مونتاژ دوچرخه اشتغال زایی داشتم  و از کارآفرین های برتر در آن مناطق شناخته شدم .
دلیل اصلی انتخاب زمینه ورزشی در تولید و تجارت، عالقه زیاد من به ورزش است . می دانید که  این رشته کاری بسیار پویا و متنوع  و زمینه ساز فعالیت های بی شمار 

است.                                                                                     
2- خودتان ورزش می کنید؟  مگرمی توان عالقه زیادی به ورزش داشت و ورزش نکرد؟ بله اهل دوچرخه سواری، کوه نوردی و پیاده روی هستم .

3- آیا در این سال ها رویکرد مردم  به ورزش تغییر کرده است؟
دقیقا همین طور است.نه تنها در ایران، در همه کشورهای دنیا عالقه مردم به همه رشته های ورزشی به نحو چشمگیری افزایش پیدا کرده است. این موضوع در مسابقات 
جهانی رشته های ورزشی و المپیک کامال مشهود است.خوشبختانه در ایران ما نیز مردم به رشته های گوناگون ورزشی روی آورده اند. امید است با حمایت دولت و مسئوالن 

و افزایش توان فدراسیون های ورزشی به ویژه ورزش های همگانی این روند، رشد هر چه بیش تری داشته باشد.
4- چه سهمی از این تغییر را  در نتیجه فعالیت های شرکت خود می دانید؟

 سهم شرکت ارکید مهر در این زمینه کم نیست. چرا که بخشی از فعالیت های بازرگانی ما را کارهای فرهنگ سازی برای ورزش  تشکیل می دهد. حمایت های زیادی 
که از مسابقات ورزشی انجام داده ایم، از افتخارات ماست.در حال حاضر هم  اسپانسری تیم دوچرخه سواری ترافیک، را برعهده داریم که قهرمانان به نام دوچرخه سواری 

کشور در این تیم رکاب می زنند. 
5- به جز دستگاه های خانگی ، بیش ترین مشتریان شما در تجهیزات باشگاهی ،نهادهای دولتی و شرکت های بزرگ از جمله شرکت نفت هستند.چرا سازمان ها و نهادها 

ورزش را برای کارکنان خود امری ضروری می دانند؟
کارکنان با انجام ورزش به سالمت جسمی و روحی و بازدهی به مراتب بیش تر کاری دست می یابند و این موضوع مهمی برای تصمیم گیری مدیران است که کارایی 

سازمان خود را باال ببرند. البته اختصاص بودجه برای ورزش در این سازمان ها دلیل مهم دیگری است.
6- در چشم انداز سازمانی شرکت ارکید مهر،ارتقا سالمت جامعه  مطرح شده است.یک شرکت تجاری چه سهمی  در این مسولیت اجتماعی می تواند داشته باشد؟

همان طور که گفتم، با انجام کارهای فرهنگی می توان در این مسئولیت اجتماعی سهیم بود.
7- مدیران و کارشناسان شما چه قدر برای حفظ منافع مشتریان تالش می کنند؟ و چگونه؟

مدیران و کارشناسان شرکت وظیفه دارند که برای تامین رضایت مشتریان کوشش کنند. 
بر اساس فرآیندهای ایزو که در شرکت جاری است،همه  بخش ها باید میزان رضایت مندی مشتریان را پایش کنند و در جلسات مدیران گزارش دهند . یکی از موارد مهم 

در شرح وظایف همه کارکنان تعهد به اصول مشتری مداری است. بر این اساس شرکت خود را مکلف به آموزش مستمر کارکنان می داند.      
8- شما اولین دریافت کننده گواهی نامه ایزو 9001-2008 برای فروش و خدمات پس از فروش هستید. دریافت این گواهینامه برای مشتریان چه اهمیتی دارد؟

با آن که درسال های طوالنی، همواره بهترین کیفیت را در فروش و خدمات پس از فروش ارائه  کرده ایم، اما دریافت ایزو اعتماد مشتریان و نمایندگان را به ما افزایش داده است.
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9- همه می گویند که مدیری نوآور و جریان ساز هستید.همین گواهینامه ایزو9001، نوع محصوالت ارکید که گستره وسیعی از تجهیزات بدنسازی خانگی و باشگاهی 
تا کفش کوه و دوچرخه و انواع ماساژور را در برمی گیرد، حضور بسیار قدرتمند در نمایشگاه ها و... انگار الهام بخش فعالین در عرصه تجهیزات ورزشی هستید. آیا امکان 

نوآوری را به کارکنان هم می دهید؟
همیشه از ابتکار و نوع آوری کارکنان استقبال و همواره سعی کرده ام شرایطی فراهم شود تا خالقیت ها بروز و رشد کنند .چون به نفع کل سازمان است. 

10- در انتخاب برندها چه ویژگی هایی را در نظر می گیرید؟ کیفیت، زیبایی ، استاندارد های جهانی ،کاربرد آسان و ....
11- آیا مشتریان وفادار ارکید زیاد هستند؟

یکی از دالیل رشد چشمگیر ارکید، حمایت مشتریان وفادار و نمایندگان محترم بوده است . حضور فعال شرکت در بازار نشان می دهد که این دوستان کم نیستند.
12-  رشد و موفقیت شرکت را چه قدر نتیجه تالش های شخص خودتان و چه قدر نتیجه کار جمعی سازمان ارکید می دانید؟

اعتقاد دارم که وفاداری مشتریان نتیجه فعالیت و تالش جمعی کل کارکنان است و وابسته به فرد خاصی از جمله من نیست. البته طبیعی است که سابقه فعالیت  من 
،توجه و محبت دوستان از سال ها قبل شاید تاثیری در این زمینه داشته باشد.

13 - ارکید گسترده ترین شبکه فروش و خدمات را در سراسر کشور دارد.نمایندگان شما چه نقشی در موفقیت های شرکت و برند سازی برای شرکت  داشته اند؟
کامال واضح است که تک تک نمایندگان در موفقیت های شرکت نقش اساسی و تعیین کننده داشته اند و با توجه به حمایت های شرکت از ایشان و تالش خستگی ناپذیر 

خود نمایندگان، ارکید اکنون یکی از بهترین و معتبرترین تامین کنندگان تجهیزات ورزشی است.
14- با توجه به اهمیت ورزش در تغییر سبک زندگی انسان برای دستیابی به سالمتی ، آرامش ودر نتیجه  افزایش بهره وری جامعه،همچنین پیشرفت تولیدکنندگان در 

طراحی و تولید دستگاه های مدرن ،آینده فعالیت در عرصه تجهیزات ورزشی را چگونه می بینید؟
چنانچه دولت حمایت های الزم را از فدراسیون های ورزشی به ویژه ورزش های همگانی انجام دهد و آموزش های فرهنگی در زمینه رویکرد جوانان به ورزش هر چه بیش 
تر شود، بدیهی است که روند فعالیت در زمینه عرضه تجهیزات ورزشی با توجه به نیازهای جامعه گسترش خواهد یافت و شاید نیاز باشد که ده ها شرکت نوپای دیگر در 

این زمینه ها به وجود آیند تا بتوانند تجهیزات تخصصی رشته های مختلف را عرضه کنند.
15- ممکن است نظرتان را  درباره شعار"هر خانه یک وسیله ورزشی" یا "جهیزیه بدون وسیله ورزشی مثل جشن عروسی بدون شام است" را بفرمایید؟

شما خیلی آدم با ذوقی هستید و پیشنهادهای ارزشمندی همیشه داشته اید. واقعا اگر خانواده ها داشتن یک وسیله ورزشی را نه یک کاالی لوکس بلکه یک وسیله ضروری 
برای نشاط و تندرستی بدانند و اگر با تالش  مسئوالن و شرکت های فعال این اتفاق بیافتد ، ما با موجی از ارزش های نوین در عرصه ورزش و سالمتی جامعه روبرو خواهیم بود.

16- می گویند از هنرمندان حمایت می کنید. این به دلیل عالقه شخصی است یا انجام مسولیت اجتماعی شرکت؟
حمایت از هنرمندان را در قالب همان کارهای فرهنگی انجام می دهیم .این کار را ضروری می دانم چون معتقدم شرکت های تجاری خصوصی هم در قبال هنر و فرهنگ 

کشور مسئولیت هایی دارند.در این مورد عالقه شخصی من به هنرمخصوصا نقاشی بی تاثیر نیست. 
17- آیا برنامه های جریان ساز دیگری را برای روزهای آینده در نظر دارید؟ اجازه دهید در زمان خودش اعالم شود.

از این که دراین گفت و گو شرکت کردید سپاس گزارم .
با سپاس از شما

کیدراگربزهدانوخا
گفت و گو با مدیر عامل گروه صنایع 

ورزشی ارکیدمهر
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کاتالوگ های جدید ارکید منتشر شد.

سالم بمانید
معرفی دستگاه ها ی هوازی در 48 صفحه

روش رهبری کننده 
معرفی دستگاه های باشگاهی در 160 صفحه

شعارهای تبلیغاتی هر سازمان تجاری بازتاب دهنده ماموریت و هدف  هایی است 
که آن سازمان تجاری برای خود تعریف کرده است. این شعارها زمانی کارکرد دارند 
که :1- بر بستر واقعیت شکل گرفته باشند .2-کارکنان سازمان آن ها را باور داشته 
باشند و برای تحقق شان کوشش کنند. در شهریور ماه گذشته،  کارکنان ارکید مهر 
به  فراخوان  پروژه طراحی شعارهای تبلیغاتی پاسخ دادند.در نتیجه این هم اندیشی 
اندوخته ای از ایده های نو و خالق برای سازمان ارکید به وجود آمد که بخشی از 
آن ها در تبلیغات آینده استفاده خواهد شد.از یازده نفر همکاران که خالقانه ترین 
شعارها را مبتنی بر شناخت سازمان ، هدف ها و مشتری مداری طراحی کرده 

بودند،با جایزه های نقدی و غیر نقدی قدردانی شد.

نه تنها یک شعار

یازدهمین نمایشگاه تخصصی ورزش و تجهیزات ورزشی SPORTEX 2012   در روزهای 27 تا 30 مهر ماه در مصلی بزرگ امام خمینی 
تهران برگزار می شود.گروه صنایع ورزشی ارکید مهر ،چون سال های گذشته آخرین دستاوردهای تجهیزات ورزشی از برندهای معتیر دنیا را در 

معرض دید و انتخاب بازدید کنندگان قرار می دهد .
ساعت بازدید هر روز  10 تا 20  - روز جمعه 14 تا 20

هاهزتا

sportex 2012

رنگ مهر در جشن پاییز 

آمدن ماه مهر  یادآور آغاز سال تحصیلی و دلشوره های شیرینی است که بوی کیف و کتاب و دفتر نو را در ذهن بازنواخت می کند و اگر کودکی در خانه  باشد ، 
این دلشوره شیرین با جنب و جوش و رفت و آمد خرید روپوش و کتاب و نوشت افزار همراه می شود. اما دلشوره  کودکان  روستاهای زلزله زده آذربایجان، امسال 
شیرین  نیست و رنگ پاییز آن ها با دیگران خیلی فرق دارد. این کودکان نیاز دارند که ببینند کسانی هستند که فراموششان نمی کنند. البته کسان بسیاری هم 
هستند که فراموششان نکرده اند و از نخستین روز پس از زلزله برای کمک رسانی در کنار شان بوده اند مانند داوطلبانی که تا کنون ضمن اهدای کتاب ،مربیان 
مهد کودک ها ی یازده روستای منطقه هریس را  آموزش داده اند تا در کالس کتاب را بلند خوانی کنند و با فعالیت هایی مانند نقاشی، کاردستی و نمایش 
عروسکی همراه سازند .این کار به  کودکان کمک می کند تا  هر چه زودتر بر آسیب های روانی ناشی از فاجعه غلبه کنند و روال زندگی جدیدشان را بپذیرند. ما 
می توانیم از 1000 تومان تا 100 هزار تومان از بسته های آماده شده  کتاب خریداری کنیم تا به وسیله داوطلبان موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان برای 
روستاهای زلزله  زده فرستاده شود.همکاران محترم در صورت تمایل، برای شرکت در این حرکت انسان دوستانه تا پایان  مهرماه  با واحد تبلیغات تماس بگیرند.

کوشش و پیروزی همگانی

سه سال پیش برای افزایش کیفی کار سازمان برآن شدیم که فعالیت خود را با استانداردهای جهانی بسنجیم و به طور پیوسته خود را با الزامات این استانداردها منطبق کنیم.
هر چند رشد روزافزون دامنه فعالیت شرکت ،نشان از موفقیت کامل در سطح ملی داشت،اما با نگاه به آینده ،بر آن شدیم که با همکاری شرکت توف نورد آلمان – از معتبرترین شرکت های بین المللی در 

زمینه صدور گواهینامه های بازرسی کیفیت – فعالیت های خود را در چارچوبی جهانی ارزیابی و کارکرد خود را با الزامات آن منطبق کنیم.
خوشبختانه چون تفکر حاکم بر سازمان ما و عملکرد مبتنی بر آن،در قالبی علمی و بر مبنای تجربیات عملی و تحقیقات میدانی سامان یافته بود، تطبیق تئوریک فعالیت های شرکت با استانداردهای 
 ISO جهانی در چارچوب نظام نامه ای که مورد تایید شرکت توف نورد قرار داشت ، به راحتی صورت پذیرفت و ما به عنوان اولین وارد کننده تجهیزات ورزشی در کشور ، موفق به دریافت گواهی نامه
2008 – 9001 از این شرکت بین المللی شدیم. در دو  سال گذشته  بازرسی های مراقبتی ساالنه توف نورد ، هم چنان انطباق عملکرد شرکت را با استانداردهای معتبر جهانی نشان دادند.بر اساس الزامات 
همین استاندارد، برای تمدید گواهی نامه ، در روزهای سوم و چهارم مهرماه 1391 بازرسی و بازبینی همه جانبه ای از فعالیت های شرکت انجام گرفت و مشخص شد که فعالیت مجموعه شرکت و همکاران

با استانداردهای بین المللی مطابقت دارد  و یک بار دیگر بر عملکرد شرکت مهر تایید زده شد.این موفقیت مرهون همکاری همه مدیران و کارکنان در پیشبرد هدف های شرکت و جلب رضایت بیش از 
پیش مشتریان است .

                                                                                                                                                                                                                                  عباس جمالی – مدیر تضمین کیفیت

ــارآفرینان برتر ارکید   سخت کوش و خالق   ک
نمایندگان ارکید در سرتاسر کشور در امر گسترش فرهنگ ورزش می کوشند و مشتری 

مداری و جلب بیش ترین رضایت مشتری هدف همیشگی شان است. درانتخاب نمایندگی های 

برتر در شش ماهه نخست امسال، کمیت فروش به تنهایی در نظر گرفته نشده است؛ بلکه 

پیداکردن عرصه های جدید فعالیت، خالقیت در استفاده از امکانات موجود و پیگیری در 

تبدیل امکانات بالقوه به هدف قابل دسترسی نیز مورد توجه بوده است. همچنین باید اشاره 

کرد که کارآفرینی به مفهوم ایجاد شغل برای گروهی از هموطنان در انتخاب برترین ها 

برای این شماره نشریه، اهمیت بسیاری داشته است.

نمایندگی خوزستان به مدیریت آقای محمد کریمی ناصری 

نمایندگی اصفهان به مدیریت آقای محمد قاسمی نژاد

نمایندگی خراسان به مدیریت آقای مجتبی طاووسی

نمایندگی قزوین به مدیریت آقای علی هوشمند

نمایندگی آذربایجان غربی به مدیریت آقای دکتر نیما کیهان

نمایندگی فارس و بوشهر به مدیریت آقای محمد مهدی رضوی زادگان

نمایندگی گلستان به مدیریت آقای محمد مهدی گرزین

امید است نمایندگان محترم در تماس با امور نمایندگی ها و گزارش فعالیت های فوق العاده خود، 

ما را در انتخاب های بعدی یاری کنند.                                                                                     

                                                                 عباس جمالی - مدیر امور نمایندگی ها

آشنایی با  نمایندگی خوزستان
شعبه  دومین   ، خود  فعالیت  گسترش  با  و  شد  تاسیس   1385 سال  در  نمایندگی  این 

به  ورزشی  پزشکی   های  مشاوره  ارائه  با  زودی  به   . کرد  اندازی  راه  سال 1389  در  را 

و   آشنای ورزش  نام  زواری کارشناس  بیژن  آقای  از جمله  این رشته  کارشناسان  وسیله 

فیزیولوژی حرکت، به یکی از مراکز معتبر و قابل اعتماد فروش  و خدمات پس از فروش 

تجهیزات ورزشی تبدیل شد. با به کارگیری افراد با انگیزه و خالق و آموزش آنان، عالوه 

بر ارائه تجهیزات خانگی ، باشگاه های متعدد خصوصی و دولتی را تجهیز کرد. شرکت 

در نمایشگاه های مرتبط در خوزستان، محدوده فعالیت این نمایندگی را گسترش داده و 

سبب جلب همکاری واحدهای صنفی مرتبط در شهرهای مختلف استان بزرگ خوزستان 

شده است.

باشگاه های دولتی تجهیز شده :دانشکده صنعت نفت/اداره کل را و ترابری / نفت و گاز 

مسجد سلیمان / نیروگاه و تولید برق رامین / باشگاه فوالد خوزستان / دانشکده توانبخشی 

/ تعاونی مصرف فرهنگیان سوسنگرد / اداره کل مسکن و شهرسازی /کار و امور اجتماعی 

/ اداره کل امور عشایری / پایانه های خوزستان / دیوان محاسبات / تعاونی ثامن االئمه 

 / نهضت سوادآموزی   / اهواز  بهزیستی   / قانونی  پزشکی   / مسلح  نیروهای  بازنشستگی   /

دانشگاه پیام نور / سازمان انتقال خون / دانشگاه آزاد باغ ملک/ راه آهن خوزستان / باشگاه 

های خصوصی : آکادمی ورزش هومان / باشگاه های طپش ،  کیمیا ، سارین ، ارکید ، 

ایلیا و بیش از 30 باشگاه خصوصی دیگر 

تصاویر نمایشگاه تجهیزات ورزشی - اهواز 1391



تاناپاهزنگااتاناپا
 رودی پاناتا 61 سال پیش در ایتالیا به دنیا آمد.برای او که دانش آموخته ادبیات ایتالیایی 
است ، دنیای ورزش چنان مهم و جدی بود که خودش می گوید "هنوز یک بدنساز 
تمام وقت" است. پاناتا شرکت PANATTA SPORT را  سی سال پیش تاسیس کرد. 

هرچند ساخت تجهیزات ورزشی را از سال 1975  آغاز کرده بود. 
بدنساز بودن پاناتا و دانش او درباره فیزیولوژی حرکت ، ارتباط با ورزشکاران حرفه ای 
و آگاهی از نیاز رشته های گوناگون ورزشی ، سبب شد تا ویژگی ها و استاندارد های 
الزم دستگاه ها را به خوبی بشناسد و از آن ها درطراحی و ساخت دستگاه ها استفاده 

کند.
او در باره سری دستگاه های FREE WEIGHT  می گوید :" این دستگاه ها را خیلی 
دوست دارم چون ورزش کردن را دوست دارم.این دستگاه ها با در نظر گرفتن باالترین 
ضریب ایمنی ساخته شده اند. فرقی نمی کند که در چه رشته ای ورزش می کنید،کار 
با FREE WEIGHT  قدرت و سرعت شما را باالتر می برد؛ بدون این که به عضالت 

و مفصل های شما آسیب برساند."
پاناتا ویژگی این سری دستگاه ها را که همه از اختراعات خودش و برخی دارای ثبت 

جهانی هستند را چنین برمی شمرد:
"در پرس سینه جای درست وزنه ها،نقشه حرکت بیو مکانیکی  برای کشش تدریجی 

و ارتفاع قابل تنظیم صندلی.
در پرس  شانه  وجود پایه های متحرک، قفل ایمنی باالی سر ورزشکار،حذف فشار 

اضافی به مفصل ها ،  تبدیل دستگاه به پرس سینه و ثبت جهانی.
در پرس پا وجود پشتی دارای فنر گازی ، قابلیت تنظیم جای پا بر اساس قد ورزشکار 

و تغییر فشار بر عضله بر اساس نیروی وارد شده به دستگاه. 
همه این ویژگی ها که بر پایه نظرات ورزشکاران شناخته شده و کارشناسان ورزشی 
برای دستگاه ها در نظر گرفته شده، در راستای حفظ ایمنی و استفاده از توان ورزشکار 

برای رسیدن به بیش ترین  آمادگی جسمانی به کار می روند."
او با افتخار از یک عمر کوشش خود یاد می کند و می گوید:" امروز PANATTA یک 
برند جهانی است. من 40 سال برای آن کار کرده ام و از گذشته راضی هستم.هرچند 
گذشته لحظه های تلخ و شیرین را با هم دارد ،اما من لحظه های خوب و شیرین را 

به یاد سپرده ام."
پاناتا می افزاید:" اما یک چیز را فراموش نمی کنم این که روزی تنها بودم و تنها کار می کردم 

اما امروز یک تیم حرفه ای در ایتالیا و سراسر جهان با من همکاری می کنند."
امروز  پاناتا چنین ترسیم می شود:"ما  از نظر رودی   PANATTA آینده  انداز  چشم 
رهبری دستگاه های قدرتی را در دست داریم. برنامه من و همکارانم به دست گرفتن 

رهبری دستگاه های هوازی است. می دانم که هدف بسیار بزرگی است."

“Fitness for everyone, a true lifestyle that 
combines physical energy and mental 
equilibrium to give security at any age and 
to help you live and work well, in a better 
relationship with yourself and others.”

»تناسب اندام برای همه«

و  جسم  نیروی  که  آن  برای  است  واقعی  زندگی  روش  یک  این 
را  تندرستی  و  ایمنی  تا  بگیرید  اختیار  در  هم  با  را  ذهن  قدرت 
در هر سنی که هستید، به دست آورید، بهتر زندگی و کار کنید و 

ارتباط بهتری با خود و دیگران داشته باشید. 
                                                                                   رودی پاناتا

Rudy Panatta
آکــادمی ورزش کورونــا - لهستــان
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یدســاینا
دستگاهی قابل استفاده در فضاهای گوناگون

طراحی زیبا با استفاده از مواد اولیه گرانبها
نیاز به فضای کم، باعث می شود INSIDE وسیله ای مناسب برای ورزش در 
با فضاهای  انطباق  برای  زیادی  قابلیت  این دستگاه  باشد.  محیط های گوناگون 

بزرگ و کوچک دارد.
INSIDE را با توجه به مقدار فضای موجود می توانید در شکل های متنوعی مستقر 

کنید. این قابلیت  برای مشتریان بیش ترین آزادی عملکرد را به ارمغان می آورد.
INSIDE را می توان در این مکان ها قابل استفاده است:

- باشگاه ها
- هتل ها و مراکز درمانی 

- محل کار و زندگی

INSIDE طراحی و ساختPANATTA SPORT ایتالیااست. این دستگاه 5 سال 

گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش دارد.

مشخصات فنی 
اندازه دستگاه

عرض: 93 سانتی متر
طول: 174 سانتی متر

ارتفاع: 228 سانتی متر
وزن: 610 کیلوگرم

ویژگی های دیگر
نسبت 1 به 4: سطح مقاومت روی توده وزنه 

و  آرام  حرکات  انجام  زمان  در  کیلوگرم   250/1 میزان  به  بار  تدریجی  تغییر 
استراحتی 

طول کابل: 4 متر

وزنه
استاندارد:  120 کیلوگرم
اختیاری: 150 کیلوگرم

 Push Bench  Pull Bench  StepUsers guide + Interactive DVD

کیت آموزشی

دارای دیواری با تمامی امکانات – دارای 8 عدد لوازم جانبی 
میله های قابل تنظیم در 3 موقعیت مختلف

دو جایگاه با لوازم آموزشی 
دستگیره در دو طرف دستگاه 

جایگاه برای قرار دادن راحت پا 

امکانات دستگاه
ایجاد طیف وسیعی از حرکات که  در  صنعت تناسب اندام بی مانند است.

قسمت های قابل استفاده با زاویه باز؛ تا زاویه 132درجه .طول هر قسمت 5/2 متر.
ارتفاع قابل تنظیم هر یک از قسمت ها: تنظیم در 5 ارتفاع 

شکاف محوری در 4 موقعیت – با مکانیزم تنظیمی سریع، آسان و راحت 
انجام حرکات به صورت آزادانه و قابل تنظیم تا 360 درجه

استفاده راحت و آسان – تنظیم قابل درک و فوری 

چیدمان دستگاه
INSIDE طرح های مختلف قراردادن

- تکی: دیواره ها در جاهای مختلف محیط به صورت جدا جدا قرار می گیرند.
فضای  ایجاد  و  پشت  به  پشت  دستگاه  دو  دیواره  دادن  قرار  پشت:  به  پشت   -

مناسبی برای آموزش گروه های کوچک 
- ستاره ای: استقرار دیواره سه دستگاه کنار یکدیگر به شکل ستاره ای مناسب 

جهت آموزش گروهی

یدازآ
دعملکر
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لوازم جانبی سفارشی



؟میکندرکانهچگو
د ر دستگاه هایی که تکنولوژی Air System  در آن ها به کار رفته است، 
فشرده شدن هوا به وسیله پیستون در یک سیلندر سبب ایجاد مقاومت 
در برابر حرکت می شود. با فشار اهرم،میله به بیرون رانده شده و هوای 
درون پیستون فشرده می شود. میزان مقاومت به مقدار هوای موجود درون 

پیستون بستگی دارد.  
واحد  این  شود.  می  شناسانده  پیستون  به  کنترلی  واحد  یک  توسط  هوا 
و  ورود  کننده  تنظیم  که  کند  می  کنترل  را  دریچه  یک  روزنه  کنترلی، 
خروج هوا و توزیع آن در صورت وجود چندین پیستون است. وجود یک 
کمپرسور خارجی،  هوا را به گردش در آورده و سطح مشخصی از فشار را 

درون سیستم حفظ می کند.
تنظیم دقیق ورود و خروج هوا به داخل پیستون و ایجاد سطح مطلوبی از 
مقاومت، به وسیله دکمه هایی روی دستگاه، برای ایجاد و کم و زیاد کردن 

فشار  انجام می شود.
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Air Machine طراحی
طراحی زیبا و خالق که تنوع دستگاه های پاناتا اسپرت را کامل تر کرده است.

با  تر  مناسب  رو  این  از  و  ، سبک  را ظریف  بصری دستگاه  نمای  ها  وزنه  حذف 
معماری فضای سالن های ورزشی کرده است.

کارکرد 
استفاده آسان ؛ تنظیمات ، فشار

ایمن ؛ نوع طراحی مکانیکی داخلی دستگاه، عدم ایجاد فشارهای اضافی
ساختار بیو مکانیکی درست بر اساس یافته های پزشکی ؛      سیستم های

هم گرا ، مفصل های دستگاه ، قوانین فشار و بار دستگاه ها
بیومکانیکی  مبنای عملکرد  بر  فعالیت  فیزیولوژیکی در  پیشرفت  ؛ یک   CAMS

زنجیروار و درست 
ابزار تنظیم حرکات ؛ تضمین انتخاب آسان موقعیت اولیه حرکت 

دسترسی آسان به اهرم ها 
اطمینان از راحتی و ایمنی در آغاز و پایان حرکات ، به کاربر امکان می دهد تا از 

کل دامنه حرکتی استفاده کند.

آموزش با حرکات مستقل یا متناوب 
بهبود هماهنگی ومتعادل سازی فشار وارده بر روی اعضا و جلوگیری از آسیب 

1- طراحی و تنظیم خودکار صندلی ) تکیه گاه پشت، محل قرار گرفتن و استراحت 
پاها( به گونه ای است که راحتی و استقرار درست کاربر را برای بیش ترین کارایی در 

تمرینات فراهم می سازد. 
2- تشک های پلی اورتان )ساخت شرکت پاناتا( سبب راحتی بیش تر در طول 

زمان انجام تمرین است. 
کاربران  برای  را  ها  آن  از  استفاده  ها،  دستگیره  متفاوت  ساختار  و  حالت    -3

گوناگون آسان می کند.
دستگاه  از  درست  استفاده  درباره  را  کاربر  درک،  قابل  آموزشی  های  4- جدول 

مطمئن می سازد.
ویژگی های هر مدل

 DIGIT مدل
فشار سنج دیجیتالی 

نمایشگر فشار تمرینی 
شمارش تکرار حرکات 

کنترل زمان بازیافت انرژی
 

TECH مدل
عملیات ساده: مدیریت از طریق نمایشگر گرافیکی به وسیله سیستم هدایت گر 

شبیه موس 
آموزش شخصی سازی شده: حالت پایه ای )برای ساده ترین نوع استفاده( – 

حالت کامل )با برنامه های تمرینی مختلف(
 )Sport –S.A.S– Build( دارای 3 برنامه تمرینی

اندازه گیری دقیق مهم ترین پارامترهای تمرینی به صورت سریع : تعداد 
ست های تمرینی، تعداد تکرارها،  میزان فشار، سرعت،  طیف حرکتی،  قدرت ، 

زمان های بازیابی انرژی 

DIgIt VerSIon tech VerSIon

بررسی و نظارت برعملکرد
درک سطوح مقاومتی و قدرتی ) توجه به ویژگی های فردی و واکنش های بدن (
قابلیت کنترل فشار وزنه به طور مستقل و نیز حساسیت باالی دستگاه در ایجاد 

وزن های دقیق
آموزش خودکار برنامه ها

پیشگیری بهتر از حوادث، کاهش آسیب های کوچک حاصل از تمرینات آموزشی 
به دلیل حواس پرتی و فقدان هماهنگی و تجربه ،کنترل فشارهای اضافی قابل 

محاسبه 

  Net Tutor امکان ارتباط با برنامه
شبکه کنترل و  ارزیابی از راه دور

 کنترل ضربان قلب در زمان آموزش   

بهینه سازی سیستم مقاومت هوا 

30 سال تجربه پاناتا اسپرت پشتوانه طراحی دستگاه های بیو مکانیک 

سری Air Machine شامل
1- لت سیم کش
2- قایقی نشسته

3- فیله کمر
4- پرس سر شانه

5- پروانه قفسه سینه
6- پرس سینه نشسته

7- جلو بازو الری

 

مهندهنر
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امتیازهای 
سرعت دلخواه در انجام حرکات ؛ وجود مقاومت بدون در نظرگرفتن سرعت 

حرکات
تنوع در استفاده ؛ حرکات گسترده، تمرینات مقاومتی، و  ...

ای  ماهیچه  و رشته های  ها  تاندون  مفاصل،  به  ؛ هیچ آسیب خطرناکی  ایمنی 
وارد نمی شود.

انعطاف پذیری ؛ قابلیت انطباق با کاربران  گوناگون و یا برنامه های آموزشی 
روانی تمرین ؛ سایش کم تر و حذف فشار اضافی 

حفظ آرامش محیط ؛ بدون ایجاد صدا 
های  در دستگاه  کیلوگرم   0/5 تمرینی؛  افزایش فشار  میزان  کمترین حد 

2 اهرمی
آگاه کننده ؛ تنها خود کاربر می داندکه  با چه فشاری مشغول فعالیت است.

کارکرد آسان ؛ تنظیم دستی فشار به وسیله دستگیره ها / یا تنظیم اتوماتیک به 
وسیله هدایت گر یا تاچ کد انجام می شود.

   مناسب ترین سیستم در باشگاه ها برای

  زنان

   نوجوانان

   افراد باالی 60 سال

 ورزشکاران حرفه ای

سی

8- جلو بازو نشسته
9- شکم

10- جلو پا ماشین
11- پشت پا نشسته
12-  پرس پا نشسته
13- خیاطه خارج پا
14- خیاطه داخل پا

 



باشگــاه مازیــا- دبــیباشگــاه کولیــان - هنــگ کنــگ

NET TUTOR 

Net Tutor برنامه
ابزار کمکی مربی برای ؛

•  ایجاد پایگاه داده ها، شامل تاریخچه ای کامل از کاربران
•  جمع آوری همه داده های مربوط به هر کاربر 

•  تنظیم برنامه های آموزشی افراد در هر جلسه پیش از حضور آن ها در باشگاه 
•  نظارت بر پیشرفت  افراد در سطوح عملکردی مختلف

•  تحت کنترل در آوردن عوامل خطر آفرین 
•  باال نگه داشتن سطح انگیزش کاربران

•  صرفه جویی در زمان 

کاربران از بازخوردهای گرافیکی مفید، مربوط به بخش های آموزشی فردی و روند 
کاری به ثبت رسیده تا آن لحظه ، بهره می برند.

و  تمرینی  های  وزن   / کاربران  به  مربوط  واطالعات  ها  دستگاه  تمام  برنامه  این 
سطوح عملکردی را به سرعت و از طریق شبکه به یک دیگر مرتبط می سازد.

؟چیست
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تاچ کد وسیله ای ایست برای تشخیص هویت کاربران . به طوری که دستگاه را 
قادر می سازد کاربرهای مختلف را شناسایی و برنامه های ویژه متناسب  با  هر 

یک از آنها را به صورت خودکار تنظیم کند.

ابزارهای ارزیابی
 شاخص کیفیت   شاخص حرکت

پارامترهای خالصه عملکرد بر حسب سرعت،  قدرت، طیف حرکتی، درک بیش تری 
از پیشرفت تمرینی افراد  را ممکن می سازد.



EPIC STUMPJUMPER HT STUMPJUMPER FSR

CAMBER

DEMO

STATUS

SX TRAIL
ROCKHOPPERHARDROCK

واگن  فولکس  اتومبیل  یارد  سین  مایک   1974 سال  در 
کرد  تاسیس  آن شرکتی  پول  با  و  فروخت  را  اش  قدیمی 
این  و  بسازد.  را   SPECIALIZED نام  به  ای  تا دوچرخه 
سازی  دوچرخه  صنعت  در  بزرگ  تحولی  برای  بود  آغازی 
زادگاه  در   SPECIALIZED جهان.  سراسر  و  آمریکا 
دوچرخه کوهستان رشد کرد و در جاده های بی نظیر این 

کشور به شکوفایی رسید.
چند  و  جاده  کوهستان،  ای  حرفه  های  دوچرخه  ساخت 

منظوره، تخصص شناخته شده SPECIALIZED است.
دوچرخه های حرفه ای SPECIALIZED از میدان های 
مسابقه سربلند بیرون آمده اند. قهرمان هایی مانند آلبرتو 
بارها  و  بارها   HTC زنان  تیم  و  کاوندیش  مارک  کنتادور، 
و کارکرد  و قدرت  اند  SPECIALIZED رکاب زده  برای 
SPECIALIZED را در توردوفرانس، تور ایتالیا و سن رمو- میالن 

و به تازگی در المپیک 2012 لندن به نمایش گذاشته اند.
انحصاری  نماینده  ارکیدمهـر،  ورزشـی  صنایع  گـروه 

دوچرخه های SPECIALIZED در ایران است.

WHO WE ARE!

قهرمانی الکساندر وینوکورف در المپیک 2012 لندن
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هراسطو یاندبر



550 TE - 550 TI

ـمواره با رشد وپیشرفت صنایع الکترونیک و مکانیک در دنیای امروزی فن آوری های قدیمی و کهنه به 
چالش کشیده می شوند.  تاچندی پیش سیستم دستگاه های ورزشی مکانیکی بود و بیش تر مردم در پارک 
نام تریدمیل جای خود را  به  باز می دویدند و ورزش می کردند. رفته رفته دستگاهی جدید  ها و فضای 
در زندگی امروزی باز کرد. اکنون درساخت دستگاه های ورزشی تلفیقی از تکنولوژی فن آوری اطالعات و 
الکترونیک  اتفاق افتاده که دستگاه های هوازی Intenza محصول جدید شرکت                       نمونه بارز 
آن  است . این دستگاه ها با قابلیت های باال از جمله سیستم هوشمند عیب یابی و امکان گزارش گیری از 
خرابی ها و ارسال به شرکت سازنده، اتصال به اینترنت از طریق Wi-Fi استفاده از مالتی مدیا و اتصال پورت 
USB قدرت عملکرد باالیی به کاربران خود و همچنین تعمیرکاران می دهد تا هرکدام بهترین راه جهت 

استفاده و یا خدمات دهی به آن را داشته باشند. همچنین عدم نیاز به روغن کاری تسمه و تخته دونده در 
تریدمیل ها و طراحی زیبا و ارگونومیک این دستگاه ها از مزایای منحصربه فرد آن شمرده می شود . شرکت 
ارکید مهر افتخار دارد به عنوان نماینده انحصاری محصوالت                      این دستگاه ها را برای  آسایش 

و سالمتی ورزشکاران و دیگر استفاده کنندگان عرضه کند.

UBI - 550 UBE 550                                                                 محمد احمد جوشقانی – مدیر خدمات پس از فروش

550 RBI - 550 RBE

یدجدلمحصو
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Made in Taiwan
ساخت تایوان

هـ



می گویند اگر تاریخ زمین را از هنگام به وجود آمدن تا کنون به سریالی تشبیه 
کنیم که  پخش آن 46 سال طول کشیده، انسان بازیگری است که از روز نخست 
تا امروز،  فقط چند دقیقه در این سریال  بازی کرده است. او در همین چند دقیقه 
کل سریال را بهم ریخته و برسر زمین ، این آبی زیبا و این یگانه زیست گاه، چنان 

بالیی آورده  که سبب حیرانی خود و خشم و قهر طبیعت شده است.
تخریب محیط زیست از طریق تولید و انباشت زباله های تجزیه ناپذیر ،تولید گازها ی 
گلخانه ای ، افزایش گرمای زمین  و استفاده جنون آسا از منابع طبیعی غیر قابل 
بازگشت ،راهی است که بشر به خطا پیموده و اکنون عقوبت آن را در شکل بالیای 

طبیعی مانند سیل و سونامی و... می بیند.
خوشبختانه انسان ها ، پشیمان از کرده خود، متوجه اشتباهات تخریب کننده شان 
شده اند و سعی در اصالح رفتار خود دارند. در این میان شرکت ها ی بسیاری نیز 
با صرف هزینه های هنگفت در باره صنعت  سازگار با محیط زیست که به صنعت 
یا  و  به ساخت کاال  اند و موفق  سبز شناخته می شود، تحقیق و پژوهش کرده 

محصوالتی  شده اند که نسبت به زمین و محیط زیست مهربان تر است.
انواع  با تولید  شرکت  DK City  تایوان در زمره چنین صنایع پیشرو است که 
محصوالت سبز، مانند ترد میل های بدون موتور، انواع دوچرخه های شارژی و...

جایگاه خود را در کالس جهانی ارتقا داده و فاصله خود با رقیبان را بیش ترکرده 
است.

حصوالت سازگار با محیط زیست       مــ 

صنعتسبز

شرکت DK City از زمان بنیاد گذاری در سال 1987 با هدف تولید محصوالتی برای برآورده ساختن نیاز انسان ها به تغییر الگوی 
  DK City زنـدگی در راه دستیابـی به سـالمتی، سـرزندگی و افـزایش طـول عمـر، کـار خود را آغـاز کرد. چنان که از نـام
)Dream Knitting City ( پیداست، شرکت باور دارد در هر کجا شهر نشینان زندگی می کنند، رویای لذت بردن از 

زندگی و بهره مندی از سالمتی، تعادل و تناسب اندام نیز وجود دارد . بنابراین نوآوری، طراحی و تولید برپایه برآورده ساختن این رویا 
شکل گرفته است .

محصوالت DK City از انواع دستگاه های بدن سازی و صندلی های ماساژ تا اسکوتر، دوچرخه و موتور سیکلت الکتریکی را در 
بر می گیرد. تولید دوچرخه و موتورسیکلت الکتریکی سازگار و دوست محیط زیست از دست آوردهای بزرگی است که  شرکت 
با صرف منابع هنگفت مالی به آن دست یافته است تا سهم خود را در حفظ و پاک نگاه داشتن زمین برای نسل های آینده  به 

درستی پرداخت کند.
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وگیندز
هیچیگرد

باال بردن کیفیت زندگی در افراد توان یاب؛ معلوالن یا سالمندان و یا کسانی که برای  مدتی کم یا زیاد، با محدویت حرکتی روبرو هستند، برای برخی شرکت ها 
به یک ماموریت تبدیل شده است. به طوری که تیم های تحقیق و توسعه این شرکت ها با مطالعه و تحقیقات دامنه دار، بستر تولید دستگاه هایی با کاربرهای 
ویژه را آماده می کنند. شرکت های مهمی مانند PANATTA ایتالیا وDK City تایوان، از جمله تولیدکنندگانی هستند که ساخت چنین دستگاه های را در 
برنامه کاری خود دارند. دستاوردهای افتخارآمیز  قهرمانان کشورمان در رقابت های پارالمپیک 2012 لندن بار دیگر نشان  داد که محدودیتی 

برای آرزوهای انسانی نیست. حتی اگر توانایی جسمی انسان  با محدودیت هایی  روبرو باشد.

ـ گاهی به دستگاه های ویژه افراد توان یاب ن

.......................................

...
...

...
...

...
...

...
...

..

........

WALKPALL

Free Line

اعضای باشگاه شما؛ قهرمانان ورزشی، ورزشکاران غیر حرفه ای،
بیماران دوره توان یابی و دوستداران سالمتی و ورزش ، پیاده روی 

و دویدنی دلخواه را تجربه می کنند. 
کارکرد نرم و بی صدا

طراحی ارگونومیک و آینده نگر
طراحی خالق دستگیره ها  ساخته شده ازمواد ترکیبی ضد لغزش 

دست
کنسول صیقلی با دسترسی آسان به دگمه های کنترل
بدنه محکم و با ثبات برای راحتی و آزادی عمل کاربر

خستین کسی باشید که روش قدرتمند مانتیس را  نـ  ـ ـ 
به کار می برید!
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هکو
آن ها

!نچو انددهیستا ا

مکاران پرتالش دفترخدمات پس از فروش و انبارهای ارکید    ـ ـ  ه
یکی از ویژگی های ممتاز در هر شرکت و سازمان،  پشتیبانی قوی و منسجم آن است که توان 
عملکرد به موقع و مناسب را به وجود می آورد. وقتی کار همکاران فروش به نتیجه می رسد، گروه 
همکاران دفتر خدمات پس از فروش کار خود را آغاز می کند. درست مانند قهرمانان دوی امدادی، 
با این تفاوت که برای این همکاران رسیدن به خط پایان مفهومی ندارد. از ورود کاال یا قطعات به 
انبارهای مکانیزه شرکت تا نصب و تحویل دستگاه ها به مشتریان و ارائه خدمات بعدی ،همکاران 
خدمات پس از فروش همراهان امین شرکت و مشتریان هستند. دفتر پشتیبانی و خدمات پس 
تاسیس شد  از شکل گیری شرکت  کوتاهی پس  زمان  در  مهر  ارکید  ورزشی  فروش صنایع  از 
.کارشناسان تحصیل کرده در رشته های برق - الکترونیک و رشته های ورزشی این دفتر با جدیت 
برای خدمات دهی به مشتریان و جامعه  ورزش  کشور  تالش می کنند. کار تیمی قوی ، تجربه 
و دانش فنی ، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و مهم تر از همه ،سرعت در خدمات دهی 

به مشتریان سرلوحه همیشگی  کار آن ها بوده است.

هنیزمکارانبا
مهرکیدارکتشر یها
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رشد تکنولوژی و زندگی ماشینی انسان را با یک تضاد بزرگ روبه رو کرده است. 
زندگی برای او آسان تر و سخت تر شده است. از یک سو امکانات بسیاری برای 
ساده تر شدن کارها در اختیار اوست و از سوی دیگر گذران زندگی و مسابقه پایان 
ناپذیر زرق و برق زندگی او را در چنبره ای گرفتار کرده که روز به روز تحرک 
جسمی کم تر و استرس و تنش روحی بیش تر می شود. برکسی پوشیده نیست 
که بدن انسان برای راه رفتن و دویدن آفریده شده، اما نتیجه این سبک زندگی  

افسردگی و انواع بیماری های جسمی است.
در چنین شرایطی مردم بسیاری  به توصیه پزشکان و متخصصان راه سالم زیستن 
و  مناسب  تغذیه  بی حرکتی،با  و  پرخوری  از  با خودداری  و  اند  کرده  انتخاب  را 
ورزش راه بربیماری و خمودگی می بندند و فرصت یگانه زندگی را ارج می گذارند.

نیز برای کمک به پیش برد بهتر اهداف سازمانی و بهره وری  مدیران بسیاری 
بیش تر از نیروی انسانی، با تاسیس باشگاه در محل کار، ارایه سوبسید برای ورزش 
های  گام  ورزشی  دستگاه  خرید  برای  کارکنان  به  تسهیالت  ارایه  یا  و  کارکنان 
مهمی را در راه  باال بردن سطح سالمتی و سرزندگی کارکنان برداشته اند. مدیران 
دوراندیش نهادها و موسسه های دولتی و خصوصی می دانند که این سرمایه گذاری 

در زمانی کوتاه ارزش افزوده خوبی را به سازمان برگشت خواهد داد.
گروه صنایع ورزشی ارکید مهر از سال 1380 با وارد کردن دستگاه های مدرن 
ورزشی که در شناخته شده ترین کارخانه های جهان ساخته شده اند، کار خود را 
آغاز کرد. با توجه به رقابت زیاد در این زمینه، ارکید مهر همواره تالش کرده که با 
برندهایی همکاری کند که ازسه ویژگی مهم برخوردار باشند؛ استانداردهای جهانی ، 

ساختار فنی مناسب برای سلیقه ها و بودجه های گوناگون و تنوع.

سـ ـالمتی و سرزندگی کارکنان = افزایش بهره وری

ای  حرفه  و  تخصصی  پیشنهادهای  با  فروش  بخش  کارشناسان 
و  دولتی  اختیار سازمان های  در  را  امکانات  ترین  مناسب  خود، 
خصوصی قرار می دهند. ارکید مهر افتخار دارد که تا کنون برای 
تجهیز باشگاه ها و ارایه تسهیالت  ویژه به کارکنان ،  با وزارتخانه های 
ها،  شهرداری   ، پرورش  و  آموزش  دفاع،  کشور،  صنایع،  نفت، 
های  نهاد  بسیاری  و  اتکا  ای  زنجیره  های  فروشگاه  ها،  دانشگاه 

دیگر همکاری کرده است.

 حمایت از مسابقات قوی ترین مردان ایران سال 86، دو دوره در 
در خرداد  ایران  اندام  پرورش  ملی  تیم  انتخاب  مسابقات  تهران، 
87  اصفهان، کمک به تیم ملی کوهنوردی برای صعود به هیمالیا 
سال 89 ، کمک به اعزام اولین تیم ملی یخ نوردی به سئول کره 
جنوبی سال 90 ، حمایت و کمک به برگزاری مسابقات دوچرخه 
سواری و اسپانسری تیم دوچرخه سواری ترافیک تهران از سال 
90 تا کنون ، کارنامه انجام مسئولیت اجتماعی ارکیدمهر را پربار 

کرده است.

لمجهونوبدیالهدمعا
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