
تجارتشرکت آرکا راد 
و صنعتیتجهیزات آزمایشگاهی ، تحقیقاتی 



تجهیزاتتامینزمینهدرموفقتجربهدههیکبهنزدیکپشتوانهبا"تجارترادآرکا"شرکت
،صنایعانیدرموتحقیقاتیوعلمی،مراکزداروسازیصنایعنیازموردصنعتیوتحقیقاتی،آزمایشگاهی

ازیکیعنوانبهمتخصصومجربکادریازگیریبهرهباوفوالدوگاهینیرو،پتروشیمی،گاز،نفت
اندازمچشباتجارترادآرکاشرکت.باشدمیکشورصنعتبهخدمتگزاریحالدرپیشروهایشرکت

ازکاملسبدیازگیریبهرهباکشورصنایعتخصصیوعمومیآزمایشگاههایتجهیزوتامین،مشاوره
گرشنباصنعتیوتحقیقاتی،آزمایشگاهیپیشرفتهونوینهایآوریفنوتجهیزات،محصوالت

همکاریازتاشدآنبرخویشاجتماعیوسازمانیمسئولیتهایباهمسووبنیاندانش،محورمشتری
هایمپانیکازنمایندگیاخذبهموفقمدتیازپسوگیردبهرهالمللیبینعرصهدرمعتبرهایکمپانی
بارکتشاین.باشدمیمشاهدهقابلخارجیهاینمایندگیقسمتدرمربوطهاطالعاتکهگردیدمعتبر

کاالهانتامیوتهیهتواناییاروپاوترکیه،عربیمتحدهاماراتکشورهایدرخودتجاریشرکایهمکاری
.دباشمیداراکیفیتباالترینوهزینهوزمانکمترینباراخودمشتریاننیازموردتجهیزاتو



زمینه فعالیت شرکت آرکا راد تجارت

انواع تجهیزات آزمایشگاهی و تحقیقاتی
تجهیزات ایمنی و حفاظت فردی(HSE)

انواع مواد شیمیایی ،آنزیم ها و محیط کشت



نمایندگی های رسمی فروش  و خدمات پس از فروش شرکت آرکا راد تجارت

 نماینده رسمی کمپانیJ.P SELECTA  ( : تجهیزات آزمایشگاهی )اسپانیاhttp://www.grupo-selecta.com/en

 نماینده رسمی کمپانیCONSORT bvba ( : الکتروفورسیزو الکتروشیمیتجهیزات ) بلژیکhttp://www.consort.be

   نماینده رسمی کمپانیEKASTU Safety  ،( : و حفاظت فردیمحصوالت ایمنی )آلمانhttp://www.ekastu.de

 نماینده رسمی کمپانیFILTRA Vibracion ، (فیلترها ، شیکر والک آزمایشگاهی و صنعتی )اسپانیا:http://filtra.com

نماینده رسمی کمپانیSAMPLING System  ( : سمپلرانواع )انگلستانhttp://sampling.com/en

 نماینده رسمی کمپانیSnijders Labs ( : درجه و اتاقک پایداری -86انواع فریزر های ) هلندhttp://www.snijderslabs.com/english

 نماینده رسمی کمپانیNabertherm ( : انواع کوره ای آزمایشگاهی و صنعتی ) آلمانhttps://www.nabertherm.com/

 نماینده رسمی کمپانیTOMAS BODERO ( تولید کننده دستکش های ایمنی و التکس ) اسپانیا :https://tomasbodero.com/en/

 نماینده رسمی کمپانیSORACHIM ( انواع مواد شیمیایی و آنزیمهای آزمایشگاهی ) سوییس:http://www.sorachim.com

http://www.grupo-selecta.com/en
http://www.consort.be/
http://www.ekastu.de/
http://filtra.com/
http://sampling.com/en
http://www.snijderslabs.com/english
https://www.nabertherm.com/
https://tomasbodero.com/en/
http://www.sorachim.com/


تجارتآرکا راد 
ثبت شده در 

کشور کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی  اداره 
11016با شناسه 

سامانه تامین الکترونیکی کاالی صنعت نفتوندور

و عضویت در انجمن جوانانعضویت در اتاق بازرگانی و صنایع و معدن ایران
کار آفرین استان تهران

عضویت در اتاق بازرگانی ایران و اسپانیا

ISOدارای گواهینامه  9001 : 2015 



عضویت در وندور لیست
کد ) ه ایران شرکت نفت فالت قار-( وزارت نفت )ثبت شده در سامانه الکترونیکی کاالی صنعت نفت :صنعت نفت -1

، پاالیش نفت ( 14026:کد  وندور)، شرکت کاالی نفت تهران ، شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت ( 8241وندور 
،   ( 6533کد وندور ) ، شرکت پایانه های نفتی ایران ، شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب ( 8805کد وندور  ) اصفهان 

، نفت ( 0080: کد وندور )، شرکت عملیات اکتشافات نفت ( 2869کد وندور ) شرکت نفت مناطق مرکزی ایران 
(06V2699: کد وندور ) پاسارگاد 

کد وندور ) ، پتروشیمی کارون ، پتروشیمی خراسان( 3663کد وندور ) شرکت کاالی پتروشیمی :صنعت پتروشیمی -2
،  ( 931950کد وندور ) ، پتروشیمی مهر ، پتروشیمی شازند ، پتروشیمی جم ،، پتروشیمی بندر امام( 93020

، پتروشیمی ( 1597کد وندور ) پتروشیمی خوزستان  ، پتروشیمی تندگویان ، پتروشیمی مروارید ، پتروشیمی فجر 
کد وندور ) ، شرکت پترو پارس  ( تسکو ) ، پیمانکاری تکنو انرژی سپهر کیش ( 467کد وندور ) کردستان 

PPL93/CCA/R/222 ) پتروشیمی ( 2037کد وندور)، پتروشیمی قائد بصیر ( 2425کد وندور ) ، پتروشیمی الله ،
(  ML-01044کد وندور  ) ، پتروشیمی رازی ( 2119: کد وندور )مارون 

، فوالد مبارکه سپاهان ، فوالد هرمزگان جنوب   (  11693کد وندور ) فوالد خوزستان :صنعت فوالد -3
، شرکت انتقال گاز ایران   ( 980: شماره پرونده )شرکت ملی گاز ایران :صنعت گاز -4

کد ) ، شرکت نفت فالت قاره ایران ( 173580: کد وندور ) شرکت کاالی نفت تهران :  اسپانیا JP SELECTAکمپانی  
(10897: کد وندور )، شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت  ( 451: وندور 

  کمپانیJP SELECTA اسپانیا :
(173580: کد وندور ) شرکت کاالی نفت تهران 

:  کد وندور )شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت  (451: کد وندور ) شرکت  نفت فالت قاره ایران 
10897)



شرکت آرکا راد تجارتISO 9001:2015گواهینامه 



شرکت آرکا راد تجارت 
نماینده رسمی فروش و خدمات پس از فروش 

کمپانی J.P.SELECTAاسپانیا

یک سال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش





J.P.SELECTA s.a.u
عمومی آزمایشگاهیتولید کننده تجهیزات 

www.grupo-selecta.com





J.P.SELECTA s.a.u



1940-2017

SELECTAکمپانی GROUPتفعالیوگردیدتاسیساسپانیابارسلوناشهردر1940سالدر
خودمحصوالتسال60ازبیشگذشتازپسامروزهونمودآغازکوچککارگاهیکدرراخود

وکنترلآزمایشگاههایشاملومترمربعهزار20.000ازبیشمساحتبهایکارخانهدررا
ایهکارخانهترینموفقازیکیجزوونمایدمیتولیداتوماتیکومجهزتولیدخطوتست

خودآنازراجهانیبازارهایاززیادیسهموبودهاروپادرآزمایشگاهیتجهیزاتسازنده
نیزدنیاکشور100بربالغبهراآنها،اروپاواسپانیادرخودمحصوالتفروشبرعالوهونموده
.نمایدمیصادر



1940 now



وAENORازصادرهISO9001:2000گواهی1996سالدرتوانستکهبودایگونهبهکمپانیاینعملکردنحوه
.نمایدکسبراطراحیوتوسعه،محصوالتوخدماتکیفیتتضمینزمینهدر



:بر سه بخش اصلی استوار است SELECTA GROUPکمپانی بزرگ 

J.P.Selecta : محصوالت تولید شده توسط کمپانیJ.P.SELECTA اسپانیا

Comecta : توزیع و عرضه محصوالت سایر برندهای اروپایی تحت برند و خدمات

SELECTA GROUP (COMECTA)

Aquisel :  تولید محصوالت مصرفی تشخیص طبی



SELECTA GROUP

®

J.P.SELECTA S.A. COMECTA S.A. AQUISEL S.L.



به برخی از محصوالت این کمپانی اشاره میگردد̋̋   در ذیل مختصرا

:شیکرواستیرر
باستگاهدمستقیمتماسبدونتنظیم،قابلدمایدرمختلفسیاالتهمزدنبرایآزمایشگاهیاستیررهیتر
.مایدنتعییندقتبهرامغناطیسدورودمامیزانمی تواندولومعدددوکمکبهکاربر.می رودکاربهسیال

ت،کشهایمحیطها،ارزیابینظیراعمالیبرایآزمایشگاهیظروفدرمایعاتزدنهمبرایآزمایشگاهیشیکر
لفیمختانواعشیکرها.شوندمیاستفادههمولیزوآبآلودگیآنالیزداروشناسی،هایتحلیلآمیزی،رنگ

.دارند

مگنتیک استیرر ، شیکر اوربیتالی، رولر میکسر ، شیکر انکوباتورهای اوربیتالی ،هموژنایزر و میکسرها



:اتوکالو
.ی باشدمآببخارازاستفادهباوباالدمایوفشاردرآزمایشگاهیوپزشکیابزارکردناستریلبرای

استفادهباشدباالفشارودمابهنیازشیمیاییواکنشانجامبرایکهمواردیدروسیلهاینازهمچنین
.می شود

و اتوکالو مخصوص غذاهای آماده و کنسرجات و  Bاتوکالوهای رومیزی ، ایستاده ، کالس
دستگاههای بسته بندی پکهای استریل

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1


:انواع پمپ های آزمایشگاهی و ترموستات 

کپریستالتیپمپ

پمپ ممبران

پمپ انتقال مایعات

NE
W 
DESI
GN



:یخچال و فریزر آزمایشگاهی 
میاستفادهبرودتدرمختلفهایمحلولوهانمونهدارینگهبرایآزمایشگاهیفریزریخچالاز

اآنهدرونمواد،محلولوهانمونهرویبرروگندههایمیکروارگانیسمرشداثردرمعموال.گردد
رشداهآنزیمفعالیتکاهشبااستقادردماکهکهآنجاییاز.شدخواهنددناتورهیاوگشتهتجزیه

ستفادهاهامحلولوهانمونهبهتردارنگهبرایهوابرودتاز،بیاندازدتاخیربهرامیکروارگانیسمها
.شودمی

یخچال آزمایشگاهی ، فریزرهای ایستاده و صندوقی ، یخ ساز



:هاحمام

فمختلآزمایشگاه هایدرگسترده ایکاربردکهاستوسیله ایآبحمامیابن ماری:(ماریبن)آبحمام
وسیلهاین.داردفاضالبوغذاییصنایعآموزشی،کلینیکی،تحقیقاتی،مراکزدرموجودآزمایشگاه هایشامل

انجاممنظوربهحتیوداروییتست هایبیوشیمی،آگلوتیناسیون،سرولوژیک،تست هایانجاممنظوربه
ذوبومعرف هاکردنگرممنظوربهبن ماری هااز.می گیردقراراستفادهموردصنعتی،انکوباسیونمراحل
.می شوداستفادهنیزنمونه هاکردن

.داردکاربرددارندنیازC°100ازترباالدماییکههاییآزمایشبرای:روغنحمام

طتـوسکهصوتمافوقامواجوکنندهتمیزحالل هایواسطهبهکهاستدستگاهی:اولتراسونیکحمام
ورم هاجکردنتمیزبرای،.کنتـرل می شوند(پیزو الکتریک)ریزپردازه هاومبدلهاقـدرتپـرهـایسیستم

نباالتریباراعملاینکهرودمیکاربهپزشکیحساسوظریفتجهیزاتوسایل،اطرافماند هایپس
.دهدمیانجامکردن استریلعملازقبلممکننحوبهترینوکیفیت



:هاحمام

شناسیآسیبوشناسیبافتهایرشتهدرازبافتحمامدیگرتعریفیدریافلوتتیشو:بافتحمام
شوندیمانجامصورتیبههانیازپیشاین.شودمیاستفادهرفتهتویاسختهایبافتسازیرهابرای

خوردگینچیایجادبدونبایستینیزهابافتبرش.نشوندبافتشدنچروکیدهوخوردگیچینسببکه
ملکردعگرماوآبسطحیکششترکیببافلوتتیشو.شوندپخش،شدذکرکههاییشدنچروکیدهو

.شوندمیواقعهااسالیدداخلمستقیمشکلبهبافتیهایبخشمعموال.دهدمینشانراخود

.داردکاربرددارندنیازباالدمایکههاییآزمایشبرای:شنحمام



:سانتریفیوژ

هاییتهدانسدارایکهرامحلولیکاجزایمرکز،ازگریزنیرویازاستفادهباکهاستدستگاهیسانتریفیوژ
کهاشدبمیآزمایشگاهیوسایلترینمصرفپرازیکیسانتریفیوژ.کندمیجداهمازباشند،میمتفاوت

استفادهوسیلهاینازمواردسایروپروتئینفاقدایهفیلترتهیهادرار،نشینتهتهیهسرم،کردنجدابرای
.شودمی



تجهیزات مربوط به هماتولوژی
فرایندوخونانعقادخونی،هاییاختهمطالعهبه(hematology:انگلیسیبه)هماتولوژییاخون شناسی

رانیخوسلولهایسازهایپیشخونی،سلولهایعملوساختمانومقدارعلماین.می پردازدخونسازی
انعقادیسیستمدرکههاییپروتیینوپالکتهاعملوپالسماشیمیاییساختارهایاستخوان،مغزدر

.می کندبررسیرادارنددخالت

یخچالهای بانک خون
شیکر پالکت
شیکر انکوباتور پالکت
فریزر
ترازوی شیکردار کیسه های خون در حین خونگیری
دستگاه یخ زدایی کیسه های پالسما



:ون ، انکوباتور و کوره آ

هشیشظروفکردناستریلوکردنخشکمنظوربههاآزمایشگاهدر«کنندهخشکفور»یا«آون»از:آون•
اینازیگوناگونانواع،مختلففعالیت هایانجاممنظوربه،سازندهکارخانجات.می شوداستفادهفلزیوای

رد؛می گیردصورتطبیعیوخودبهخودطوربهگرماانتقال،هاآنازبرخیدر.نموده اندطراحیراوسیله
هوایودنبسبکخاصیتازیاوپنکهازاستفادهباگرماانتقال،وسیلهاینازدیگرانواعبرخیدرکهحالی
 هاآون،معمولطوربه.می شوداستفادهآوندرونهوایجابجاییمنظوربه،سردهوایبودنسنگینوگرم

اتکههستندفورهاازانواعیاگرچه.کنندمیکارسانتیگراددرجه350تااتاقدمایبینحرارتیمحدودهدر
یزن«خانهگرم»یاو«داغهوایآون»اسامیباآون هااز.می نمایندتأمیننیزراسانتیگراددرجه600دمای

.می شودیاد

دارفنوسادهآون
باالدمایآون
خالءآون

A

B

C



:اتویاانکوباتور
نندمازندههاینمونهدادنرشدوکشتبرایبیولوژیهایآزمایشگاهدرکهاستآزمایشگاهیابزاریک

ی،میکروبیولوژهایآزمایشدرمهمهایابزارازازیکیانکوباتور.رودمیکاربههامیکروبیاهاسلول
وندومفیدلفیلیپینیکودکانپزشکتوسطوسیلهاین.آیدمیحساببه...وسلولیزیست شناسی

(( Fe del Mundo)استشدهاختراع.

دارفنوسادهانکوباتور
یخچالدارانکوباتورهای
یاهوازیبیانکوباتورCO2

دیشپتریانکوباتور



USB

:کوره 

انتقالبرنامه هایبرایکوره هاییآزمایشگاهیکوره های
دمایکلیطوربهکوره هااین.هستندباالظرفیتباحرارتی

دازشیپربرنامه های.می کنندتأمینسرتاسردررایکنواخت
تپخکردن،گرمبرایمی تواندآزمایشگاهیکوره هایبرای

گردیوکردناستریلآمید،پلیپختکردن،خشکقالب،
ولیمعماندازه های.باشدصنعتیآزمایشگاه هایعملکردهای

با(مکعبفوت32)مترمکعب0٫9تامکعبفوتیکاز
گرادسانتیدرجه340ازبیشمی تواندکهحرارتیدرجه
.استباشد

ازمختلفبرنامه هایدرمی توانندآزمایشگاهیکوره های
جوافقی،هوایجریانهمرفتی،جریانتمیز،اتاقجمله

.گیرندقراراستفادهموردطبیعیهمرفتخنثی،
کوره هایاینازمعمولطوربهکهصنایعازبرخی

ن،درماوبهداشتصنعتمی کنند،استفادهآزمایشگاهی
.هستندونقلحملصنعتوآوریفنصنعت

کردنخشکبرایکوره هاازعمرانمهندسیآزمایشگاه های
.ندمی کناستفادهبتننمونه هاییاسنگخاک،آسفالت،



: انواع ابزارآالت و دستگاههای بیولوژی و هیستولوژی 

هات پلیت
راینفرارد استریالیز المپهای آزمایشگاهی

سمپلر و پیپتورحمام بافتسل کانترکلنی کانتر



:ترموبالک و شیکر االیزا 



:هیتر منتل ، اجاق سوکسله و هات پلیت 
:هیتر منتل 

تجهیزاتازیکیمنتلیابالنشوفتعریفدر
دادنحرارتمنظوربهکهاستآزمایشگاهی

هایشکلیاوجایگزینابزارعنوانبه،ظروف
در.شودمیاستفاده،حرارتیحمامازدیگری
به،دهیحرارتوسایلدیگرباقیاسهنگام
،بونزنهایچراغیاهابشقابیاجاقمثالعنوان
مستقیمتماسدرشودمیراایشیشهظروف

خطرتوجهقابلبردنباالبدونبالنباشوف
تاساینآنعلت،دادقرارآالتشیشهشکستن

باشدمیجداظرفازمنتلدهیحرارتعنصرکه
تهگرفدماییباالیبسیارهایگرادیانجلویتا

.شود



:هات پلیت 

Model part no. 
3000920

Model part no. 
3000921

Model part no. 
3000919

پرکاربرد می باشد که آزمایشگاهیتجهیزات یا هیتر آزمایشگاهی یکی ازپلیت آزمایشگاهیهات 
شودمی آزمایشگاهی استفاده مواد معموال برای گرم کردن و حرارت دادن تدریجی به مایعات و



:تجهیزات آنالیتیکال 
Thermal)سایکلرترمال:سایکلرترمال cycler)،چوندیگرینام هایباکه

ابزاریمی شود،شناختهDNAکنندهتکثیریاو،PCRماشینترموسایکلر،
بهراکاراینومی شوداستفادهDNAقطعاتتکثیربرایعموماکهاستآزمایشگاهی

کلوندرDNAقطعاتتکثیر.می دهدانجام(PCR)مرازپلیزنجیره ایواکنشکمک
مواردوقانونیپزشکیمواردحتیوهویتتعیینژنتیکی،بیماریهایدرمانسازی،
ساسحواکنش هایدیگرتسهیلبرایهمچنینسایکلرها،ترمال.داردکاربردجنایی

.می شوداستفادهکنندهمحدودانزیم هایهضمماننددمابه

اهیدستگسنچطیفیااسپکتروفتومتر
ازتابعیصورتبهرانورشدتکهاست
اهدستگاین.کندمیگیریاندازهموجطول

آندرکهاستدستگاهیتجزیهروش
ومرئیناحیهدرالکترومغناطیسیتابش

رویازوشودمیمادهجذبماورابنفش
.میشودتعیینمادهمقدارجذبشدت



NE

W 

DESI

GN

Part No. 
1001552

pH meter EC meter

Multi Parameter

:تجهیزات آنالیتیکال



Touch 
screen 
control.

New 
generation 
technology.

:تجهیزات آنالیتیکال



:تجهیزات آنالیتیکال
Microtiter Strip Reader

Colorimeter 



:تجهیزات صنایع غذایی و آنالیز آب
دستگاههای هضم و تقطیر تمام اتومات و نیمه اتومات



:تجهیزات صنایع غذایی و آنالیز آب

گیرچربی
عصاره گیر  
فیبر و سلولز



:تجهیزات صنایع غذایی و آنالیز آب
NEW 

DESIG

N

Flocculator
“Flocumatic” with
horizontal and
vertical illumi-
nation (6 places).

فلوکوالتور جارتست



NE
W

NE
W

:صنایع غذایی و آنالیز آبتجهیزات 

آب مقطرگیر یکبار و دوبار تقطیر



 NEWمیکروسکوپ و رفرکتومتر

DESIG

N

انواع میکروسکوپهای نوری ، اینورت ، استریومیکروسکوپ  ، پالریزان و فلورسانس

Model 
SQF-L LED.



میکروسکوپ و رفرکتومتر

Model 
NR-101

کستشضریبتعیینمعنیبهرفرکتومتری
شفاف،نیمهجامداتومایعاتگازها،

توانمی.استرفرکتومتردستگاهبه وسیله
یاموادشناساییبرایمشخصه،ایناز

معینبا.کرداستفادهآنخلوصارزیابی
یشناسایبرعالوهشکست،ضریبشدن
.دکرمحاسبهتوانمینیزراآنمقدارمواد

نایعصدرزیادیکاربردرفرکتومتردستگاه
برایمثالعنوانبه.داردگوناگون

حوضچه هایدرطعامنمکغلظتاندازه گیری
.می گیردقراراستفادهموردماهیپرورش

دکاربردستگاهایننیزغذاییصنایعدر
دقنهایکارخانهدرمثالداردزیادیبسیار
موردقندمحلولبریکستعیینبرای

پیبرایپزشکیدر.گیردمیقراراستفاده
نمیزاخون،پروتئینواورهمیزانبهبردن
هاستفادمایعاتغلظتوآندرموجودنمک

ظتغلتعیینآنکاربردمهم ترینوشودمی
Urineاستآزمایشگاهدر.



:ویسکوزیمتر 
خاصیتیگرانروییاویسکوزیته

شیبرتنشمقابلدرسیالکهاست
یتهویسکوزدستگاه.میکندمقاومت
یبرشتنشاینکهاستیوسیله
بااسپندلیکچرخشازناشی

بهسیالدروندرمتفاوتدورهای
پوازسانتیبنامواحدیصورت
هایپارامتر.میکندگزارشوتبدیل

گیریاندازهدرزیادیدستگاهی
جملهازدارنددخالتویسکوزیته

چرخشسرعتواسپیندلنوعدما،
درویسکوزیتهدقیقسنجش.

یدیکلپارامترهایجزصنایعبسیاری
تکرارپذیردرمهمینقشکهاست
لمحصوخواص,تولیدفرایندبودن
محصولکیفیتنهایتدرونهایی
.میکندبازی



لوازم و ابزارآالت آزمایشگاهی

پایه و گیره آزمایشگاهی-
پنس و قیچی-
اسپاتول ، قیف و کروزه-
ظروف بیمارستانی-
انواع رک لوله و پایه های نگه دارنده سمپلر-
انواع شعله های آزمایشگاهی-
سشوار صنعتی-
دستکش های نسوز و ضد اسید -
انواع مگنت و اسپیندل-
.....سبد اتوکالو و -



شرکت آرکا راد تجارت
تجهیزات آزمایشگاهی ، تحقیقاتی و صنعتی

عزتیعلی : تهیه کننده

501شمالی ، واحد 5، برج نگین رضا ، طبقه 3تهران،بزرگراه اشرفی اصفهانی ، خیابان گلستان چهاردهم ، پالک 
44032040:تلفن

INFO@ARKARAD.COM    WWW.ARKARAD.COM

https://www.facebook.com/arkarad

http://telegram.me/arkarad

http://telegram.me/jpselecta

https://www.linkedin.com/company/arka-rad-tejarat

https://www.instagram.com/arkaradtejarat

http://www.aparat.com/arkarad

THANKS FOR YOUR ATTENTION


