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شرکت آرمین شگرف با تکیه بر سوابق 
حرفه ای در زمینه ارائه تجهیزات تحقیقاتی، 

آزمایشگاهی، بیوتکنولوژی و بیمارستانی به منظور 
دستیابی به اهداف بلند مدت خود و همچنین تأمین نیاز 

بخش تحقیقاتی، آزمایشگاهی، بیمارستانی و آموزش 
کشور با به خدمت گرفتن کارشناسان  متخصص 

تاسیس گردید. شرکت آرمین شگرف همواره با تالش 
پیگیر و مستمر، موفق به اخذ نمایندگی های انحصاری 

و رسمی از تولید کنندگان تجهیزات آزمایشگاهی  و 
بیمارستانی معتبر بین المللی شده و به این واسطه طی 

سالیان متمادی افتخار ارتقا سطح علمی و خدماتی مراکز 
آزمایشگاهی، بیمارستانی و پژوهشی کشور را داراست.

در حال حاضر این شرکت مفتخراست با تکیه بر دانش 
فنی و علمی پرسنل مجرب خود در بخش های مختلف 

مخصوصاً بخش علمی، فنی و خدمات پس از فروش در 
6 دپارتمان تخصصی،  در زمینه های زیر به مشتریان 

خدمات رسانی نماید:
• آزمایشگاهی و تحقیقاتی

• ژنتیک و بیوتکنولوژی
• میکروبیولوژی

 stem cell, Gene Bank مراکز تحقیقات •
•  بیمارستانی

• حیوانات آزمایشگاهی
• صنایع غذا و دارویی

• آنالیتیکال
    به مناسبت دوازدهمین سالگرد همکاری 

شرکت آرمین شگرف،  یکی از معتبرترین 
تأمین گنندگان تجهیزات آزمایشگاهی، تحقیقاتی، 

بیولوژی مولکولی، بیوتکنولوژی، ژنتیک و بیمارستانی در 
ایران با کمپانی معظم Arctiko تولید کننده یخچال و 

فریزرهای آزمایشگاهی ، بانک خون و اتاق سرد، سوم 
اسفند ماه سال گذشته جشنی با حضور مدیرعامل و مدیر 
پروژه بخش مهندسی کمپانی Arctiko  و کلیه مدیران و 

کارمندان شرکت آرمین شگرف برگزار شد. 
جهت آشنایی با دستاوردها و معرفی محصوالت کمپانی 
Arctiko گفتگویی با مدیرعامل این کمپانی و موسس  

شرکت آرمین شگرف جناب آقای داریوش دانایی صورت 
پذیرفته که در زیر با هم می خوانیم.

جناب آقای دانایی در ابتدا 
در  مختصری  است  خواهشمند 
مورد سابقه و فعالیت های کمپانی 
کسب  تاکنون  که  افتخاراتی  و 

نموده اید صحبت کنید.
سابقه همکاری شرکت آرمین 
به    Arctiko کمپانی  با  شگرف 
12 سال پیش بر می گردد. زمانی 
تجهیز  به  باالیی  بسیار  نیاز  که 
بازار تحقیقاتی ایران به تکنولوژی 
پیشرفته اولترا فریزرها، محصوالت 
کرایوژنیک و کلد روم ها به دلیل 
عدم وجود تأمین کننده داخلی احساس می شد. شرکت 
آرمین شگرف با تأمین بخشی از نیاز این مراکز تحقیقاتی 
و علمی و در نظر گرفتن ارزش های پایدار و انسانی 
جهت ارائه خدمات به موقع، باکیفیت و اصولی موفق 
 Arctiko با شرکت پایدار و مستمری  ارتباط  گردید 
برقرار نماید. کمپانی Arctiko  از نخستین سال های 
تأسیس، تولید انواع فریزر و یخچال های آزمایشگاهی و 
محصوالت تخصصی در زمینه پزشکی را مورد تمرکز 
قرار داد و از سال 2005 همکاری علمی و تجاری خود 
را با شرکت آرمین شگرف آغاز نمود. شرکت آرمین 
شگرف به پشتوانه مدیریت دقیق، شفاف،  مستمر و 
علمی بنیانگذار خود آقای مهندس داریوش دانایی یکی 
  Arctiko از مهمترین و معتبرترین شرکای تجاری کمپانی

به حساب می آید.

تخصصی  پزشکی  ازفیلد  منظور 
و  یخچال  ی  زمینه  در    Specialized MEDICAL

فریزر چه چیزی است؟
ابزارها  ترین  بنیادی  و  ترین  اصلی  از  یکی 
بیمارستانی،  و  آزمایشگاهی  تحقیقاتی،  زمینه  در 
یخچال ها،کرایوفریزرها و اولترافریزرها برای نگهداری 
و  ها  آزمایشگاه  ژنی،  بانکهای  های حساس  نمونه 
کیت های گران قیمت مورد نیاز جهت انجام آزمایشات 
محصوالت  که  است  تخصصی  فوق  و  تخصصی 
شرکت Arctiko جزو این ابزارهای تخصصی به شمار 

آمده و در رده بندی پزشکی قرارداده می شوند.

 از خصوصیات منحصربه فرد محصوالت 
کمپانی Arctiko توضیح بدهید.

محصوالت کمپانی Arctiko از معدود محصوالتی 
است که کلیه اجزاء و قطعات آن با کیفیت اروپایی 
است و در دانمارک تولید می شود. Arctiko در حال 
حاضر به عنوان یک برند جهانی شناخته  شده است. 
دارد   تجاری  شریک   168 دنیا  در  حاضر  حال  در 
و30 درصد از درآمد  کمپانی، در بخش تحقیق و  
توسعه صرف بهینه سازی محصوالت و ارتقاء کیفیت 
تولیدات این شرکت می گردد تا نمایندگان و مشتریان 
خود را در تمام دنیا با تکنولوژی روز و قیمت مناسب 
تجاری شرکت  پروژه  بزرگ ترین  دارد.  نگه  راضی 
و  شمالی  آمریکای  در  اخیراً  و  اروپا  در   Arctiko

جنوبی انجام شد. یکی از کاربردی ترین فعالیت های 
همچنین  و  سمینار  برگزاری  کمپانی  این  بازاریابی 
Workshop های تخصصی جهت معرفی محصوالت 

اروپا، آسیا و  به شرکت  های مختلف در  کمپانی  
دانشگاه های دانمارک و اخیراً آمریکا بوده است.

  Arctiko لطفاً از تنوع محصوالت کمپانی 
و بازار هدف آن بیشتر توضیح دهید.

مهم ترین و بهتر بگوییم گل سرسبد محصوالت 
کمپانی در واقع اولترافریزر و کرایوفریزرهایی است 
که این شرکت را در زمره شرکت های منحصر به فرد 
در دنیا ساخته است. این محصوالت دمای نمونه  ی  
شما را درعرض 3 ساعت به °C 90- می رسانند 
که یکی از مهمترین پارامترها در نگهداری و حفظ 

 گزارش جشن دوازدهمین سالگرد همکاری 
Arctiko شرکت آرمین شگرف و کمپانی

                        رپرتاژ آگهی



اسفند95/فرودین 96
41شماره 134-135

خصوصیات فیزیولوژیکی نمونه های تحقیقاتی است. 
مزیت دیگر این محصوالت داشتن دو کمپرسور است 
که به طور موازی و همزمان  با هم کار می کنند و این 
خاصیت باعث می شود در صورت خارج شدن یک 
از کمپرسور از مدار دستگاه، کمپرسور دیگر به راحتی 
برودت دستگاه  را در دمای تعیین شده حفظ نماید 
تا دمای نمونه از حد مجاز باالتر نرود و از خراب 
شود.  جلوگیری  شما  ارزشمند  های  نمونه  شدن 
نمونه ها  کمیاب ترین  نگهداری  برای  ویژگی ها  این 
کمک  پایه،  گزارش  آوردن  دست  به  و  محققان  به 
عنوان  به   Arctiko زیادی می کند. محصوالت بسیار 
یک کاالی با کیفیت اروپایی و قیمت مناسب برای 
نگهداری نمونه های گران قیمت و ارزشمند محققان 
طراحی شده است و ما معتقدیم نمونه هایی که باید در 
شرایط حاص نگهداری شوند، صدها بار ارزشمندتر و 
گران بها تر از این محصوالت هستند. برای یک محقق 
بعضی از نمونه ها ارزش بسیار باالیی دارد چون شاید 
امکان بدست آوردن یک نمونه و یا جایگزین کردن 
آن به هیچ عنوان میسر نباشد. از این رو تجهیزاتی 
که برای این منظور استفاده می شود از جمله یخچال 
و فریزر برای نگهداری نمونه ها بایستی از امکانات 
این  دمایی  رنج  باشد.  برخوردار  مناسب  و  خاص 
تمام  است.    -150 Cº تا   + 10 Cº از  ها  دستگاه 
اجزای آنها از با کیفیت ترین مواد ساخته شده اند و به 
همین دلیل به عنوان یکی از بهترین برندهای اروپایی 
شناخته شده است. یکی از دیگر کاربردهای خاص 
مرجع  های  آزمایشگاه  در   Arctiko کرایوفریزرهای 
است. به عنوان مثال فریزرهای این کمپانی با توجه به 
اینکه برودت خود را به°C 150- رامی رسانند، برای 
آزمایش عملکرد سوخت هواپیما به کاربرده می شوند. 
درصنعت هواپیماسازی برای کنترل کیفیت سوخت 
دمای   در  آن  مطلوب  احتراق  از  اطمینان  و  هواپیما 

C° 60 -  از این کرایو فریزرها استفاده می شود. 
همچنین در بحث IVF، برای نگهداری اسپرم و تخمک 
یا سلول های خاص برای طوالنی  مدت و بدون بروز 
هیچگونه تغییردرعملکرد آن ها، محصوالت این شرکت 
بهترین گزینه انتخابی می تواند باشد  چون این سلول ها بعد 
از یک یا دو سال مجدداً باید به طور زنده مورد استفاده قرار 

گیرند و دارای عملکرد صحیح جهت IVF باشند.
 جا دارد درکنارتمام محصوالت منحصربه فرد این 
کمپانی، اتاق های سرد )Cold Room( این کمپانی را 

هم معرفی  کنیم. این محصوالت عموما در شرکت های 
داروسازی کاربرد دارند و شما می توانید سرمای یک 
اتاق را به دمای مورد نظر رسانیده تا برودت نمونه نیز 

به دمای مورد نیاز رسانیده شود.

اصول نگهداری و سرویس پیشگیرانه و   
اصالحی این یخچال ها از دید مهندسی چگونه است؟
هزینه سرویس و نگهداری یا به طورکلی حفاظت این 
محصوالت به خاطر اینکه از مواد با کیفیت ساخته  شده 
اند عمالً در مقایسه با یخچال و فریزرهای مشابه بسیار 

کم است و تفاوت چندانی با مدل های 
معمولی و خانگی ندارد. حتی میتوان گفت 
هزینه نگهداری این محصوالت نسبت به 

مدلهای معمولی وخانگی کمتر است.

از دید مدیرعامل  بفرمایید   
آرمین  شرکت   ،Arctiko کمپانی 
کمپانی  اهداف  درتحقق  شگرف 

خوب عمل کرده است ؟
با  کننده  تولید  کمپانی های  عموماً 
شرکای خود به طور سالیانه یک سری 
تغییر و تعویض هایی صورت می دهند 
و گاهی نیز رابطۀ تجاری خود را با آن 
شرکت  اما  دهند.  می  خاتمه  شرکت 
آرمین شگرف جزو 5 شرکت برتر از 
میان 168 نماینده و شریک تجاری ما 
است که 12 سال بدون مشکل با هم 

همکاری داشته ایم. ما تمام محصوالت جدید خود 
این  البته  که  می شناسانیم  آنها  به  کامل  اعتماد  با  را 
اطمینان به واسطۀ مدیریت صحیح، علمی و صادقانه 
بنیانگذار  و مدیران ارشد این شرکت به دست آمده 
تامین  در  سرعت  باکیفیت،  کاالی  مشتری ها  است. 
کاال، خدمات پس از فروش و از همه مهم تر صداقت 
و امنیت می خواهند تا به ما اعتماد کنند و این عماًل 
آن چیزی هست که آرمین شگرف برای Arctiko و 

مشتریانش به ارمغان آورده است.
سخت،  بسیار  پزشکی  زمینه  در  کردن  کار 
پر مسئولیت و حساس است و خوشحالیم که ما، در 
کنار شرکت آرمین شگرف با عزم راسخ و همت عالی 
توانستیم در زمان کمی بیشتر از یک دهه، به یکی از 
شناخته شده ترین برندها در بازار ایران تبدیل شویم. 

آرمین شگرف واقعاً نقش اصلی را تحقق این مهم به 
نحوی عالی و بی نظیر ایفا کرده است.

هر  برای  مهم  بسیار  بازار  یک  ایران  بازار 
تولید کننده ای است و آرمین شگرف بهترین گزینه 
برای شناساندن محصوالت Arctiko به این بازار بزرگ 
بوده است. مشتری در سراسر دنیا به دنبال محصول 
با کیفیت و قیمت مناسب است که Arctiko از بدو 
تأسیس این مهم را سرلوحه کار خود قرار داده است. 
اما تولید کاالی با کیفیت و قیمت مناسب تنها عامل 
پیشرفت و داشتن سهم قابل توجهی از بازار جهانی 

نیست. مهمتر از این دو، توانایی در تامین سریع نیاز 
مشتری و ارائه خدمات پس از فروش و نگهداری 
محصوالت در بهترین شرایط با کمترین هزینه است 
که شرکت آرمین شگرف با تالش های بی وقفه و 
صادقانه خود در این راستا موفق به جلب رضایت 
مشتریان Arctiko  اعتماد آنها به محصوالت ما شده 
برای  شگرف  آرمین  که  است  اعتمادی  این  است. 
کمپانی Arctiko به ارمغان آورده است و ما قدردان 
کلیه  مستمر  و  صادقانه  های  تالش  زحمات،  تمام 
کارکنان شرکت آرمین شگرف خصوصاً بنیانگذار این 

شرکت آقای مهندس داریوش دانایی هستیم.
           تلفن:  88500745 -02188500481

www.Arminshegarf.com
info@Arminshegarf.com


