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رزومه آدفـــا

شــرکت آدفــا از ســال 1382 فعالیــت خــود را آغــاز نمــوده اســت تــا بــا بهره گــری از 
گــری  بــکار  و  نویــن  تکنولوژی هــای  از  اســتفاده  مجــرب،   کادر  هــای  توانمنــدی 
دانــش روز،  بــه عنــوان ارائــه دهنــده راهکارهــای مراکــز داده،  مجــازی ســازی،  امنیــت 
و بــا خدمــایت چــون طــرایح،  اجــرا،  نظــارت،  پشــتیباین و نگهــداری از ســرویس هــای 
مراکــز داده بــه صــورت 7/24 و تأمیــن تجهزیات شــبکه و مراکز داده در جهت پیشــرد 
اهــداف ســازمان ها و موسســات در زمینه هــای مختلــف فــاوا بــه نحــو شایســته ای 

فعالیــت نمایــد.
در  خــود  مشــریان  رضایت منــدی  ســطح  ارتقــاء  آدفــا،   شــرکت  اهــداف  ســرلوحه 
کوتاهریــن زمــان ممکــن یم باشــد و ســرمایه کلیــدی آدفــا همــکاری بــا بیــش از 1000 
مشــری وفــادار و  بیــش از 60 پرســنل  متخصــص یم باشــد کــه در ایــن راســتا و بــه 
جهــت ایجــاد اعتمــاد و ارتقــاء کیفیــت خدمــــات رســاین جهــت افزایــش رضایت مندی 
مشــریان،  نســبت بــه اســتقرار،  اجــرا و بهبــود سیســتم مدیریــت کیفیــت،  اخــذ 
تاییدیــه صالحیــت از ســازمان برنامــه و بودجــه،  اخــذ گــوایه ســمتا،  اخــذ گــوایه 
افتــا،  عضویــت در ســازمان نظــام صنــی رایانــه ای کشــور و عضویــت در کمیســیون 

مراکــزداده ســازمان اقــدام گردیــده اســت.

برند ما،  مراث ما



فلسفه،  چشم انداز
وارزش های آدفـــا
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رزومه آدفـــا

ارتقــاء بهــره وری در ســازمان ها از طریــق فراهــم نمــودن و مدیریــت بســرهای اطالعایت 
و ارتبــایط بهینــه بــا اســتفاده از ســرمایه هــای انســاین متعهــد و متخصــص،  آمــوزش 
هــای مــداوم و به کارگــری تجربیــات و دانــش شــرکای تجــاری فلســفه وجــودی آدفــا را 

تشــکیل یم دهنــد.

باالتر از همه، بهرین هستیم
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رزومه آدفـــا

هــای  ســرمایه  توانمــدی  بــر  اتــکا  بــا 
انســاین تــا ســال 1405،  جایــگاه آدفــا 
در بیــن 10 شــرکت برتــر حــوزه فنــاوری 
باشــد  کشــور  ارتباطــات  و  اطالعــات 
تــا بتوانیــم بــه عنــوان یــی از رهــران 
بــه  کمــک  ضمــن  کشــور  در  کلیــدی 
رشــد و شــکوفایی اقتصــاد کشــور،  در 
راســتای ارائــه خدمــات دربازارهــای بیــن 

نماییــم. اقــدام  الملــی 

در مسر فردا
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ارزش های ما

بــا ارتقــا بخشــیدن دائــی دائــی مهــارت و دانــش ســرمایه هــای انســاین باعــث 	 
افزایــش کارآیی و اثربخــی در فرایندهــای کســب و کار مشــریانمان گردیــده و 

درنتیجــه موجبــات صرفــه جــویی در اقتصــاد کشــور را فراهــم   یم ســازیم.
بــا ارتباطــات موثــر در ســازمان ضمــن کاهــش ســو تفاهمــات،  درک متقابــل و  	 

بهــره وری را افزایــش یم دهیــم.
ما معتقد به همدیل و حمایت از یکدیگر برای ایجاد روحیه تیی هستیم.	 
اشتیاق و توانایی الزم برای شروع کار،  همراه با برنامه ریزی و تدبر را داریم.	 
فــارغ از تفاوت هــا،  انســان ها را قابــل احــرام و ارزشــمند یم دانیــم.	 
در کنــار هــم،  از توانــایی هــای هــم،  توانمندتــر یم شــویم.	 
مسئولیتهایمان را درک یم کنیم و به عهدهایمان پایبندیم.	 
بــرای چالــش هایمــان،  راه حــل هــای نو ارائــه یم نماییم.	 
به منافع طرفین،  به یک نسبت اهمیت یم دهیم.	 
کارها و روش هایمان متمایز و شاخص است.	 



خدمات و راهکارها
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رزومه آدفـــا

- خدمــات فــی،  ارتقــا،  پشــتیباین و نگهــداری
- مشاوره،  طرایح،  ساخت و اجرای مرکز داده

- تا مین و فروش تجهزیات شبکه و مرکز داده
ارائــه خدمــات تخصــی مرکــز داده  -

- ارائه خدمات جامع ممزیی مرکز داده
- سرویس ها و خدمات رایانش ابری
)IOT( خدمات اینرنت اشیا -

- طــرایح،  تامیــن،  پیــاده ســازی و اجــرای اکتیــو و پســیو شــبکه
)ISSABLE,SKYPE,EXCHANGE( راهکارهای جامع ارتبایط -

- راهکارهــای جامــع پشــتیبان گــری اطالعــات
- راهکارهــای آنالــزی الگ هــا و رخدادها

- راهکارهای ذخره سازی اطالعات
- راهکارهای جامع مجازی سازی

- راهکارهای جامع امنییت
- آموزش تخصی در حوزه های مرتبط

خدمات و راهکارهای شرکت آدفـــا در یک نگاه
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یــی از عمــده فعالیتهــای شــرکت آدفــا ارائــه خدمــات پشــتیباین و نگهداری یم باشــد. 
ــا تــالش همــکاران،   ایــن واحــد از بــدو تاســیس شــرکت شــروع بــه فعالیــت نمــوده و ب
توانســته اســت در طــول ایــن ســالها بــه بســیاری از ســازمانها،  موسســات،  ادارات و 
شــرکتهای دولــیت و خصــویص خدمــات پشــتیباین و نگهــداری در زمینه هــای شــبکه،  

ســخت افــزار و نــرم افــراز ارائــه نمــوده اســت.

پایداری یب پایان
ــا  ــدار ب ــه ای پای ــی روز،  رابط ــش ف ــر دان ــکا ب ــا ات ــا ب ــت ت ــرده اس ــالش ک ــواره ت ــا هم آدف
مشــریان خــود برقــرار کنــد. مــا خــود را مشــاور امیــن مشــریانمان یم دانیــم. بــر ایــن 
اســاس بــا پــاره ای فعالیت هــا تــالش نموده ایــم تــا بــه ایــن مهــم،  هــر چــه بیشــر 

دســت یابیــم:
انجام بازدیدهای دوره ای جهت شناسایی مشکالت احتمایل	 
استقرار سیستم Help Desk  در سایت مشری برای ثبت تمایم درخواست ها	 
اســتقرار سیســتم ثبت مشــخصات دســتگاه ها در ســایت مشــریانمان و تنظیم 	 

شناســنامه دقیق سیســتم ها
انجام خدمات مشاوره ای در حوزه سرویس های تخصی به مشری	 
همکاری در جهت بهینه سازی شبکه و ارتباطات	 
تهیه گزارش از عملکرد سرویس های سازمان و سیع در بهبود مستمر آن	 
ایجاد سیستم های پشتیبان گری اطالعات	 

1. خدمات پشتیباین و نگهداری آدفـــا
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شناخت مشکالت
گــروه آدفــا از نزدیــک بــا مشــکالت ســازمان های مختلــف در حوزه هــای مرکــز داده،  
امنیــت و ماننــد آن در طــول بیــش از 18  ســال شــناخت کایف دارد و حــیت در پــاره ای از 
مواقــع خــود بــا ایــن چالش هــا مواجــه شــده اســت. دانــش مــا در ایــن زمینه هــا تئوریــک 
نیســت و کامــال بــه ایــن موضوعــات بــه صــورت کاربــردی نــگاه یم کنیــم و بــر پایــه آن از 

تکنولــوژی منفعــت و ســود یم بریــم.

پاسخگویی حقییق
ــادی  ــاور و اعتق ــه ب ــه هم ــان ب ــتیباین یکس ــی و پش ــای قال ــخ ه ــه پاس ــازمان ب ــن س ای
نــدارد. هنــگایم کــه مشــکی بوجــود یم آیــد،  بــه صــورت کامــل و دقیــق شــرح 
مشــکل را یم شــنویم و زماین پاســخ شــما را یم دهیم که روش و راهکاری روشــن 

بــه چالــش شــما داشــته باشــیم.

سرعت و انعطاف باال
 )ITIL( اطالعــات  فنــاوری  خدمــات  مدیریــت  اســتانداردهای  از  اســتفاده  بــا  آدفــا 

ایجــاد: بــا  اســت  توانســته 
ثبت و پیگری تمام درخواست ها،  رویدادها و تغیرات  	

)SPOF (نقطه تماس یگانه  	
ارائه خدمات کانالزیه شده  	

آموزش مداوم پرسنل  	
انعطاف و سرعت در ارائه خدمات پشتیباین و نگهداری را به حداکرث برساند.
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شــرکت آدفــا بــا اتــکا بــر تجریبــات موثــر وچندیــن ســاله خــود در حــوزۀ مجــازی ســازی 
ــا اســتانداردهای روز در زمینــه مجــازی ســازی  همــواره ارائــه دهنــدۀ کیفیــت مطابــق ب
بــوده و راه انــدازی،  پشــتیباین و ارتقــای پــروژه هــای مجــازی ســازی در تمــایم ســطوح 
ســرور،  ســرویس و دســکتاپ را بــا رویکــرد ســادیگ  بــرای مشــریان و دســتیایب بــه 

اهــداف زیــر پیشــنهاد یم نمایــد: 

ارائه ماشین های مجازی واجرای سیستم عامل های مختلف روی یک هاست فزییی	 
پایین آمدن هزینه های مصرف برق،  سیســتم ســرمایی و نروی انســاین	 
تجمیــع ســرویس های ســازمان و ایجــاد مدیریــت متمرکز و امنیت باال 	 
پشتیباین از سیستم ها و سرویس های قدیی موجود در سازمان	 
ایجاد محیطهای تست و گسرش سیستم ها بدون  ایجاد  وقفه	 
یکپارچــه ســازی منابــع ســخت افــزاری ســازمان	 
 	)HIGH AVAILABILITY( دسرس پذیری باال
باال بودن ضریب امنییت ماشین های مجازی	 

2. مجازی سازی سرور،  دسکتاپ و نرم افزار
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پایداری سیستم همراه با استفاده بهینه از منابع سخت افزاری 
بــا مجــازی ســازی یم تــوان چندیــن سیســتم عامــل را بــر روی یــک ســرور یــا مجموعــه ای 
از ســرورها راه انــدازی کــرد تــا در عیــن اســتفاده از ســرورهای مجــازی مجــزا،  تمــایم 
منابــع ســخت افزاری تجمیــع شــوند و بــر اســاس نیــاز بــه ســرورهای مجــازی تخصیــص 
داده شــوند. بــه ایــن ترتیــب هــر ســرور مجــازی،  شــبیه بــه یــك ســرور فزییــی منحصــر بــه 
فــرد عمــل یم کنــد و سیســتم عامــل مســتقل خــود را اجــرا یم کنــد. عــالوه بــر ایــن بــا 
توجــه بــه تجمیــع شــدن منابــع،  بــروز اشــکال در بخــی از منابــع موجــب از کار افتــادن 

ســرورها  نخواهــد شــد و پایــداری باالتــری حاصــل یم شــود. 

 بهره وری  باال
از جملــه مزایــای ایــن روش،  عــدم نیــاز بــه ارتقــای تک تک سیســتم ها،  ســازوکار مرکزی 
آنــیت ویــروس،  مدیریــت آســان دســریس های کاربــران و در کنــار اینهــا افزایــش امنیــت 

اطالعات در ســازمان اســت.

عدم نیاز به نصب سیستم عامل و نرم افزارهای متعدد
بــه ایــن منظــور یــک نســخه از هــر نــوع سیســتم عامــل و نــرم افــزار کاربــردی در یــی از 
ســرورها نصــب یم شــود و کاربــر یم توانــد نرم افــزار مــورد نظــر را در سیســتم خــود 
اجــرا کنــد بــدون اینکــه نیــازی بــه نصــب آن بــر روی سیســتم  کاربــر باشــد. کاربــران 
بوســیله یــک سیســتم حداقــی ماننــد تین کالینــت یــا زیــرو کالینــت به دســکتاپ خود 
دســریس پیــدا کــرده از هــر کجــا و هــر زمــان بــا اتصــال بــه ســرور یم تواننــد کار خــود را 

انجــام دهنــد. 
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امنیــت شــبکه و ســرویس هــا بــدون جمــع آوری و آنالــزی الگ و رخدادهــا عمــال اتفــاق 
نخواهــد افتــاد. تقریبــا تمــایم مدیــران فنــاوری اطالعــات از گزارشــات زیــر بــه صــورت دوره 

ــد: ــتقبال یم کنن ــازی آن اس ای و مستندس
چه کساین در حال حاضر به منابع شبکه دسریس دارند؟

سطح دسریس آنها چیست؟
چه اقدامایت در هفته گذشته انجام داده اند؟

به چه منابیع الگین، دسریس داشته اند؟
اقدامــات صــورت گرفتــه روی Active Directory چــه بــوده و توســط چــه شــخی انجــام 

شــده اســت؟
مزیان دسریس های غر مجاز به فایل سرور چگونه بوده است؟

چــه اقدامــات ناموفــیق از ســوی چــه شــخی بــرای دســریس بــه منابــع غــر مجــاز صــورت 
گرفته اســت؟

پیمانکاران پس از اتصال به سرور چه فعالییت انجام داده اند؟
چه کیس اطالعات یی از فایل ها را ویرایش و یا تخریب کرده است؟
نرخ دسریس و همچنین رشد منابع در شبکه چه مزیان بوده است؟

چه کاربری هایی تا به حال اصال از نام کاربری خود استفاده نکرده اند؟
چه کاربراین مدت زیادی است که پسورد را تغیر نداده اند؟

آیا گروه های دارای دسریس سطح باال در مجموعه صرفا اعضای مورد تایید دارند؟
چه شخی در ساعت غر اداری به منابع شرکت دسریس داشته است؟

اگــر حملــه و یــا بــد افــزاری از ســوی یــی از سیســتم هــای آلــوده درون ســازمان صــورت 
گرفتــه، آن سیســتم دقیقــا کجاســت؟

و بســیاری از ســواالت دیگــر کــه پاســخ تمــایم آن هــا بــه مدیریــت الگ هــا و آنالــزی و 
گزارشــگری خــودکار از ان مربــوط یم شــود.

مــا بــا اســتفاده از مجموعــه ای از ابزارهــای امنیــیت قــادر بــه ارائــه تمــایم گزارشــات در ایــن 
حــوزه بــه مدیــران فنــاوری اطالعــات هســتیم.

گزارشــایت کــه در بســیاری از مــوارد منجــر بــه اقدامــات پیشــگرانه بســیار حیــایت شــده و از 
بــروز فاجعــه جلوگــری نموده اســت.

مــا بــا راه انــدازی راهکارهــای PAM نهایــت کنــرل دســریس را روی فعالیــت هــایی کــه 
Session پیمانــکاران از خــارج از مجموعــه انجــام میدهنــد فراهــم نمــوده و یم توانیــم

هــای ریمــوت را ضبــط و آرشــیو نماییــم.

3. راهکارهای آنالزی الگ ها و رخداد
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طبــق بــرریس هــا و تجــارب بدســت آمــده یط ســال هــای اخــر و آنالــزی فــی پــروژه هــای 
تحویــل گرفتــه شــده در بیــش از 50% مــوارد ســازمان هــا با مشــکل راندمان ذخره ســازی و 

یــا هــدر رفتــن منابــع ســخت افــزاری در ایــن حــوزه مواجــه یم باشــند.

در اکــرث مــوارد ســازمان هــا بــا تهیــه ســخت افزارهــای بیشــر ســیع بــر رفــع این مشــکل 
داشــته انــد کــه بــه دلیــل عــدم رعایــت پارامرهــای مهــم ایــن حــوزه و عــدم شــناخت 
از رفتــار ســرویس کمــاکان پــس از صــرف هزینــه هــای بســیار در ایــن امــر بــا مشــکل 

مواجــه یم باشــند.

مــدیع هســتیم کــه بــا اســتفاده از ابزارهــای تخصــی ایــن حــوزه ابتــدا بــه شــناخت رفتــار 
و مــدل تعامــل ســرویس بــا حــوزه ی ذخــره ســازی خواهیــم پرداخــت و مبتــی بــر همیــن 
رفتــار و پتانســیل موجــود نســبت بــه رفــع نواقص و کاســیت ها اقــدام خواهیم نمــود تا با 

حداقــل هزینــه بتــوان بــه حداکــرث راندمــان دســت یافت.

ارائــه گــزارش هــای مســتند از عملکــرد زیرســاخت ذخــره ســازی بــه تفکیــک ســرویس و 
شــناخت گلــوگاه هــای ایــن حــوزه از تخصــص هــای مــا یم باشــد.

ارائــه خدمــات مشــاوره خریــد و بازنگــری تمــایم سیاســت هــای ذخــره ســازی مبتــی بــر 
… Cisco و Brocade و HPE و DELL/EMC تجهــزیات

4. راهکارهای ذخره سازی اطالعات
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توجــه داشــته باشــید کــه راهکارهــای HAو Replication در برابــر بــاج افزارهــا آســیب پذیــر 
بــوده و نیــاز ســازمان را در ایــن حــوزه پوشــش نخواهنــد داد.

ایــن روزهــا اهمیــت و جایــگاه حفــظ اطالعــات ســازمانها در ابعــادی اســت کــه صحبــت 
هــا و محاســبات همــی بــر ســر موضــوع بــه حداقــل رســاندن مــزیان زمان بازگشــت نســخ 
پشــتیبان یم باشــند، حــاال شــما تصــور کنیــد کــه در ایــن شــرایط صحبــت از عــدم وجــود 

نســخ مناســب تــا چــه مــزیان بــرای ســازمان مخاطــره ایجــاد یم نمایــد.
مــا بــا شــناخت مناســب از مکانــزیم هــای بــکاپ گــری در ســطوح مختلــف: زیرســاخت 
سیســتم عامــل،  ســرویس،  فایــل و … و همچنیــن درک و شــناخت از زیرســاخت هــای 
ذخــره ســازی بــه جهــت مزیبــاین از نســخ پشــتیبان ایــن اطمینــان را بــرای ســازمان هــا در 

ســطیح کــه مــد نظــر اســت، گارانــیت میکنیــم.
ســازمان ها در این زمینه نیازمند ســناریوهای مدون و برنامه ریزی شــده به صورت تمام 

اتوماتیک یم باشند که در محل های مناسب از این نسخ پشتیبان نگهداری نمایند.
 Disaster بــا ارائــه راهکارهــای ســایت هــای Disaster Recovery همچنیــن در حــوزه ی
در الیــه هــای Cold,Warm,Hot و یــا صرفــا انتقــال بــکاپ Offsite در خدمــت ســازمان هــا 

بــوده و هســتیم.
راهکارهــای Disaster Recovery مــا شــامل انتقــال در ســطح زیرســاخت، ذخــره ســازی 

مجــازی ســازی و الیــه ی ســرویس یم باشــد.

5. راهکارهای جامع پشتیبان گری
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بــرای ارســال پیــام از نــرم افــزار ســازماین مجموعــه اســتفاده کنیــد و بالفاصلــه بعــد از اتمــام 
مکالمــه شــرح آن را بــر روی ایمیلتــان بــه صــورت مســتند دریافــت کنیــد.

ما اسکایپ را به همه ی سرویس های ارتبایط وصل یم کنیم!

ــازار  پلتفــرم ارتباطــات یکپارچــه مایکروســافت یــی از بهریــن محصــوالت موجــود در ب
یم باشــد کــه بــا توجــه بــه قابلیــت تعامــل بــا اکــرث ســرویس هــای مایکروســافیت و غــر 

مایکروســافیت بســیاری از رقبــا را پشــت ســر گذاشــته اســت.

6. راهکار ارتباطات یکپارچه

موجــود  هــای  دغدغــه  بزرگریــن  از  یــی 
ســازمان هــا،  انتشــار ســرویس هــای تلفــی 
روی پروتــکل هــای نــا امــن موجــود در دنیــای 

اینرنــت اســت.

 Skype For Business ما با استفاده از راهکار
ــه ســرویس هــای تلفــی ایــن  و اتصــال آن ب
دغدغــه را بــه امــن تریــن شــکل ممکــن و بــر 
اســاس پروتــکل هــای امــن و رمزنــگاری بــا 
طول کلیدهای مناســب انجام یم دهیم.



18

رزومه آدفـــا

مــا در آدفــا بــه خــویب یم دانیــم کــه اطالعــات ارزشــمند شــرکت شــما نبایــد در خطر باشــد. 
راهــکار امنیــیت مــا یم توانــد امنیــت شــبکه شــما را ارزیــایب کــرده و بــرای هــر مســئله ای 
راه حی پیشــنهاد دهد. آدفا شــرکت شــما را در برابر خطر ویروس ها،  بدافزارها، اســپم ها 
و نشــت اطالعــات حفاظــت یم کنــد. بخــی از تخصــص مــا طــرایح و پیاده ســازی 
جدیدتریــن ســخت افزارها و نرم افزارهــای امنیــیت بــر پایــه نیــاز شماســت. متخصصــان مــا 

ســخت کار یم کننــد تــا بهریــن فنــاوری ممکــن را بــه شــما ارائــه دهنــد.

خدمات و محصوالت آدفا در زمینه امنیت
ارائــه راهکارهــای  جامــع منطبــق بــا اســتاندارد ISMS  و تضمیــن کننــده مدیریــت امنیــت 

اطالعــات.
ارزیــایب امنیــت فنــاوری کــه شــامل  بازبیــی و کنــرل الیۀ فزییــی مراکــز داده تــا 
نــکات کلیــدی داده هــای موجــود در ســاختمان داده و تمــایم تنظیمــات انجــام 

شــده یم باشــد.
 Network  و DLP  و Antivirus امنیــت حــوزۀ فنــاوری اطالعــات در زمینــه هایی از قبیل
Hardening و  ســایر ســرویس هــا و کانفیــگ هــای امنیــیت مــورد اســتفاده در حــوزۀ 
فنــاوری اطالعــات و همچنیــن خدمــات ســخت افزارهــای امنیــیت از قبیــل: Jupiter و 

Fortigateو Fortiweb و Sophos و...

7.راهکارهای جامع امنییت
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ــر و چندیــن ســاله در حــوزه ی مجــازی ســازی  ــر تجریبــات موث ــا اتــکا ب شــرکت آدفــا ب
همــواره ارائــه دهنــده کیفیــت مطابــق با اســتانداردهای روز در زمینه ی مجازی ســازی 
بــوده و راه انــدازی،  پشــتیباین و ارتقــای پــروژه هــای مجــازی ســازی در تمــایم ســطوح 
ــه  ــریان و دســتیایب ب ــرای مش ــادیگ ب ــرد س ــرویس و دســکتاپ را بــا رویک ــرور،  س س

اهــداف زیــر پیشــنهاد یم نمایــد:

 ارائه ماشینهای مجازی واجرای سیستم عامل های مختلف روی یک هاست فزییی
POWERING ،COOLING و نــروی انســاین پاییــن آمــدن هزینه هــای، 

تجمیــع سرویســهای ســازمان و ایجــاد مدیریــت متمرکــز و امنیــت بــاال
ایجــاد محیطهــای تســت و گســرش سیســتمها بــدون ایجــاد وقفه

پشتیباین از سیستم ها  و  سرویسهای قدیی موجود در سازمان
)HIGH AVAILABILITY دســرس پذیــری بــاال )

یکپارچــه ســازی منابع ســخت افزاری ســازمان
باال بودن ضریب امنییت ماشینهای مجازی

حداقل 6 روش مجازی سازی وجود دارد:
Virtual Desktop Infrastructure )VDI(مجازی سازی دسکتاپ

Storage مجازی سازی
مجازی سازی نرم افزار

مجازی سازی شبکه
مجازی سازی سرور
I/O مجازی سازی

8. راهکارهای جامع مجازی سازی
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آدفا به ایجاد زیرســاخت ارتبایط ســریع،  پایدار،  منعطف و امن به عنوان زیرســاخت 
ــه خــویب واقــف اســت. مــا در طــرایح و اجــرای  ــب و کار ب ــن کس ــایم خدمــات نوی تم
صحیــح شــبکه ،  بــه عنــوان یــی از نیازهــای اســایس هــر ســازمان،  تخصــص داریــم و 
تجربــه موفــق مشــریانمان را بــه خــویب لمــس کرده ایــم. نشــانه ای از موفقیــت مــا در 
ــون  ــوین چ ــای گوناگ ــرکت در حوزه ه ــازمان و ش ــش از 500 س ــت بی ــه رضای ــن زمین ای

نفــت و گاز،  پروشــیی،  بیمــه و... اســت.

آدفا سرویس ها و خدمات زیر را در این حوزه ارائه یم کند:

)Wireless( ایجاد شبکه های یب سیم
ایجاد شبکه های سرعت باال مبتی بر فیر نوری

)Active و Passive( ارائه تجهزیات تخصی شبکه
)IP Telephony( طرایح و راه اندازی سیستم های مدرن تلفی

)WAN و LAN( مشاوره،  طرایح و اجرای شبکه های محی و گسرده
ارائه  خدمات طرایح،  نصب و راه اندازی دوربین های تحت شبکه و ذخره و پردازش تصویر

ایجــاد ارتباطــات WAN بــا اســتفاده از خطــوط اینرانت،  اینرنت و ارتباط ماهــواره ای و کلیه 
خطــوط قابل ارائــه مخابرایت

9. طرایح و اجرای شبکه
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از ســال 87 در طــرایح،  نظــارت،  ســاخت و اجــرای بــریخ از بهریــن مراکــز داده ایــران بــا 
مشــریاین بزرگ نقش داشــته ایم. در همرایه با آدفا خواهید دید که چطور همکاری 

مشــرک مــا بهــره وری شــما را افزایــش خواهــد داد.
ایــن اطمینــان،  حاصــل ســال ها کار نظام منــد و ارتبــاط پیوســته بــا مشــریان اســت. وقــیت 
شــما از خدمــات مرکــز داده آدفــا اســتفاده یم کنیــد،  ســرویس ها در هــر ســاعت شــبانه 

روز و در هــر کجــا در خدمــت شــما خواهنــد بــود.

فلســفه وجــودی آدفــا » افزایــش بهــره وری ســازمان ها از طریــق فراهــم آوردن بســرهای 
اطالعــایت و ارتبــایط بهینــه « اســت. بــه همیــن دلیــل تولیــد کمــر حــرارت،  مصــرف پاییــن 
ــای  ــا و راهکاره ــان م ــه متخصص ــه تجرب ــه ب ــت باتوج ــز داده و کالین ــمت مرک ــرق در س ب
مخصــوص درجهــت کمــک بــه حفــظ منابع ســازمان و محیــط زیســت،  از الویت هــای آدفا 

اســت.

یــی از دالیــل تمایــز بیــن ارائــه دهنــدگان مرکــز داده در ایــران و البتــه جهــان تعــدد و تنــوع 
تخصص هــای مــورد نیــاز و پیچیــدیگ کار در طــرایح،  ایجــاد یــا ارتقــا یــک مرکــز داده 
ــا تــالش ســخت متخصصــان خــود در بکارگــری فناوری هــای روز و توجــه  اســت. آدفــا ب
بــه اســتانداردهای الزم تمــام تــالش خــود را  یم کنــد تــا هــر چــه بیشــر از مشــکالت آیت 

جلوگــری کنــد.

10. مشاوره،  طرایح،  نظارت  و اجرای  مراکزداده
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آدفا در این خصوص به ارائه خدمات زیر یم پردازد:

طــرایح و اجــرای زیرســاخت مراکــزداده شــامل: سیســتم هــای ســرمایی،  بــرق،  
اعــالم و اطفــاء حریــق،  ابنیــه و …

طــرایح و ایجــاد سیســتم های زیرســاخیت و کنــریل در مراکــزداده از قبیــل: کــف 
رطوبــت،   و  دمــا  کنــرل  سیســتم های  حریــق،   اعــالم  سیســتم های  ســقف،   و 
سیســتم های  دســریس،   کنــرل  سیســتم های  تصویــری،   کنــرل  سیســتم های 

… و  مانیتورینــگ 
طــرایح و اجــرای ســرویس های مرکــزداده،  ســرورها و سیســتم های پشــتیبان گری 

Offline و Online  بــرای ذخره ســازی انبــوه اطالعــات
طرایح و ایجاد مدیریت یکپارچه و مرکزی عملیات

) Disaster Sites( طرایح و پیاده سازی سایت های پشتیبان
 )Visualization( و مجــازی ســازی )Consolidation( اســتفاده از فناوری هــای مجتمــع ســازی

) Dynamic Data Center( در ســطوح مختلــف مرکــزداده بــرای ایجــاد مرکــزداده پویــا
ارائه راهکارهای Clustering  برای ایجاد پایداری در سرویسهای حیایت سازمان

شرح خدمات مشاوره،  طرایح،  نظارت  و اجرای  مراکزداده
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شــرکت آدفــا تامیــن کننــده و ارائــه دهنده تجهزیات شــبکه و مرکز داده شــامل برندهای 
Cisco, HPE, IBM, Dell EMC, Atrust,  Fortinet, Legrand یم باشد. 

تیــم مهنــدیس آدفــا دارای گواهینامــه هــای معتر از شــرکت های فــوق بــوده و فروش به 
همــراه خدمــات و مشــاوره  تخصی صــورت یم گرد. 

11.آدفـا تامین کننده تجهزیات شبکه و مرکز داده



مرکز داده
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امــروزه بــا توجــه بــه رشــد روز افــزون شــبکه هــای کامپیوتــری ســازمانها و ارزشــمند شــدن 
اطالعــات و قــرار گرفتــن در عصــر اطالعــات و ارتباطــات،  ســازمانها را بــر آن داشــته اســت 
کــه زیرســاخت شــبکه و مراکــز داده خــود را تقویــت نماینــد  و در جهــت اســتاندارد ســازی 
آن قــدم بردارنــد،  مراکــز داده بــر اســاس اســتاندارد BICSI:2018 ,TIA942 و چندیــن 
اســتاندارد و کــد استانداردســازی محــی طــرایح میگــردد. بهریــن اســتاندارد مرکــز داده 
TIA942 یم باشــد کــه در ایــران بیشــر مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت و دارای چهــار 

مــدل Tier4,Tier3,Tier2 ,Tier1 یم باشــد کــه ایــن انــواع بــر اســاس مــزیان روشــن 
بــودن مرکــز داده در طــول ســال از 98% ایل 99.999% یم باشــد. و در آنهــا بحــث افزونــی و 
 NFPA75 ,NFPA70 جایگزیــن نمــودن تجهزیات و خدمات مطرح میگــردد. اســتاندارد
از مهمرین اســتانداردهای اعالم و اطفاء حریق یم باشــد و در ایران نزی این اســتانداردها 
مــورد تائیــد ســازمانهای اســتاندارد و دولــیت از قبیــل شــرکت هــای زیــر مجموعــه وزارت 

نفــت،  صنایــع خــودرو ســازی،  وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات و...  یم باشــد. 

مرکز داده
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- خدمــات مشــاوره ای و مدیریــت زیرســاخت مرکــز داده
- ارزایــایب انعطــاف پذیــری زیرســاخت هــای دیجیتــال

-تامیــن و فــروش تجهــزیات مرکــز داده و شــبکه
- مشاوره،  طرایح،  ساخت و اجرای مرکز داده

- ارزیــایب عملکــرد )عملیــات( مرکــز داده
- مدیریت و ارزیایب ریسک مرکز داده

- خدمــات تخصــی مرکــز داده
- مراکــز داده مبتــی بــر اینرنت

- مراکز داده مبتی بر کانتیرن
- طرایح تخصی مرکز داده

اصول طرایح مرکز دادهخدمات مرکز داده آدفا در یک نگاه
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مراکز داده استاندارد بر اساس موارد ذیل طرایح و بروز رساین میگردند : 

اســتانداردها و منابــع مــورد اســتفاده در طــرایح جهــت بهــره گــری در پــروژه مرکــز داده بــه 
شــرح ذیــل معــریف یم گــردد.

TIA/EIA 942  استاندارد
  Fixed Aerosol Fire-Extinguishing Systems - 2010 NFPA  مرجع

BICSI:2018  استانداردهای اجرایی

استانداردهای طرایح مرکز داده : 

اصول طرایح مرکز داده

نیاز های سازمان 	 
آینده نگری در طراحی	 
امنیت مرکز داده 	 
امنیت فیزیکی	 
امنیت اطالعات 	 
امنیت در برابر حوادث غیر مترقبه 	 
امنیت در برابر نیروی انسانی 	 
امنیت در برابر عوامل محیطی	 
یکپارچگی	 

قابلیت مانیتورینگ 	 
قابلیت افزونگی 	 
خدمات پشتیبانی  	 
مستند سازی 	 
لیبل گذاری 	 
ارتباطات 	 
انعطاف پذیری	 
قابلیت رشد در آینده 	 
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ماژولهای مورد نظر برای طرایح مرکز داده به شرح ذیل یم باشد : 

ابنیه ) عملیات عمراین ( : 
موارد مهم در این زمینه عبارتند از :

برریس استحکام کف اتاق : بر اساس کیلوگرم بر مر مربع محاسبه میگردد.	 
مناســب ســازی شــرایط کــف و دیوارهــای اتــاق ســرور و یــا مرکــز داده : مســطح ســازی 	 

کــف اتــاق ســرور. 
همجــواری مرکــزداده  بــا سیســتم هــای فاضــالب و یــا لولــه هــای تاسیســات : رعایــت 	 

فواصــل بــر اســاس اســتاندارد.
همجــواری مرکــز داده بــا پارکینــگ : بــر اســاس هــر یــک از ســطوح Tier،  همجــواری بــا 

ــردد. ــگ مشــخص میگ پارکین
درب مرکــز داده : درب مرکــز داده بایســیت از نــوع فــوالدی بــدون پنجره و ضد حریق ) مقاوم 
در برابر حریق نسبت به تعیین سطح مرکز از نظر سطوح استاندارد Tier 1-4 یم باشد.  

حداقل زمان برای مقاومت در برابر آتش 1 ســاعت یم باشــد.  
کــف کاذب : جنــس،  نــوع کــف کاذب،  شــایس هــای رک و. . بــر اســاس نیــاز پــروژه هــا 	 

محاســبه  میگردد.

دیوار کاذب : بهر است اتاق های مرکز داده دارای دیوارهای کاذب جهت جلوگری 	 
از رطوبت،  تبادل حرارت و... استفاده گردد. 

سقف کاذب : بایسیت از تجهزیات و تایل های مقاوم در برابر آتش استفاده گردد. 	 
رنگ دیوارها : رنگ دیوارهای مرکز داده از نوع پایه آب ضد حریق یم باشد.  	 

ماژول های طرایح
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امنیت فزییی : 
امنیت فزییی : استحکام دیوارها،  محل های عبور به مرکز داده،  نگهباین و... 	 
سیستم های کنرل تردد : استفاده از تجهزیات کنرل تردد یم باشد	 
ــا 	  سیســتم هــای تصویــر بــرداری مداربســته : اســتفاده از دوربیــن هــای مــدار بســته ب

پوشــش صــد در صــدی مــکان مرکــز داده و درب هــای ورودی 
امنیــت تجهــزیات از نظــر اطالعــات : دســریس بــه داخــل رکها،  مانیتور نمــودن تمایم 	 

عملیــات داخل مرکــز داده 

تامین برق مرکز داده :
بــرق شــهری و تعــداد پســت هــای اختصــایص : بــرریس تامیــن برق توســط برق شــهری،  	 

پســت برق تخصیــی و...
تجهــزیات UPS بــه همــراه باتــری هــای آن : تامیــن برق مرکــز داده به وســیله UPS ها و 	 

در نظــر داشــتن زمــان بــرق دیه،  قــدرت تامین برق،  افزونــی و... 
اســتفاده از تجهــزیات ژنراتــور و مــزیان ذخــره گازوئیل آن : بر اســاس اســتاندارد و بر اســاس 

ســطوح Tier یم تــوان مــزیان قــدرت و مخــزن ســوخت را بــرای ژنراتورها طــرایح نمود. 



ممزیی مرکز داده

ممزیی مرکز داده
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ــا توجــه بــه اهمیــت و نقــش حیــایت مراکــز داده بــه  عنــوان صنعــت مــادر و اســراتژیک  ب
در فضــای مجــازی و لــزوم توســعه ارائــه خدمــات کاربــردی در کشــور و بــه  منظــور ایجــاد 
انگــزیه بــا رویکــرد حمایــت و ارزش گــذاری در چارچــوب رقابــت در ارتقــای فنــاوری،  مزیــت 
در افزایــش کیفیــت،  انطبــاق بــا تقاضــای بــازار و ایجــاد تــوازن مطلــوب،  بــر اســاس الزامــات 
اســناد باالدســیت و اهــداف و تکالیــف قانــوین،  بــرای اولیــن بــار در کشــور نظــام رتبــه بندی 
مراکــز داده توســط ســازمان فنــاوری اطالعــات بــه کمــک ســازمان نظــام صنــی رایانــه ای 

کشــور پایــه گــذاری گردیــد.

در همیــن راســتا اولیــن ممــزیان مراکــز داده پــس از یکســال ارزیــایب و آمــوزش مفتخــر بــه 
دریافــت رتبــه ممــزیی مراکــز داده گردیدنــد کــه بــا افتخــار مدیرعامــل مجموعــه باتجربــه 
15 ســاله در ایــن حــوزه بــه عنــوان فــوق نائــل آمدند.لــذا از ایــن پــس ایــن خدمــات بصــورت 
تخصــی تــر بــا امــکان ارزیــایب بــا معیارهــای مــی توســط شــرکت آدفــا انجــام یم گــردد.

ممزیی مرکز داده

گـواهینامه تائید 
صالحیت ممیزی



گــــواهینامه ها
و راضایتنامه ها
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 عضویت ها:       
- شورای عایل انفورماتیک        
- سازمان نظام صنی رایانه ای استان تهران

مجوزها:
- دارای رتبه شورای عایل انفورماتیک        

- پروانه فعالیت در حوزه خدمات فی افتا 
- پروانه خدمات فی مهندیس سمتا

مدارك بین الملی:
Quality Management System Certificate

The International Certification Network

 

ممزیی مرکز داده

گواهینامه صالحیت خدمات انفورماتیک
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گوایه رتبه بندی و احراز صالحیت شرکت ارتباط داده های فراایده



35

رزومه آدفـــا

پروانه فعالیت در حوزه خدمات فی افتا
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گوایه فعالیت شرکت ارتباط داده های فراایده )سهایم خاص(
از سوی سازمان نظام صنی رایانه ای استان تهران
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گواهینامه سمتا وزارت دفاع
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گواهینامه حرفه ای تایید شده از کسرپسی
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پروانه احراز صالحیت مشاوره و نظارت بر فناوری اطالعات و ارتباطات

حکم عضویت در کمیسیون مرکزداده
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گواهینامه تایید صالحیت ممزیی و رتبه بندی مرکز داده
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گواهینامه شرکت مایکروسافت
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IGS Group گواهینامه



43

رزومه آدفـــا

BATIS Academy گواهینامه
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رضایتنامه شرکت بیمه سرمد
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رضایتنامه شرکت خدمات کیفیت آریا - اس یج اس
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رضایتنامه بیمارستان شریعیت
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رضایتنامه شرکت پارس خزر
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رضایتنامه شرکت فنون آزمایشگایه تهران
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رضایتنامه شرکت خدمات کیفیت آریا - اس یج اس



مشریان آدفـــا
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بریخ از مشریان آدفـــا در حوزه مرکز داده
 

شرکت هایی که آدفا در آن پروژه مرکز داده اجرا نموده است،  به شرح ذیل یم باشد :

شرکت شبکه الکرونیی پرداخت کارت )شاپرک(	 
شرکت مدیریت طرحهای صنعیت ایران	 
موسسه صندوق قرض الحسنه شاهد	 
شرکت ارتباطات زیرساخت	 
شرکت راه آهن جمهوری اسالیم ایران	 
مهندسین مشاور افق 	 
شرکت سامانه پرداخت های نوین در آزاد راه های کشور	 
شرکت سازه گسر سایپا	 
شرکت شیمیایی بهداشت	 
شرکت بازرگاین پروشیی	 
شرکت پروشیی مهر	 
ستاد مبارزه با مواد مخدر	 
شرکت پروشیی امرکبر	 
شرکت می نفت	 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان	 
شرکت سایان کارت	 
بیمه آسیا	 
شرکت بیمه دی	 
شرکت بیمه آرمان 	 
بیمه توسعه	 
شرکت بیمه سرمد	 
شرکت بیمه کوثر	 
شرکت پارس خزر	 
شرکت کابل سازی افق الرز	 
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ارگان های دولیت

وزارت کشور	 
وزارت بازرگاین	 
سازمان حج و زیارت	 
سازمان شهرداری کرج	 
سازمان بنادر کشتراین نوشهر	 
سازمان بنادر و دریانوردی تهران	 
سازمان بنادر و دریانوردی نوشهر	 
سازمان زیباسازی شهرداری تهران	 
سازمان مهندیس و عمران شهر تهران	 
بنیاد مستضعفان انقالب اسالیم ایران	 
سازمان تهیه و تولید مواد معدین ایران	 
موسسه صندوق قرض الحسنه شاهد و ایثار	 
سازمان نوسازی،  توسعه و تجهزی مدارس کشور	 
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدین خاورمیانه	 
مرکز آموزیش،  پژوهی و درماین دکر شریعیت	 
سازمان شهرداری ها و دهیاری های کل کشور	 
نهاد کتابخانه های عمویم  کشور	 
سازمان مدیریت برنامه ریزی تریز	 
سازمان همکاری اقتصادی اکو	 
مرکز مدیریت حوزه های علمیه	 
شرکت هواپیمایی نفت ایران	 
شرکت چاپ و نشر بازرگاین	 
ستاد مبارزه با مواد مخدر	 
تعاوین سازمان گسرش	 
دانشگاه عالمه حی	 
قرارگاه خاتم االنبیاء	 
شرکت صادیق	 
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   کارگزاران و سرمایه گذاران سهام:

شرکت کارگزاری بانک سامان	 
شرکت کارگزاری بانک سامان	 
شرکت کارگزاری بانک سپه	 
شرکت کارگزاری بانک پارسیان	 
شرکت سرمایه گذاری گسرش انرژی پاسارگاد	 
شرکت سرمایه گذاری شهاب توشه	 
شرکت تضامی آقاجوین و شرکاء	 
شرکت سرمایه گذاری کوشاپیشه	 
شرکت سرمایه گذاری امید	 
شرکت سرمایه گذاری صبا	 
شرکت سرمایه گذاری تجی سامانه	 
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	 
شرکت لزیینگ سرمایه گذاری بانک می	 

    شرکت های فعال در زمینه خودرو:

شرکت سازه گسر سایپا	 
شرکت مهندیس اندیشه ورزان شامخ	 
شرکت پارس خودرو	 
شرکت قطعات خودرو کاظی	 
شرکت امداد خودرو سایپا	 
شرکت رینگ خودرو پارس	 
تك ترابر خودروسازان	 
شرکت ماشین سازان کیمیاصدر	 
شرکت سرعت سیکلت	 
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صنایع نفت و پروشیی

شرکت مدیریت طرح های صنعیت ایران	 
شرکت پژوهش و فناوری پروشیی	 
شرکت حفاری و انرژی گسر پارس	 
شرکت بازرگاین پروشیی ایران	 
شرکت صنایع شیمیائی فارس	 
شرکت نفت فالت قاره ایران	 
شرکت کاالی نفت تهران	 
شرکت کاالی پروشیی	 
شرکت سهند نفت ایران	 
پژوهشگاه صنعت نفت	 
شرکت انتقال گاز ایران	 
شرکت می نفت ایران	 
شرکت نفت پارس	 
پروشیی  شراز	 
پروشیی  مهر	 
انجمن سازندگان تجهزیات نفت ایران	 
پاالیشگاه ستاره سزب سراف	 
پاالیش گاز پارسیان	 
پروشیی امرکبر	 
شرکت پارس لیان	 
پروشیی دماوند	 
پروشیی مرجان	 
پروشیی آبادان	 
پروشیی شازند	 
پروشیی ونران	 
پروشیی مبین	 
پروشیی اروند	 
پروشیی نوری	 
پروشیی جم	 
پروشیی دانا	 
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صنایع بهداشیت و دارویی

داروسازی به ورزان	 
داروسازی روز دارو	 
داروسازی اوین	 
داروسازی مداوا	 
داروسازی حکیم	 
شرکت دارالن دارو	 
شرکت تدبر سالمت آروین	 
شرکت فارمد بهداشت آرا	 
شرکت بهداشیت و آرایش پاویژ	 
شرکت تجهزیات پزشی نوبین آزما	 
کلینیك دامزپشی گلسنگ	 

شرکت های بازرگاین

شرکت بازرگاین ایتوچو	 
 	DNC شرکت بازرگاین
شرکت ایران فسفات	 
شرکت بازرگاین ارم	 
شرکت بازرگاین تاجران ترخیص	 
شرکت بازرگاین داریان تجارت	 
شرکت بازرگاین اینرتك قشم	 
شرکت بازرگاین داریان سالمت	 
شرکت بازرگاین ناوك آسیاکیش	 
شرکت مهندیس بازرگاین رایتك پویا	 
شرکت توسعه بازرگاین سنجه کیش )دلونی(	 
شرکت ب آ اس اف ایرانیان	 
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شرکت های فی و مهندیس

خدمات انفورماتیك ایران	 
شرکت جرنال مکانیک	 
شرکت کنسرسیوم نصر	 
شرکت آدسا	 
شرکت مروسازان	 
شرکت نماد ایران	 
شرکت راهکار سیستم سامان	 
شرکت کومه معدن پارس	 
شرکت مهندیس فکور صنعت	 
شرکت مهندیس فرپژوه	 
شرکت پیمان مرو	 
توسعه فناوری های هوشمند اتیك پارس	 
شرکت فروردین تك ماشین	 
شرکت عمران اطلس	 
شرکت مهندیس فرپژوه	 
گروه مهندیس اسدخان	 
شرکت راهسازی و ساختماین دی	 
توسعه ساختمان خوارزیم	 
شرکت مهندسین تهران بوستن	 
شرکت سایان کارت	 
شرکت مهندیس رایتک	 
شرکت مهندیس مشاور ویستا	 
شرکت ساخت و راه اندازی نروگاه اتی)سورنا(	 
شرکت افق هسته ای	 
شرکت عمران آذرستان	 
شرکت بام راه	 
شرکت فنون آزمایشگایه	 
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شرکت های بازریس
 	
شرکت مهندیس شاردین آفرین	 
شرکت بازریس ناظران دقیق آرمان	 
شرکت بازریس پیشگامان ایده های نوین	 
شرکت بازریس لوید آلملن	 
شرکت بازریس آروین گسر	 
 	SGS شرکت
 	SGS شرکت آریا
 	IS شرکت
 	

شرکت های حمل و نقل

شرکت جوان سر ایثار
شرکت خدمات هوائی تین

شرکت آرین سریع بار
شرکت ریل ترابر صبا

شرکت آرمالت
شرکت ترابری میهن مهر

و دهها شرکت معتر دیگر...
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کارخانجات صنعیت:

شرکت المپ پارس شهاب	 
شرکت پارس خزر	 
شرکت المپ نور	 
صنایع کم مصرف ایرانیان )رسانور(	 
شرکت ایرانیت	 
گروه صنعیت اسوه	 
گروه صنعیت کفش می	 
شرکت نماسازان نصر	 
گروه صنایع والفجر	 
شرکت کنتورسازی ایران	 
شرکت پارس شید	 
شرکت گرانیت سازان پارس	 
شرکت داروگر	 
شرکت اماج	 
شرکت هواسیستم	 
شرکت پاك وش	 
شرکت فراصنعت شمال	 
شرکت صنعیت الك سیم	 
شرکت الکروپمپ رایان	 
شرکت شیشه ایمی مرال	 
شرکت سیلیس الرز	 
شرکت دیلمان فیلر	 
صنایع خاك چیی ایران	 

شرکت فلزات غرآهی پویندگان قم	 
شرکت رزیتان	 
شرکت مکرر	 
شرکت صنایع اشتعال اراك	 
شرکت ارمغان تجارت اسپادانا	 
شرکت شمشال قطعه سازان	 
صنایع کم مصرف ایرانیان پویای توان	 
گروه پاریزان صنعت	 
شرکت وابل نوش زیار	 
صنایع مس باهرن	 
شرکت آهن و فوالد نور	 
شرکت صنایع فورج الرز	 
شرکت آلوپالست	 
شرکت کفش می	 
شرکت آلومینای ایران	 
شرکت ساوای	 
شرکت پارسیلون	 
تولیدی و صنعیت گرمدره )وجین(	 
شرکت نسایج فرقاین	 
شرکت تهران گوارا	 
شرکت رساصنعت اشتهارد	 
شرکت اسرامر	 
شرکت کابل های تخصی شراز	 
شرکت کابل سازی افق الرز	 
شرکت آلومینیوم المهدی	 
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