شرکت شبکه ارتباطات طالیی شرق
گروه مهندسی گلدنت

مجوزهای اخذ شده از نهادهای حرفه ای و رسمی مرتبط

ردیف

تاریخ انقضاء

موضوع

نهاد صادر کننده

1

تاییدیه دانش بنیان

99/12/16

معاونت علمی ریاست جمهوری

2

گواهی رتبه بندی و احراز صالحیت شرکت های انفورماتیکی

98/10/01

دبیر خانه شورای عالی انفورماتیک کشور

3

تأییدیه فنی GNAS

ندارد

دبیر خانه شورای عالی انفورماتیک کشور

4

تأییدیه فنی GoldTrax

ندارد

دبیر خانه شورای عالی انفورماتیک کشور

5

پروانه بهره برداری سخت افزار و نرم افزار

99/12/04

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

6

جواز تاسیس

ندارد

وزارت صنایع و معادن

7

مجوز ارشاد سیستم مدیریت ناوگان گلدنت

ندارد

مرکز توسعه فناوری اطالعات و رسانه های دیجیتال

8

مجوز ارشاد GNAS

ندارد

مرکز توسعه فناوری اطالعات و رسانه های دیجیتال

9

مجوز فعالیت

97/06/31
در حال تمدید

سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور

می باشد
10

مجوز فعالیت (مشاور)

97/07/10

سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور

11

مجوز واحد فناوری

96/12/29

پارک علم و فناوری

12

گواهی تایید نمونه ردیاب خودرو برای مدل GoldTrax

99/10/25

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

13

گواهی تایید نمونه ردیاب خودرو برای مدل GNFR500

در حال تمدید

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

14

سندیکای شرکت های شناسایی و مکان یابی رادیوئی

در حال تمدید

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران

15

تائیدیه نوآوری

ندارد

16

کارت بازرگانی

1400/04/22

17

افتا

در حال اخذ

پارک علم و فناوری خراسان مرکز نوآوری
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات
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شرکت شبکه ارتباطات طالیی شرق
گروه مهندسی گلدنت
قراردادهای جاری شرکت
الف) قرارداد با نیروهای مسلح :محرمانه

مبلغ

تاریخ فعالیت
ردیف

موضوع قرارداد

ارگان طرف قرارداد

شروع

خاتمه

قرارداد

قرارداد

وضعیت

(ریال)

درصد پیشرفت
قرارداد

شماره قرارداد

طراحی و ساخت  23عدد
1

سامانه موقعیت یاب

صنایع جواد االئمه (ع)

93/04/11

95/01/23

1.882.300.000

خاتمه یافته

100%

6823/3/4/370

GPS/GLONASS
ساخت یک مجموعه آنتن
2

موقعیت یاب توس  3به همراه
یک مجموعه نمایشگر موقعیت

صنایع جواد االئمه (ع)

95/09/16

380،000،000

96/09/16

جاری

70%

یاب توس 3
3

باکس رابط ناوبری

صنایع جواد االئمه (ع)

250.000.000

4

طراحیEngine GPS

صنایع جواد االئمه (ع)

700.000.000

5
6

راه اندازی نقشه های دریایی
روی رهیاب های توس
رپیترهای بیسیم دریافت
سیگنالهای ماهواره

صنایع جواد االئمه (ع)

150.000.000

فاکتوری

400.000.000

صنایع جواد االئمه (ع)

در حال
بررسی
در حال
بررسی
خاتمه یافته
در حال
بررسی

20%
30%
100%
10%

دستگاه اندازه گیری سمت
ماهواره ای ( استفاده از حداقل
7

دو آنتن  GNSSو دریافت

700.000.000

صنایع جواد االئمه (ع)

سیگنال ماهواره های  GPSو

در حال
بررسی

15%

)GLONASS
8

پشتیبانی رهیاب مرآت6
(صاایران)

صنایع جواد االئمه (ع)

فاکتوری

متوسط هر

در حال

مورد50.000.000

انجام

50%
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6823/4/935

شرکت شبکه ارتباطات طالیی شرق
گروه مهندسی گلدنت

طراحی وساخت 6عدد رپیتر

9

TR1
ساخت سوییچ مرآت

10

صنایع جواد االئمه (ع)

215.820.000

صنایع جواد االئمه (ع)

75.000.000

در حال
انجام
در حال
انجام

*محل پروژه :محل کارفرما ،شرکت و...

ب) قرارداد با غیر نیروهای مسلح:
 -قرارداد های جاری

ردیف

درصد
عنوان قرارداد

1

فروش نرم افزار IVR

ارگان طرف قرارداد

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

مبلغ (ریال)

وضعیت

94/08/14

95/08/14

708،500.000

خاتمه یافته

پیشرفت

شماره قرارداد

قرارداد
تجارت الکترونیک
پارسیان

مشارکت در ارائه
2

در حال

خدمات پرداخت مبتنی

تجارت الکترونیک

بر تماس تلفنی برای

پارسیان

95/11/12

98/11/12

2،000،000.000

کسب و کارهای خرد

3

از طریق شماره کوتاه

خدمات ارتباطی رایتل

94/3/6

 70%از تعرفه هر
دقیقه مصرف

تبلیغات

سرویس

رایتل

96/3/6

خرید و پیاده سازی
4

خدمات ارتباطی رایتل

95/10/05

98/10/05

1.999.600.000

شبکه رایتل
اعطای عاملیت فروش
5

اینترنت پر سرعت
 - ADSLماهیانه

جذب

درانتظار

8888
سامانه پایش کیفیت

بازاریابی و

20%

/9014ص72395/

پذیرنده

پیاده سازی سرویس
تلفن گویا (آوای رایتل)

100%

/11439ص7494/

شرکت مخابرات خراسان
رضوی

95/05/02

96/05/02

25.000.000.000

در حال
اجرا

خاتمه یافته

100%

30%

94/01/0033

01/95/0448

100%
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6753

شرکت شبکه ارتباطات طالیی شرق
گروه مهندسی گلدنت
تهیه نرم افزار مدیریت
6

راه دور تجهیزات شبکه
SSH Center

7

خرید و نصب AVL
تجهیزات

شرکت مخابرات خراسان
رضوی

95/8/10

190،000،000

96/8/10

8

و ارتباطات شهرداری

95/04/27

697.950.000

96/04/27

10

90%

خاتمه یافته

100%

47/95/5802

مشهد
شرکت ایمن همراه ویستا

95/06/01

70.000.000

96/06/01

سامانه
9

اجرا

6784

سازمان فناوری اطالعات

و سامانه پرداخت
راه اندازی IVRتلفنی

در حال

فروش  60دستگاه

اداره کل امور مالیاتی

ردیاب خودرو سازمانی

خراسان رضوی

فروش  20دستگاه

اداره کل امور مالیاتی

ردیاب خودرو سازمانی

خراسان رضوی

95/09/14

96/09/14

258،000،000

96/04/26

97/04/26

86،0000،000

در حال
اجرا
در حال
اجرا
در حال
اجرا

7452

100%

90%

103/1/6031

90%

103/1/10411

طرحی ،پیاده سازی و
11

تحویل و پشتیبانی

شرکت ارتباطات زیر

سامانه ردیابی تماس

ساخت

96/04/21

97/04/21

1،920،000،000

در حال
اجرا

78796

50%

های بین المللی
راه اندازی سامانه
12

 IVRو سامانه
پرداخت تلفنی
اعطای نمایندگی فروش

13

خدمات تلفنی( IVR
)Payment
خدمات نگهداری و

14

پشتیبانی سامانه AAA
و Captive Portal
خرید و پیاده سازی

15

16

سامانه  AAAو

شرکت آروید صنعت
پارس
شرکت آروید صنعت
پارس
شرکت خدمات ارتباطی
رایتل
شرکت خدمات ارتباطی
رایتل

Captive Portal
سامانه جامع مدیریت

دانشگاه علوم پزشکی

ردیاب

مشهد

96/04/04

96/04/04

95/11/05

94/06/30

95/11/25

50،000،000

97/04/04

97/04/04

96/11/05

96/06/30

30،000،000

1،080،000،000

1،562،500،000

96/11/25

150.000.000

در حال
اجرا
در حال
اجرا
در حال
اجرا
در حال
اجرا
در حال
اجرا

70%

60%

80%

90%

70%

/00003ق1396/

/00004ق1396/

01/96/0017

01/94/0416

95/710670
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شرکت شبکه ارتباطات طالیی شرق
گروه مهندسی گلدنت

17

خرید ،نصب و راه
اندازی ردیاب

آستان قدس رضوی

90/06/03

91/06/03

212.000.000

خاتمه یافته

100%

ایجاد شبکه امن
ارتباطی بین ستاد و
18

شرکت ها و امور

آب و فاضالب استان

تابعه شرکت آب و

خراسان رضوی

91/08/17

92/08/17

394.568.000

خاتمه یافته

100%

210/215833

فاضالب استان
خراسان رضوی
19

20

21

فروش  50دستگاه

پرسو الکترونیک

ردیاب

رادمهر

فروش نرم افزار

تجارت الکترونیک

IVR

پارسیان

ارسال تراکنش

تجارت الکترونیک

پرداختی

پارسیان

94/10/05

95/10/05

165.000.000

خاتمه یافته

100%

5753

94/08/14

95/08/14

708.500.000

خاتمه یافته

100%

/2169ص72394/

94/02/21

96/02/12

خاتمه یافته

100%

/10993ص72393/

فروش  30دستگاه
22

ردیاب -شرکت

آرین ماهواره

94/10/05

95/10/05

99.000.000

خاتمه یافته

100%

5754

ارتباطات زیرساخت
23
24

فروش  50دستگاه

محور گستر شرق

ردیاب

کرمان

 7دستگاه ردیاب

تبرک

94/03/20

95/03/20

224.250.000

خاتمه یافته

100%

5176

94/09/28

95/09/28

28.700.000

خاتمه یافته

100%

5692

خرید ،نصب ،راه
25

اندازی و پشتیبانی

مخابرات لرستان

92/05/21

92/07/21

795.000.000

خاتمه یافته

100%

900/19465

IVR
خرید ،آزمایش،
26

تحویل و پشتیبانی

مخابرات خراسان

نرم افزار پاسخگوئی

رضوی

91/05/17

91/07/17

249.000.000

خاتمه یافته

100%

/91923847م

سایت 17
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شرکت شبکه ارتباطات طالیی شرق
گروه مهندسی گلدنت
خدمات فروش
ADSLسرویس
شامل ثبت تقاضا،
27

ارائه و تحویل
سرویس پاسخگوئی

مخابرات خراسان
رضوی

91/05/15

93/05/15

2.670.000.00
0

خاتمه یافته

100%

/92913848م

از طریق سامانه
2030
توسعه و پشتیبانی
سامانه جامع جشنواره
28

های فرهنگی

وزارت بهداشت

دانشجویان دانشگاه

ارومیه

91/12/01

92/06/31

345.500.000

خاتمه یافته

100%

52369

های علوم پزشکی
سراسر کشور
تهیه سامانه جامع
29

جشنواره فرهنگی

وزارت بهداشت،

دانشجویان داشنگاه

درمان و آموزشی

های علوم پزشکی

پزشکی کرمان

90/11/29

91/06/31

490.000.000

خاتمه یافته

100%

200/83587

سراسر کشور
عملیات مشاوره در
30

حراست ITحوزه

وزارت جهاد

سازمان به شرح

کشاورزی

90/08/10

91/08/10

194.000.000

خاتمه یافته

100%

516/9/203898

خدمات مشاوره ای
پشتیبانی سیستم
31

مدیریت ناوگان

شرکت فرآورده های

کارفرما با  32دستگاه

سیمان شرق

92/11/05

93/05/05

19.793.815

خاتمه یافته

100%

____

ردیاب
32

تعویض و پشتیبانی

سازمان کشاورزی

سیستم مدیریت

موقوفات چناران

94/01/01

94/12/29

14.400.000

خاتمه یافته

100%
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504

شرکت شبکه ارتباطات طالیی شرق
گروه مهندسی گلدنت
ناوگان  12دستگاه
ردیاب
تعویض  32دستگاه
ردیاب قدیمی و
33

پشتیبانی سیستم
مدیریت ناوگان

شرکت ساختمانی بتن
ماشین قدس رضوی

94/02/28

94/08/21

38.400.000

خاتمه یافته

100%

1487

جدید کارفرما
بازاریابی و تبلیغات و
معرفی محصوالت
خدمات آزمایشگاه
 ،IPPBXبرگزاری
دوره های آموزشی و
34

یا فروش و انعقاد
قرارداد و ارائه
خدمات فنی و

دانشگاه فردوسی
آزمایشگاه تایید نمونه

94/11/01

95/11/01

___

___

تجهیزات IP-PBX

پشتیبانی توسط هر
یک از طرفین قرارداد
به صورت مشترک و
یا منفرد
فروش دستگاه
35

ردیاب گلدترکس-

دانشگاه علوم پزشکی

95/02/20

96/02/20

7142

___

فاز اول
36

همکاری در زمینه

شرکت مبین ایران (

مشارکت های فنی و

ستاد اجرایی فرمان

تحقیق و توسعه

امام)

در شرف عقد

____

___

قرارداد

پشتیبانی سامانه های
37

ردیاب های

اورژانس مشهد

93/09/01

94/08/30

___

93/466202

آمبوالنس ها
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شرکت شبکه ارتباطات طالیی شرق
گروه مهندسی گلدنت
همکاری در اجرای
38

پروژه سامانه پیمایش

شرکت فناوران مبین

هوشمند توسعه ناوگان

خاور

95/12/01

 45روز

/10/102ق95/

___

موسوم به سپهتن
فروش و تمدید شارژ
39

محصوالت پر سرعت
اینترنت()ADSL

40

شرکت مخابرات خراسان
رضوی

خرید ،نصب و راه

اداره کل راهداری و

اندازی  270دستگاه

حمل و نقل جاده ای

خودرویی-

استان مرکزی

94/01/15

95/01/15

___

در حال
97/1/5

خرید ،نصب و راه

51/23419

اجرا
در حال

اندازی 200دستگاه

اداره کل راهداری و

ردیاب خودرویی و

حمل و نقل جاده ای

پشتیبانی  341دستگاه

استان خراسان رضوی

41

750/44/3156

اجرا
31/155617

96/12/26

GPSآنالین
42

خرید ،نصب و راه

اداره کل راهداری و

اندازی 180دستگاه

حمل و نقل جاده ای

ردیاب خودرویی

استان زنجان

خرید ،نصب و راه
اندازی 112دستگاه

43

ردیاب خودرویی

در حال
96/11/28

اجرا

اداره کل راهداری و

در حال

حمل و نقل جاده ای

اجرا

استان کهکلویه و بویر

96/12/27

67/38476

85/16334

احمد

تاییدیه یا گواهی نامه از مشتریان مبنی بر حل مسأله خاص /رفع گلوگاههای فنی و دانشی

ردیف

صادر کننده  /تأیید کننده

شرح

مالحظات
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شرکت شبکه ارتباطات طالیی شرق
گروه مهندسی گلدنت
1

در حال رفع مساله

مخابرات خراسان رضوی -رفع ایرادات سخت افزاری دستگاه های پیشرفته

-

ویدیو کنفرانس
2

ثبت شرکت در سایت - Mikrotik.comبه واسطه ارائه محصول  GNASو

شرکت MikroTik

-

ترکیب این  Solutionبا استفاده از تجهیزات میکروتیک ،نام شرکت در این
سایت به ثبت رسیده است.
http://www.mikrotik.com/mfm?mfm_category=3
نماینده شرکت  Portaoneدر منطقه خاورمیانه

3

شرکت Portaone

-

نماینده و شریک تجاری شرکت نرم افزاری  Portaoneمستقر در کانادا در
خصوص اجرای پروژه های حوزهTelecom
4

دریافت گواهینامه از شرکت سایبروم

شرکت سایبروم

-

5

حوزه تجارت بین الملل

شرکت London Star

-

6

شریک شرکت  INOSATدر منطقه خاورمیانه

شرکتINOSAT

-

رضایتمندی مشتریان
ردیف

نام شرکت

موضوع

1

شرکت آستان قدس رضوی

نصب و راه اندازی  44دستگاه ردیاب خودرو

2

شرکت فرآورده های سیمان شرق

پشتیبانی و نصب ردیاب خودرو

3

شرکت ساختمانی بتن و ماسین قدس رضوی

فروش  22دستگاه ردیاب خودرو

4

شرکت انتقال نیرو پاژ ( آذرخش)

فروش ردیاب خودرو

5

دانشگاه فردوسی مشهد

خدمات زیرساختی شبکه

6

اتصال و  integrationبا تجهیزات مخابراتی پیشرفته شرکت
 Huaweiدر خصوص بومی سازی تکنولوژی  AAAدر

PAC

 Public Wi-Fiاز شرکت خدمات ارتباطی رایتل
7

گواهی قبولی نهایی  FACدر خصوص بومی سازی تکنولوژی
 AAAدر  Public Wi-Fiاز شرکت خدمات ارتباطی رایتل

FAC
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شرکت شبکه ارتباطات طالیی شرق
گروه مهندسی گلدنت
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