ی
دولت ،تفاهم نامه ها ،موافقت نامه ها ،قرار دادها و روش انتخاب
معامالت

صاحبان امضا رشکت

ردیف

نام رشکت

1

توسعه فناوری نوآوران
پارسیس

محمد جعفر قوسی نژاد

2

ارمغان راه طالیی

احمد عبدالصالحی

3

زیبا سرای نسیم شمال
شرق

حامد عظیمی

---

4

ارتباطات پالیز

علیرضا جهانگرد
رفسنجانی

---

تاری خ رشوع تاری خ خاتمه نحوه انتخاب

موضوع قرارداد

شماره قرارداد

خرید پیاده سازی و استقرار نرم افزار مکانیزه
تهیه صورتهای مالی و تلفیقی بانک

 98/36429مورخ 98/12/27

99/01/01

دریافت و ارسال پیامک به تعداد  1200میلیون
مجید عبدالصالحی
پیامک فارسی

 99/20375مورخ 99/02/10

99/02/01

1400/02/01

واگذاری فعالیتهای پشتیبانی و خدماتی به
تعداد  350واحد کار

 99/5820مورخ 99/01/24

99/01/01

99/12/30

مناقصه

ارائه خدمات پشتیبانی نرم افزار سایت پست
بانک

 99/34902مورخ 99/02/28

99/01/05

99/06/31

مجوز

نصیبه اقبالی

مبلغ (ریال )

نماینده و ناظر قرارداد

99/10/30

استعالم

3,000,000,000

حسابداری و امور سهام

مناقصه

120,152,880,000

امنیت و زیرساخت

278,846,424,620

پشتیبانی و امالک

350.000.000

روابط عمومی

مزایده خودرو (محمدرضا رضوانی -
حمیدرضا باقری -محمد عزیز

5

شبلی -عبداله مقصودی -کریم

----

----

مزایده فروش  24دستگاه خودرو

حمزه-محمسن صانعی -واله نایبی

-60320-60289-60302-60260
60248-60211-60198-60227

99/03/31

99/03/31

مزایده

32,831,970,000

پشتیبانی و امالک

)

6

یسنا پارس

مریم امامدادی

----

پشتیبانی نرم افزار مدیریت عملکرد سازمانی
تسما

 99/57287مورخ 99/03/26

99/01/01

99/12/30

مجوز

291.000.000

بازرسی

7

ارتباطات سگال ایرانیان

مهدی مهدوی

----

خرید نصب و راه اندازی دو دستگاه روتر

 99/88620مورخ 99/04/30

99/04/15

99/04/17

استعالم

3,793,200,000

امنیت و زیرساخت

8

زیرا

علیرضا نیکو سخن طیار

طاهره یوسفی
گراکویی

سرویس و نگهداری مرکز تلفن مایتل

 99/88627مورخ 99/04/30

99/01/01

1400/01/01

مجوز

650.000.000

امنیت و زیرساخت

9

نبض افزار رایان اندیش

محمدرضا جمالی
قهدریجانی

-----

پشتیبانی نرم افزار داشبورد عملیاتی سوئیچ

 99/88611مورخ 99/04/30

99/02/01

1400/02/01

مجوز

524,500,000

بانکداری الکترونیک

10

چاپ و نشر بانک ملی
ایران

حمید شهرابی فراهانی

-----

خرید یک میلیون و پانصد هزار کارت خام
خودپرداز

 99/88596مورخ 99/04/30

99/04/02

99/05/12

مناقصه

15,532,500,000

بانکداری الکترونیک

11

نبض افزار رایان اندیش

محمدرضا جمالی
قهدریجانی

-----

پشتیبانی نرم افزاری تحلیل و پایش عملکرد
خودپردازها (اورانوس )

 99/88603مورخ 99/04/30

99/03/01

1400/03/01

مجوز

1,459,895,424

بانکداری الکترونیک

12

صنعت انرژی نیرو آتیه

مژگان کریم

---

سرویس و نگهداری  UPSهای سایت
مرکزی و ساختمانهای ستادی

 99/95837مورخ /99/05/07

99/05/01

1400/05/01

استعالم

418,560,000

امنیت و زیرساخت

13

ایران نارا

حسین نظری

احمد حسینی

سرویس و نگهداری دستگاههای خودپرداز
مدل هیوسانگ

 99/95844مورخ 99/05/07

99/04/01

1401/03/31

مناقصه

57,656,640,000

بانکداری الکترونیک

14

دیده بان نت

فاطمه برومندفر

----

سرویس اینترنت بی سیم

99/121784

99/04/28

1400/04/28

استعالم

384.552.000

امنیت و زیرساخت

15

آرمان سریر نوین

علی رجبی

روح اله صفو ی
سهی

سرویس و نگهداری دستگاه ماتیکا

99/127555

99/06/01

1400/06/01

استعالم

817,500,000

بانکداری الکترونیک

16

آرمان سریر نوین

علی رجبی

روح اله صفو ی
سهی

سرویس و نگهداری دستگاه میلر

99/127549

99/06/01

1400/06/01

استعالم

745,560,000

بانکداری الکترونیک

17

کارا 2000

امان اله امانی

---

سرویس و نگهداری  430دستگاه حضور و
غیاب

 99/138540مورخ 99/06/26

99/04/01

1400/01/01

مجوز

1,732,500,000

امنیت و زیرساخت

18

آرتابین

محمد نیک بین

تهمینه رضایی
میالنی

انجام خدمات مشاوره مرحله دوم خدمات
طراحی و تهیه نقشه اجرایی معماری احداث
ساختمان مرکزی پست بانک

 99/154492مورخ 99/07/13

99/07/13

 4ماه

مجوز

12,000,000,000

پشتیبانی و امالک

19

شبکه طالیی کیش مات

سهام الدین بهرامی

----

باز طراحی برند بانک (ری برندینگ)

 99/159998مورخ 99/07/19

99/07/15

1400/07/15

مناقصه

7.521.000.000

روابط عمومی

20

راهکار هوشمند امن

امید پالوایه

-----

خرید نصب و راه اندازی EDR

 99/162040مورخ 99/07/21

99/07/19

99/07/25

استعالم

2,631,641,500

امنیت و زیرساخت

21

مهندسی ارتباطی پیام
پرداز

سید وحید نحوی

مسعود رجایی

خرید نصب و راه اندازی سامانه امن ساز به
همراه  250توکن سخت افزاری

 99/162035مورخ 99/07/21

99/07/15

99/07/25

استعالم

2,027,400,000

امنیت و زیرساخت

22

گام الکترونیک

امیرحسین سعیدی

محمد ابراهیم
مقدس زاده

خرید نصب راه اندازی و استقرار سامانه
اتوماسیون اداری

 99/172637مورخ 99/08/05

99/08/01

99/09/30

مجوز

780,000,000

23

خوارزمی

سید امیر حسین هاشمی

اسداهلل سهرابی

سرویس و نگهداری چاپگر صدور کارت شعبه
ای

 99/172574مورخ 99/08/05

99/06/16

1400/06/16

استعالم

3,788,883,600

24

چارگون

فرزاد رحمانی

---

سرویس و نگهداری سامانه انبار و اموال

 99/181772مورخ99/08/17

99/07/16

1400/07/16

مجوز

691,605,000

25

تجارت هوشمند توکا

محمد مهدی تیالب

-----

طراحی و پیاده سازی برنامه نویسی پشتیبانی
و بهینه سازی موتورهای جستجو وب سایت
فارسی پست بانک

 99/181755مورخ 99/08/17

99/07/25

99/11/25

استعالم

872,000,000

روابط عمومی

26

ماهان باال بر آرین

محمدرسول کاظمی
قصابعلی سرایی

-----

راهبری سرویس و نگهداری  9دستگاه
آسانسور ستادی

 99/179142مورخ 99/08/12

99/08/04

1400/08/04

استعالم

1,306,365,000

پشتیبانی و امالک

حراست -نظارت بر سامانه های
نرم افزاری

بانکداری الکترونیک

پشتیبانی  -حسابداری و امور
سهام

27

فن آوری پرواز سیستم
شند

سعید پروازی شندی

محمد خوشنام

نصب تجهیزات راه اندازی و پشتیبانی خطوط
بی سیم

 99/201541مورخ 99/09/10

99/08/17

99/08/28

استعالم

4,360,000,000

امنیت و زیرساخت

28

مرسا تحلیل گران دادگان

بهزاد درجزی لو

---

نگهداری و پشتیبانی ابر خصوصی

 99/209855مورخ 99/09/19

99/09/03

1400/09/03

استعالم

2,720,640,000

امنیت و زیرساخت

29

نرم نگاران پیشرو

مجید محمدیان اصل

----

خرید نصب و راه اندازی سامانه جامع منابع
انسانی

 99/224659مورخ 99/10/06

99/10/01

1400/04/01

مناقصه

7,739,000,000

امور کارکنان

30

تاژان سیستم

آرمین اژدری

رضا پور ناصریان

خدمات پشتیبانی و توسعه سامانه پایش و
مدیریت عملکرد

 99/230954مورخ 99/10/10

99/03/01

1400/02/31

مجوز

1,200,000,000

آمار و بودجه

31

زرین چاپگر آریا

حسنعلی چوبینی

---

سرویس تعمیر و نگهداری سخت افزاری
دستگاههای پایانه شعب

 99/257663مورخ 99/11/08

99/10/16

1401/10/16

استعالم

1,628,000,000

توسعه باتکداری الکترونیک

32

ایران نارا

ماشاله حسینی

احمد حسینی

ارتقا نرم افزار و سخت افزار پشتیبانی
دستگاههای شخصی ساز از  cbd1000به
cbd2000

 99/280661مورخ 99/12/02

99/11/20

1402/03/20

مناقصه

19,795,490,000

خزانه داری و نظام های پرداخت

33

مبناکارت آریا

مهرداد حیدرپور

مهدی مظاهری

خرید نصب و راه اندازی دستگاه چاپگر صدور
کارت در شعب منتخب

 99/276214مورخ 99/11/28

99/11/25

1400/12/25

مناقصه

13,478,940,000

توسعه باتکداری الکترونیک

34

پالیز افزار

مهران احمدی

حسین سبزی

خرید نصب و راه اندازی دستگاههای حضور و
غیاب و نرم افزارهای مربوطه

 99/270695مورخ 99/11/21

99/11/19

99/12/18

مناقصه

19,821,650,000

امنیت و زیرساخت

35

یسنا پارس

مریم امامدادی

--

پشتیبانی نرم افزار مدیریت عملکرد سازمانی
تسما

 99/285897مورخ 99/12/06

1400/01/01

1400/12/29

مجوز

412,347,000

بازرسی

تامین و نظارت بر سامانه های

36

گام الکترونیک

امیرحسین سعیدی

الهه عصاری

پشتیبانی نرم افزار اتوماسیون اداری

 99/128627مورخ 99/12/09

1399/06/01

1400/05/31

مجوز

1,400,000,000

37

آدونیس

محمدعلی گوگانی

محمدرضا اسکندری

پشتیبانی دستگاههای خودپرداز ایستکام

99/301755مورخ 99/12/20

1400/01/16

1402/01/16

استعالم

3,086,021,952

توسعه باتکداری الکترونیک

38

توسعه فن افزار توسن

محمد مظاهری

روح اله لهرابیان

پشتیبانی دستگاههای خودپرداز مدل GRG

 99/303418مورخ 99/12/23

99/12/01

1401/11/30

مناقصه

36,624,000,000

توسعه باتکداری الکترونیک

39

ارمغان راه طالیی

سید احمد عبدالصالحی

سید مجید
عبدالصالحی

خرید  2/400/000/000پیامک فارسی

 99/301749مورخ 99/12/20

99/12/04

99/12/10

مناقصه

252,509,400,000

امنیت و زیرساخت

40

رسام نگار جاوید

مجتبی مهری نژاد

احمدرضا قوهستانی

خرید سه میلیون کارت خام خودپرداز

 99/309734مورخ 99/12/27

99/12/10

1400/12/10

مناقصه

40,368,150,000

توسعه باتکداری الکترونیک

---

خرید خدمات مشاوره ارزیابی و اعزام
متخصص مصاحبه های استخدامی رفتار محور

 99/308991مورخ 99/12/27

99/12/20

1400/02/31

مجوز

3,358,000,000

سرمایه انسانی و رفاه

----

خدمات مشاوره کنترل مضاعف طراحی

99/12/01

1400/03/31

استعالم

3,237,300,000

پشتیبانی و امالک

41

42

سازمان مدیریت صنعتی ابوالفضل کیانی بختیاری

مهندسین مشاور
وزنا

محمد ابراهیم ایلکا

 1400/4559مورخ
1400/01/15

نرم افزاری

