بسمه تعالی

شرکت مهندسی توسعه تجهیزات که یک شرکت کامال خصوصی بوده به شماره ثبت  080272در سال
 5871جهت اجرای کارهای مشروحه ذیل ثبت گردید .
انجام خدمات فنی و مهندسی در زمینه سیستمهای الکترونیکی ،الکترومکانیکی ،اتوماسیون ،فن آوری
اطالعات و کنترل تجهیزات بویژه در حوزه حمل و نقل ریلی نظیر سیستمهای برق رسانی تأسیسات و
عالئم ،طراحی نرم افزار و تولید سخت افزار و نصب و راه اندازی و پشتیبانی و مشاوره و ارائه روشهای
فراگیری سیستمهای مذکور  ،شرکت در کلیه مناقصات ذیربط ،و واردات تجهیزات و قطعات تخصصی در
زمینه های مرتبط ،همکاری گسترده با شرکت های بین المللی که در اجرای سیستم های یاد شده در صنایع
ریلی سوابق اجرایی داشته و اخذ نمایندگی از آنها.
اعضای هیئت مدیره شرکت مهندسی توسعه تجهیزات خاتم
-5آقای تقی نجفیان توماجانی رئیس هیئت مدیره – لیسانس علوم بانکی و اقتصادی
-0آقای محمد علی صندیدزاده نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل دکترای مهندسی برق کنترل از
دانشگاه صنعتی امیر کبیر
 -8آقای چنگیز طاهری عضو هیئت مدیره و معاونت بازرگانی و اداری مالی لیسانس بازرگانی
-4آقای سعید قدردانی عضو هیئت مدیره و معاونت طراحی و اجرا فوق لیسانس مهندسی برق
 -1آقای مجتبی حسین زاده سرشکی عضو هیئت مدیره و معاونت فنی و مهندسی فوق لیسانس مهندسی
برق
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مخابرات

پروژه های انجام شده :

 -1قرارداد تامین و نصب تجهیزات حفاظت اتوماتیک وسیستمهای مخابراتی  24لکوموتیوو061کابین قطارهای مترو
باشرکت واگن سازی تهران و قراردادهای فیمابین این شرکت و شرکت  Bombardierسوئد و شرکت CRSCچین .
 -2قرارداد تهیه و تأمین و نصب تجهیزات و قطعات یدکی سیستم های سیگنالینگ  ،کنترل  ،مخابرات برای  3ایستگاه
توسعه شرقی خط 4با شرکت متروی تهران و تجهیزات کنترل مخابرات عالئم خط 0ایستگاه حرم مطهر ( ره ) تا
کهریزک .قراردادهای فیمابین این شرکت و شرکت  Bombardierسوئد و شرکت CRSCچین.
 -3قرارداد تامین و نصب و راه اندازی سیستم توق اتوماتیک قطار ( )ATSدر شمال خط یک (میرداماد تا تجریش)
 -4قراردادتامین  01قلم سیگنالینگ خط  5با شرکت بهره برداری مترو
 -5قرارداد تامین 6قلم قطعات  ATPخط 0و 4با شرکت بهره برداری مترو
 -6قرارداد تامین  05قلم قطعات یدکی  RTUبا شرکت بهره برداری مترو
 -7قرارداد تامین  IDUو  Master Controllerبا شرکت بهره برداری مترو
 -8قرارداد تامین  4قلم قطعات یدکی سیگنالینگ مخابراتی با شرکت بهره برداری مترو
 -9قرارداد تعمیر  24قلم قطعات سیستم سیگنالینگ خطوط 0و4و 5با شرکت بهره برداری مترو
 -11قرارد تامین و نصب تجهیزات مخابراتی سه ایستگاه خط  2با شرکت بهره برداری مترو
 -11قرارداد خرید فیوزهای شیشه ای و میله ای با شرکت بهره برداری مترو

 -12قرارداد تامین  speed sensorبرای شرکت بهره برداری مترو
 -13قرارداد تامین  5عدد IUDو 6عدد MASTER CONTROLLERمربوط به قطارهای ACمتروی تهران
 -14قرارداد تامین601عدد باتری نیکل کادمیوم
 -15قراردا تامین  8قلم کابل زره دار مفتولی رنگی مربوط به واحد عالئم ،کنترل و مخابرات
 -16قراردادتعمیر  010عدد قطعات یدکی سیگنالینگ خطوط  0،4و 5مربوط به واحد عالئم ،کنترل و مخابرات
 -17قرارداد تامین  02قلم قطعات یدکی کنترل ترافیک انرژی خطوط 0و4
 -18قرارداد تامین 006عدد  SPEED SENSORمربوط به قطارهای ACمتروی تهران
 -19قرارداد تامین 5قلم قطعات یدکی قطارهای متروی تهران
 -21قرارداد تامین  68قلم قطعات یدکی سیگنالینگ خطوط  0،4و 5مربوط به واحد عالئم ،کنترل و مخابرات و عقد
قرارداد با شرکت Bombardier
 -21قراردا تهیه وتامین تجهیزات ،طراحی،نصبو تست و را اندازی بخشی از سایت ایستگاه صادقیه و شبیه سازی اجرای
هدوی دو دقیقه برای سیستم های سگنالینگ و سیستم محلی و مرکزی کنترل و فرمان خط  4محدوده غرب
ایستگاه صادقیه و عقد قراردا با شرکت Bombardier
 -22قرارداد تامین  2قلم فیوزچاقویی و میله ای سریع سوز
 -23قرارداد تامین 01عدد MASTER CONTROLLERمربوط به قطارهای ACمتروی تهران
 -24قرارداد تامین 011عدد  SPEED SENSORمربوط به قطارهای ACمتروی تهران
 -25قرارداد تامین  4511عدد فیوز DCاز نوع Protistorکالس GR
 -26قرارداد تامین  02قلم قطعات یدکی  ATPبرای شرکت بهره برداری مترو
 -27قراداد انجام خدمات فنی مهندسی نگهداری وتعمیرات تجهیزات و سیستمهای مخابرات و ارتباطات در مسیر پایانه
ها و مراکز فرمان سامل کلیه یستگاههای فعال و غیر فعال خطوط  5و 0،4،3،2شرکت بهره برداری مترو

