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آمدهای غیرعملیاتی، با توجه به مالکیت یابی به درآهن جمهوری اسالمی ایران در راستای دست راه 

شبکه گسترده مخابراتی ودیتا و زیرساخت فیبر نوری ، ظرفیت مازاد مخابراتی خود را از طریق عاملهای 

به متقاضیان استفاده از این خدمات واگذار  ایران،  مخابراتی خود با توجه به مجوز مجلس شورای اسالمی

 :باشد ه شامل موارد ذیل میارزترین مشخصه این شبک. بنمایدمی

کیلومتر در کنار شبکه ریلی در   10000گسترش شبکه کابلهای فیبر نوری به طول تقریبی  -

 سراسر کشور 

 استان کشور  23شهر و شهرستان و    400پوشش بیش از  -

 امکان واگذاری فیبر تاریک -

امکان واگذاری انواع ظرفیتهای مخابراتی از یک کانال صوتی یا دیتا تا   -

 Multiudrop و یا  Point to pointو به صورت  STM16 و STM4 ظرفیت

 واگذاری ظرفیت مخابراتی و فیبر نوری به صورت کامال اختصاصی  -

وجود تجهیزات و مسیرهای پشتیبان به منظور ایجاد ضریب اطمینان باال در برقرار بودن   -

 ارتباطات 

 جموعه راه آهن ج.ا.ا.دارا بودن سیستم نگهداری مستمر و دایم از شبکه توسط م -

امکان واگذاری زیرساخت و یا واگذاری ظرفیتهای مخابراتی هر شهری به شهر دیگر در یک  -

 استان در مسیر راه آهن 

 

به عنوان اولین عامل جهت واگذاری ظرفیتهای مخابراتی   وای گیتیاپیوند فن از آنجا که شرکت

از طرف راه آهن ج.ا.ا انتخاب گردیده است ، تا کنون بخشی از خدمات مورد نیاز شرکتهای خدمات 

ارتباطی ایرانسل و رایتل ، را از طریق زیرساختهای مخابراتی شبکه راه آهن ج.ا.ا. تامین نموده 

 .  نمایددمات مورد نیاز مخابراتی اعالم آمادگی میاست. لذا این شرکت جهت ارائه خ

همچنین این شرکت با توجه با ایجاد توافق همکاری با شهرداری تهران در زمینه استفاده از  

فیبرنوری و شبکه مخابراتی آن ارگان، امکان برقراری و اتصال از هر نقطه ای در شهر تهران به 

 .شبکه فیبر نوری راه آهن را خواهد داشت
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راستای فروش ظرفیت مازاد شبکه مخابراتی راه آهن جمهوری اسالمی ایران ، طبق قوانین اکنون این شرکت  هم

 ی قراردادطی   مجلس شورای اسالمی ایران  07/1384/ 06 مصوب   به شبکه حمل و نقل ریلی  ترسی آزادسد

داشته و توانسته است بخشی از نیازهای مخابراتی  همکاریراه آهن جمهوری اسالمی ایران با  ،04/09/1392تاریخ  از
از طریق این شبکه تامین نماید. به منظور تحقق این امر نسبت به اجرای شرکتهای سرمایه گذاری غدیر، ایرانسل و رایتل را 

 باشد:ذیل میی از آنها به شرح ینماید که نمونه هاپروژه های مورد نیاز اقدام می

 و سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری غدیرو تحت نظر  شرکت ریل کام راهبر  ایجاد شبکه ترانزیت بین الملل با   -

مشهد به  –در محور تهران  بر ثانیه ابیتمگ 34و  ابیتمگ 10 مخابراتی ظرفیت های فضای نصب دکل و واگذاری -

   رایتل

 ایرانسلشرکت ارتباطی  گرگان به    –واگذاری فیبر تاریک و فضای نصب تجهیرات در مسیر تهران   -

 به شرکت ارتباطی ایرانسلشاهرود    -گرمسارفیبر تاریک و فضای نصب تجهیزات در محور  واگذاری   -

 ایرانسلبه شرکت ارتباطی  خرمشهر   –تهران  در مسیر  واگذاری فیبر تاریک و فضای نصب تجهیزات در   -
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