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د مخابراتو او معلوماتی ټکنالوجۍ وزارت
د مقام د دفتر ریاست
د عامه اطالعاتو لوی مدیریت

===============================================================
مطبوعاتی اعالمیه
نیټه1391/10/19 :
موضوع  :د افغان ټیلی کام له لورې د انټرنیټ په بیو کې د کموالی په اړه مطبوعاتی کنفرانس

د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوجۍ سکتور يو له مهمو سکتورو څخه شمیرل کیږي .دا سکتور د غږيزو ،انځوريزو او
معلوماتي )ډيټا ( سربیره د نورو سکتورونوپه پراختیا او وده کې مهم رول لري.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوجۍ وزارت له  20کلونو راپه دېخوا د ښواو ارزانه مخابراتي او انټرنیټي خدمتونو په
موخه نه ستړي کیدونکي هلي ځلي کړی او د پرمختګ په لوري يي کوټلي ګامونه پورته کړيدي.
څرنګه چي ګرانو هیوادوالو ته جوته ده د نوري فايبر له برکته د انټرنیټ په بیو کې د پام وړ ( 4..9سلنه) کموالی
راغلی دی چې د افغان ټیلي کام او نورو خصوصي مخابراتي شرکتونو له خوا په ټیټه بیه وړاندي کیږي.
په هیواد کې يو له لويو انټرنیټي خدمتونو وړاندي کوونکو شرکتونو څخه د افغان ټیلي کام شرکت چې د نوری فايبر له
الري د بانډويد ) (Bandwidthلوړ خدمتونه وړاندي کوي .د مخابراتو وزارت رهبري پالوي هڅه کړيده تر څو په
نړيواله کچه د انټرنیټي خدمتونووړاندي کوونکو بیي را ټیټي کړي.
دمخ ابراتو او معلوماتي ټکنالوجۍ وزارت رهبري پالوي د انټرنیټ د نويو بیو د ټیټوالي پريکړه په الندي توګه منظوره
کړه:
 -2په عمده توګه د انټرنیټ بیه په کابل بي له اضافه والي يا  Redundancyپه لوړ ظرفیت { ، } STM-4
منځنی {  }STM-1او کوچنی يانی فی میگابیت ]  [ Mbد  ISP/GSMشرکتونو لپاره په الندي ډول
ورکول کیږي.
ګڼه
1
0
3

ظرفیت
لوړ ظرفیت ] STM-4 [ 620 Mb
منځنی ظرفیت ]STM-1 [ 155 Mb
 1 Mbکوچنی ظرفیت

اوسنی میاشتینۍ بیه { په امريکائی ډالر}
 { 100,000فی میگابیت  162دالر }
{ فی میگابیت  300دالر }
46,500
دالر فی میگابیت
300

نوې میاشتینی بیه { په امريکائی ډالر}
 { 60,000فی میگابیت  97دالر }
 { 20,000فی میگابیت  129دالر }
دالر فی میگابیت
090

 -0د  DSLخدمتونو بیې په الندي ډول راښکته شويدي:
ګڼه

ظرفیت

1

128 Kbps

اوسنی میاشتینی بیه { په
افغانیو }
1,250

0
3
4
5
6

256 Kbps
512 Kbps
] 1Mb[1024 Kbps
] 2Mb [ 2048 Kbps
] 4Mb [ 4096 Kbps

2,500
5,000
10,000
20,000
N/A

نوی میاشتینی بیه { په افغانیو }
 128 Kbpsظرفیت چي مخکینی بیه يي  2090افغانی وه اوسمهال
ياد ظرفیت دوه برابره يانی  256 Kbpsپه  1,250پلورل کیږي
چي په راتلونکي کې  128 Kbpsظرفیت نه ويشل کیږي

1,250
2,500
5,000
10,000
20,000

دافغان ټیلی کام  -نوری فايبرله الري پورتنی بیي د روان کال د مرغومي له 20می نیټي څخه راټیټي شويدي چې د
افغان ټیلی کام شرکت ګډونوال د نوری فايبر له الري وصل دي له دغو سهولتونو څخه په مرکز او والياتو کې ګټه اخلي
چي د انټرنیټ کاروونکي په ورځنیو چارو او د هیواد په اقتصادي وده کې رغنده رول لري.
په درنښت
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