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رهنمای رسانه های افغانستان 2018
نام رسانه

رادیو تلویزیون دانش

نام رسانه

رادیو کهکشان FM 90.1

موقعیت

والیت پروان ،شهر چاریکار

موقعیت

صاحب امتیاز

نجیب دانش

مرکز والیت پروان ،شهر چاریکار ،سرک
حوفیان

صاحب امتیاز

عبدالعلیم احمد هنایش

مدیر مسوول

ایمل ولی زاده

مدیر مسوول

شیر شاه رسولی

شماره های تماس

-0796686534_0700295863
0706638066

نشانی برقی:

Kmcsc.org@gmail.com

_0748801049_0704999981
شماره های تماس
0788229788
najibmoi@gmail.com
نشانی برقی:
danishradiotv@gmail.com
رادیو تلویزیون دانش از رسانه های فعال در والیت پروان است که
توسط نجیب دانش در سال  1396تاسیس شد.
این تلویززیون به طور  24ساعت نشرات دارد  .که والیت پروان ،
کاپیسا ،پنجشیر ،و کابل را تحت پوشش قرار میدهد
رادیو تلویزیون دانش توسط بودیجه شخصی تمویل میشود که هم اکنون
 25تن کارمند دارد که از جمله  5تن آن خانم ها است .

رادیو کهکشان از رسانه های فعال در والیت پروان است که توسط
عبدالعلیم احمد هنایش درسال  1392به فعالیت آغاز کرد.
این رادیو به طور  24ساعت نشرات دارد ،ساحه تحت پوشش آن والیات
چون پروان ،کاپیسا ،پنجشیر و کوه دامن است .
رادیو کهکشان توسط اعالنات محلی و بودیجه شخصی تمویل میگردد.
هم اکنون  22نفر کارمند دارد که  4تن آن خانم ها است . .
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رهنمای رسانه ها ی افغانستان 2018
نام رسانه

رادیو تلویزیون الهام

نام رسانه

تلویزیون جهان پروان

موقعیت

پروان ،چاریکار

موقعیت

پروان شهر چاریکار

صاحب امتیاز

میرویس خاورین

صاحب امتیاز

الحاج میرعبدالمقصودمیرزاد

مدیر مسوول

میرویس خاورین

مدیر مسوول

تابش

شماره های تماس

0744154219_0785211955

شماره های تماس

0777555505-0700555595

نشانی برقی:

معلومات در دسترس قرار ندارد.

نشانی برقی:

تلویزیون جهان پروان از رسانه های فعال دروالیت پروان است که
توسط الحاج میرعبدالمقصود میرزاد درسال  1390به فعالیت آغاز کرد.
این تلویزیون  24ساعت نشرات دارد که درپروان وشمالی را تحت
پوشش نشراتی خود قرارد داده است.
تلویزیون جهان توسط الحاج عبدالمقصود میرزاده تمویل میگردد .هم
اکنون  30نفر کارمند دارد که  15نفر آن مسلکی می باشد.

این تلویزیون فعآل نشرات دارد .
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رهنمای رسانه ها ی افغانستان 2016
نام رسانه

رادیو رضوان 89.3 FM

نام رسانه

رادیو دنیا FM 105.9

موقعیت

پروان ،چاریکار ،مقابل اطالعات وفرهنگ

موقعیت

مرکز والیت پروان ،شهر چاریکار

صاحب امتیاز

سید قاسم هاشمی

صاحب امتیاز

عبدالعلیم احمد هنایش

مدیر مسوول

سید هاشم هاشمی

مدیر مسوول

لیدا احمدی

شماره های تماس

0785211944-0785211955

شماره های تماس

نشانی برقی:

Saydhashemhashemi001@gmail.com

-0796686534_0700295863
0706638066

نشانی برقی:

Kmcsc.org@gmail.com

رادیو رضوان ازرسانه های فعال در والیت پروان میباشد که در سال
 1392توسط سید قاسم هاشمی تاسیس گردید.
این رادیو  18ساعت در شبانه روز نشرات دارد که به شمول والیت
پروان والیت کاپیسا و نواحی اطراف را تحت پوشش نشراتی خود قرار
میدهد.
رادیو رضوان توسط نشر اعالنات تجارتی تمویل میگردد و هم اکنون
 11کارمند دارد که  3تن آن خانم ها هستند.
این رادیو از فعالیت مانده

رادیو دنیا از رادیو های فعال والیت پروان است که توسط هیأت رهبری
این رادیو در سال  1389ایجاد و به نشرات اغاز نمود.
این رادیو به طور  24ساعت نشرات دارد ،ساحه تحت پوشش آن والیات
چون پروان ،کاپیسا ،پنجشیر و کوه دامن است .
رادیو دنیا توسط اعالنات محلی و بودیجه شخصی تمویل می شود که 26
تن در ان مشغول کارند که  8تن آنرا خانم ها تشکیل میدهد.
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رهنمای رسانه ها ی افغانستان 2018
نام رسانه

رادیو صدای صلح

نام رسانه

رادیو طلوع خورشید

موقعیت

والیت پروان،ولسوالی جبل السراج

موقعیت

مرکز والیت پروان ،شهر چاریکار

صاحب امتیاز

ماستر سامعه ( عزیزی سادات )

مدیر مسوول

عبداالحد رنجبر

مدیر مسوول

حامد ( جباری )

شماره های تماس

0700277843

شماره های تماس

0799697044-0700213709

نشانی برقی:

Radio_peacezool@hotmail.com

نشانی برقی:

aziziwassy@gmail.com

صاحب امتیاز

رادیو صدای صلح از رادیو های فعال والیت پروان است که توسط ذکیه
ذکی در سال  1380ایجاد و به نشرات آغاز نمود.
این رادیو از  6الی  12ظهر و از 4عصر الی  10شب نشرات دارد
.ساحه تحت پوشش آن والیات پروان ،کاپیسا و ولسوالی های شمال کابل
می باشد.
رادیو صدای صلح توسط بودیجه شخصی موسس تمویل میشود و 16
تن در آن مشغول کار اند.

این رسانه فعآل نشرات ندارد .

رادیو طلوع خورشید از رسانه های فعال در والیت پروان می باشد که
توسط عزیزی سادات در سال  1391تاسیس گردید.
این رادیو  19ساعت در شبانه روز نشرات دارد که برعالوه والیت
پروان و نواحی اطراف آن شمال کابل و قسمت هایی از والیت کاپیسا و
پنجشیر را نیز تحت پوشش نشراتی خود قرار میدهد.
رادیو طلوع خورشید توسط نشر اعالنات و بودیجه شخصی تمویل
میگردد وهم اکنون  37نفر در آن مشغول کار اند که  4تن آن را خانم ها
تشکیل میدهند.
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رهنمای رسانه ها ی افغانستان 2016
نام رسانه

دوهفته نامه پروان

نام رسانه

مجله پیام شهر

موقعیت

والیت پروان

موقعیت

شهر جاریکار ،شهرداری چاریکار

صاحب امتیاز

ریاست اطالعات وفرهنگ پروان

صاحب امتیاز

شهرداری چاریکار

مدیر مسوول

دمحم شریف صدیقی

مدیر مسوول

شکرهللا شهر

شماره های تماس

0793733347

شماره های تماس

0700598357-0704020012

نشانی برقی:

Saber.safar@yahoo.com

نشانی برقی:

Ghafar.raufi@gmail.com

دوهفته نامه پروان از نشریه های فعال والیت پروان است که توسط
وزارت اطالعات و فرهنگ در سال  1331ایجاد و به نشرات آغاز
نمود.
این نشریه به تیراژ 1000نسخه در سرتاسر افغانستان توزیع می گردد.
دوهفته نامه پروان توسط وزارت اطالعات و فرهنگ تمویل وهم اکنون
 5تن در آن مشغول کار اند که یکتن آن خانم می باشد.

دوهفته نامه پروان از نشریه های فعال والیت پروان است که توسط
وزارت اطالعات و فرهنگ در سال  1331ایجاد و به نشرات آغاز
نمود.
این نشریه به تیراژ 1000نسخه در سرتاسر افغانستان توزیع می گردد.
دوهفته نامه پروان توسط وزارت اطالعات و فرهنگ تمویل وهم اکنون
 5تن در آن مشغول کار اند که یکتن آن خانم می باشد.

