رهنمای رسانه ها ی افغانستان 2017
نام رسانه

ځالن تلویزیون

نام رسانه

رادیو ځالن

موقعیت

کنر ،اسداباد ،سرک امان هللا صحت پالزه

موقعیت

والیت کنر ،سرک اسد آباد  ،سرک امان هللا صحت پالزا

صاحب امتیاز

شکیب سانین

صاحب امتیاز

شکیب سانین

مدیر مسوول

شکیب سانین

مدیر مسوول

شکیب سانین

شماره های تماس

-0777617825 – 0700617825
0766557399

شماره های تماس

-0777617825 – 0700617825
0766557399

نشانی برقی:

Shakib.sanin@gmail.com

نشانی برقی:

Shakib.sanin@gmail.com

تلویزیون ځالن از رسانه های فعال در والیت کنر است که در سال
 2010توسط شکیب هللا سانین تأسیس و به فعالیت آغاز نمود.
این تلویزیون از  6صبح الی  11شب نشرات دارد که والیات کنر،
ننگرهار ،لغمان و نورستان را تحت پوشش نشراتی خود قرار میدهد .
این تلویزیون توسط  25کارمند که همۀ آن ها مرد اند به پیش برده می
شود.
شماره ثبت51 :

رادیو ځالن از رادیو های فعال والیت کنر است که در سال 2008
توسط شکیب سانین تاسیس گردید.
این رادیو  17ساعت در شبانه روز نشرات دارد که والیات کنر،
ننگرهار ،لغمان و نورستان را تحت پوشش نشراتی خود قرار میدهد.
رادیو ځالن توسط بودجۀ شخصی موسس تمویل می گردد 25 ،کارمند
درآن مشغول کاراند.
شماره ثبت182 :

رهنمای رسانه ها ی افغانستان 2017
نام رسانه

رادیو بدلون 88,00 FM

نام رسانه

موقعیت

کنر ،اسد آباد ،اتفاق مارکیت

موقعیت

صاحب امتیاز

احمد هللا ارجیوال

صاحب امتیاز

مدیر مسوول

خان ولی ساالرزی

مدیر مسوول

سید آغا

شماره های تماس

0700642258 -0776232119

شماره های تماس

0707813193 -0707023823

نشانی برقی:

radiobadloon@gmail.com

نشانی برقی:

رادیو بدلون از رسانه های فعال والیت کنر است که درسال 2011
توسط احمدهللا ارجیوال تاسیس گردید.
این رادیو از  6صبح تا  12ظهر و از  4عصر تا  10شب نشرات دارد
که والیت کنر را تحت پوشش نشراتی قرار می دهد.
رادیو بدلون توسط احمدهللا ارجیوال تمویل میگردد که هم اکنون  12تن
درآن مشغول کاراند که  8تن آن ( 2زن و  6مرد) کارمند مسلکی هستند.

نشرات ندارد.

رادیو نښتر

رهنمای رسانه ها ی افغانستان 2017
نام رسانه

ځالن اخبار

نام رسانه

مجله سمه

موقعیت

کنر ،اسعدآباد ،امان هللا صحت پالزه

موقعیت

کونر ،اسدآباد

صاحب امتیاز

شکیب سانین

صاحب امتیاز

سید عبدهللا نظامی

مدیر مسوول

محمد آصف مل

مدیر مسوول

سید عبدهللا نظامی

شماره های تماس

-0777617825 – 0700617825
0766557399

شماره های تماس

0777139020 – 0707030083

نشانی برقی:

Shakib.sanin@gmail.com

نشانی برقی:

Asadabad.seem@gmail.com

اخبار ځالن از نشریه های فعال در والیت کنر است که توسط شکیب
سانین درسال  2007تاسیس گردید.
این نشریه از  6صبح الی  11شب فعالیت دارد ودروالیت نورستان،
لغمان ،کنر وننگرهار توزیع میگردد.
این نشریه توسط بودیجه شخصی تمویل میگردد و هم اکنون  25کارمند (
همه مَرد) درآن مشغول کاراند.
شماره ثبت182 :

مجله سمه از نشریه های فعال درکونر است که توسط عبدهللا نظامی
درسال  1389تاسیس گردید.
این مجله به شکل گاهنامه به چاپ می رسد و در زون شرق کشور توزیع
میگردد.
مجله سمه دارای  7کارمند (  5مرد و  2زن) می باشد.

رهنمای رسانه ها ی افغانستان 2017
نام رسانه

مجله لوپته

نام رسانه

موقعیت

کنر ،اسداباد

موقعیت

صاحب امتیاز

برشنا شیرزی

صاحب امتیاز

مدیر مسوول

برشنا شیرزی

مدیر مسوول

عبیدهللا حامد

شماره های تماس

0702576291

شماره های تماس

0770291100

نشانی برقی:

lpatakunar@gmail.com

نشانی برقی:

مجله لوپته از رسانه های فعال در والیت کنر است که توسط فضیله
مروت در سال  1389تاسیس گردید.
این مجله به شکل ماهوار در  1000نسخه چاپ ودر زون شرق توزیع
میگرددږ
مجله لوپته  8کارمند دارد که تمام آنها خانم ها هستند.

نشرات ندارد.

نشریه روزنه

رهنمای رسانه ها ی افغانستان 2017
نام رسانه

رادیو ملی کنر

موقعیت

موقعیت

کنر

صاحب امتیاز

صاحب امتیاز

رادیو تلویزیون ملی افغانستان

مدیر مسوول

خان ولی ساالرزی

شماره های تماس

0773344433 -0774606680

نشانی برقی:

khanwali.salarzai@gmail.com

نام رسانه

رادیو توحید

مدیر مسوول
شماره های تماس
نشانی برقی:

0766552042

رادیو ملی کنر از رادیو های فعال والیت کنر است که در سال
1365توسط رادیو تلویزیون ملی افغانستان تاسیس گردید.
این رادیو از  6صبح الی  12ظهر و از  3عصر الی  10شب نشرات
دارد که والیت کنر را تحت پوشش نشراتی خود قرار میدهد.
در رادیو ملی کنر  25کارمند مشغول کاراند.

رهنمای رسانه ها ی افغانستان 2017
نام رسانه

تلویزیون ملی کنر

نام رسانه

موقعیت

کنر

موقعیت

صاحب امتیاز

رادیو تلویزیون ملی افغانستان

صاحب امتیاز

مدیر مسوول

خان ولی ساالرزی

مدیر مسوول

شماره های تماس

0773344433 -0774606680

نشانی برقی:

khanwali.salarzai@gmail.com

تلویزیون ملی کنر از رسانه های فعال در والیت کنر است که در سال
 1365توسط رادیو تلویزیون ملی افغانستان تأسیس و به فعالیت آغاز
نمود.
این تلویزیون از  7الی  10شب نشرات دارد که والیت کنر را تحت
پوشش نشراتی خود قرار میدهد .
این تلویزیون توسط  20کارمند که همۀ آن ها مرد اند به پیش برده می
شود.

شماره های تماس
نشانی برقی:

ښکال رادیو

0775232741

رهنمای رسانه ها ی افغانستان 2017
نام رسانه

جریده کنر غږ

نام رسانه

کنر جریده

موقعیت

کنر -شهر اسد آباد

موقعیت

کنر

صاحب امتیاز

جوانان افغانستان در جرمنی

صاحب امتیاز

رسانه ریاست اطالعات فرهنگ کنر

مدیر مسوول

شاه ولی

مدیر مسوول

ضیاالرحمن اسپین غر

شماره های تماس

0771196799 -0700641944

شماره های تماس

0766557402 -0771196752

نشانی برقی:

salarz20@qmai.com

نشانی برقی:

ziakunaray@yahoo.com

جریده کنر غږ از نشریه های فعال والیت کنر است که در سال 1388
تاسیس گردید.

کنر جریده از نشریه های فعال والیت کنر است که در سال 1383
توسط رسانه ریاست اطالعات فرهنگ لغمان تاسیس گردید.
این جریده در یک ماه یک بار چاپ میگردد و در  34والیت افغانستان
به نشر میرسد.
در این جریده  3تن مشغول کار اند.

