رهنمای رسانه ها ی افغانستان 2017
نام رسانه

تلویزیون شرق

نام رسانه

رادیو شرق 91,3fm

موقعیت

جالل آباد ،ناحیه سوم شاروالی

موقعیت

جالل آباد ،سرک جوی هفت

صاحب امتیاز

انجینیر شفیق هللا شایق

صاحب امتیاز

انجینیر شفیق هللا شایق

مدیر مسوول

مارشال حلیمی

مدیر مسوول

مارشال حلیمی

شماره های تماس

0797499999 - 0799113836

شماره های تماس

0799113836 -0797499999

نشانی برقی:

Shaiq_afghan@yahoo.com

نشانی برقی:

Shaiq_afghan@yahoo.com

تلویزیون شرق از رسانه های تصویری فعال در والیت ننگرهار بوده که
درسال  1382توسط انجینیر شفیق هللا شایق تاسیس گردید.
این تلویزیون  24ساعت نشرات دارد که  40کیلو متری را تحت پوشش
قرار داده است.
تلویزیون شرق توسط شایق نت ونشر اعالنات تمویل شده که  47نفر
کارمند دارد که  15تن آن خانم ها می باشند.
نمبرثبت (  ) 15ودارای الیسنس  0607وزارت مخابرات است.

رادیو شرق از رسانه های فعال والیت ننگرهار است که درسال 1382
توسط انجینیر شفیق هللا شایق تاسیس گردید.
این رادیو  24ساعت نشرات دارد که والیات ننگرهار ،کنر ،لغمان،
نورستان ،پکتیا و خوست را تحت پوشش نشراتی خود قرار میدهد.
رادیو شرق توسط نشر اعالنات تجارتی تمویل شده که  13نفر درآن
مشغول کاراند.

رهنمای رسانه ها ی افغانستان 2017
نام رسانه

رادیو انعکاس 97.1 FM

نام رسانه

رادیو اباسین 91.8 FM

موقعیت

ننگرهار ،جالل آباد مقابل کوچه رنگرزان

موقعیت

ننگرهار ،شهرجالل آباد ،شیرین دل پالزه

صاحب امتیاز

انجینیر زلمی خان

صاحب امتیاز

سید اجمل سادات

مدیر مسوول

نصرت هللا صاحب زاده

مدیر مسوول

سید معروف سادات

شماره های تماس

0700655553

شماره های تماس

0799216490 – 0785977956

نشانی برقی:

Latif_shinwary@yahoo.com

نشانی برقی:

Abaseen.radio@yahoo.com

رادیو انعکاس از رسانه های فعال والیت ننگرهار است که توسط انجینیر
زلمی خان درسال  1390تاسیس گردید.
این رادیو  24ساعت نشرات دارد که والیات ننگرهار ،کنر ،لغمان و
نورستان را تحت پوشش نشراتی خود قرار می دهد.
رادیو انعکاس توسط شبکه تلویزیونی افغان کیبل وشخص موسس تمویل
شده که هم اکنون  40نفر درآن مشغول کار اند که  4تن آن خانم ها می
باشند.
شماره ثبت 652

رادیو اباسین از رسانه های فعال دروالیت ننگرهار می باشد که توسط
سید اجمل سادات درسال  1388تاسیس گردید.
این رادیو  16ساعت در شبانه روز نشرات دارد که به شمول والیت
ننگرهار والیات کنر ،لغمان و نورستان را نیز تحت پوشش نشراتی خود
داده است.
که هم اکنون  16نفر درآن مشغول کار اند.
شماره ثبت5736 :

رهنمای رسانه ها ی افغانستان 2017
نام رسانه

رادیو صفا 89.7

نام رسانه

رادیو نرگس 92.4

موقعیت

جالل آباد ،ناحیه  ،4سرک چهل متره

موقعیت

ننگرها -جالل آباد

صاحب امتیاز

قرارعزیزی وفردوس حضرتی

صاحب امتیاز

شهال شایق

مدیر مسوول

فردوس حضرتی

مدیر مسوول

شهال شایق

شماره های تماس

-0786383497 -0700954047
0786185182

شماره های تماس

-0700600531-0797499999
0786185141

نشانی برقی:

ferdowshazrati@yahoo.com

نشانی برقی:

Shaiq_afghan@yahoo.com

رادیو صفا از رادیو های فعال والیت ننگرهار است که توسط
قرارعزیزی وفردوس حضرتی درسال  1388تاسیس گردید.
این رادیو  17ساعت در شبانه روز نشرات دارد که والیات ننگرهار،
لغمان ،کنر و نورستان را تحت پوشش نشراتی قرار میدهد.
این رادیو توسط نشر اعالنات تمویل شده  22کارمند که  2تن آن خانم ها
هستند..
شماره ثبت رسانه 35798

رادیو نرگس ازرسانه های فعال والیت ننگرهار است که توسط شهال
شایق درسال  1386تاسیس گردید.
این رادیو  24ساعت در شبانه روز نشرات دارد که به شمول ننگرهار
والیت لغمان ،کنر ،نورستان ،پکتیا و خوست را نیزتحت پوشش نشراتی
خود قرار میدهد.
رادیو نرگس به تعداد  10کارمند دارد که  7تن اناث و  3تن مرد می
باشد.

رهنمای رسانه ها ی افغانستان 2017
نام رسانه

رادیو مینه 92.7 FM

نام رسانه

رادیو صدای اصالح

موقعیت

جالل آباد ،ناحیه 4

موقعیت

صاحب امتیاز

آرش نیکیال

ننگرهار -سرک 40متره جالل آباد -برج برق
39

صاحب امتیاز

جمعیت اصالح و انکشاف اجتماعی افغانستان

مدیر مسوول

ذبیح هللا نورزی

شماره های تماس

- 0700064034 – 0799143995
0784715275

مدیر مسوول

حبیب هللا

شماره های تماس

نشانی برقی:

arashnangial@gmail.com

-0786250450-0799836511
0799836565

نشانی برقی:

eslah.radio@yahoo.com

رادیو مینه از رسانه های فعال والیت ننگرهار است که توسط آرش
نیکیال درسال  2010تاسیس گردید.
این رادیو  18ساعت در شبانه روز نشرات دارد که به شمول ننگرهار
والیت لغمان ،کنر و نورستان را نیز تحت پوشش نشراتی خود قرار
میدهد.
رادیو مینه  6کارمند دارد که  1تن آن خانم ها می باشند.
شماره ثبت7377 :

رادیو صدای اصالح از رسانه های فعال در جالل آباد است که توسط
جمعیت اصالح و انکشاف اجتماعی افغانستان در سال  1392تاسیس
گردید.
این رادیو  16ساعت در شبانه روز نشرات دارد و هم اکنون  48نفر
کارمند دارد.

رهنمای رسانه ها ی افغانستان 2017
نام رسانه

رادیو قلم FM 90

نام رسانه

نشریه غوشتنه

موقعیت

ننگرهار ،ولسوالی کامه قریه قلعه خند

موقعیت

جالل آباد ،کوچه رنگریزان

صاحب امتیاز

احسان هللا کامه وال

صاحب امتیاز

عبدالطیف مل شینواری

مدیر مسوول

انعام هللا میاخیل

مدیر مسوول

عبدالطیف مل شینواری

شماره های تماس

0700606088

شماره های تماس

0799276559

نشانی برقی:

Qalam90.fm@gmail.com

نشانی برقی:

Alatif.mal@gmail.com

رادیو قلم از رسانه های فعال در والیت ننگرهار است که توسط احسان
هللا کامه وال در سال  1392تاسیس گردید.
فعال فعالیت ندارد.

این رسانه از فعالیت باز مانده است

0784096873

رهنمای رسانه ها ی افغانستان 2017
نام رسانه

مجله گالب

نام رسانه

ماهنامه زانگو

موقعیت

شهر جالل آباد ،چوک مخابرات

موقعیت

شهر جالل آباد ،ناحیه سوم

صاحب امتیاز

عبدهللا حبیب زی

صاحب امتیاز

لیسه چک نوری

مدیر مسوول

عبدهللا حبیب زی

مدیر مسوول

بختیار ساحل

شماره های تماس

0786959694 – 0777628922

شماره های تماس

0700653792

نشانی برقی:

abdullahhabibzai@yahoo.com

نشانی برقی:

Sahel.cheena@gmail.com

مجله گالب از رسانه های جالل آباد است که توسط عبدهللا حبیب زی در
سال  1380تاسیس گردید.
فعال فعالیت ندارد.

ماهنامه زانگو از رسانه های فعال در کابل است که توسط امیر خان
حذیق درسال  1392تاسیس گردید.
این ماهنامه در  1000نسخه چاپ میگردد و هم اکنون در والیات لغمان
وکنر توزیع میگردد.
ماهنامه زانگو توسط استادان مکتب تمویل میگردد و هم اکنون  6تن در
آن مشغول کار اند.
این رسانه از فعالیت مانده است

رهنمای رسانه ها ی افغانستان 2017
نام رسانه

مجله یاران سپورت

نام رسانه

هفته نامه انار

موقعیت

جالل آباد

موقعیت

جالل آباد ،ناحیه 4

صاحب امتیاز

یاران پانه

صاحب امتیاز

شریف هللا

مدیر مسوول

ایمل مروند

مدیر مسوول

شریف هللا

شماره های تماس

0700653792 -0778872668

شماره های تماس

0786898657 -0789636453

نشانی برقی:

Emalmarwand@gmail.com

نشانی برقی:

Sharifullah_11@yahoo.com

مجله یاران سپورت از رسانه های فعال در کابل است که توسط یاران
بانه در سال  1391تاسیس گردید.
این رسانه از فعالیت مانده است.

هفته نامه انار از رسانه های فعال در جالل آباد است که توسط شریف هللا
در سال  1391تاسیس گردید.
این هفته نامه در مدت یک ماه یک بار چاپ میگردد و دروالیات
ننگرهار ،لغمان و کنر توزیع میگردد.
هفته نامه انار توسط شریف هللا تمویل میگردد و هم اکنون  6نفر کارمند
دارد.

رهنمای رسانه ها ی افغانستان 2017
نام رسانه

هفته نامه کرخه

موقعیت

جالل آباد ،غلجی پالزا ،منزل سوم

صاحب امتیاز

مثبت بدلون تولنه

صاحب امتیاز

لعل پادشان آزمون

مدیر مسوول

محب هللا هللا یار

مدیر مسوول

لعل پادشان آزمون

شماره های تماس

0700606082-0790111151

شماره های تماس

0798581380-0700600564

نشانی برقی:

Mosbat_badloon@yahoo.com

نشانی برقی:

mahbobshahmahbob@yahoo.com

نام رسانه
موقعیت

هفته نامه مثبت بدلون
جالل آباد

هفته نامه مثبت بدلون از رسانه های ننگرهار است که در سال 1392
توسط لعل پادشاه آزمون تاسیس گردید.
از فعالیت باز مانده است.

هفته نامه کرخه از رسانه های فعال در جالل آباد است که توسط لعل
پادشاه آزمون در سال  1391تاسیس گردید.
این هفته نامه در یک هفته یک بار در والیات کابل ،ننگرهار ،لغمان و
کنر توزیع می شود.
هفته نامه کرخه توسط نشر اعالنات تمویل میگردد و هم اکنون  6کارمند
دارد.

رهنمای رسانه ها ی افغانستان 2017
نام رسانه

رادیو سپین غر

نام رسانه

رادیو مزل

موقعیت

ولسوالی رودات،شهرک غازی امان هللا خان،ننگرهار

موقعیت

ننگرهار -شهر جالل آباد عقب ځارنوالی سابقه

صاحب امتیاز

انجمن حمایت از حقوق جوانان

صاحب امتیاز

شاه محمود شینواری

مدیر مسوول

شیر آقا

مدیر مسوول

عبدهللا غور

شماره های تماس

_0700603816_0785219348
0799352557

شماره های تماس

0782755224_0781999978

نشانی برقی:

Sher.himmat@gmail.com

نشانی برقی:

hoodsari@gmail.com

رادیو سپین غر از رسانه های فعال در ننگرهار است که توسط موسسه
انترنیوز  ،انجمن حمایت از حقوق جوانان در سال  1383تاسیس گردید.
این رادیو  12ساعت نشرات می نماید.
رادیو سپین غر توسط نشر اعالنات تجارتی تمویل می گردد و هم اکنون
 25نفر کارمند دارد.

رادیو مزل از رسانه های فعال در والیت ننگرهار است که توسط شاه
محمود شینواری در سال  1394تاسیس و به فعالیت آغاز نمود .
این رادیو  18ساعت نشرات دارد که ساحه تحت پوشش آن والیات
لغمان ،کنر ،ننگرهار ،لوگر ،پکتیاو خوست میباشد.
در این رادیو  26تن ( 2زن و  24مرد) مشغول کار اند.

رهنمای رسانه ها ی افغانستان 2017
نام رسانه

رادیو کلید جالل آباد

نام رسانه

رادیو لتون ایف ایم

موقعیت

خانه نمبر  ،565مقابل قومندانی امنیه جالل آباد

موقعیت

شهر جالل آباد

صاحب امتیاز

( DHSAخدمات انکشافی و بشری برای افغانستان)

صاحب امتیاز

محمد یاسین حقانی

مدیر مسوول

نور ولی سعید شینواری

مدیر مسوول

محمد یاسین حقانی

شماره های تماس

0700097893_0202500717

شماره های تماس

0773574002 -0795686968

نشانی برقی:

rkj@tkg.af
shahir.zahine@dhsa.af.@yahoo.com

نشانی برقی:

رادیو کلید ننگرهار از رسانه های فعال در جالل آباد است که توسط
خدمات انشکافی و بشری برای افغانستان در سال  1386تاسیس گردید.
این رادیو  24ساعت نشرات دارد که  40کلیومتر اطراف خودرا تحت
پوشش نشراتی خود قرار داده است.
این رادیو توسط عواید خود رسانه و یعضی پروژه ها از دونر های
مختلف تمویل میگردد.
که هم اکنون  22نفر در آن مشغول کاراند که  4تن آن خانم ها هستند.

رادیو لتون از رسانه های والیت ننگرهار است که در سال 1393
توسط محمد یاسین حقانی تاسیس گردید.
فعال فعالیت ندارد.

رهنمای رسانه ها ی افغانستان 2017
نام رسانه

سباوون رادیو

نام رسانه

تلویزیون آسیا

موقعیت

شهر جالل آباد  ،مقابل ریاست ترافیک

موقعیت

شهر جالل آباد -ناحیه  -4سرک  40متره

صاحب امتیاز

شریف هللا شرین

صاحب امتیاز

سارانوال امان هللا عطایی

مدیر مسوول

عزیز هللا عزیز

مدیر مسوول

سارانوال امان هللا عطایی

شماره های تماس

0786266188 -0782580920

شماره های تماس

0786302825-0202502903

نشانی برقی:

Shareef.shereen@yahoo.com

رادیو سباوون از رسانه های فعال در والیت ننگرهار می باشد که در
سال  1394توسط شریف هللا شریف تاسیس گردید.
این رادیو  18ساعت در شبانه روز نشرات دارد که ساحه تحت پوشش
آن والیات ننگرهار ،کنر ،لغمان و نورستان می باشد.
در رادیو سباوون  17نفر ( 3زن و  14مرد) مشغول کار اند.

نشانی برقی:

www.asiaaf.tv news@asaaf.tv

تلویزیون آسیا ننگرهاز از رسانه های والیت ننگرهار است که توسط سارانوال
امان هللا عطایی در سال  1393تاسیس و به فعالیت آغاز نمود.
فعال فعالیت ندارد.

رهنمای رسانه ها ی افغانستان 2017
نام رسانه

رادیو همیشه بهار

نام رسانه

تلویزیون رسا

موقعیت

شهر جالل آباد -ناحیه  -4کوچه بشرمل

موقعیت

ننگرهار ،عقب ریاست امنیت ملی

صاحب امتیاز

صمیم ستانکزی

صاحب امتیاز

حامد سمر و قرار عظیمی

مدیر مسوول

اتل خان ستانکزی

مدیر مسوول

غالم جان میرگین

شماره های تماس

-0776001001 -0798181100
0788755766

شماره های تماس

– 0777183800 -0784004141
0703480615 -0777520620

نشانی برقی:

hbr90,7fm@gmil.coom

نشانی برقی:

hamidsamar@hotmail.com

رادیو همیشه بهار از رسانه های فعال در والیت ننگرهار می باشد که در
سال  1387توسط صمیم ستانکزی تاسیس گردید.
این رادیو  16ساعت در شبانه روز نشرات دارد که ساحه تحت پوشش
آن والیات ننگرهار ،کنر ،لغمان و نورستان می باشد.
در این رادیو  15نفر ( 3زن و  12مرد) مشغول کار اند.

تلویزیون رسا از رسانه های فعال در والیت ننگرهار است که توسط حامد سمر
و قرار عظیمی در سال  1394تاسیس و به فعالیت آغاز نمود.
این تلویزیون  17ساعت نشرات دارد که والیات ننگرهار ،کنر و لغمان را تحت
پوشش نشراتی خود قرار میدهد.
در تلویزیون رسا هم اکنون  7نفر مشغول کار اند که  3تن آن خانم میباشد.
شماره ثبت رسانه20565 :

رهنمای رسانه ها ی افغانستان 2017
نام رسانه

ماهنامه زانکو

نام رسانه

تلویزیون جوهر

موقعیت

شهر جالل آباد -ناحیه سوم

موقعیت

شهر جالل آباد

صاحب امتیاز

لیسه چک نوری

صاحب امتیاز

خادم

مدیر مسوول

بختیار ساحل

مدیر مسوول

خادم

شماره های تماس

0700653792

شماره های تماس

0788540047

نشانی برقی:

Sahel.cheena@gmail.com

نشانی برقی:

ماهنامه زانکو از نشریه جالل آباد است که توسط لیسه چک نوری در
سال  1392تاسیس گردید.
فعال فعالیت ندارد.

تلویزیون جوهر از رسانه های والیت ننگرهار است .
این تلویزیون والیات ننگرهار ،کنر ،لغمان ،نورستان ،پکتیا و خوست را تحت
ساحه پوشش خود قرار داده است.

