
 نام رسانه  1 تلویزیون

 موقعیت اکبرخان وزیردمحم 17کابل سرک 

 صاحب امتیاز فهیم هاشمی دمحم

 مدیر مسوول  آزاده خنجانی عبدهللا

 شماره های تماس 0795616161

tvmadia.com1info@  برقینشانی: 

 نام رسانه  سپورت 3 تلویزیون

 موقعیت   سه؛ ممابل مسجد کندهاری کارته

 صاحب امتیاز شفیك هللا سلیم پویا

 مدیر مسوول  نعمت هللا رحیمی

0777404085 -0799400333 - 

0799400333 
 شماره های تماس

Salim.poya@yhaoo.com 

n.rahimi.3media .com.af 
 :برقینشانی 

    2017افغانستانی رهنمای رسانه ها 

  سال در که میباشد کابل در فعال های رسانه از سپورت 3 تلویزیون

 .گردید تاسیس پویا سلیم هللا شفیك توسط 2011

 مزار، والیات در کابل شمول به دارد ساعته 24 نشرات تلویزیون این

 .میباشد دسترس لابل ننگرهار و کندهار هرات،

 40 اکنون هم و میگردد تمویل پویا هللا شفیك توسط سپورت 3 تلویزیون

 .میباشد اناث آن تن 8 که دارد کارمند نفر

 2008 درسال که میباشد کابل در فعال های رسانه از یک تلویزیون

 .گردید تاسیس هاشمی فهیم توسط

 والیت 14 که دارد نشرات شب یک تا صبح شش ازساعت تلویزیون این

 .میدهد لرار خود نشراتی پوشش تحت را کشور

 .میدهد تشکیل ها خانم آنرا %30 که دارد کارمند 276 یک تلویزیون

mailto:Salim.poya@yhaoo.com


 نام رسانه   7 تلویزیون

 موقعیت کلوله پشته کابل،

 صاحب امتیاز سالم باری

 مدیر مسوول  هللا راشد لطؾ

 شماره های تماس 0700224434

barrysalaam@hotmail.com   برقینشانی: 

 نام رسانه  افؽان ونتلویزی 

 موقعیت پروان عمب سفارت پاکستان رتهکا

 صاحب امتیاز شاه افؽان زی احمد

 مدیر مسوول  نجیب هللا محمودی 

 شماره های تماس   0786555565 -0798744441

Afghantv4@gmail.com  برقینشانی: 

    2017افغانستانی رهنمای رسانه ها 

رادیو تلویزیون افؽان  از  رسانه های فعال در کابل  میباشد توسط احمد 

 .تاسیس گردیده است 1384شاه افؽان زی در سال 

ساعت نشرات داشته و به شمول کابل والیت پروان،  24این رسانه 

هرات، کاپیسا، میدان وردک، لوگر و لؽمان را تحت پوشش نشراتی خود 

 .دارد

تلویزیون افؽان توسط احمد شاه افؽان زی، آگهی های بازرگانی و نشر 

در آن مشؽول کار ( زن 4مرد و  46)تن  50برنامه ها تمویل میگردد و 

 .اند

از رسانه های فعال در کابل میباشد که در سال ( 7)تلویزیون هفت 

 .توسط باری سالم تاسیس گردید 2010

ساعته دارد که هم اکنون کابل ووالیات همجوار  24این تلویزیون نشرات 

 .آنرا تجحت پوشش نشراتی خود لرار می دهد

نفر  17توسط آوانما پرودکشن  تمویل میگردد و هم اکنون  7تلویزیون 

 .مشؽول کار اند  که دوتن آن خانم میباشد

mailto:barrysalaam@hotmail.com


 نام رسانه  آریا  تلویزیون

 موقعیت   وزیردمحم اکبرخان 15 سرک

 صاحب امتیاز عبدالؽفار

 مدیر مسوول  نثار احمد،  داکتر ولی تمیم 

0786230236- 0790199725-  

0796700898 
 شماره های تماس

 :برقینشانی 

 نام رسانه  رادیو تلویزیون آریانا

سرک دارالمان ساختمان بیات میدیا سنتر  کابل ،

(BMC) 
 موقعیت

 صاحب امتیاز احسان هللا بیات داکتر

 مدیر مسوول  شریؾ حسن یار

 شماره های تماس 0700150004 -0700150590

E.bayat@tsiglobe.com 

S.hassanyar@arianatelevision.com 
 :برقینشانی 

    2017افغانستانی رهنمای رسانه ها 

 داکتر توسط که میباشد کابل در فعال های رسانه از آریانا تلویزیون رادیو

 .گردید تاسیس 2004 سال در بیات هللا احسان

 آسیا آمریکاه، در افؽانستان شمول به دارد، نشرات ساعت 24 رادیو این

 .است دریافت لابل نیز اروپا و آسترلیا افریما،

 تولید و بازرگانی های آگهی نشر و موسس توسط آریانا تلویزیون رادیو

 کارمند 100 که دارد کارمند 300 حدود در و گردیده تمویل ها برنامه

 .اند کار مشؽول که میباشد اناث طبمه از وی

  سال در عبدالؽفار  توسط که است کابل در فعال رسانه از آریا تلویزیون

  . نمود آؼاز فعالیت به و تاسیس 2011

 پوشش تحت را کابل شهر تمام که دارد نشرات ساعت 24 آریا تلویزیون

 .است کودکان ویژۀ و است داده لرار خود نشراتی

 تمویل تفریحی های وبرنامه بازرگانی های آگهی نشر توسط رسانه این

 .اند کار مشؽول آن در (آلا 16 و خانم 6 ) تن 22  و میگردد
 

mailto:E.bayat@tsiglobe.com


 نام رسانه  تلویزیون انار

 موقعیت شهر نو چهاراهی حاجی یعموب

 صاحب امتیاز نور ولی طوطا خیل

 مدیر مسوول  بریالی نوری

 شماره های تماس 0744030129 -0798666629

totokhil@anaar.tv 

noori@anaar.tv 
 :برقینشانی 

 نام رسانه  رادیو تلویزیون آریانا نیوز

سرک دارالمان ساختمان بیات میدیا سنتر  کابل ،

(BMC) 
 موقعیت

 صاحب امتیاز احسان هللا بیات داکتر

 مدیر مسوول  شریؾ حسن یار

 شماره های تماس 0700150004 -0700150590

E.bayat@tsiglobe.com 

S.hassanyar@arianatelevision.com 
 :برقینشانی 

    2017افغانستانی رهنمای رسانه ها 

 توسط که میباشد کابل در فعال های رسانه از نیوز آریانا تلویزیون رادیو

 .گردید تاسیس 2013 سال در بیات هللا احسان داکتر

 خود پوشش تحت را افؽانستان تمام و دارد، نشرات ساعت 24 رسانه این

 .است داده لرار

 کارمند 100 که دارد کارمند 300 حدود در نیوز آریانا تلویزیون رادیو

 .اند کار مشؽول که میباشد اناث طبمه از وی

 ولی نور  توسط که است کابل در فعال های رسانه از انار تلویزیون

 .گردید تاسیس 2015 سال در خیل طوطا

 داده لرار پوشش تحت را کابل تمام که دارد نشرات ساعت 24 رسانه این

 .است

 .هستند ها خانم آن تن 4 که دارد کارمند 13 انار تلویزیون

mailto:totokhil@anaar.tv
mailto:E.bayat@tsiglobe.com


 نام رسانه  رادیو تلویزیون آیینه 

 موقعیت شیر پور 

 صاحب امتیاز یار دمحم خان دوستم

 مدیر مسوول  نادر بیگ صادق اؼلو

 شماره های تماس 0799262733

 Ayna.news@gmail.com  برقینشانی: 

 نام رسانه  تلویزیون رسا 

 موقعیت شهر نو  کابل ،

 صاحب امتیاز حامد سمر و لرارعزیزی

 مدیر مسوول  ؼالم جان میرگن

0784004141- 0777520620-  

0703480615 
 شماره های تماس

hamidsamar@hotmail.com  برقینشانی: 

    2017افغانستانی رهنمای رسانه ها 

  توسط که میباشد کابل در فعال های رسانه از نیوز آریانا تلویزیون رادیو

 .گردید تاسیس 1394 سال در لرارعزیزی و سمر حامد

 .دارد نشرات شب 11 الی صبح 6  رسانه این

 که میباشد اناث طبمه از وی کارمند 3 که دارد کارمند 17 رسا تلویزیون

 .اند کار مشؽول

 20565 :ثبت شماره

 دمحم یار  توسط که است کابل در فعال های رسانه از آیینه تلویزیون رادیو

 .گردید تاسیس 2001 سال در دوستم خان

 را شمال والیت 12 و کابل تمام که دارد نشرات ساعت 24 رسانه این

 .است داده لرار پوشش تحت

 .هستند ها خانم آن تن 40 که دارد کارمند 120 انار تلویزیون

mailto:Ayna.news@gmail.com


 نام رسانه  تلویزیون یاران 

 مولعیت للعه فتح هللا 

 صاحب امتیاز دمحم طاهر عثمانی 

 مدیر مسوول  حنیؾ هنگام 

 شماره های تماس 0799436226

Aanifhamhan@yahoo.com  برلینشانی: 

 نام رسانه  رادیو تلویزیون تعلیمی و تربیتی

 مولعیت کابل سرک دانشگاه -دهبوری -کابل

 صاحب امتیاز معارؾ وزارت

 مدیر مسوول  هللا بیگانه رحمت

 شماره های تماس 0772929111

begenaoo1@yahoo.com  برلینشانی: 

    2017افغانستانی رهنمای رسانه ها 

 که میباشد کابل در فعال های رسانه از وتربیتی تعلیمی  تلویزیون رادیو

 .است گردیده تاسیس معارؾ وزارت توسط 1350 درسال

 دارد نشرات ساعت 18 آن تلویزیون و ساعت 24 تربیتی و تعلیمی رادیو

 .دارد نشراتی پوشش تحت آنرا نواحی و کابل که

 100 تعداد به و میگردید تمویل معارؾ وزارت بودیجه توسط رسانه این

 .میباشد زن آن نفر 10 است مرد آن نفر 90 که اند کار مشؽول کارمند

 عثمانی طاهر دمحم توسط که  میباشد کابل های رسانه از یاران تلویزیون

 .گردید تاسیس 1395 سال در

 

 .ندارد فعالیت فعال



 نام رسانه  رادیو تلویزیون آرزو 

 مولعیت جوار دفتر رسانه یی نی  -4کارته 

 صاحب امتیاز کمال نبی زاده

 مدیر مسوول  ادیب نویم

 شماره های تماس 0793163333

adeebsajad@yahoo.com  برلینشانی: 

 نام رسانه  رادیو تلویزیون تعلیمی و تربیتی

 مولعیت کابل دهبوری

 صاحب امتیاز معارؾ وزارت

 مدیر مسوول  هللا بیگانه رحمت

 شماره های تماس 0700298430

 @yahoo.com4321Zeer_  برلینشانی: 

    2017افغانستانی رهنمای رسانه ها 

 که میباشد کابل ددر فعال های رسانه از وتربیتی تعلیمی  تلویزیون رادیو

 .است گردیده تاسیس معارؾ وزارت توسط 1357 درسال

 آنرا نواحی و کابل که دارد نشرات شب 9 الی صبح 9 از تلویزیون این

 .دارد نشراتی پوشش تحت

 100 نعداد به و میگردید تمویل معارؾ وزارت بودیجه توسط رسانه این

 .میباشد زن آند نفر 20 است مرد آن نفر 80 که اند کار مشؽول کارمند

 نبی کمال توسط که میباشد کابل در فعال های رسانه از آرزو تلویزیون

 .گردید تاسیس 2004 سال در زاده

 تحت را افؽانستان والیات تمام که دارد نشرات ساعت 24 تلویزیون این

 .است داده لرار نشراتی پوشش

 .اند کار مشؽول (مرد 122 و زن 18) کارمند 240 آرزو تلویزیون در

mailto:Zeer_4321@yahoo.com
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mailto:Zeer_4321@yahoo.com


 نام رسانه  تمدن تلویزیون

 موقعیت ممابل لیسه حبیبیه سرک اول  3کارته  کابل،

 صاحب امتیاز آصؾ محسنی دمحم

 مدیر مسوول  آصؾ محسنی دمحم

 شماره های تماس 0708198283 -0708198280

@yahoo.com83mnrahnati  برقینشانی: 

 نام رسانه  جوانتلویزیون 

 موقعیت کارته جهار استگاه پل چوبی

 صاحب امتیاز امین حسینی سید

 مدیر مسوول  شرافت

 شماره های تماس 0777201517_

 :برقینشانی  ندارد

    2017افغانستانی رهنمای رسانه ها 

 امین سید توسط که است کابل در فعال های رسانه از جوان تلویزیون

 .گردید تاسیس   حسینی
 های آگهی طریك از که دارد ساعته 24 نشرات کابل در تلویزیون این

 .میگردد  تمویل  ها برنامنه تولید و بازرگانی

 %80 . میباشد اناث طبمه از آن تن 5 که دارد کارمند نفر 30 تعداد به

 میباشد مسلکی آنها
  

 آصؾ دمحم توسط که میباشد کابل در فعال های رسانه از تمدن تلویزیون

 .است گردیده تاسیس 1386 سال در محسنی

 هرات، والیات کابل شمول به و داشته ساعته 24 نشرات تلویزیون این

 .دارد  خود نشرات پوشش تحت را وردک میدان و بامیان مزار،

 که میگردد تمویل تجارتی درامد و محسنی هللا آیت توسط تلویزیون این

 .میدهد تشکیل ها خانم را تن 15 که میکنند کار نفر 150 آن در
 



 رسانه نام  خورشیدتلویزیون  رادیو

 موقعیت وات سرک پنج انصاری

 صاحب امتیاز جمیل سادات سید

 مدیر مسوول  رفیع رفیك صدیمی

 شماره های تماس 0786118000 -0786737303

mrafisediqi@khurshid.tv  برقینشانی: 

 نام رسانه  تلویزیون دعوت رادیو

 موقعیت خوشحال خان مینه، چهاراهی سپین کلی کابل،

 صاحب امتیاز عبدالرب رسول سیاؾ استاد

 مدیر مسوول  هللا نصیر نجیب

 شماره های تماس 0788884946 -_0787112233

@yahoo.com71nesarahmad_  برقینشانی: 

    2017افغانستانی رهنمای رسانه ها 

 توسط که میباشد کابل در فعال های رسانه از دعوت تلویزیون رادیو

 .گردید تاسیس 1387 سال در سیاؾ رسول عبدالرب استاد

 میدان کاپیسا، لوگر، کابل، که نماید می نشرات ساعت 12 تلویزیون این

 .دهد می لرار خود نشراتی پوشش تحت را پروان و وردک

 نفر 53 اکنون وهم میگردد تمویل امتیاز صاحب توسط دعوت تلویزیون

 .اند کار مشؽول کارمند

 سید توسط که میباشد کابل در فعال های رسانه از خورشید تلویزیون

 .گردید تاسیس 1391 سال در سادات جمیل

 اروپا، و  افؽانستان تمام در که دارد ساعته 24 نشرات خورشید تلویزیون

 .است یافت در لابل نیز شرلی آمریکای از لسمتی و آسیا

 بازرگانی های آگهی نشر و موسس شخصی بودیجه از خورشید تلویزیون

 ها خانم آن تن 83 که دارد کارمند 189 اکنون هم و میگردد تمویل

 .هستند



 نام رسانه  فردا تلویزیون راه

، بین حوزه سوم پولیس و 4 کابل،کارته

 چهارراهی پل سرخ
 موقعیت

 صاحب امتیاز دمحم محمك حاجی

 مدیر مسوول  علی خان جواد

 شماره های تماس 0794969696 -0779292612

 @gmail.com4fardatv  برقینشانی: 

 نام رسانه  ژوندون رادیو تلویزیون

 موقعیت سه راهی یکه توت سرک کابل جالل آباد

 صاحب امتیاز اسماعیل یون  دمحم

 مدیر مسوول  بشیر عاطؾ 

 شماره های تماس 0700603484 -0700651008

 _af@yahoo.comYoon  برقینشانی: 

    2017افغانستانی رهنمای رسانه ها 

 دمحم توسط  که است درکابل فعال های رسانه از ژوندون تلویزیون رادیو

 .کرد آؼاز نشرات به و تاسیس 1390 درسال یون اسماعیل

 والیات والیت،9 و کابل شمول به  که دارد نشرات ساعت 24 رسانه این

 پوشش تحت نیز را لوگر و هرات مزار، خوست، لندهار، ننگرهار،

 .است داده لرار خود نشراتی

 تولیدی های برنامه و بازرگانی های آگهی توسط ژوندون تلویزیون رادیو

 .میکنند کار آن در (آلا 35 و خانم 10) تن 45 و میگردد تمویل

  D-29259 :ثبت شماره

 حاجی توسط که میباشد کابل در فعال های رسانه  از فردا راه تلویزیون

 .گردید تاسیس 1386 سال در محمك دمحم

 میدان و مزار کابل، والیات که دارد ساعته 24 نشرات تلویزیون این

 .دهد می لرار خود نشراتی پوشش تحت را وردک

 112 و میگردد تمویل بازرگانی های آگهی نشر توسط فردا راه تلویزیون

 .اند کار مشؽول آن در (آلا 108 و خانم 8) کارمند

mailto:fardatv4@gmail.com
mailto:fardatv4@gmail.com
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mailto:Yoon_af@yahoo.com
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 نام رسانه  سباه تلویزیون

 موقعیت خوشحال خانه مینه، ممابل پوهنتون دعوت کابل،

 صاحب امتیاز سلما سوری  خانم

 مدیر مسوول  دمحم هارون  همدرد

 شماره های تماس 0787617730

 saba@sabacent.org  برقینشانی: 

 نام رسانه  ستاره رادیو تلویزیون

 موقعیت دارالمان، ممابل هوتل مابل دوبی سرک

 صاحب امتیاز فریدون الهام صبرالدین

 مدیر مسوول  بریالی خیبر

 شماره های تماس 0782646464

 sabrirahmani@hotmail.com  برقینشانی: 

    2017افغانستانی رهنمای رسانه ها 

رادیو تلویزیون ستاره از رسانه های فعال در کابل میباشد که در سال 

 .توسط فریدون الهام تاسیس گرید 2008

ساعته دارد که  تمام کابل را تحت پوشش نشراتی  24این رسانه نشرات 

 .خود لرار میدهد

رادیو تلویزیون ستاره توسط نشر آگهی های بازرگانی و بودیجه شخصی 

 .تن آن خانم میباشد 4کارمند دارد که  11تمویل میگردد و 

تلویزیون سباه یکی از رسانه های فعال در کابل  میباشی که توسط 

 .تاسیس گردید  1386نشرات سباه در سال 

والیت   12ساعته دارد که به شمول کابل در  24این تلویزیون نشرات 

 .دیگر نیز نشرات  آن لابل دریافت است

تلویزیون سبا توسط مراجع مختلؾ تمویل کنند پروژه های مختلؾ تمویل 

تن آنها   18کارمند مشؽول  کاراند از آن جمله  55میگردد که در آن 

 .خانم هستند
 

mailto:saba@sabacent.org
mailto:sabrirahmani@hotmail.com


 نام رسانه  شمشاد تلویزیون رادیو

 موقعیت ، عمب چمن حضوریکابل

 صاحب امتیاز فضل کریم فضل

 مدیر مسوول  نسیم پشتون 

07867777710786777775_

0786777772-  
 شماره های تماس

FAZeloz@hotmail.com 

nasimoz@hotmail.com 
 :برقینشانی 

 نام رسانه  تلویزیون شهر رادیو

 موقعیت وزیر دمحم اکبرخان کوچه اول 15کابل، سرک 

 صاحب امتیاز ناصر طوطاخیل

 مدیر مسوول  داکتر فخریه

 شماره های تماس 0777055900 -0777955955

 presedent@citymedia.af  برقینشانی: 

    2017افغانستانی رهنمای رسانه ها 

 توسط که میباشد کابل والیت در فعال های رسانه از شمشاد تلویزیون

 .گردید تاسیس 1383 سال در فضل کریم فضل الحاج

 بسیاری در افؽانستان شمول به که دارد ساعته 24 نشرات تلویزیون این

 .است یافت در لابل نیز ماهواره طریك از جهان های کشور از

 شخصی های هزینه و بازرگانی های آگهی توسط شمشاد تلویزیون

 16 اند، کار مشؽول تن 300 از بیشتر آن در که گردد می تمویل موسس

 .دهد می تشکیل ها خانم را آن تن

 D_21536  ثبت شماره

 ناصر توسط که میباشد کابل  در فعال های رسانه  از شهر تلویزیون

 .گردید تاسیس 2007 سال در طوطاخیل

 والیت 10 کابل شمول به که دارد ساعته 24 نشرات تلویزیون رادیو این

 .دهد می لرار خود نشراتی پوشش تحت را دیگر

 و میگردد تمویل بازرگانی های آگهی نشر توسط  شهر تلویزیون رادیو

 .باشد می ها خانم آن تن 9 که کارمیکند نفر 23 درآن

mailto:FAZeloz@hotmail.com
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 نام رسانه  طلوع تلویزیون

 موقعیت وزیر دمحم اکبرخان 12سرک  کابل،

 صاحب امتیاز محسنی سعد

 مدیر مسوول  دمحم صدیك احمد زاده میر

 شماره های تماس   0780389010

Sidiqahmadzada@tolo.tv    برقینشانی: 

 نام رسانه  نیوز طلوعتلویزیون 

 موقعیت وزیردمحم اکبرخان  12کابل، سرک 

 صاحب امتیاز سعد محسنی

 مدیر مسوول  دمحم صریك احمد زاده میر

 شماره های تماس 0780389010

Sidiqahmadzada@tolo.tv    برقینشانی: 

    2017افغانستانی رهنمای رسانه ها 

 سال در که میباشد کابل در فعال های رسانه از نیوز طلوع تلویزیون

 .گردید سیس تا 2010

 و اروپا در افؽانستان شمول به که دارد ساعته 24 نشرات تلویزین این

 کشور در رسانه این نشرات .ست یافت در لابل ان نشرات نیز امریکا

 از و .است دریافت لابل ستالیت طریك از جهان تمام در و منطمه های

 گردد می تمویل بازرگانی های آگهی نشر
 

 2003 سال در که است کابل  در فعال های رسانه از طلوع تلویزیون

 .گردید تاسیس

 پوشش تحت را کشور تمام که دارد ساعته 24 نشرات تلویزیون این

 در و منطمه های کشور در رسانه این نشرات .دهد می لرار خود نشراتی

 های آگهی نشر از و .است دریافت لابل ستالیت طریك از جهان تمام

 گردد می تمویل بازرگانی

mailto:Sidiqahmadzada@tolo.tv
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 نام رسانه  کابل نیوزتلویزیون 

خانه )کابل، سرک داراالمان کارته سه 

 (412نمبر
 موقعیت

 صاحب امتیاز منصور دمحم

 مدیر مسوول  احمد سهار نذیر

 شماره های تماس 0705200300

 :برقینشانی 

 نام رسانه  کو ثرتلویزیون 

 موقعیت ؼزنی، پل داکتر مهدی کابل، استگاه سابمه سرای

 صاحب امتیاز آیت هللا نور احمد تمدسی

 مدیر مسوول  کریمی دمحم عیسی

 شماره های تماس 0799332869

 :برقینشانی 

    2017افغانستانی رهنمای رسانه ها 

 دمحم توسط که است درکابل فعال های رسانه از نیوز کابل تلویزیون

 .نمود آؼاز نشرات به و تاسیس 1392 درسال منصور

 را افؽانستان  والیات و کابل شمول به که نشرات ساعت 24 رسانه ابن

 .است داده لرار خود نشراتی پوشش تحت

 شخصی بودیجه و بازرگانی های آگهی نشر توسط نیوز کابل تلویزیون

 . میگردد تمویل

 رسانه ثبت شماره
D-40053 

 

 نور هللا آیت توسط که است کابل در فعال های رسانه از کوثر تلویزیون

 .گردید تاسیس 1386 سال در تمدسی احمد

 تمام که دارد نشرات شب 10 الی ظهر از بعد 6 ساعت از  تلویریون این

 .دهد می لرار خود نشراتی پوشش تحت را کابل

  که میگردد تمویل مردم کمک و شخصی بودیجه توسط کوثر تلویزیون

 .دارد کارمند نفر 30



 نام رسانه  لمر تلویزیون

 موقعیت وزیر دمحم اکبرخان 12، سرک  کابل

 صاحب امتیاز محسنی  سعد

 مدیر مسوول  عبدالحمید حسرت سید

 شماره های تماس 0780389078

 Hameed.hasrat@lemar.tv  برقینشانی: 

 نام رسانه  ملی رادیو تلویزیون 

 موقعیت وزیر دمحم اکبرخان 13 سرککابل، 

 صاحب امتیاز جمهوری اسالمی افؽانستان دولت

 مدیر مسوول  ځوران زرین

 شماره های تماس 0706188609

 @gmail.com333mudagia  برقینشانی: 

    2017افغانستانی رهنمای رسانه ها 

 1304 سال در که است کشور در فعال های رسانه از ملی تلویزیون

 .گردید تاسیس افؽانستان دولت توسط

 کشور اکثر در و افؽانستان درتمام که دارد ساعته 24 نشرات رسانه این

 .است یافت در لابل نیز جهان های

 والیت 33 در که میگردد تمویل دولت توسط افؽانستان ملی تلویزیون

 .دارد کارمند 1800 الی 1700 حدود در جمعآ .دارد نمایندگی کشور

 محسنی سعد توسط که است کابل در فعال های رسانه از لمر تلویزیون

 . نمود آؼاز نشرات به و تاسیس 1385 سال در

 نشرات پشتو زبان به وبیشتر .دارد ساعته 24 نشرات تلویزیون این 

 ان اساسی های برنامه از سیاسی های برنامه و گزارش خبر و داشته

 از جهان سراسر در افؽانستان های والیت و کابل شمول به که است

 می تمویل بازرگانی های آگهی نشر از .است دریافت لابل ستالیت طریك

 .گردد

mailto:Hameed.hasrat@lemar.tv
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 نام رسانه  نیوز ملیتلویزیون 

 موقعیت وزیر دمحم اکبرخان 13، سرک کابل

 صاحب امتیاز جمهوری اسالمی افؽانستان دولت

 مدیر مسوول  ځوران زرین

 شماره های تماس 070080000

 @gmail.com333mudagig  برقینشانی: 

 نام رسانه  تلویزیون میوند رادیو

 موقعیت (7)وزیر دمحم اکبرخان کوچه  15 سرککابل، 

 صاحب امتیاز اکبر ژوندی حاجی علی

 مدیر مسوول  ضمینی سیاوش

 شماره های تماس 0790555510_0786492040

ceo@mbn.af  برقینشانی: 

    2017افغانستانی رهنمای رسانه ها 

 دولت توسط  که است درکابل فعال های رسانه از نیوز ملی تلویزیون

 .گردید تاسیس افؽانستان اسالمی جمهوری

 کشور اکثر در و افؽانستان تمام در که دارد ساعته 24 نشرات رسانه این

 .است یافت در لابل نیز جهان های

 والیت 33 در که میگردد تمویل دولت توسط افؽانستان ملی تلویزیون

 .دارد کارمند 1800 الی 1700 حدود در جمعآ .دارد نمایندگی کشور

 حاجی توسط که است کابل در فعال  های رسانه از میوند تلویزیون رادیو

 .نمود آؼاز فعالیت به و تاسیس 2011 سال در ژوندی اکبر علی

 چند کابل شمول به و دارد نشرات شب ده الی صبح پنج از تلویزیون این

 .میدهد لرار خود نشراتی پوشش تحت را محدود والیت

 در نفر 150 و میگردد تمویل بازرگانی های آگهی نشر توسط رسانه این

 .اند کار مشؽول آن
 

mailto:mudagig333@gmail.com
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 نام رسانه  نگاه تلویزیون

 موقعیت امید سبز دارالمان، شهرککابل، 

 صاحب امتیاز عالم خلیلی دمحم

 مدیر مسوول  مرتضی اشترق

0795888777_0793333999_  

0793101516 
 شماره های تماس

 negaahtv@gmail.com  برقینشانی: 

 نام رسانه  نورتلویزیون 

 موقعیت کارته پروان، بهارستان کابل،

 صاحب امتیاز الدین ربانی صالح

 مدیر مسوول  الرحمن اخاللی نور

 شماره های تماس 0704444044 -0202203805

n.lakih@yahoo.com  برقینشانی: 

    2017افغانستانی رهنمای رسانه ها 

 الدین برهان توسط که است کابل در فعال های رسانه از نور تلویزیون

 .نمود آؼاز فعالیت به و تاسیس 1386 سال در ربانی

 تحت را افؽانستان والیت 34  و دارد ساعته 24 نشرات تلویزیون این

  . است داده لرار پوشش

 تمویل بازرگانی های آگهی و امتیاز صاحب توسط نور تلویزیون 

 می ها خانم ان تن 20 جمع آن از که دارد کارمند نفر 100 که میگردد

 .باشد

 عالم دمحم توسط که است کابل در فعال  های رسانه از نگاه تلویزیون

 .نمود آؼاز فعالیت به و تاسیس 1387 سال در خلیلی

 نشراتی پوشش تحت را کابل که دارد ساعته 24 نشرات تلویزیون این

 .دهد می لرار خود

 تمویل شخصی بودیجۀ و بازرگانی های آگهی نشر توسط نگاه تلویزیون

 ها خانم آنرا تن 20 و آلایان آن تن 60 که دارد کارمند تن 80 و میگردد

 .میدهد تشکیل

mailto:negaahtv@gmail.com


 نام رسانه  نورین تلویزیون رادیو

 موقعیت سیلو 4سرک  کابل،

 صاحب امتیاز دمحم عارؾ نوری  الحاج

 مدیر مسوول  عبدالحمید نورزاده

 شماره های تماس 0798080808-0787962696

 news@noorintv.af  برقینشانی: 

 نام رسانه  رادیو تلویزیون وطن  

 موقعیت 12، سرک  3کارته  کابل،

 صاحب امتیاز عبدالمجید ممری الحاج

 مدیر مسوول  ایوبی عبدالبصیر

 شماره های تماس 0700020479 -0777590590

AMM@watantv.com  برقینشانی: 

    2017افغانستانی رهنمای رسانه ها 

 الحاج توسط که است کابل در فعال های رسانه از وطن تلویزیون

 .نمود آؼاز فعالیت به ممری عبالمجید

 لابل ماهواره طریك از جهان تمام در و افؽانستان شمول به تلویزیون این

 بودیجه توسط و دارد نشرات ساعت 24 رسانه این میباشد دریافت

 اند کار مشؽول کارمند نفر 35 آن در که میگردد تمویل موسسس شخصی

 .هستند ها خانم آن تن 18 که
 

 االحاج توسط که است کابل در فعال های رسانه از نورین تلویزیون رادیو

 .نمود آؼاز فعالیت به و تاسیس 1385 سال در نوری عارؾ دمحم

   والیت 17 کابل شمول به که دارد ساعته 24 نشرات تلویزیون این

 .دهد می لرار خود نشراتی پوشش تحت نیز را افؽانستان

 می تمویل بازرگانی های آگهی نشر و موسس توسط نورین تلویزیون

 خانم را آن صد در 35 که اند کار مشؽول ان در تن 120 آن در و گردد

 .دهد می تشکیل ها
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 نام رسانه  وطندار تلویزیون

 موقعیت (83نمبر)سرک دارالمان، کوچه دوم خانه  کابل،

 صاحب امتیاز سوسیال میرویس

 مدیر مسوول  میرویس سوسیال

 شماره های تماس 0797333001

 mirvaiss@yahoo.com  برقینشانی: 

 نام رسانه  ولسی جرگه تلویزیون

 موقعیت کابل، داراالمان ریاست پنج

 صاحب امتیاز  ولسی جرگه

 مدیر مسوول  فیض هللا صافی

 شماره های تماس 0787340670 -0786122826

fajzyllah_safi2003@yahoo.com  برقینشانی: 

    2017افغانستانی رهنمای رسانه ها 

 ولسی توسط که است درکابل فعال های رسانه از جرگه لسیو تلویزیون

 . کردید تاسیس 2013 سال در جرگه

 بلخ، هرات، کابل، والیات که دارد نشرات ساعت 24 تلویزیون این

 تمرکز و دهد می لرار خود نشراتی پوشش تحت را ننگرهار و کندهار

 .است کشور پارلمان عمومی جلسات  پخش و نشر تلویزیون، این بیشتر

 .میباشد خانم آن تن 20 که دارد کارمند 84 جرگه ولسی تلویزیون
 

 گروپ توسط که است کابل در فعال های رسانه از وطندار تلویزیون

 .نمود آؼاز فعالیت به و تاسیس 1386 سال در طندار و های رسانه

  کلیومتر 30 و کابل در که دارد ساعته 24 نشرات تلویزیون این

 .است داده لرار خود نشراتی پوشش تحت مورد را اطرافش

 و . دارد لرارا خود آزمایشی نشرات حال در اکنون هم وطندار تلویزیون

 .اند کار مشؽول نفر 9 آن در فعآل

mailto:mirvaiss@yahoo.com


 نام رسانه  رادیو تلویزیون جهان

 موقعیت کابل ،  کارته چهار استگاه حجاری و نجاری داخل کوچه اول

 صاحب امتیاز دمحم هارون  اسدی الحاج

 مدیر مسوول  امین جهانگر دمحم

 شماره های تماس 079658000_0799042823_

casadi@jahanmedia.tv 

a.sultani@gahon.madia.TV 
 :برقینشانی 

 نام رسانه  آسیا تلویزیون

 موقعیت کابل، کارته سه عمب خوزه سوم

 صاحب امتیاز امان هللا عطایی سارنوال

 مدیر مسوول  مبارز تواب

 شماره های تماس 0797232460_0202502903

 www.asiaaf.tv   news@asiaaf.tv  برقینشانی: 

    2017افغانستانی رهنمای رسانه ها 

  سال  در که میباشد کابل در فعال  های رسانه از آسیا جهانی تلویزیون

 .نمود اؼاز فعالیت به و تاسیس عطایی هللا امان سانوال توسط 1394

 آن اطرؾ های ولسوالی و کابل که دارد نشرات ساعت 24 تلویزیون این

 .دهد می لرار خود نشراتی پوشش تحت را

 شخصی وسرمایه بازرگانی های آگهی نشر از آسیا جهانی تلویزیون

 .هستند خانم نفرآن 24 که دارد کارمند نفر 107 که شده تمویل موسس

 الحاج توسط که میباشد کابل در فعال های رسانه از جهان تلویزوین رادیو

 .نمود آؼاز فعالت هب و تاسیس 1393 سال در اسدی هارون دمحم

 والیت 4 کابل شمول به که دارد ساعته 24 نشرات کابل در رسانه این

 .است داده لرار خود نشراتی پوشش تحت نیز را دیگر

 بازرگانی های آگهی نشر و شخصی بودیجه دتوسط جهان تلویزیون رادیو

 آن  %30 که دارد  کارمند نفر 80 تعداد به  آن در که .میگردد تمویل

 .هستند ذکور آن %70 و اناث

mailto:casadi@jahanmedia.tv
http://www.asiaaf.tv/
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 نام رسانه  تلویزیون میترا

 موقعیت حصه اول خیرخانه  کابل،

 صاحب امتیاز نور عطادمحم

 مدیر مسوول  لادر یار طاهر

0700504609- 0700500500-  

0700501244 
 شماره های تماس

 admin@mitramedi.tv 

Tahirqadriy@gmail.com 
 :برقینشانی 

 نام رسانه  24 تلویزیون

دست  6دمحم اکبرخان کوچه وزیر 15کابل، سرک 

 راست
 موقعیت

 صاحب امتیاز الدین محمودی جالل

 مدیر مسوول  آصؾ بشیر

 شماره های تماس   0799555506

 :برقینشانی 

    2017افغانستانی رهنمای رسانه ها 

 عطادمحم استاد توسط که است کابل در فعال های رسانه از میتر تلویزیون

 .نمود آؼاز نشرات به و تاسیس 1392 درسال نور

 والیت 20  بلخ و کابل شمول به که دارد نشرات ساعت 24 رسانه این

 .است داده لرار پوشش تحت نیز را دیگر

 و بازرگانی های آگهی نشر و امتیاز صاحب خود توسط میترا تلویزیون

 خانم آن تن 13 که دارد کارمند 90 و میگردد تمویل تولیدی های برنامه

 .میباشد

 D-25813 :رسانه ثبت شماره

 الدین جالل توسط که است درکابل فعال های رسانه از 24 تلویزیون

 .نمود آؼاز نشرات به و تاسیس 1392 درسال محمودی

 پوشش تحت را شهرکابل تمام که دارد نشرات ساعت 24 رسانه این

 .است داده لرار خود نشراتی

 برنامه و بازرگانی های آگهی نشر و امتیاز صاحب توسط 24 تلویزیون

 .میگردد تمویل تولیدی های

 

mailto:admin@mitramedi.tv


 نام رسانه  آنالین راه ابریشم رادیو تلویزیون

 موقعیت ممابل تارآسمایی دست راست کابل ناحیه سوم پل آرتل

 صاحب امتیاز هللا مهری  نجیب

 مدیر مسوول  مسیح هللا عینی

 شماره های تماس 0783825983 -0785456780

 @gmail.com1Shekib.siawash  برقینشانی: 

 نام رسانه  پیشگام تلویزیون

 موقعیت عمب حوزه سه پولیس 3کابل، کارته 

 صاحب امتیاز سنگ دل وحیدهللا

 مدیر مسوول  میرزایی عبدالمدیر

 شماره های تماس   0744120120- 0704150023

abdulmerzai@peshgam.tv  برقینشانی: 

    2017افغانستانی رهنمای رسانه ها 

 درسال که میباشد کابل در فعال رسانه از یکی ابریشم راه تلویزیون رادیو

 . شد تاسیس افؽانستان حموق و التصادی مطالعات موسسه سط تو 1394

 التصادی های برنامه بخش در بیشتر که  دارد آنالین نشراتی رسانه این

 دارد نیز سرگرمی و علمی های برنامه همچنان و میدهد نشرات حمولی و

 .دارد نشرات ساعت 34 و

 .میباشد خانم آن تن 8 که است کارمند نفر 12 تعداد به راسانه دراین
 
 
 

 وحیدهللا توسط که است درکابل فعال های رسانه از پیشگام تلویزیون

 .گردید تاسیس 1393 درسال دل سنگ

 پوشش تحت را شهرکابل  تمام که دارد نشرات ساعت 24 رسانه این

 .است لرارداده خود نشراتی

  اکنون هم که. میگردد تمویل امتیاز صاحب خود توسط پیشگام تلویزیون

  جمله از باشد می مسلکی آن کارمندان نفر 25 که دارد کارمند نفر 40

 .باشد می خانم ان تن 10  و مرد کارمند نفر 30

mailto:Shekib.siawash1@gmail.com
mailto:Shekib.siawash1@gmail.com
mailto:Shekib.siawash1@gmail.com


 نام رسانه  رادیو ظفر

 موقعیت کابل دهبوری سرک پوهنتون

 صاحب امتیاز نجیب هللا نصیر

 مدیر مسوول  نجیب هللا نصیر

 شماره های تماس 0789160084 -0785277415

nagibullahnaseer@yahoo.com  برقینشانی: 

    2017افغانستانی رهنمای رسانه ها 

توسط   2004رادیو ظفر از رسانه های فعال درکابل است که در سال 

 .  نصیر تاسیس گردیدنجیب هللا 

، میدان وردک ساعت نشرات دارد که  والیات کابل،   18این رادیو 

 .کاپیسا ، لوگر و لؽمان را تحت پوشش نشراتی خود لرار میدهد

تن آن  7تن آن اناث و   3تن در این رسانه مشؽول کار اند  که    10

 .ذکور میباشد
 

 نام رسانه  FM 107.7  گوربترادیو 

 موقعیت چهاراهی پل سرخ ، پل سرخ،3کارته 

 صاحب امتیاز نعیم سلیمیداکتر دمحم  

 مدیر مسوول  محموده تموا 

0780941237-0781306166 

0766242526 
 شماره های تماس

naeem_salimee@yahoo.com 

mahmooda.taqwa@yahoo.com 
 :برقینشانی 

 نعیم معمد داکتر توسط که است درکابل فعال های ازرسانه گوربت رادیو

 .گردید تاسیس ساحل نبی ومعمد سیلمی

 را شهر میدان و ،پروان کابل که نماید می نشرات ساعت 24 رادیو این

 .دهد می لرار خود نشراتی پوشش تحت
 ها خانم آن تن 3 که کاراند مشؽول  نفر 10 اکنون هم گوربت رادیو در

 .هستند

 882 :ثبت شماره

mailto:naeem_salimee@yahoo.com


 نام رسانه  رادیو شیبه

 موقعیت  3کابل، کارته 

 صاحب امتیاز عبدالمجید خان

محسنی عبدالؽیور  مدیر مسوول  

 شماره های تماس 0787771464

 :برقینشانی 

 نام رسانه  صدای اصالح رادیو

سرک چهار تایمنی  وات، نزدیک مسجد حاحی 

 دمحم داد
 موقعیت

 صاحب امتیاز جمعیت اصالح و انکشاؾ اجتماعی افؽانستان 

 مدیر مسوول  احمد ضیاء رحیمزی 

 شماره های تماس 0799331244  -0788475479

rahimzai@gmail.com   برقینشانی: 

    2017افغانستانی رهنمای رسانه ها 

توسط   1395رادیو شیبه از رسانه های فعال درکابل است که در سال 

 .  عبالمجید خان تاسیس گردید

ساعت نشرات دارد که  والیات کابل ، لوگر،  کاپیس،  15این رادیو 

 .تحت پوشش نشراتی خود لرار میدهدپروان را هرات،  بلخ و 

تن آن   50تن آن اناث و   20تن در این رسانه مشؽول کار اند  که   70

 .ذکور میباشد
 

 جمعیت  توسط که است کابل در فعال های رسانه از اصالح صدای رادیو

 .گردید تاسیس 1387 سال در اصالح
 را کابل اطراؾ چهار و دارد نشرات شب 10 الی صبح 5 از رادیو این

 .میدهد لرار خود نشراتی پوشش تحت
 ودواطلب ؼیررسمی تن 21 و رسمی تن 8  اصالح صدای رادیو در

 .اند کار مشؽول

 95 :ثبت شماره
 



 نام رسانه  رادیو  صدای پوهنتون 

 موقعیت دانشگاه کابل 

 صاحب امتیاز دانشگاه ژورنالیزم 

 مدیر مسوول  دمحم وحید ؼروال

 شماره های تماس 0700221737 -0202500237

waheed.gharwal@yahoo.com  برقینشانی: 

 نام رسانه   صدای زن رادیو

 موقعیت سرک سالنگ وات جامعه مدنی

 صاحب امتیاز جمیله مجاهد  

 مدیر مسوول  جمیله مجاهد  

 شماره های تماس 0700275089

 :برقینشانی 

    2017افغانستانی رهنمای رسانه ها 

از رسانه های فعال درکابل است که در سال  رادیو  صدای پوهنتون 

 .  گردیددانشگاه ژورنالیزم تاسیس توسط   1384

ساعت نشرات دارد که ؼرب کابل را تحت پوشش نشراتی  4این رادیو 

 .خود لرار میدهد

تن آن ذکور   4تن آن اناث و    2تن در این رسانه مشؽول کار اند  که  6

 .میباشد
 

 جمیله  توسط که است کابل در فعال های رسانه از زن صدای رادیو

 .گردید تاسیس  2002 سال در مجاهد
  و کاپیسا لوگر، کابل، و دارد نشرات شام 6 الی صبح 6 از رادیو این

 .میدهد لرار خود نشراتی پوشش تحت را وردک میدان
   24تن آن اناث و    5کار اند  که مشؽول تن  29 زنصدای  رادیودر 

 .تن آن ذکور میباشد
 



 نام رسانه  رادیو اراکوزیا

 موقعیت وزیردمحم اکبرخان 12کابل، سرک 

 صاحب امتیاز سید محسنی

 مدیر مسوول  سید محسنی

0785586478- 0780389347-  

0780389357 
 شماره های تماس

Razwanullah.zurmati@arakozai.fm 

ashekibahmadi@gmail.com 
 :برقینشانی 

 نام رسانه  99.6رادیو افؽان 

پاکستان کابل، کارته پروان جوار سفارت  موقعیت 

 صاحب امتیاز شاه افؽان زی احمد

 مدیر مسوول  شاه افؽان زی احمد

0777555566_0786555565_

0786496770 
 شماره های تماس

afghanzai@gmail.com  برقینشانی: 

    2017افغانستانی رهنمای رسانه ها 

 2010رادیو اراکوزیا از رسانه های فعال درکابل است که در سال 

 .  توسط موبی گروپ تاسیس گردید

ساعت نشرات دارد که تمام افؽانستان را تحت پوشش  24این رادیو 

 .نشراتی خود لرار میدهد

تن آن  14تن آن اناث و   2تن در این رسانه مشؽول کار اند  که  16

 .ذکور میباشد
 

 در زی افؽان توسط که است کابل در فعال های رسانه از افؽان رادیو

 .گردید تاسیس 1383 سال
 خود نشراتی پوشش تحت را کابل و دارد ساعته 24 نشرات رادیو این

 .میدهد لرار
 نفر 13 ودرآن میگردد تمویل بازگانی های آگهی نشر توسط افؽان رادیو

 .کاراند مشؽول (مرد 11 و زن 2)
 
 

mailto:Razwanullah.zurmati@arakozai.fm
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 نام رسانه   90FM الکسیس رادیو

 موقعیت 83 خانه 2 کوچه داراالمان، سرک کابل،

 صاحب امتیاز سوسیال میرویس

 مدیر مسوول    بشیر دمحم

 شماره های تماس 0797333001

 com.mirvaiss@yahoo  برقینشانی: 

 نام رسانه  FM 98,1 رادیو آرمان

 موقعیت وزیر دمحم اکبرخان 12کابل، سرک 

محسنی سعد  صاحب امتیاز 

 مدیر مسوول  مسعود سنجر 

 شماره های تماس 0780389120

massood.sanjer@arman.fm   برقینشانی: 

    2017افغانستانی رهنمای رسانه ها 

 رسانه گروپ توسط که است درکابل فعال های رسانه از الکسیس رادیو

 .گردید تاسیس 2008 سال در(لمتد خبردار )وطندار های
 پوشش تحت را کابل شهر تمام که داشته ساعته 24 نشرات رادیو این

 .دهد می لرار خود نشراتی
  اکنون وهم میگردد تمویل بازرگانی های نشرآگهی توسط الکسیس رادیو

 .کاراند مشؽول درآن تن 5
 می نشر به را ؼربی های آهنگ صرؾ که است رادیویی یگانه رادیو این

 .رساند

رادیو آرمان از سانه های فعال درکابل است که در نخستین سال های پس  

ساعته دارد که به  24از سموط طالبان در کابل تاسیس گردیده ونشرات 

شمول والیت های کشور، نشرات آن در اروپا وامریکا نیز لابل دریافت 

 .است
 

mailto:mirvaiss@yahoo.com
mailto:mirvaiss@yahoo.com
mailto:mirvaiss@yahoo.com
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 نام رسانه  استمالل رادیو

 موقعیت مهرو بی بی -هوایی میدان سرک -کابل

 صاحب امتیاز استانکزی نصرهللا

 مدیر مسوول    نجیب سید

 شماره های تماس   -0700292668 -0786161612

af.com.info@wexar 

wexar_weekly@live.com 
 :برقینشانی 

 نام رسانه  رادیو افؽان ؼږ

خوشحال خان -کابل  موقعیت 

 صاحب امتیاز افؽانښت

 مدیر مسوول  عبدالجبار بصیر

  0777193398- 0752071233-

0777636892- 
 شماره های تماس

info@afghanfoundat.gmail.com 

baheerafghan@gmail.com 
 :برقینشانی 

    2017افغانستانی رهنمای رسانه ها 

 نصرهللا توسط که است درکابل فعال های رسانه از استمالل رادیو

 .گردید تاسیس 1383 سال در ستانکزی
 پوشش تحت را کابل شهر تمام که داشته ساعته 24 نشرات رادیو این

 .دهد می لرار خود نشراتی
   .اند کار مشؽول ( ذکور تن 11 و اناث تن 1 ) تن 12 استمالل رادیو در

 1394از سانه های فعال درکابل است که در سال  ؼږرادیو افؽان  

 .تاسیس گردید  افؽانښتتوسط 

شب  نشرات دارد که در  8عصرتا  5ظهر 12صبح تا 8این رادیو از 

 .تمام کابل نشرات دارد

 .تن کارمند مشؽول کار اند 7 ؼږافؽان رادیو در 

  70: شماره ثبت

mailto:info@wexar.com.af
mailto:info@wexar.com.af
mailto:info@wexar.com.af
mailto:info@wexar.com.af
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 نام رسانه  نیوز آریانا رادیو

 موقعیت 6 ناحیه داراالمان، سرک کابل،

 صاحب امتیاز بیات هللا احسان انجنیر

 مدیر مسوول  بیات هللا احسان انجنیر

 شماره های تماس 0700150083

com.hr@arianatelevision 

khushal.asefi@arianafm.com 
 :برقینشانی 

 نام رسانه  سپورت  3رادیو 

 موقعیت ممابل مسجد لندهارها 3کارته 

 صاحب امتیاز شفیك هللا و سلیم پویا

 مدیر مسوول  نعمت هللا رحیمی 

 شماره های تماس 0799400333 -0777404085

salim.pox@yahoo.com 

n.rahimi.3media .com.af  
 :برقینشانی 

    2017افغانستانی رهنمای رسانه ها 

 انجنیر توسط که است درکابل فعال های رسانه از نیوز آریانا رادیو

 .گردید تاسیس 2005 سال بیات هللا احسان
 دیگر والیت 22  و کابل شهر تمام که داشته ساعته 24 نشرات رادیو این

 .دهد می لرار خود نشراتی پوشش تحت را
 وهم میگردد تمویل بازرگانی های نشرآگهی توسط نیوز آریانا رادیو

 .کاراند مشؽول درآن  (مرد 10 و زن 4) تن 14 اکنون

  2011سپورت از سانه های فعال درکابل است که در سال  3رادیو  

 .تاسیس گردیدهپویا شفیك هللا و سلیم توسط 

ساعته دارد که به شمول کابل والیات  مزار،  24این  رسانه نشرات 

 .هرات، ننگرهار و  کندهار را تحت پوشش نشراتی لرار داده است

تن آن اناث  8تن آن ذکور و  34کارمند دارد که  30سپورت  3رادیو 

 .میباشد
 
 

mailto:hr@arianatelevision.com
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 نام رسانه   FM 93,5 رادیو آریانا

حوزه  جوار ،7داراالمان، ناحیه کابل، سرک 

 علمیه خاتم النبیین
 موقعیت

 صاحب امتیاز احسان هللا بیات

 مدیر مسوول  خوشحال آصفی

 شماره های تماس 0700151515 -0700150083

Khushal.asefi@arianafm.com 

hr@arianatelevision.com 
 :برقینشانی 

 نام رسانه   FM 101,3 آموزگاررادیو 

 موقعیت کابل، دهن باغ زنانه، مرکز تجارتی پنجشیر

 صاحب امتیاز رحمت هللا بیگانه

 مدیر مسوول  رحمت هللا بیگانه 

 شماره های تماس 0702929111

Beganaoo1@yahoo.com  برقینشانی: 

    2017افغانستانی رهنمای رسانه ها 

 احسان انجینیر توسط که است کابل در فعال های رسانه از آریانا رادیو

 .گردید تاسیس 1384 سال در بیات هللا
 لابل کشور سراسر در آن نشرات که دارد ساعته 24 نشرات رادیو این

 .است دریافت
 14 و گردیده تمویل بازرگانی های ونشرآگهی موسس توسط آریانا رادیو

 .دهند می تشکیل ها خانم آنرا تن 4 که کاراند مشؽول آن در نفر
  
  
  

 هللا رحمت توسط که است کابل در فعال های رسانه از آموزگار رادیو

 .گردید تاسیس 1387 سال در بیگانه
 تحت را پروان و کاپیسا کابل، که دارد نشرات ساعت 24 رادیو این

 .دهد می لرار خود نشراتی پوشش
 میگردد تمویل نشراعالنات و امتیاز صاحب شخص توسط آموزگار رادیو

 .هامیباشد خانم آن تن 2 که .اند کار مشؽول نفر 10 آن ودر

 79 :ثبت شماره
 
 

mailto:Khushal.asefi@arianafm.com


 نام رسانه   FM 89.5رادیو بی بی سی 

 موقعیت نوکابل، سرک ؼربی پارک شهر 

 صاحب امتیاز بی بی سی 

 مدیر مسوول  وحید مسعود

 شماره های تماس 0700740631 – 0202202300

Waheed.massoud@bbc.co.uk  برقینشانی: 

 نام رسانه   104,9FMرادیو بیلتون 

 موقعیت کابل، سرک داراالمان، کوچه دوم

 صاحب امتیاز خبردارشرکت 

 مدیر مسوول  اباسین آزرم

0700281577 – 0797333005-  

0799389699 
 شماره های تماس

Zahid_najib@yahoo.com  برقینشانی: 

    2017افغانستانی رهنمای رسانه ها 

 1920 سال در که است کابل در فعال های رسانه از سی بی بی رادیو

 .گردید تاسیس سی بی بی توسط

 تحت را افؽانستان تمام که دارد نشرات ساعته 24 صورت به  رسانه این

 .دهد می لرار خود نشراتی پوشش
 نفر 81 آن در و شده تمویل سی بی بی جهانی سرویس توسط رادیو این

 .میباشد ها خانم آن تن  8 که کاراند مشؽول
 
 

 های رسانه گروپ توسط که است کابل های رسانه از بیلتون رادیو 

 .گردید تاسیس 2008 سال در وطندار
 

 .ندارد فعالیت فعال
 

mailto:Zahid_najib@yahoo.com


 نام رسانه  تپش رادیو

 موقعیت کوچه حموق بشر -چهار کارته

 صاحب امتیاز حبیب حسینی سید

 مدیر مسوول  حبیب حسینی سید

 شماره های تماس 0786201517 -0777201517

 :برقینشانی  ندارد

 نام رسانه  هانج رادیو

کارته چهار استگاه حجاری و نجاری داخل  کابل،

 جوار پوهنتون خوارزمی -کوچه اول
 موقعیت

 صاحب امتیاز اسدی الحاج دمحم هارون

 مدیر مسوول  دمحم امین سلطانی

 شماره های تماس 0796580001 -0708888807

casadi@jahanmedia.tv  برقینشانی: 

    2017افغانستانی رهنمای رسانه ها 

 حبیب سید توسط که میباشد کابل در فعال های رسانه از تپش رادیو

 . نمود آؼاز فعالیت به و تاسیس 1386 سال در حسینی

 لؽمان پروان،و کاپیسا، لوگر، کابل، که دارد ساعته 24 نشرات رادیو این

 .است داده لرار خود پوشش تحت را

 بازرگانی های آگهی نشر طریك از و شخصی بودیجه از رسانه این

  آن نفر 3 و میباشد مسلکی نفر 3 که دارد کارمند نفر 5 و .میگردد تمویل

 .هستند خانم

 دمحم الحاج توسط که میباشد کابل در فعال های رسانه از جهان رادیو

 .نمود آؼاز فعالت به و تاسیس 1393 سال در اسدی هارون

 دیگر والیت چهار و کابل حاضر حال در ساعته 24 نشرات رسانه این

 .دهد می لرار خود نشراتی پوشش تحت را

 تمویل بازرگانی های آگهی نشر و شخصی بودیجه توسط جهان  رادیو

 دارد  کارمند  (مرد 18 و زن 2)  نفر 20 تعداد به  آن در که .میگردد

 .هستند مسلکی آن نفر 10 که



 نام رسانه  رادیو جوانان 

 موقعیت وزیر دمحم اکبرخان 13کابل، سرک 

 صاحب امتیاز امان حمیده

 مدیر مسوول  بختیار ضیاوالدین

 شماره های تماس 0799418622-0799281528

zia.bakhtgar@live.com  برقینشانی: 

 نام رسانه   92FM رادیو راه فردا

 موقعیت ، نزدیک حوزه سوم پولیس3کابل، کارته 

 صاحب امتیاز استاد حاجی دمحم محمك

 مدیر مسوول  علی خان جواد

 شماره های تماس 0794969696 –0202503222

fardatv14@gmail.com  برقینشانی: 

    2017افغانستانی رهنمای رسانه ها 

 جاوید احمد توسط که است کابل در فعال های رسانه از جوانان رادیو

 امیتاز امان حمیده 2008 سال در .گردید تاسیس 1389 سال در الکوزی

 .است نموده خریدای آنرا
 لوگر، والیات کابل شمول به که دارد ساعته 24 نشرات رادیو این

 می لرار خود نشراتی پوشش تحت را وکاپیسا هرات وردک، پروان،

   .دهد

   نفر 15 آن در که میگردد تمویل اعالنات نشرات توسط جوانان رادیو

 .کاراند مشؽول ( مرد8 و زن 7)
 
 

 دمحم حاجی توسط که است کابل در فعال های رسانه از فردا راه رادیو

 .گردید تاسیس 1385 سال در محمك
 تحت را آنرا همجوار ووالیات کابل که دارد ساعته 24 نشرات رادیو این

 .دهد می لرار خود نشراتی پوشش
  جمعا   که میگردد تمویل بازرگانی های آگهی نشر توسط فردا راه رادیو

   که دارد کارمند نفر 120
 میباشد ها خانم آن تن 10

 
 



 نام رسانه  رادیو زمزمه

 موقعیت کابل شهرنو کوچه گلفروشی

 صاحب امتیاز ذبیح هللا جوانمرد

 مدیر مسوول  نازم حسیب

 شماره های تماس 0777000789-0792302430

@hotmail.com786Zabih  برقینشانی: 

 نام رسانه  رادیو ژوندون

یک توت  کابل، مکرویان چهارم،  موقعیت 

 صاحب امتیاز اسماعیل یون  دمحم

وطندار خپلواک  مدیر مسوول  

 شماره های تماس 0700603474

Yoon_af@yahoo.com  برقینشانی: 

    2017افغانستانی رهنمای رسانه ها 

  جونمرد هللا ذبیح  توسط که است درکابل فعال های ازرسانه زمزمه رادیو

 .است گردیده تاسیس 1388 درسال
 ولسوالی و کابل که  دارد نشرات روز شبانه در ساعت 24 رادیو این

 .دهد می لرار خود نشراتی پوشش تحت را خود اطراؾ
 وهم میگردد تمویل امتیاز صاحب شخصی بودیجه توسط  زمزمه رادیو

 ها خانم آنها تن  3  ازجمله که .کاراند مشؽول درآن نفر 13 اکنون

 .هستند
 
 

 اشماعیل دمحم توسط که است کابل در فعال های رسانه از ژوندون رادیو

 .گردید تاسیس 1388 سال در یون

 نشراتی پوشش تحت را کابل تمام  که دارد نشرات ساعت 24 رادیو این

 .است داده لرار خود

 .میگردد تمویل امتیاز صاحب خود توسط ژوندونرادیو

mailto:Zabih786@hotmail.com
mailto:Zabih786@hotmail.com
mailto:Zabih786@hotmail.com


 نام رسانه  رادیو سراهنگ

 موقعیت (12نمبر)سرک اول خانه  3،  کارته  کابل

 صاحب امتیاز شاهرخ طاهری دمحم

 مدیر مسوول  ممد شاهرخ طاهری

 شماره های تماس 0799683868 -0700269242

 sarahngfm@yahoo.com  برقینشانی: 

 نام رسانه  FM 97.8رادیو ستاره 

 موقعیت کابل دوبی هوتلسرک دارالملن ممابل 

 صاحب امتیاز فریدون الهام دمحمی

 مدیر مسوول  صدرالدین رحمانی

 شماره های تماس 0798555444 –0794445555

sabrirahmani@hotmail.com  برقینشانی: 

    2017افغانستانی رهنمای رسانه ها 

 شاهرخ دمحم توسط که میباشد کابل در فعال های رسانه از سراهنگ رادیو

 .نمود آؼاز فعالیت به و تاسیس 1387 سال در طاهری

  پوشش تحت را کابل  شهر تمام که دارد ساعته 24 نشرات رادیو این

 .دهد می لرار خود نشراتی

 هم و میگردد تمویل بازرگانی های آگهی نشر توسط سراهنگ رادیو

 .است خانم ان تن 2  که اند کار مشؽول آن در تن 9 اکنون
 
 
 

 دارد ساعته 24 نشرات که است کابل در فعال های رسانه از ستاره رادیو

   والیت 8 که
 در نفر 25 اکنون هم و میدهد لرار خود نشراتی پوشش تحت را کشور

 .کاراند مشؽول آن
 میبشد ها خانم آن تن 11 که

 
 
 

mailto:sarahngfm@yahoo.com


 نام رسانه  104,3FMرادیو صدای اصالح 

 موقعیت   4کابل، تایمنی وات، سرک 

 صاحب امتیاز جمعیت اصالح وانکشاؾ اجتماعی افؽانستان

 مدیر مسوول  عبدالظاهر حمیدی

 شماره های تماس   0786033435_0777848587

Abz.hamidi@gmail.com  برقینشانی: 

 نام رسانه  FM 106.5رادیو صدای پوهنتون 

 موقعیت کابل، دانشکده ژورنالیزم دانشگاه کابل

 صاحب امتیاز دانشکده ژورنالیزم

 مدیر مسوول  پوهندوی دمحم وحید ؼروال

 شماره های تماس 0700221737 – 0702500237

Waheed.gharwal@yahoo.com  برقینشانی: 

    2017افغانستانی رهنمای رسانه ها 

 جمعیت توسط که است کابل در فعال های رسانه از اصالح صدای رادیو

 .گردید تاسیس 1387 سال در افؽانستان اجتماعی وانکشاؾ اصالح
 نواحی کیلومتر 50 کابل شمول به  دارد نشرات ساعت 18 رادیو این

 .دهد می لرار خود نشراتی پوشش تحت آنرا اطراؾ
 افؽانستان اجتماعی وانکشاؾ اصالح جمعیت توسط اصالح صدای رادیو

 .دارد رسمی وؼیر رسمی کارمند نفر7و شده تمویل
. 
 
 

 توسط که است کابل در فعال های رسانه از پوهنتون صدای رادیو

 .گردید تاسیس 1384 سال در یونسکو
 که نماید می نشرات روز در ساعت 2 برای روز 3 هفته در رادیو این

 .میدهد لرار خود نشراتی پوشش تحت را کابل ؼرب نواحی
 
 
 

mailto:Abz.hamidi@gmail.com
mailto:Waheed.gharwal@yahoo.com


 نام رسانه  96.3رادیو صدای زن افؽان 

 موقعیت ده افؽانان بنیاد فرهنگی وجامع معدنی

 صاحب امتیاز جمیله مجاهد 

 مدیر مسوول  مینه سادات

 شماره های تماس 0786007777 – 0700275089

admin@vawr.org  برقینشانی: 

 نام رسانه  96,5FMرادیو ظفر 

 موقعیت سرک پوهنتون کابل، دهبوری،

 صاحب امتیاز نجیب هللا نصیر 

 مدیر مسوول  نجیب هللا نصیر

 شماره های تماس 0789160084

Najibullahnaseer@yahoo.com  برقینشانی: 

    2017افغانستانی رهنمای رسانه ها 

 جمیله توسط که است کابل در فعال های رسانه از افؽان زن صدای رادیو

 .گردید تاسیس 2003 سال در یونسکو کمک به مجاهد

 همجوار ووالیات کابل که دارد نشرات شام 6 تا صبح 6 از رادیو این

 .دهد می لرار خود نشراتی پوشش تحت آنرا

 که میگردد تمویل بازرگانی های نشرآگهی توسط افؽان زن صدای رادیو

 ها خانم را آن تن 14 جمله آن از که اند کار مشؽول نفر 22 آن در

 .دهد می تشکیل

 

 

 انترنیوز موسسه توسط که است درکابل فعال های ازرسانه ظفر رادیو

   تاسیس 2004 درسال
 150 حدود در که نماید می نشرات روز شبانه در ساعت 18 رادیو این

 .دهد می لرار خود نشراتی پوشش تحت را خود اطراؾ نواحی کیلومتر
 وهم میگردد تمویل امتیاز صاحب شخصی بودیجه توسط ظفر رادیو

 .کاراند مشؽول درآن نفر 12 اکنون

mailto:Najibullahnaseer@yahoo.com


 نام رسانه  FM 93.8رادیو عالم 

 موقعیت سرک دارالمان ممابل آب رسانی

 صاحب امتیاز ایمل مرجان 

 مدیر مسوول  مجیب هللا انصاری

0774727590- 0700233338 

0789215697 
 شماره های تماس

Aimal.marjan@gmail.com 

mageeb.arsari@gmail.com 
 :برقینشانی 

 نام رسانه  94,7رادیو لره باغ 

 موقعیت لره باغ، جوار ولسوالی لره باغ

 صاحب امتیاز معراج الدین منظور

 مدیر مسوول  معراج الدین منظور 

 شماره های تماس - 0700234637 

Qarabagh.fm@gmail.com  برقینشانی: 

    2017افغانستانی رهنمای رسانه ها 

 و عادل هللا عنایت توسط که است درکابل فعال های رسانه از عالم رادیو

 .است گردیده تاسیس 1388 سال در مرجان ایمل
 کابل شمول به که نماید می نشرات روز شبانه در ساعت 16 رادیو این

 لرار خود نشراتی پوشش تحت را کاپیسا و وردک میدان گردیز، والیات

 .دهد می
 امتیاز وصاحب موسس شخصی وبودیجه اعالنات نشر توسط عالم رادیو

 خانم آن تن 2 که کاراند مشؽول درآن نفر 7 اکنون وهم میگردد تمویل

 .اند

  1382 سال در که است کابل در فعال های رسانه از باغ لره رادیو

 .گردید تاسیس الدین معراج توسط
 پروان و کاپیسا کابل، که دارد نشرات ظهر 1 الی صبح 6 از رادیو این

 .دهد می لرار خود نشراتی پوشش تحت را
 در نفر 6  اکنون هم و میگردد تمویل اعالنات نشر توسط باغ لره رادیو

 .شد میبا ها خانم آن تن 1  که کاراند مشؽول آن

 188 :ثبت  شماره

mailto:Aimal.marjan@gmail.com
mailto:Qarabagh.fm@gmail.com


 نام رسانه  رادیو کابل 

 موقعیت وزیر دمحم اکبرخان 13سرک 

 صاحب امتیاز دولت جمهوری اسالمی افؽانستان

 مدیر مسوول  فریبا مرادی 

 شماره های تماس شماره اشتباه است 0202310744

@yahoo.com55Hanifawahed  برقینشانی: 

 نام رسانه  88FMرادیو کلید 

 موقعیت ، متصل مسجد ازبک ها3کابل، کارته 

 صاحب امتیاز و بشری برای افؽانستان خدمات انکشافی

 مدیر مسوول  محمود مبارز

0799329832- 0771088888- 
0788080987- 0202500717 

 شماره های تماس

g.waziri@tkg.af      برقینشانی: 

    2017افغانستانی رهنمای رسانه ها 

 توسط 1363 سال در که است درکابل فعال های رسانه از کابل رادیو

 .گردید تاسیس دولت
 نواحی کیلومتر 25 که دارد نشرات ساعت 14 روزه همه رادیو این

 .میدهد لرار خود نشراتی پوشش تحت را خود اطراؾ
 مشؽول درآن نفر 20 اکنون وهم میگردد تمویل دولت توسط کابل رادیو

 .اند کار

 خدمات موسسه توسط که است درکابل فعال های رسانه از کلید رادیو

 تاسیس 1382 سال در  DHSA یا افؽانستان برای وبشری انکشافی

 .گردید
 کاپیسا، والیات در کابل شمول به که دارد ساعته 24 نشرات رادیو این

 .است دریافت لابل آن نشرات نیز ک ورد ومیدان لوگر
 پرودیوسر ها، ژورنالیست شامل که دارد کارمند 137 کلید رادیو

 .است زن آن تن 26 جمله آن از و .میگردد وتخنیکر

mailto:Hanifawahed55@yahoo.com
mailto:Hanifawahed55@yahoo.com
mailto:Hanifawahed55@yahoo.com
mailto:g.waziri@tkg.af


 نام رسانه  راک را دیو کابل،

 موقعیت ،چهاردهی وات،ناحیه ششم،کارته سه، کابل

 صاحب امتیاز شهیر احمد ذهین

 مدیر مسوول  هللا مجددی هدایت

 شماره های تماس 0202500717_0700177806

  Ahahir.zahine@dhsa.af  برقینشانی: 

 نام رسانه  رادیو ملی افؽانستان

 موقعیت وزیر دمحم اکبرخان 13سرک 

 صاحب امتیاز دولت جمهوری اسالمی افؽانستان

 مدیر مسوول  احمد ملک سراج عزیز

 شماره های تماس   0700080000

@gmail.com333mudaqiq  برقینشانی: 

    2017افغانستانی رهنمای رسانه ها 

 دولت توسط که است درکابل فعال های رسانه از افؽانستان ملی رادیو

 .گردید تاسیس 1304 سال در افؽانستان اسالمی جمهوری
 که نماید می نشرات شب 12 تا صبح 5 ساعت از روزه همه رادیو این

 .است دریافت لابل آسیا لاره تمام در آن نشرات کشور تمام شمول به
 نفر 64 اکنون هم که میگردد تمویل دولت توسط افؽانستان ملی رادیو

 .اند کار مشؽول درآن

کابل راک رادیو از رسانه های فعال درکابل است که توسط شهیر احمد 

 تاسیس و به نشرات آؼاز نمود  2010ذهین در سال 

ساعته دارد که ساحیه کابل را تحت پوشش نشرات  24این راسانه نشرات 

 .خود لرار داده است

کابل راک رادیو توسط نشر  آگهی های بازرگانی و بودیجه شخصی 

تن آن خانم 2نفر مشؽول کاراند که  6که هم اکنون درآن . تمویل میگردد 

 .میباشد

mailto:Ahahir.zahine@dhsa.af


 نام رسانه  90,9FMرادیو ندا 

 موقعیت 6کابل، داراالمان، شهرک امید سبز، ناحیه 

 صاحب امتیاز دمحم عالم خلیلی و عبدالرضا خلیلی

 مدیر مسوول  صفدری اسماعیل

 شماره های تماس 0795888777 -0799303037

president@negaah.tv  برقینشانی: 

 نام رسانه  92,7FM رادیو میوند

 موقعیت (7)وزیر دمحم اکبرخان کوچه  15 سرککابل، 

 صاحب امتیاز حاجی علی اکبر ژوندی 

 مدیر مسوول  ظمنی سیاوش

 شماره های تماس 0790555510_0786492040

maiwandfm@gmail.com  برقینشانی: 

    2017افغانستانی رهنمای رسانه ها 

 در خلیلی عالم دمحم توسط که است کابل در فعال های رسانه از ندا رادیو

 .گردید تاسیس 1387 سال
 تحت را کابل تمام که دارد نشرات شب 12 الی  صبح 7 از رادیو این

  .دهد می لرار خود نشراتی پوشش
 .گردد می تمویل بازرگانی های وآگهی شخصی بودیجه توسطه ندا رادیو
 .دهد می تشکیل اناث طبمه را آنها تن 10 که دارد کارمند 70 ندا رادیو

 تاسیس 1388 سال در که است کابل در فعال های رسانه از میوند رادیو

 ووالیات کابل که دارد ساعته 24 نشرات رادیو این .است گردیده

  .دهد می لرار خود نشراتی پوشش تحت آنرا همجوار
 آن در نفر 13 اکنون هم و میگردد تمویل نشراعالنات توسط رادیو این

 .دهد می تشکیل ها خانم آنرا تن 5 که اند کار مشؽول

mailto:president@negaah.tv
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 نام رسانه  103,1FMرادیو نوا 

 موقعیت 5خان مینه، ناحیه  خوشحال

 صاحب امتیاز موسسه نشراتی صبا

 مدیر مسوول  سلما سوری

 شماره های تماس   0785558909

saba@sabacent.org  برقینشانی: 

 نام رسانه  94.1FMرادیو نی 

 موقعیت 89ایستگاه شرکت، خانه نمبر  داراالمان،کابل، سرک 

 صاحب امتیاز موسسه نی 

 مدیر مسوول  عزت هللا اکبری 

0799242873–0775330444-  

0774409923 
 شماره های تماس

Izatullah.akbari@nai.org.af  برقینشانی: 

    2017افغانستانی رهنمای رسانه ها 

 سال در نی موسسه توسط که است کابل در فعال های رسانه از نی رادیو

 .گردید تاسیس  2006
 را کابل ؼرب نواحی که نماید می نشرات شام 6 تا صبح 8 از رادیو این

 .دهد می لرار خود نشراتی پوشش تحت
 مشؽول آن در تن 3 اکنون وهم میگردد تمویل نی دفتر توسط نی رادیو

 .کاراند

 نشراتی موسسه توسط که است کابل در فعال های رسانه از نوا رادیو

 .گردید تاسیس 1384 سال در صبا
 پوشش تحت را کشور والیت 21 که دارد ساعته 24 نشرات رادیو این

 .دهد می لرار خود نشراتی
 .دهد می تشکیل اناث طبمه را آنها تن 6 که دارد کارمند 32 نوا رادیو

mailto:saba@sabacent.org
mailto:Izatullah.akbari@nai.org.af


 نام رسانه   87,5FMوطندار رادیو

 موقعیت امنیتی سوم حوزه ممابل ،4 کارته کابل،

 صاحب امتیاز سوسیال میرویس

 مدیر مسوول  سوسیال میرویس

0797333008- 0700281577-   

0799333001 
 شماره های تماس

com.mirvaiss@yahoo  برقینشانی: 

 نام رسانه  رادیو سالم وطندار 

کابل، شهرنو، سرک کلوله پشته، کوچه اول خانه 

 134شماره 
 موقعیت

 صاحب امتیاز موسسه انترنیوز

 مدیر مسوول  ناصر میمنگی

 شماره های تماس 0791300401

 Nasir.maimanagy@salamwatandar.com  برقینشانی: 

    2017افغانستانی رهنمای رسانه ها 

 میرویس توسط که است درکابل فعال های رسانه از وطندار رادیو

 .گردید تاسیس 2004 درسال سوسیال
 

 .ندارد فعالیت فعال

 موسسه توسط که است درکابل فعال های رسانه از وطندار سالم رادیو

 .گردید تاسیس 2004 درسال انترنیوز
 پوشش تحت را کشور والیت 27 که دارد ساعته 24 نشرات رادیو این

 .میدهد لرار خود نشراتی
 هم که میگردد تمویل اعالنات ونشر USAID توسط وطندار سالم رادیو

 .دارد دروالیات کارمند 16و مرکز در کارمند 25 اکنون
 
 

mailto:mirvaiss@yahoo.com
mailto:mirvaiss@yahoo.com
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 نام رسانه  صبح 8نامه  روز

 موقعیت (101)، کلوله پشته  برج برق کوچه  لومندان گدا خانه  کابل

 صاحب امتیاز سهیل سنجر

 مدیر مسوول  کاوه پرویز

 شماره های تماس 0700228988_0700298707

 sanjarsohail@yahoo.com  برقینشانی: 

 نام رسانه  آرمان ملی  روزنامه

 موقعیت (24خانه نمبر)، شیر پور نزدیک مسجد  جامع  کابل

 صاحب امتیاز شعیب پارسا سید

 مدیر مسوول  حیدر مطهر میر

 شماره های تماس 0700282673_0777189494

 Shoaib.parsa@yahoo.com  برقینشانی: 

    2017افغانستانی رهنمای رسانه ها 

 سنجر توسط که است کبل در فعال های رسانه از صبح 8 نامه روز

 .نمود آؼاز فعالیت به و تاسیس 1386 سال در سهیل

 ، ؼزنی ، کابل والیات ودر  چاپ نسخه 18000 روزه همه روزنامه این

 و ، بدخشان  بؽالن، تخار، کندز، بلخ، هرات، ننگرهار، ، بامیان

 .میگردد توزیع جوزحان

 و اشتراک وجه بازرگانی، های آگهی ، اعانه توسط صبح8 نامه روز

 .اند کار مشؽول نفر 58 ان در و میگردد تمویل آن لروش
 

 میر توسط که است کابل در فعال های رسانه از ملی آرمان نامه روز

 .نمود آؼاز فعالیت به و تاسیس 1382 سال در مطهر حیدر

 .میگردد توزیع کابل در و میرسد چاپ به نسخه 5000 در نامه روز این

  اکنون هم و میگردد تمویل بازگانی های آگهی توسط ملی آرمان روزنامه

 .کاراند مشؽول آن در نفر 15

  

mailto:sanjarsohail@yahoo.com
mailto:Shoaib.parsa@yahoo.com


 نام رسانه  نامه اصالح روز

 موقعیت مطبعه آزادی، منزل چهارم ،کابل

 صاحب امتیاز نشراتی اصالح موسسه

 مدیر مسوول  دمحم عنابی داد

 شماره های تماس 0781263220

Lalah.daily@gmail.com  برقینشانی: 

 نام رسانه  روز اطالعاتروزنامه 

 موقعیت (10نمبر)سه، سرک چهار، خانه کارتهکابل، 

 صاحب امتیاز دریابی ذکی

 مدیر مسوول  دریابی ذکی

 شماره های تماس 0797314161_0789645160

 @gamil.com2Zaki.daryabi  برقینشانی: 

    2017افغانستانی رهنمای رسانه ها 

 در نادرشاه دمحم توسط است کابل در فعال نهای رسانه از اصالح روزنامه

 .نمود آؼاز فعالیت به و دتاسیس1300 سال

 ووالیات مرکز در و میرسد چاپ به نسخه 5000 در نامه روز این

 .میگردد توزیع کشور

 ان/ در نفر 25 اکنون هم شده تمویل دولت توسط اصالح روزنامه

 .میباشد خانم ان تن که اند کار مشؽول

 

 

 ذکی توسط که است کابل در فعال های رسانه از روز اطالعات نامه رزو

 .نمود آؼاز فعالیت وبه تاسیس 1390 درسال دریابی

 .میگردد توزیع کابل در که میرسد چاپ به نسخه 5000 در روزنامه این

 هم و میگردد تمویل شخصی بودیجه توسط روز اطالعات نامه روز

 .دهستند ها خانم اند تن 3 که اند کار مشؽول آن درر نفر 18 اکنون

mailto:Zaki.daryabi2@gamil.com
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 نام رسانه  تایمز افؽانستانروزنامه 

 موقعیت سوم پروانکابل، 

 صاحب امتیاز تکر  احمد

 مدیر مسوول  سرپر عبدالصبور

 شماره های تماس 0772364666_0708954626

 @gmail.com01Saboorsareer  برقینشانی: 

 نام رسانه    انتخابروزنامه 

 موقعیت ، پل سرخ، استگاه تخنیککابل

 صاحب امتیاز لاسم شاه رحمتی سید

 مدیر مسوول  د لاسم شاه رحمتیسی

 شماره های تماس 0787836516

 Lntwkhab.daily@yahoo.com  برقینشانی: 

    2017افغانستانی رهنمای رسانه ها 

  توسط که میباشد کابل در فعال های رسانه از تایمز افؽانستان رزونامه

 .نمود آؼاز فعالیت وبه تاسیس 2006

 والیات و کابل در میرسد چاپ به نسخه 5700 روزه همه روزنامه این

 .میگردد توزیع آباد جالل و لندهار مزار،

 میگردد تمویل شخصی بودیجه و فروش توسط تایمز افؽانستان رزونامه

 .میباشد خانم آن تن 2 که اند کار مشؽول آن در نفر 30 اکنون هم و

روز نامه انتخاب از رسانه های فعال در کابل است که توسط سید لاسم 

 .تاسیس و به فعالیت آؼاز نمود 1391شاه رحمتی در سال 

نسخه چاپ میشه به شمول کابل  3000این روزنامه همه روزه به تعراج 

در والیات ؼزنی، میدان وردک،لوگر،مزارسریؾ و هرات توزیع 

 .میگردد

نفر  7روزنامه انتخاب توسط بودیجه شخصی تمویل میگردد و هم اکنون  

 .تن آن خانم میباشد3کارمند دارد که 
 

mailto:Saboorsareer01@yahoo.com
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 نام رسانه  ویسا روزنامه

 موقعیت حصه دوم پروان کابل،

بیزار محب  صاحب امتیاز 

 مدیر مسوول  دمحم زبیر شفیمی

 شماره های تماس 0799878224_0752003788

 Daily_weesa@yahoo.com  برقینشانی: 

 نام رسانه  روزنامه انیس

 موقعیت دوم، مطبعه آزادی ، منزل دو کابل،مکرویان

 صاحب امتیاز اطالعات فرهنگ وزارت

 مدیر مسوول  شاکر احمد

 شماره های تماس 0700033205_0202301342

 anisdailypaper@gmail.com  برقینشانی: 

    2017افغانستانی رهنمای رسانه ها 

 محی ؼالم توسط که است کابل در فعال های رسانه از انیس روزنامه

 .نمود آؼاز فعالیت به و تاسیس انیس الدین

 کابل شمول به که میگردد چاپ نسخه 2500 تا 2200 در روزنامه این

 . میگردد توزیع کشور والیات اکثر در

 کارمند تن 34 اکنون هم و میگردد تمویل دولت توسط انیس روزنامه

 .اند خانم ان لتن که دارد

 

 در بیزار محب توسط که است درکابل فعال های رسانه از ویسا روزنامه

 .نمود اؼاز فعالیت بهه و تاسیس 1392 سال

 والیات و کابل در و شده چاپ شماره 1500 در روزنامه این

 میگردد توزیع وردک میدان و مزارشریؾ،

 در تن 3 اکنون هم و میگردد تمویل شخصی بودیجه توسط ویسا رورنامه

 .کاراند مشؽوک آن

 

mailto:Daily_weesa@yahoo.com
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 نام رسانه  جامعه باز روزنامه

،کارته چهار، استگاه تخنیک ثانوی،کوچه عمب حوزه سوم  کابل

 امنیتی
 موقعیت

 صاحب امتیاز اسلم جوادی دمحم

 مدیر مسوول  جواد سلطانی  دمحم

 شماره های تماس 0792604020_0786505793

 info@dailyopensociety.com  برقینشانی: 

 نام رسانه  چراغ  روزنام

 موقعیت (19خانه نمبر)عمب و زارت امور زنان،  کابل،

 صاحب امتیاز ترلی ورستگاری انجمن

 مدیر مسوول  وداع کاترین

 شماره های تماس 0202212571-0794474

 Mnrtazakhan.musavi@gmail.com  برقینشانی: 

    2017افغانستانی رهنمای رسانه ها 

 اسلم دمحم توسط که است کابل در فعال های رسانه از باز جامعه رزونامه

 .نمود آؼاز فعالیت به و تاسیس 1392 درسال جوادی

 .میگردد توزیع درکابل میشود چاپ نسخه 1500 در نامه روز این

 5 اکنون هم و میگردد تمویل شخصی بودهیجه توسط باز جامعه رزونامه

 .اند ها خانم آن تن 5 که اند کار مشؽول آن در تن

 انجمن توسط که میباشد کابل در فعال ی ها رسانه از چراغ رزونامه

 .نمود آؼاز فعالیت وبه تاسیس 1382 سال در ورستگاری ترلی

 کشور والیت درهشت و میرسد چاپ به روزه همه کابل در روزنامه این

 .میگردد توزیع

 تمویل مشترکین پرداخت وجه و اعاالنات چاپ توسط چراغ روزنامه

 تن 12 که اند کار مشؽول رزونامه این در نفر 35 اکنون هم و میگردد

 .اند ها خانم آن
 

mailto:info@dailyopensociety.com
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 نام رسانه  نامه سرونشت  روز

 موقعیت کابل ، افؽانستان

 صاحب امتیاز اسدهللا وحیدی

 مدیر مسوول  اسدهللا وحیدی

 شماره های تماس 0700495930-0202502100

sarnaveshtdaily@gmail.com  برقینشانی: 

 نام رسانه  سخن جدید نامهروز

 موقعیت دهمزنگ،جاده دوم حوت،عمب نمایندگی شارپ،لکاب

 صاحب امتیاز عبدالهادی محسنی دکتور

 مدیر مسوول  رضا نعیمی محممد

 شماره های تماس 0789010076

 @gmail.com1387sokhanejadid  برقینشانی: 

    2017افغانستانی رهنمای رسانه ها 

 وحیدی اسدهللا که است درکابل فعال های رسانه از سرنوشت روزنامه

 گردید تاسیس

 .میگردد توزیع کابل تمام در که میرسد چاپ به روزه همه روزنامه این

 .میگردد تمویل امتیاز صاحب خود توسط  سرنوشت روزنامه

 

 توسط که است کابل در فعال های رسانه از جدید سخن روزنامه

 .نمود آؼاز فعالیت به و تاسیس 1386 سال در محسنی دکتورعبدالهادی

 توزیع کابل در و میرسد چاپ به شماره 2500 تا 2 در روزنامه این

 .میگردد

 تمویل خیر و هرهنگی افرد کمک . ان فروش توسط جدید سخن روزنامه

 اند کار مشؽول تن 5 اکنون هم و شده

mailto:sokhanejadid1387@gmail.com
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 نام رسانه  ملت  سروشروزنامه 

 موقعیت سرای ؼزنی ،ممابل فروشگاه فاینست ،کابل

 صاحب امتیاز مهدوی جعفر

 مدیر مسوول  جوادی  امین

 شماره های تماس   0798142903

@gmail.com2010sadayemellat  برقینشانی: 

 نام رسانه  نامه کابل تایمز روز

 موقعیت مکرویان دوم کابل،

 صاحب امتیاز اطالعات فرهنگ وزارت

 مدیر مسوول  هللا احمدزی شفیك

 شماره های تماس 02023017766

 thekabultimes@yahoo.com  برقینشانی: 

    2017افغانستانی رهنمای رسانه ها 

روزنامه سروش ملت از رسانه های فعال درکابل است که توسط دا کتر 

.تاسیس گردید 1386جعفر مهدوی در سال   

.نسخه چاپ و در کابل توزیع میگردد 1500این روزنامه همه روزه در   

روزنامه سروش ملت توسط شخص صاحب امتیاز و اشتراک ساالنه و 

.نفر مشؽول کاراند 12آکاهی های بازرگانی تمویل میگردد که در آن   
 

 مزارت توسط که میباشد کابل در فعال های رسانه از تایمز کابل روزنامه

 .نمود آؼاز فعالیت به و تاسیس 1362 سال در فرهنگ اطالعات

 روزنامه میگردد، توزیع کابل در و چاپ نسخه 7000 در روزنامه این

  اکنون هم و میگردد تمویل فرهنگ اطالعات وزارت توسط تایمز کابل

 .اند کار مشؽول ان در نفر 32
 

mailto:thekabultimes@yahoo.com


 نام رسانه  ماندگارروزنامه 

 موقعیت چهار راهی حصه دوم کارته پروان،سرک ؼربی،کوچه پنجم کابل،

 صاحب امتیاز ولی مسعود احمد

 مدیر مسوول  حکیم نظری پریانی دمحم

 شماره های تماس 0700277781_0700263152

 mandegardail@gmail.com  برقینشانی: 

 نام رسانه  انصار روزنامه

 موقعیت کابل، شهر نو، میرویس پالزا، منزل سوم

 صاحب امتیاز فرهنگی انصار کانون

 مدیر مسوول  سروری جواد

 شماره های تماس -0706060109

 anfo@ansarpress.com  برقینشانی: 

    2017افغانستانی رهنمای رسانه ها 

روزنامه ماندگار از رسانه های فعال در کابل میباشد که توسط احمد ولی 

 .تاسیس و به فعالیت آؼاز نمود 1387مسعود در سال 

نسخه چاپ به شمول کابل در والیات  5000این روزنامه همه روزه در 

 .مزار، پروان، کاپیسا و پنجشیر نیز توزیع میگردد

مویل تروزنامه ماندگار توسط موسس، و نشر آگهی های بازرگانی 

 .نفر در آن مصروؾ کار اند 28هم اکنون . میگردد

 کانون توسط که است درکابل فعال های رسانه از انصار روزنامه

 .گردید تاسیس انصار فرهنگی

 .میگردد  توزیع کابل تمام در و میرسد چاپ به روز همه  نامه روز این

mailto:mandegardail@gmail.com
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 نام رسانه  ملی هواد روزنامه

 موقعیت مکرویان دوم،مطبعه آزادی، منزل سوم کابل،

 صاحب امتیاز جمهوری اسالمی افؽانستان دولت

 مدیر مسوول  مایار زلمی

 شماره های تماس 0799039747__93202302130+

 @yahoo.com1948Hewad  برقینشانی: 

 نام رسانه  3 نسلروزنامه 

 موقعیت کوته سنگی سرک شاروالی دانشکاه ؼرجستان کابل،

 صاحب امتیاز لطیؾ نظری داکتر

 مدیر مسوول  لطیؾ نظری داکتر

 شماره های تماس 0798273838

 daily@gmail.com3Nasle  برقینشانی: 

    2017افغانستانی رهنمای رسانه ها 

 سال در که است کابل در فعال دهای رسانه از هیواد ملی روزنامه

 .کردید تاسیس دولت توسط 1328

 کشور اکثر در کشور شمول به که میشود چاپ روزه همه روزنامنه این

 .میگردد توزیع نیز جهان های

 22 اکنون هم و میگردد تمویل دولت بودیجه توسط هیواد نلی رزونامه

 .کاراند مشؽول آن در نفر

 

 لطیؾ داکتر توسط که است کابل در فعال های رسانه از 3 نسل روزنامه

 .نمود آؼاز فعالیت به و تاسیس 1391 سال در نظری

 و مزارشریؾ والیات در کابل شمول به چاپ، نسخه 1000 روزنامه این

 میگردد توزیع نیز وردک میدان

 .اند ها خانم ان تن 7 که دارد کارمند 13 روزنامه این
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 نام رسانه  همیانی رزونامه

 موقعیت عمب لیسه رحمان بابا کابل،

 صاحب امتیاز رادیو سپوژمی

 مدیر مسوول  سمون ندیم

 شماره های تماس 0777989696_0202502100

Hamyanay.daily@gmail.com  برقینشانی: 

 نام رسانه  انصاؾروزنامه 

 موقعیت پل سوخته سرک شهید مزاری کابل،

 صاحب امتیاز عیسی حسینی مزاری سید

 مدیر مسوول  عیسی حسینی مزاری سید

 شماره های تماس 0700275828

hossainimazari@yahoo.com   برقینشانی: 

    2017افغانستانی رهنمای رسانه ها 

روزنامه همیانی از رسانه های فعال درکابل است که توسط شفیع هللا 

 .تاسیس و بهه فعالیت اؼاز نمود 1392اعظم در سال 

شماره چاپ شده و در کابل و والیات  1500این روزنامه در 

 مزارشریؾ، و میدان وردک توزیع میگردد

تن  3رورنامه همیانی توسط رادیو سپوژمی تمویل میگردد و هم اکنون 

 .در آن مشؽوک کاراند

 

روزنامه انصاؾ از رسانه های فعال در کابل است که توسط سید عیسی 

 .تاسیس گردید 1381حسینی مزرای در سال 

روزنامه انصاؾ توسط خبر گزاری صدای امثال تمویل میگردد و هم 

 .تن کارمند دارد 8اکنون 
 

mailto:hossainimazari@yahoo.com


 نام رسانه    24نامه  روز

 موقعیت کابل

 صاحب امتیاز لاسم نصر هللا دمحم

 مدیر مسوول  حسین علیزاده دمحم

 شماره های تماس 0776220107_0700599991

 @gmail.com456Dahly.news  برقینشانی: 

The Afghanistan Express Daily   نام رسانه 

 موقعیت ابل،لب جر خیر خانه کا

 صاحب امتیاز یما ایثار  احمد

 مدیر مسوول  ؼیاثی عبدالمعروؾ

 شماره های تماس 0797599998

exress.comMaruf.ghiasee@theafghanistan  برقینشانی: 

    2017افغانستانی رهنمای رسانه ها 

  نصرهللا لاسم دمحم توسط که است درکابل فعال های رسانه از 24 روزنامه

 . نمود آؼاز فعالیت وبه تاسیس

 . میگردد توزیع کابل در که میرسد چاپ به روزه همه نامه روز این

 .میگردد تمویل امتیاز صاحب توسط 24روزنامه

 

 فعال های ازرسانه  The Afghanistan Express Daily نامه روز

 .گردید تاسیس ایثار احمد توسط که است درکابل

 .میگردد توزیع کابل در که میرسد چاپ به روزه همه روزنامه این

 امتیاز صاحب خود توسط The Afghanistan Express Daily روزنامه

 .میگردد تمویل
 

mailto:Dahly.news456@gmail.com
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mailto:Dahly.news456@gmail.com
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 نام رسانه  جوان اندیشههفته نامه 

 موقعیت گوالیی حصه اول ،عمب شفاخانه فیضی کابل،

 صاحب امتیاز هللا عصمانی عطا

 مدیر مسوول  هللا عصمانی عطا

 شماره های تماس 0799469489

www.andishejawan.com  برقینشانی: 

 نام رسانه  نامه انسجام هفته

 موقعیت 4سرخ ، کوچه اول سرای ؼزنی کوچه فروشگاه فاینست خانه  پل

 صاحب امتیاز انسجام ملی افؽانستان حزب

 مدیر مسوول  مصباح مهدی

 شماره های تماس 0790175519_0790692043_0795176619

editor@ensija.com  برقینشانی: 

    2017افغانستانی رهنمای رسانه ها 

 توسط که است کابل در فعال های رسانه از جوان اندیشه تامه هفته

 .نمود آؼاز فعالیت به و تاسیس 1392 سال در عثمانی عطاوهللا

 والیات در کابل شمول به که میگردد چاپ نسخه 5000 در نامه هفته این

 .میگردد توزیع نیز بدخشان و تخار، بؽالن، ، کندز

 8 اکنون هم و میگردد امتیازتمویل صاحب توسط جوان اندیبشه نامه هفته

 کاراند مشؽول ان در تن
 

 حزب تومسط که است کابل در فعال های رسانه از انسجام نامه هفته

 .برامد چاپ از و تاسیس 1388 سال در افؽانستان ملی انسجام

 والیات در کابل شمول به که میگردد چاپ نسخه 1000 در نامه هفته این

 .میگردد توزیع هرات و بلخ دایکندی، ؼزنی، بامیان،

 6 اکنون هم و میگردد تمویل شخصی بودیجه توسط انسجام نامه هفته

 .کاراند ل.مشػ ان در کارمند
 



 نام رسانه  افؽان ملت هفته نامه 

 موقعیت سیلو 4میدان، سرک  میرویسکابل، 

 صاحب امتیاز افؽان ملت حزب

 مدیر مسوول  هللا عالمی حمید

 شماره های تماس 0796500660

@yahoo.com709H.a  برقینشانی: 

 نام رسانه  اور نامههفته 

 موقعیت هوتل آریانا کابل، کوته سنگی کابل،

 صاحب امتیاز هللا بارکزی حفیظ

 مدیر مسوول  هللا بارکزی حفیظ

 شماره های تماس 0700241677

 iz_p@yahoo.com  برقینشانی: 

    2017افغانستانی رهنمای رسانه ها 

هفته نامه اور از رسانه های فعال درکابل است که توسط حفیظ هللا 

 .بارکزی تاسیس گردید

 .این هفته نامه در هر هفته به چاپ میرسد که در کابل توزیع میگردد

 .هفته نامه اور توسط خود صاحب امتیاز تمویل میگردد 
 

 انجینیر توسط که است کابل در فعال های رسانه از ملت افؽان نامه هفته

 .اؼازنمود فعالیت وبه تاسیس 1345 سال در فرهاد دمحم ؼالم

 از خارج و داخل ودر میشود چاپ نسخه 5000 تعداد به نامه هفته این

 .میگردد توزیع کشور

 15 اکنون هم و شده تمویل ملت افؽان حزب توسط ملت افؽان نامه هفته

 .اند خانم آن تن3 که .کاراند مشؽول آن در نفر

mailto:Iz_p@yahoo.com


 نام رسانه  نامه آبادی  هفته

 موقعیت 4Bخیرخانه، پنجصد فامیلی، بالک  کابل،

 صاحب امتیاز خدمات فرهنگی عمران انجمن

 مدیر مسوول  دمحم دانشجو خان

 شماره های تماس 0786257257

 @yahoo.com3Danishjoo  برقینشانی: 

 نام رسانه  ملی  آجندایهفته نامه 

 موقعیت کارته آریانا، سرک سوم کابل،

 صاحب امتیاز اجندای ملی کنفرانس

 مدیر مسوول  پریانی نظری

 شماره های تماس 0700263152

 Agenda.national@yahoo.comn  برقینشانی: 

    2017افغانستانی رهنمای رسانه ها 

 توسط که است درکابل فعال های رسانه از ملی آجندای نامه هفته

 .گردید تاسیس ملی اجندای کنفرانس

 .میگردد توزیع کابل در و میرسد چاپ به هفته هر در نامه هفته این

 .میگردد تمویل امتیاز صاحب توسط ملی آجندای نامه هفته
 

هفته نامه آباد از رسانه های فعال در کابل است که توسط خان دمحم 

 .تاسیس گردید 1384دانشجو در سال 

نسخه چاپ و در کابل ،مزار، لندهار، و هرات  5000این هفته نامه در 

هفته نامه آبادی توسط نشر اعالنات و فروش آن تمویل . توزیع میگردد

تن ان خانم ها  3نفر در آن مشؽول کار اند که  10میگردد که هم اکنون 

 .اند

  

mailto:Danishjoo3@yahoo.com
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 نام رسانه  طبابت آسمانهفته نامه 

 موقعیت سر کاریز ، ناحیه ششم کابل،

 صاحب امتیاز مرتضی میری سید

 مدیر مسوول  مرتضی میری سید

 شماره های تماس _0744019155_0793117040

 @yahoo.com1369Murtzaz_miri  برقینشانی: 

 نام رسانه  سالم نوباهفته نامه 

 موقعیت ، پل سرخ گذشه از مسجد عمرجان لندهاری3کارته چهار کابل،

 صاحب امتیاز علمی فرهنگی آشیانه جوان نهاد

 مدیر مسوول  حسینی حلیمه

 شماره های تماس 0202504834

 @gmail.com1388Yn.foundation  برقینشانی: 

    2017افغانستانی رهنمای رسانه ها 

هفته هامه آسمان طبابت از رساهه های فعال در کابل است 
 .که تىسط سید مرتض ی میری تاسیس گردید

این هفته ماهه در هرهفته هامه به چاپ میرسد که درکابل 
 .تىزیع میگردد

هفته هامه آسمان طبابت تىسط خىد صاحب امتیاز تمىیل 
 .میگردد

 

 نهاد توسط که است کابل در فعال های رسانه از سالم بانو نامه هفته

 .گردید تاسیس 1391 سال در جوان آشیانه فرهنگی و علمی

 .میگردد توزیع کابل در و میشود چاپ نسخه 2000 در نامه هفته این

 تن5 اکنون هم و میگردد تمویل شخصی بودیجه از سالم بانو نامه هفته

 .اند خانم آنها تمام که کاراند مشؽول ان در

 

mailto:Murtzaz_miri1369@yahoo.com
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 نام رسانه  برگهفته نامه 

 موقعیت بوری، چهار راهی شهیدکابا،ده

 صاحب امتیاز شهبد کا ظمی بنیاد

 مدیر مسوول  الحك مراد فضل

 شماره های تماس 0784180018

 bargweekly@gmail.com  برقینشانی: 

 نام رسانه  برخلیکهفته نامه 

 موقعیت خوشحال خان، ممابل مسجد کویتی کابل،

 صاحب امتیاز امین بنیاد

 مدیر مسوول  ربی وردک فضل

 شماره های تماس 0799384665

 weeklybarkhleek@gmail.com  برقینشانی: 

    2017افغانستانی رهنمای رسانه ها 

 شهید بنیاد توسط که است کابل در فعال های رسانه از برگ نامه هفته

 .گردید تاسیس کاظمی

 و بامیان پروانؾ کابل، در میگردد چاپ نسخه 3000 در نامه هفته این

 .میگردد توزیع لوگر

 . میکردد تمویل کاظمی شهید بنیاد توسط نامه هفته این

 

 

هفته نامه بر خیک از رسانه های فعال در کابل است که توسط فضل ربی 

 .تاسیس گردید 1384وردک  در سال 

نسخه چاپ میگردد که به شمول کابل ئذ والیات  3500این هفته نامه در 

کنر،ننگرهار، پروان، وردک، لؽمان، مزارشریؾ و پشاور نیز توزیع 

 .میگردد

بنیاد امین تمویل میگردد و هم .هفته نامه بر خلیک توسط نشر اعالنات 

 .نفر کارمند دارد 12اکنون 

 

mailto:bargweekly@gmail.com
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 نام رسانه  نامه پاک اندیشان هفته

 موقعیت ممابل پوهنتون دعوت کابل،

 صاحب امتیاز پاک اندیشان انجمن

 مدیر مسوول  حشمت فرخ دمحم

 شماره های تماس _0790699001

 @yahoo.com20Pakandishan  برقینشانی: 

 نام رسانه  پکتیا ؼژ هفته نامه 

 موقعیت کارته نو، سرک سوم رحمن مینه کابل،

 صاحب امتیاز ضیا آرمان دمحم

 مدیر مسوول  عمری

 شماره های تماس 0700151190_0700298964

 Paktia_ghag.afghanistan@yahoo.com  برقینشانی: 

    2017افغانستانی رهنمای رسانه ها 

 انجمن توسط که است درکابل فعال های رسانه از اندیشان پاک نامه هفته

 .امد بیرون چاپ از و گردید تاسیس 1392 سال در اندیشان پاک

 .میگردد توزیع والیات و کابل در چاپ نسخه 1000 در نامه هفته این

 5 اکنون هم و میگردد تمویل اندیشان پاک انجمن اندیشان پاک نامه هفته

 .دارد کارمند نفر

 

هفته نامه پکتیا ؼژ از رسانه ها یفعال در کابل میباشد که توسط دمحم ضیا 

 .تاسیس گردید 1382آرمان در سال 

نسخه به چاپ میرسد که در شمول کابل  2000این هفته نامه هر هفته در 

 .والیت کشور نیز توزیع میگردد 24در 

نفر در  5این هفته نامه توسط دمحم ضیا آرمان تمویل میگردد که هم اکنون 

 .ان مشؽول کاراند که ین تن آن خانم اند
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 نام رسانه  التدار ملی  هفته نامه

 موقعیت چهار راهی پل سرخ ممابل مسجد عمرجان لندهاری کابل،

 صاحب امتیاز حزب التدار ملی افؽانستان

 مدیر مسوول  سید دمحم علی رضوانی

 شماره های تماس 0799348791

 @yahoo.com2006Alirezvani  برقینشانی: 

 نام رسانه  التصاد هفته نامههفته 

 موقعیت جاده ابن سینا،نبش چهار راهی کارته مامورین  کابل،

 صاحب امتیاز فرید رحمانی احمد

 مدیر مسوول  فرید رحمانی  احمد

 شماره های تماس 0708887888_0795992281

 We.kabul@gmail.com  برقینشانی: 

    2017افغانستانی رهنمای رسانه ها 

 دمحم سید توسط که  است درکابل فعال های رسانه از ملی التدار نامه هفته

 .گردید تاسیس 1381 درسال رضوانی علی

 دروالیات کابل شمول به میرسد چاپ به نسخه  4000 در نامه هفته این

 از وشماری و هرات،ؼزنی،سرپل،بامیان،دایکندی،ؼور،پروان بلخ،

 .میگردد توزیع نیز کشور دیگر والیات

  اکنون هم که میگردد تمویل التدارملی حزب توسط ملی التدار نامه همفته

 .دارد کارمند نفر 23

 احمد توسط که میباشد کابل در فعال های رسانه از هفته التصاد نامه هفته

 .نمود آؼاز فعالیت به و تاسیس 2013 در رحمانی فرید

 پروان ، ،بؽالن کابل در و چاپ نسخه 2000 در هفته هر نامه هتفه این

 .میگردد توزیع کند و پنجشیر ،

 هم و میگردد تمویل رحمانی فرید احمد توسط هفته التصاد نامه هفته

 .است خانم ان یکتن که دارد کارمند تن 5 اکنون
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 نام رسانه  پیام مجاهد   نامه هفته

 موقعیت وزیر دمحم اکبرخان 12سرک  کابل،

 صاحب امتیاز سالم احمدی دمحم

 مدیر مسوول  فرارود هوشمند

 شماره های تماس 0700278078_0700701034

 payamemojahed@yahoo.com  برقینشانی: 

 نام رسانه  نامه پیام ملت هفته

 موقعیت کابل، شهر نو ممابل لوی سارنوالی 

 صاحب امتیاز الحاج عبدالمهار سروری

 مدیر مسوول  سروری سمیع الرحمن

 شماره های تماس 0799219213_077783006

 Sarwari.samiurahman@gmail.com  برقینشانی: 

    2017افغانستانی رهنمای رسانه ها 

 شهید توسط که است کابل در فعال های رسانه از مجاهد پیام نامه هفته

 .گردید تاسیس 1357 سال در مسعود شاه احمد

 در کابل شمول به که میگردد چاپ نسخه 2000 در نامه هفته این

 .میگردد توزیع نیز کشور شمالشرق

 و میگردد تمویل  امتیاز صاحب شخصی بودیجه از مجاهد پیام نامه هفته

 .دارد کارمند تن 12 اکنون هم

 

هفته نامه پیام ملت از رسانه های فعال در کابل است که توسط الحاج 

 .تاسیس و از چاپ برامد 1379عبدالمهار سروری در سال 

نسخه چاپ  ودر سراسر کسور توزیع میگردد  10000این هفته نامه در 

 .تن کارمند دارد 8و هم اکنون 

mailto:payamemojahed@yahoo.com
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 نام رسانه  (7)نامه تحلیل هفت  هفته

راهی شهید، دهبوری کابل، چهار  موقعیت 

 صاحب امتیاز لطیؾ سجادی سید

 مدیر مسوول  امیری زهرانجیب هللا 

 شماره های تماس 0797898828

 @yahoo.com7Tahlil  برقینشانی: 

 نام رسانه  نامه ترجمان  هفته

 موقعیت ، کلوله پشته،سرک برج برق خانه دوم کابل

 صاحب امتیاز هللا حسیب

 مدیر مسوول  مختار  روکی

0799892882_0786570858  شماره های تماس 

Hasib.jallal@gmail.com   برقینشانی: 

    2017افغانستانی رهنمای رسانه ها 

 حسینی فریبا توسط که است کابل در فعال های رسانه از تحلیل نامه هفته

 .گردید تاسیس 1391 سال در

 والیات در کابل شمول به که میگردد چاپ نسخه 1000 در نامه هفته این

 .میگردد توزیع نیز بامیان و ؼزنی

 5 اکنون هم و میگردد تمویل شخصی بودیجه توسط 7 تحلیل نامه هفته

 .اند خانم آن تن 2 که کاراند مشؽول ان  در تن

 از جمعی توسط که است کابل در فعال های رسانه از ترجمان نامه هفته

 .گردید تاسیس 1392 سال در التحصیالن فارغ

 مزار و کابل والیات در و میگردد چاپ شماره 500 در نامه هفته این

 .میگردد توزیع شریؾ

   اکنون هم و میگردد تمویل اعالنات نشر و اعانه توسط ترجمان نامه هفته

 .کنند می کار آن در تن 25
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 نام رسانه  مثبت تؽیرهفته نامه 

 موقعیت پل سرخته، گوالیی دواخانه کابل،

 صاحب امتیاز نیکزاد منصور

 مدیر مسوول  صارد مرتضی

 شماره های تماس 0777761343_0782710765

 eresampp@gmail.com  برقینشانی: 

 نام رسانه  ثبوتهفته نامه 

 موقعیت 126راهی دهمزنگ عمب خانه علم و فرهنگ، خانه  کابل،چهار

 صاحب امتیاز جاویده احمدی هندوی.پ

 مدیر مسوول  مختار حکیم

 شماره های تماس 0700277559

 Jawida.ahmadi@suboot.org.af  برقینشانی: 

    2017افغانستانی رهنمای رسانه ها 

هفته نامه تؽیر مثبت از رسانه های فعال در کابل است که توسط انجمن 

 .تاسیس گردید 1392تؽیر مثبت در سال 

نسخه چاپ در کابل والیات لاير هرات ، و  3000این هفته نامه در 

 .مزارشریؾ توزیع میگردد

نفر در  7این هفته نامه توسط منصور نیکزاد تمویل میگردد و هم اکنون 

 .آن مشؽول کار اند

 

 احمدی جاویده توسط که است درکابل فعال های رسانه از ثبوت نامه هفته

 .گردید تاسیس 1388 سال در هللا سمیع  و

 کندز، والیات و کاب در  میشود چاپ نسخه 3000 در نامه هفته این

 .میگردد توزیع محالی های رادیو و ننگرهار ، کندهار هرات، بلخ،

 .اند ها خانم آن تن 8 که دارد کارمند نفر 13 ثبوت نامه هفته

 

mailto:eresampp@gmail.com
mailto:Jawida.ahmadi@suboot.org.af


 نام رسانه  تکهفته نامه 

 موقعیت ، انستیتوت ابن سینا 4کارته  کابل،

 صاحب امتیاز خموش یاسین

 مدیر مسوول  خموش شاسین

 شماره های تماس 0799128500

takwweekly@gmail.com  برقینشانی: 

 نام رسانه  نامه جوانان میهن  هفته

 موقعیت اکبرخان ،ساحه ب، عمب مسجد جامع وزیردمحم14سرک

 صاحب امتیاز یوسؾ سیامک دمحم

 مدیر مسوول  نجیب هاشمی  سید

 شماره های تماس 0799214373_0700220941

@gmail.com1Youthweekly  برقینشانی: 

    2017افغانستانی رهنمای رسانه ها 

 خموش یاسین توسط که است کابل در فعال های رسانه از تک نامه هفته

 .امد برا بیرون چاپ از و تاسیس 1390 سال در

 والیات و کابل در که شود می چاپ نسخه 2000 در نامه هفته این

 .میگردد توزیع آباد جالل ، هرات=شبرؼان،ع ان،.پر مزارشریؾ،

 کار 4 اکنون هم و میگردد تمویل شخصی بودیجه توسط نامه هؽته این

 .هستند خانم آن تن 2 که دارد مند

  سال در که است درکابل فعال های رساته از طرؾ چهار نامه هفته

 .گردید تاسیس هاشمی یوسؾ دمحم توسط1382

 کابل شمول به که میگردد چاپ نسخه 2000تا 1500 در نامه هفته این

 .میگردد توزیع نیز وکنر . لؽمان ، ننگرهار لوگر، دروالیات

 های آگهی نشر و نامه هفته فروش توسط میهن جوانان نامه هفته

 مشؽول ان در کارمند نفر تن 6 اکنون وهم میگردد تمویل بازرگانی

 .کاراند



 نام رسانه  نامه چهار طرؾ هفته

 موقعیت (72)، اپارتمان 15، بالک 3مکرویان کابل،

 صاحب امتیاز ه ضیامسعود

 مدیر مسوول  ضیا مسعوده

 شماره های تماس 0779524059_0786500122

 masoodazia@gmail.com  برقینشانی: 

 نام رسانه  حریت نامههفته 

 موقعیت خان مسجد کویتی سرک شرق کابل،خوشحال

 صاحب امتیاز آباد علمی او کلتوری تولنه نظر

 مدیر مسوول  داود سلیم دمحم

 شماره های تماس 0799569166

 horyatweekly@gmail.com  برقینشانی: 

    2017افغانستانی رهنمای رسانه ها 

 مسعوده توسط که است درکابل فعال های رسانه از طرؾ چهار نامه هفته

   تاسیس 1389 درسال ضیا

 .گردید

 والیات در کابل شمول به که میگردد چاپ نسخه 5000 در نامه هفته این

 .میگردد توزیع نیز وسرپل هرات مزار،

 موسس شخصی بودیجه و اعالنات نشر توسط  طرؾ چهار نامه هفته

 از که کاراند مشؽول آن در کارمند نفر 12 اکنون هم و گردد می تمویل

 .اند ها خانم آن تن 6 جمله

  

 نظرآباد توسط که است درکابل فعال های رسانه از حریت نامه هفته

 .گردید تاسیس تولنه اوکلتور علمی

 میگردد توزیع کابل در که میرسد چاپ به هفته هر در نامه هفته این

 .میگردد تمویل امتیاز صاحب خود توسط حریت نامه هفته
 

mailto:masoodazia@gmail.com
mailto:horyatweekly@gmail.com


 نام رسانه  هوا در هفت روز نامههفته 

 موقعیت 13، چهار راهی انصاری سرک کلوله پشته، سرککابل

 صاحب امتیاز شریؾ شاه شور انجینیر

 مدیر مسوول  هللا طاهری  نعمیت

 شماره های تماس 0799557009_0700557009

 day@gmail.com7Eva.in  برقینشانی: 

 نام رسانه  خردهفته نامه 

شهیدچهل متره می دان هوای، چهار راهی  سرک  موقعیت 

 صاحب امتیاز کریم ایمان فضل

 مدیر مسوول  روستاپور جاوید

 شماره های تماس 0799200579-0797359890

 info@kheradonline.org  برقینشانی: 

    2017افغانستانی رهنمای رسانه ها 

 توسط که است کابل در فعال های رسانه از روز هفت در هوا نامه هفته

 .گردید تاسیس 1390 سال در شور شاه شریؾ انجینیر

 .میگردد توزیع کشور سراسر در و چاپ نسخه 1000 در نامه هفته این

 تمویل شخصی بددیجه و بازرگانی های آگهی نشر توسط نامه هفته این

 کاراندو مشؽوب آن در نفر 4 اکنون هم و میگردد

 614 ثبت شماره

 کریم فضل توسط که است کابل در فعال های رسانه از خرد نذامه هفته

 .نموود آؼاز فعالیت به و تاسیس 11389 سال در ایماق

 در کابل شمول به که میشود چاپ به نسخه 2000 در نامه هفته این

 .میگردد توزیع نیز پروان و تخار کندز، والیات

 تن 5 اکنون هم و میگردد تمویل ایماق کریم فضل توسط نامهخرد هفته

 .کاراند مشؽول آن در
 

mailto:Eva.in7day@gmail.com
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 نام رسانه  دیده بان  نامههفته 

 موقعیت  11شورای ملی سرک  سرککابل، 

 صاحب امتیاز بهسودی فروغ

 مدیر مسوول  بهسودی فروغ

 شماره های تماس 0799799173_0799799173

 Frogh_behsodi@yahoo.com  برقینشانی: 

 نام رسانه  رسالت حوزه  نامههفته 

 موقعیت ، سرک للعه وزیر3کارته  کابل،

 صاحب امتیاز علمی فرهنگی حوزه علمیه رسالت مجتمع

 مدیر مسوول  جواد صالحی دمحم

 شماره های تماس 0799556557_0799628889

 M_zatarjafari@yahoo.com  برقینشانی: 

    2017افغانستانی رهنمای رسانه ها 

 فروغ توسط که است کابل در فعال های رسانه از بان دیده نامه هفته

 .نمود آؼاز فعالیت به و تاسیس 1388  سال در بهسودی

 بامیان والیات و کابل در میرسد چاپ به نسخه 4000 در نامه هفته این

 .میگردد توزیع وؼزنی

   در تن 7 اکنون هم و میگردد تمویل شخصی بودیجه توسط نامه هفته این

 .اند ها خانم آن تن 4 که کاراند مشؽول ان

 

هفته نامه رسالت حوزه از رسانه ئهاب فعال در کابل است که توسط آیت 

 .تاسیس گردید 1386هللا صالحی مدرس در سال 

نسخه چاپ میگردد در کابل در والیات ؼزنی ،  4000این هفته نامه در 

 .بامیان و پروان توزیع میگردد

هفته نامه رسالت حوزه توسط مجتمع علمی فرهنگی حوزه علمیه رسالت 

 تمویل میگردد که در 

 .نفر مشؽول کاراند 6آن  

 

mailto:Frogh_behsodi@yahoo.com
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 نام رسانه  دهکده دنیایهفته نامه 

 موقعیت رایو تلویزیون، شهرک محمود رالی عمبکابل، 

 صاحب امتیاز بهروز فرهاد

 مدیر مسوول  هللا ساویز صفی

 شماره های تماس 07768403040

 Kapisa.css@gmail.com  برقینشانی: 

 نام رسانه  دیپلوماسیهفته نامه 

 موقعیت ، سرک شهید مزرای، ایستگاه مدرسهکابل

 صاحب امتیاز لطیؾ نظری داکتر

 مدیر مسوول  داکتر لطیؾ نظری

 شماره های تماس 0798273838_0798993101

 @gmail.com222Jawadrahmani  برقینشانی: 

    2017افغانستانی رهنمای رسانه ها 

 فرهاد توسط که است درکابل فعال های رسانه از دهکده دنیای نامه هفته

 .گردید تاسیس بهروز

 .میگردد توزیع درکابل که میرسد چاپ به هرهفته در نامه هفته این

 .میگردد تمول امتیاز صاحب خود بودیجه توسط دهکده دنیای نامه هفته

 

هفته نامه دیپو ماسی از رسانه های فعال در کابل است که توسط داکتر 

 .تاسیس گردید 1392لطیؾ نظری درسال 

 .نسخه چاپ میگردد و در کابل توزیع میگردد 1000این هفته نامه در 

 6هفته نامه دیپلو ماسی توسط بودیجه شخصی تمویل می شود و در آن 

 دتن  4نفر مشؽول کاراند که 

 .آن خانم ها هستند

mailto:Kapisa.css@gmail.com
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 نام رسانه  رشدهفته نامه 

 موقعیت ، پل سرخ کوچه سابك استاد محمیك3کارته  کابل،

 صاحب امتیاز عارؾ حیدری دمحم

 مدیر مسوول  میثم احسانی سید

 شماره های تماس 0778074688

 @yahoo.com2012Rushd_  برقینشانی: 

 نام رسانه  نامه سبز هتفه

دشت برچی، ایستگاه پل خشک  کابل،  موقعیت 

 صاحب امتیاز سبز افؽانستان  سازمان

 مدیر مسوول  محبوب ظاهر

 شماره های تماس 0799174419_0786177221

Zahirmahboob21@gmail.com   برقینشانی: 

    2017افغانستانی رهنمای رسانه ها 

 عارؾ دمحم توسط که است کابل در فعال های رسانه از رشد نامه هفته

 .گردید تاسیس 1390 سال در حیدری

 و بامیان ، والیات و کابل در و چاپ نسخه 2000 در نامه هفته این

 میگردد توزیع مزراشریؾ

 نفر 8 اکنون هم و میگردد تمویل امتیاز صاحب توسط رشد نامه هفته

 .هستند ها خانم آن تن 4 که کاراند مشؽول دران

 

 محبوب ظاهر توسط که است کابل در فعال های رسانه از سبز نامه هفته

 .گردید تاسیس 1390 سال در

 .میگردد توزیع کابل در میرسد چاپ بهخ نسخه 1000 در دنامه هفته این

 و میگردد تمویل سازمان اعضای و شخصی بودیجه توسط نامه هفته ایتن

 .اند ها خانم آن تن 3 که دارد کارمند نؽر 7 اکنون هم

 

mailto:Rushd_2012@yahoo.com
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 نام رسانه  هفته نامه سفیر 

 موقعیت جاده  کارته پروان اول

 صاحب امتیاز دمحم کاظم رستمی 

 مدیر مسوول  هللا نادری بسم

 شماره های تماس 0702941494

besmillah19@yahoo.com  برقینشانی: 

 نام رسانه  شهادتهفته نامه 

 موقعیت خوشحال خان مینه کابل،

 صاحب امتیاز اسالمی افؽانستان  حزب

 مدیر مسوول  کامه وال عبدهللا

 شماره های تماس 0202561632-0700634797

 Shahadatnews.kabul@gmail.com  برقینشانی: 

    2017افغانستانی رهنمای رسانه ها 

 1390 درسال که است کابل در فعال های رسانه از سفیر نامه هفته

 .برامد چاپ از و تاسیس

 مزارشریؾ، کابل، والیات در و چاپ نسخه 2000 در نامه هفته این

 .میگردد توزیع وردگ میدان

 .باشد می خانم آن تن 1 که دارد کارمند 7 سفیر نامه هفته

هفته نامه از رسانه های فعال در کابل است که توسط حزب اسالمی در 

 .تاسیس گردید 1378سال 

نسخه چاپ و در سراسر افؽانستان توزیع  5000این هفته نامه در 

 .میگردد

نفر  6هفته نامه شهادت توسط حزب اسالمی تمویل میگردد و هم اکنون 

 .در آن مشؽول کار اند

mailto:Shahadatnews.kabul@gmail.com


 نام رسانه  نامه صحیفه  هفته

 موقعیت دهبوری کابل،

 صاحب امتیاز دمحم اکبری استاد

 مدیر مسوول  هاشم  دمحم

 شماره های تماس 0700343532

 fasehy@gmail.com  برقینشانی: 

 نام رسانه  عدالت و توسعه  هفته نامه

 موقعیت سجد عمرجان لندهاریمکوچه  ،سرخ  پل کابُل چهار راهی

 صاحب امتیاز و توسعه حزب عددالت

 مدیر مسوول  دمحم جواد حسینی

 شماره های تماس 0700292602_0783232290-

 kabul@gmail.com1371omid  برقینشانی: 

    2017افغانستانی رهنمای رسانه ها 

 دمحم استاد توسط که است کابل در فعال های رسانه از صحیفه نامه هفته

 ..گردید تاسیس 1388 سال در اکیری

 ؼزنی، والیات در کابل شمول به که چاپ نسخه 4000 در نامه هفته این

 .میگردد توزیع نیز هرات بامیان

 کارمند نفر 10 اکنون هم که میگردد تمویل موسس توسط نامه هفته این

 . دارد

 

 دمحم توسط که است کابل در فعال های رسانه از توسعه و عدالت نامه هفته

 .گردید تاسیس حسینی جواد

 بامیان، والیات و کابل، در میگردد چاپ نسخه 2500 در نامه هفته این

 .میگردد توزیع بدخشان و دایکندی

 .دارد کارمند نفر 3 و

 

mailto:fasehy@gmail.com
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 نام رسانه  عماب نامههفته 

 موقعیت جاده دارالمان نزدیک سفارت شوروی کابل،

 صاحب امتیاز میهن  جعفر

 مدیر مسوول  هللا شریفی بسم

 شماره های تماس 0700720953_0770002653

B_sharefi@yahoo.com   برقینشانی: 

 نام رسانه  نامه فراز اندیشه هفته

 موقعیت جاده شهید مزرای، گوالیی مهتاب للعه کابل،

 صاحب امتیاز عدالخواهان افؽانستان  ائتالؾ

 مدیر مسوول  علی امینی لیالت

 شماره های تماس 0799314938

 :برقینشانی  ندارد

    2017افغانستانی رهنمای رسانه ها 

 شریفی هللا بسم توسط که است کابل در فعال های رسانه از عماب نامه هفته

 .برامد چاپ از و تاسیس 1386 سال در

 .میگردد توزیع کابل در و  چاپ نسخه 2000 در نامه هفته این

 ر د نفر 19 اکنون هم و میگردد تمویل نهاد اعضای توسط عماب نامه هفته

 .هستند خانم آن تن 2 که کاراند مشؽول آن

 ُُ 

 لیالت توسط که است کابل در فعال های رسانه از اندیشه فراز نامه هفته

 .گردید تاسیس 1382 سال در امینی علی

 در کابل، شمول به که میگردد چاپ نسخه 5000 در نامه هفته این

 زیع.ت نیز ودایکندی  ؼزنی هرات، ، مزراشریؾ ، بامیان والیات

 .میگردد

  اکنون هم که میگردد تمویل شخصی بودیجه توسط اندیشه فراز نامه هفته

 .هستند ها خانم آن تن 4 که دارد کارمند نفر 12

 

mailto:B_sharefi@yahoo.com


 نام رسانه  نامه کابل شاهان هفته

 موقعیت پشته ممابل سرک شرکت  کابل، کلوله

 صاحب امتیاز هللا ساحل صدیك

 مدیر مسوول  هللا ساحل صدیك

 شماره های تماس 0799888389

 isprsafg@imap.cc  برقینشانی: 

 نام رسانه  کلیدهفته نامه 

 موقعیت ، کوچه  مسجد ازبک ها3کارته  کابل،

 صاحب امتیاز احمد زهین شهیر

 مدیر مسوول  آلا شیرین لعل

 شماره های تماس 0772128116_0202500717

isprcafg@imap.cc  برقینشانی: 

    2017افغانستانی رهنمای رسانه ها 

 ساحل هللا صدیك توسط که است کابل های رسانه از شاهان کابل نامه هفته

 .نمود آؼاز  فعالیت به و گردید تاسیس 1385 سال در

 والیات و کابل  در که میگردد چاپ نسخه هزار 6000 در نامه هفته این

 .میگردد توزیع هرات و مزارشریؾ ، لندهار آباد، جالل لؽمان،

  اکنون هم و میگردد تمویل شخصی بودیجه توسط شاهان کابل نامه هفته

 .کارمیکند ۀن در تن2

 

 موسسه توسط که است کابل در فعال های رسانه از کلید نامه هفته

 فعلیت وبه تاسیس 1381 در افؽانستان برای بشری و انکشافی خدامات

 .نمود آؼاز

 کشور والیات تمام در و چاپ نسخه هزار 25 – 20 دربین نامه هفته این

 .میگردد توزیع

 .دارد والیات مرکز در  کارمند نفر 14 نامه هفته این

 

mailto:isprsafg@imap.cc


 نام رسانه    گزینشهفته نامه 

 موقعیت گوالیی دواخانه مارکیت ولی عصر  دهبوریکابل، 

 صاحب امتیاز کاظم حسینی بامک  دمحم

 مدیر مسوول  کاظم حسینی بامک  دمحم

 شماره های تماس 0700298243

 gozinishweekly@yahoo.com  برقینشانی: 

 نام رسانه  لوی افؽانستان هفته نامه 

 موقعیت (91)، شش درک سرک دوم خانه نمبر کابل

 صاحب امتیاز حیران عطاوهللا

 مدیر مسوول  هللا خان امرخیل  رحمت

 شماره های تماس 0780913291

Loy.afghanistan.weekly@gmail.com   برقینشانی: 

    2017افغانستانی رهنمای رسانه ها 

هفته نامه گزینش از رسانه های فعال در کابل است که توسط حسن بامک 

 تاسیس گزدید 1390در سال 

هزار نسخه چاپ به شمول کابل  در والیات  3000این هفته نامه در

 پروان، بامیان، ؼزنی، و دایکندی توزیع میگردد

نفر  3هفته نامه گزینش توسط بودیجه شخصی تمویل میگردد هم اکنون 

 .تن آن خانم یباشد مشؽول کاراند 1کارمند که 

 

هفته نامه لوی افؽانستان از رسانه های فعال در مابل است که توسط 

 .تاسیس و به فعالیت آؼاز نمود  1392عطاوهللا حیران در سال 

نفر  3این هفته نامه توسط خود حاحب امتیاز تمویل میگردد که هم اکنون 

 .کارمند دار که همه اش مسلکی میباشد

 

mailto:gozinishweekly@yahoo.com
mailto:Loy.afghanistan.weekly@gmail.com


 نام رسانه  متحد نامههفته 

 موقعیت  3دهبوری ، سرک  کابل،

 صاحب امتیاز عبدالرحیم ایوبی  الحاج

 مدیر مسوول  احساس  عابد

 شماره های تماس 0700973322

 abidahsas@gmail.com  برقینشانی: 

 نام رسانه  نامه مجاهد هفته

، کلوله پشته شفاخانه پالستم4سرک  کابل،  موقعیت 

 صاحب امتیاز جمعیت اسالمی افؽانستان حزب

 مدیر مسوول  سامر ثمرالدین

 شماره های تماس 0788408635_0772036412

Mujahid1357@yahoo.com   برقینشانی: 

    2017افغانستانی رهنمای رسانه ها 

 الحاج توسط که است درکابل فعال های رسانه از محد نامه هفته

 .گردید تاسیس ایوبی عبدالرحیم

 .میگردد توزیع کابل در که میرسد چاپ به هرهفته در نامه هفته این

 .میگردد تمویل امتیاز صاحب توسط متحد نامه هفته
 

 فیسور پرو وسط که است کابل در فعال های رسانه از مجاهد نامه هفته

 . د نمو آؼاز فعالیت وبه تاسیس 1357 درسال ربانی برهاالئین

 والیات م کابل در میگردد چاپ نسخه هراز 2000 در نامه هفته این

 توزیع آباد جالل و کندهار، کندز، ، تخار بدخشان، مزارشریؾ، ، ،عرات

 .میگردد

 هم و تمویل افؽانستان اسالمی جمعیت حزب توسط مجاهد نامه هفته

 . کاراند مشؽول ان/ در نفر 12 اکنون

 

mailto:abidahsas@gmail.com
mailto:Mujahid1357@yahoo.com


 نام رسانه   محاذهفته نامه 

 موقعیت سرک وزارت داخله، جوار سفارت اندونیزیا کابل،

 صاحب امتیاز ملی اسالمی افؽانستان محاذ

 مدیر مسوول  حسن حمیار  دمحم

 شماره های تماس 0799569166

 haqyar@gmail.com  برقینشانی: 

 نام رسانه  مردمهفته نامه 

 موقعیت نزدیک لیسه محمود هوتکید، کوته سنگی کابل،

 صاحب امتیاز حزب حرکت سین حسین انوری

 مدیر مسوول  ضیا موسوی سید

 شماره های تماس 0776884117

 Musawizia@gmail.com  برقینشانی: 

    2017افغانستانی رهنمای رسانه ها 

 احمد سید پیر توسط که است کابل در فعال های رسانه از نحاذ نامه هفته

 . گردید تاسیس 1357 سال در گیالیی

 افؽانستان شمول به که میگردد چاپ نسخه هزار 5000 در نامه هفته این

 . میگردد توزیع نیز دوبی اردن، ، پاکستان به

 هم و شده تمویل افؽانستان اسالمی ملی محاذ تنظیم توسط موحاذ نامه هفته

 .میباشد خانم ان تن1 جمله از که .کاراند مشؽول آن در نفر 8 اکنون
 

 حرکت حزب توسط که است کابل در فعال های رسانه از مردم نامه هفته

 .برامد چاپ از و تاسیس

 ، ؼزنی ، هرات کابل، والیت در چاپ نسخه 2000 در نامه هفته این

 .میگردید توزیع بامیان و مزارشریؾ،

 کارمند 6 اکنون هم و میگردد تمویل حرکت حزب توسط مردم نامه هفته

 .هستند  ها خانم آن تن 4 که دارد
 

mailto:haqyar@gmail.com
mailto:Musawizia@gmail.com


 نام رسانه  مرسل نامههفته 

 موقعیت ، کوچه مسجد ازبک ها3کارته  کابل،

 صاحب امتیاز احمد زهین شهیر

 مدیر مسوول  مایار آمنه

 شماره های تماس 0771068888

 a.mayar@tkg.AF  برقینشانی: 

 نام رسانه  ملی  مشارکتهفته نامه 

 موقعیت ، سرک مسلکی هنرها، ممابل لیسه کابل

 صاحب امتیاز وحدت اسالمی افؽانستان حزب

 مدیر مسوول  هللا ذکی  حفیظ

 شماره های تماس 0799157371

@gmail.com2007h.zaki  برقینشانی: 

    2017افغانستانی رهنمای رسانه ها 

 موسسه توسط که است کابل در فعال های رسانه از مرسل نامه هفته

 .گردید تاسیس 1382 سال در افؽانستان برای بشری و انکشافی خدمات

 توزیع کشور سراسر در و چاپ نسخه 15000 در نامه هفته این

 .میگردد

 .اند خانم ان نت 5 که دارد کارمند نفر 6 مرسل نامه هفته
 

 نسخه هزار 6000 در که .میباشد کابل در فعال های رسانه از نامه هفته

  ؼزنی، ، وردک . میدان بامیان، ، کابل والیت در. میگردد چاپ

 .میگردد توزیع پلخمری و پروان ، دایکندی

 شخصی بودیجه و  تجراتی اعالنات توسط ملی مشارکت  نامه هفته

 .میگردد تمویل موسس

 .کاراند مشؽول دران نفر 14 اکنون هم و

 

mailto:a.mayar@tkg.AF


 نام رسانه  ه ممدم نامهفته 

 موقعیت پشته ، عمب هوتل مروارید کلولهکابل،

 صاحب امتیاز ابراهیمی عبدالعزیز

 مدیر مسوول  مختار حکیم

 شماره های تماس 0786373065_0704832307

 Ibrahim.gour@gmail.com  برقینشانی: 

 نام رسانه  نامه  موج نخست هفته

 موقعیت (موج نخست)جاده دانشکاه کابل، دفتر هفته نامه   کابل،

 صاحب امتیاز مهرنوش ضیاالحك

 مدیر مسوول  مهرنوش ضیاالحك

 شماره های تماس 0787346344

 Moj.nakhost@hotmail.com  برقینشانی: 

    2017افغانستانی رهنمای رسانه ها 

 عبدالعزیز توسط که است کابل در فعال های رسانه از ممدم نامه هفته

 .گردید تاسیس 1392  سال در ابراهیمی

 والیات از برخی و مابل در  چاپ نسخه  هزار 2000 در نامه هفته این

 آدرس 15000 بیش در همچنان و میگردد توزیع کشور دیگر

 .شود می فرستاده نیز الکترونیکی

 هم و میگردد تمویل اعالنات نشر و شخصی بودیجه توسط ممدم نامه هفته

 .کاراند مشؽول آن در زن و مرد نفر 15 اکنون

 

. جزئیات بیشتر در دسترس نیست  

mailto:Ibrahim.gour@gmail.com
mailto:Moj.nakhost@hotmail.com


 نام رسانه  نگرشهفته نامه 

 موقعیت گوالیی دواخانه، ناحیه سوم کابل،

 صاحب امتیاز اجتماعی نگرش نو  انجمن

 مدیر مسوول  نادری عبدالمیوم

 شماره های تماس 0799210099

 Negarish_naw@yahoo.com  برقینشانی: 

 نام رسانه  هفته نامه نننی افؽانستان 

 موقعیت 123پهلوی مدینه  بازار،سرک اول،خانه نمبر للعه فتح هللا،

 صاحب امتیاز احمد سلطان کریمی

 مدیر مسوول  هیت تحریر

 شماره های تماس 0788201297-0778826191

Info@afghanistantoday.org   برقینشانی: 

    2017افغانستانی رهنمای رسانه ها 

 انجمن توسط که است درکابل فعال های رسانه از نگرش نامه هفته

 .گردید  تاسیس نو نگرش اجتماعی

 .میگردد توزیع درکابل که میرسد چاپ دبه هفته هر در نامه هفته این

 .میگردد تمویل نو نگرش اجتماعی انجمن توسط نگرش نامه هفته

 

 توسط که است کابل در فعال های رسانه از افؽانستان نننی نامه هفته

 .نمود آؼاز فعالیت به و تاسیس افؽانستان مدیوتیک اداره

 کابل، والیت در و میگردد چاپ نسخه  هزار 5000 در نامه هفته این

 ننگرهار، کندهار، بامیانؾ سرپل، تخار، بؽالن، هرات، خوست،

 .میگردد توزیع مزارشریؾ و لؽمان،کندز

 اکنون هم و میگردد تمویل افؽانستان مدیوتیک اداره توسط نننی نامه هفته

 .کاراند مشؽول ان در نفر 5

 

mailto:Negarish_naw@yahoo.com
mailto:Info@afghanistantoday.org


 نام رسانه  ویارهفته نامه 

 موقعیت  موله کابل،چهار

 صاحب امتیاز هللا ویار استانکزی محب

 مدیر مسوول  استانکزی ویار

 شماره های تماس 07892362335_0788222238

 Weya_weekly@live.com  برقینشانی: 

 نام رسانه  هوساهفته نامه 

 موقعیت گوالیی حصه اول خیرخانه، شفاخانه افؽان  کابل،

 صاحب امتیاز داکتر عزیزهللا امیر پوهنمل

 مدیر مسوول  امین عبدالمنان

 شماره های تماس 0700303030_0707418603

 azizamirb@gmail.com  برقینشانی: 

    2017افغانستانی رهنمای رسانه ها 

 ویار هللا محب توسط که است درکابل فعال های رسانه از ویار نامه هفته

 .نمود اؼاز فعالیت به و تاسیس 2007 سال در

 و لوگر کابل، در میگردد چاپ نسخه هزار 3000 در نامه هفته این

 .میگردد توزیع  ننگرهار

 هم و میگردد تمویل شخصی بودیجه و اعالنات نشر توسط ویار نامه هفته

 .هستند خانم ان تن 2 که دارد کارمند نفر 10 اکنون

 

 پوهنمل توسط که است درکابل فعال های رسانه از هوسا طبی نامه هفته

 .تمود آؼاز فعالیت وبه تاسیس 1388 سال در امیر هللا عزیز داکتر

 توزیع والیات و کابل در میگردد چاپ نسخه 1000 در نامه هفته این

 .هستند ها خانم ان تن 3 که  دارد کارمند نفر 9 نامه هفته این .میگردد

 

 

mailto:Weya_weekly@live.com
mailto:azizamirb@gmail.com


 نام رسانه  یاتاهفته نامه 

 موقعیت (10)افشار کوچه بوتا، خانه نمبر کابل،

 صاحب امتیاز هادی لاسمی  دمحم

 مدیر مسوول  نبوی  یحیی

 شماره های تماس 0780445316_0770123405

 @gmail.com2013Yata.weekly.  برقینشانی: 

 نام رسانه  نامه جهان  هفته

 موقعیت کارته چهار ، ایستگاه حجاری ونجاری داخل کوچه اول کابل،

 صاحب امتیاز دمحم هارون اسدی الحاج

 مدیر مسوول  اسماعیل جهانگیر سید

 شماره های تماس 0791545403_0799042823

 asadi@jahanmedia.tv  برقینشانی: 

    2017افغانستانی رهنمای رسانه ها 

 از جمعی توسط که است کابل ددر فعال های رسانه از یاتا نامه هفته

 .نمود آؼاز فعالیت به و تاسیس محصلین

 .میگردد توزیع کابل در و میگردد چاپ نسخه 2000 در نامه هفته این

 در نفر 6 اکنون هم و میگردد تمویل امتیاز صاحب توسط یاتا نامه هفته

 .کاراند مشؽول آن

 

 1394 سال در که است کابل در فعال های رسانه از جهان نامه هفته

 .نمود آؼاز فعالیت وبه تاسیس

 از برخی و کابل در که میرسد چاپ به نسخه 2000 به نامه هفته این

 .میگردد توزیع والیات

  اکنون هم که . میگردد تمویل امتیاز صاحب خود توسط جهان نامه هفته

 .میباشد خانم ان تن 3 که اند کار مشؽول ان در نفر 7

 

mailto:Yata.weekly.2013@gmail.com
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 نام رسانه  نامه سپهر شهر هفته

 موقعیت ، کارته سه، محیب زاده سنتر منزل سومکابل

 صاحب امتیاز عکاش دالور

 مدیر مسوول  رامین شارق دمحم

 شماره های تماس 0787578635_0744019072

 @gmail.com14shareqRameen  برقینشانی: 

 نام رسانه  مدنیت هفته نامه راه

 موقعیت ،4 کارتهکابل، 

 صاحب امتیاز اشراق اصؽر

 مدیر مسوول  اشراق اصؽر

 شماره های تماس 0747665066-079700701

rmweekly@yahoo.com  برقینشانی: 

    2017افغانستانی رهنمای رسانه ها 

 عکاش توسط که است کابل در فعال های رسانه از شهر سپهر نامه هفته

 .نمود آؼاز فعالیت به و تاسیس  1393 سال در دالور

 ،و ؼزنی  ، کابل در که میگردد چاپ نسخه 2000  در نامه هفته این

 . میگردد توزیع مزارشریؾ

 تمویل اتیاز صاحب خود شخصی بودیجه توسط شهر سپهر نامه هفته

 طبمه از آن تن 5 که کاراند مشؽول نفر 10 ان در اکنون هم که .میگردد

   .میباشد اناث

 اصؽر توسط که است کابل در فعال هاب رسانمه از مدنیت راه نامه هفته

 .نمود آؼاز فعالیت وبه تاسیس 1391 سال در اشراق

 در کابل شکمول بخه که میرسد چاپ به نسخه 2000 در نامه هفته این

 مشؽول ان در نفر 12 اکنون هم و میگردد توزیع ودایکندی ؼور والیات

 .هستند ها خانم ان تن6 که کاراند

mailto:Rameenshareq14@gmail.com
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 نام رسانه  نامه رستا خیز هفته

 موقعیت چهار راهی ترافیک، سمت چپ، کوچه پنچم کابل،

 صاحب امتیاز پدرام  لطیؾ

 مدیر مسوول   نجیب بارور

 شماره های تماس 0793363636

 Rastakhiz.weekly@gmail.com  برقینشانی: 

 نام رسانه  افؽان زمین زننامه  هفته 

 موقعیت   1365صمدوکیل،پل سرخ،کارته چهار،خانه  کابل،کوچه

 صاحب امتیاز تعلیمی زنان صارم مرکز

 مدیر مسوول  مرتضی صارم

 شماره های تماس 0766779440_0777761343

saem@awec.info   www.awec.info  برقینشانی: 

    2017افغانستانی رهنمای رسانه ها 

  توسط که است درکابل فعال های رسانه از زمین افؽان زن نامه هفته

 .گردید تاسیس 1393 سال در صارم زنان مرکزتعلیمی

 .میگردد توزیع درکابل که میرسد چاپ به هرهفته در نامه هفته این

 .میگردد تمویل صارم مرکزتعلیمی توسط زمین افؽان زن نامه هفته

 

 لطیؾ توسط که است کابل در فعال های رسانه از رستاخیز نامه هفته

 .گردید تاسیس 1394 سال در پدرام

 کابل در  که میرسد چاپ به نسخه 1000 به هفته هر در نامه هفته این

 . میگردد توزیع

 . میگردد تمویل امتیاز صاحب توسط رستاخیز نامه هفته
 

mailto:Rastakhiz.weekly@gmail.com
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 نام رسانه  نامه سوالیه هفته

 موقعیت سرک اول پروژه تایمنی کابل،

 صاحب امتیاز سعید جواد سلطانی

 مدیر مسوول  سارا افضلی

 شماره های تماس 0765919191

@gmail.com786Saraafzali    برقینشانی: 

 نام رسانه  نامه محور ملی  هفته

 موقعیت 211سه، سرک حموق بشر ، گذشته از ناحیه شمم شهر داری  کارته

 صاحب امتیاز کریمی حامد

 مدیر مسوول  دمحم الیاس یورش

 شماره های تماس 0799799387

 yasyourish@gmail.com1I  برقینشانی: 

    2017افغانستانی رهنمای رسانه ها 

 جواد سعید توسط است درکابل فعال های رسانه از سوالیه نامه هفته

 .نمود آؼاز فعالیت به 1394 درسال سلطانی

 کابل در که میرسد چاپ به تیراژ 1000 به هفته هر در نامه هفته این

 . میگردد توزیع

 که. میگردد تمویل امتیاز صاحب شخصی بودیجه توسط سوالیه نامه هفته

 .میباشد خانم آن تن یک کارهستند مشؽول نفر 4 درآن اکنون هم
 

 جامد توسط که است درکابل فعال های رسانه از ملی محور نامه هفته

 .گردید تاسیس کریمی

 به و ، درکابل که  میرسد چاپ به نسخه 5000 هرهفته در نامه هفته این

 . میگردد توزیع کشور والیک

 تمویل امتیاز صاحب شخصی بودیجه توسط ملی محور نامه هفته

 .میگردد
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 نام رسانه  نامه سهار  هفته

 موقعیت ،پل سرخ ممابل مسجد لندهاریان کابل

 صاحب امتیاز حکمت هللا نورزی

 مدیر مسوول  هللا نورزی حکمت

 شماره های تماس 0747024090_078658957

Sahar.weekly@gmail.com   برقینشانی: 

 نام رسانه  نامه  موج نخست هفته

 موقعیت (موج نخست)جاده دانشکاه کابل، دفتر هفته نامه   کابل،

 صاحب امتیاز مهرنوش ضیاالحك

 مدیر مسوول  مهرنوش ضیاالحك

 شماره های تماس 0787346344

 Moj.nakhost@hotmail.com  برقینشانی: 

    2017افغانستانی رهنمای رسانه ها 

هفته نامه سهار از رسانه های فعال درکابل است که توسط حکمت هللا 

 .نورزی تاسیس گردید

 .این هفته نامه در هرهمته به چاپ میرسد که درکابل توزیع میگردد

 .هفته نامه سهار توسط خود صاحب امتیاز تمویل میگردد

 

هفته نامه موچ نخست از رسانه های فعال درکابل است که توسط 

 .تاسیس گردید 1391ضیاالحك مهرنوش درسال 

 این هفته نامه در هرهفته به چاپ میرسد که در کابل توزیع میگردد 

 .هفته نامه موج نخست توسط بودیجه صاحب امتیاز تمویل میگردد
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 نام رسانه  هفته نامه آئینه دو

 موقعیت دهن باغ ، فایك سنتر، منزل چهار کابل،بهارستان

 صاحب امتیاز داود یموبی سید

 مدیر مسوول  دواد یموبی سید

 شماره های تماس 0786470168

 Omid_yaqubi@yahoo.com  برقینشانی: 

 نام رسانه  دوهفته نامه فالح ملی 

 موقعیت پروژه تایمنی، نرسیده به سالون عروسی خراسان 5سرک 

 صاحب امتیاز یاسین حبیبدمحم 

 مدیر مسوول  یاسین حبیبدمحم 

 شماره های تماس 0799312458_0700482173

yasinhabib73@yahoo.com  برقینشانی: 

    2017افغانستانی رهنمای رسانه ها 

 دواد سید توسط که است درکابل فعال های رسانه از آئینه نامه دوهفته

 .گردید تاسیس یموبی

 .میگردد توزیع درکابل که میرسد چاپ به دوهفته در نامه دوهفته اید

 کارمند نفر 3 که .میگردد تمویل امتیاز صاحب توسط آئینه نامه دوهفته

 .دارد

 

  دمحم توسط که است کابل والیت فعال های ازنشریه ملی فالح نامه دوهفته

 .برآمد چاپ از و ایجاد 1384 درسال حبیب یاسین
 های والیت اکثر و کابل والیت در شماره 23000 تیراژ به نشریه این 

 .شود می توزیح کشور دیگر
 گشور تجاران از برخی و شخصی بودیجه توسط ملی فالح نامه دوهفته

 اند خانم آن تن 6  که .اند کار مشؽول ان در تن 35 و تمویل
  
  
  

mailto:Omid_yaqubi@yahoo.com


 نام رسانه  دو هفته نامه گنج 

 موقعیت کابل، سرک داراالمان، تلویزیون آریانا

 صاحب امتیاز احسان هللا بیات 

 مدیر مسوول  احسان هللا آرینزی

 شماره های تماس 0700300001– 0700150271

Ehsanullah_momand@yahoo.com  برقینشانی: 

 نام رسانه  دوهفته نامه نسیم

 موقعیت جادۀ شهید مزاری، ایستگاه مهتاب للعه

 صاحب امتیاز دمحم عارؾ محمك کوشا

 مدیر مسوول  دمحم عارؾ محمك کوشا

 شماره های تماس 0700284939

Naseme7@yahoo.com  برقینشانی: 

    2017افغانستانی رهنمای رسانه ها 

 هللا احسان توسط که است درکابل فعال های رسانه از گنج نامه دوهفته

 .گردید تاسیس 2006 درسال بیات
 .میگردد توزیع درکابل و چاپ میان در هفته دو هر نشریه این

 نفر 8 اکنون وهم میشود تمویل آریانا تلویزیون  توسط گنج نامه دوهفته

 .کاراند مشؽول درآن
  
  

 عارؾ دمحم توسط که است کابل در فعال های رسانه از نسیم نامه دوهفته

 .برامد چاپ از و تاسیس 1392 سال در کوشا محمك

 هرات، کابل، در چاپ نسخه هزار 2000 در نامه دوهفته این

 .میگردد توزیع وبامیان مزارشریؾ

 3 اکنون هم و میگردد تمویل هادی امام موسس توسط نسیم نامه دوهفته

 .کاراند مشؽول آن در تن
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 نام رسانه  نامه احساس دوهفته

 موقعیت ، ممابل لیسه ؼازی  4 کارته

 صاحب امتیاز خلیلی  ابوالفضل

 مدیر مسوول  یوسؾ یاسا دمحم

 شماره های تماس 0700150179_0700201377

 yousufyasa@gmail.com  برقینشانی: 

 نام رسانه  هفته نامه ارمؽان ملی  دو

 موقعیت سوم مکرویان

 صاحب امتیاز داود سیاوش  دمحم

 مدیر مسوول  داود سیاوش  دمحم

 شماره های تماس 0787430615

 dreiawash@yahoo.com  برقینشانی: 

    2017افغانستانی رهنمای رسانه ها 

 توسط که است کابل در فعال های رسانه از احساس نامه دوهفته

 .گردید تاسیس 1388 سال در خلیلی ابوالفضل

 .میگردد توزیع کابل در و چاپ نسخه 2000 در نشریه این

 5 اکنون هم و میگردد تمویل شخصی بودیجه توسط احساس نامه دوهفته

 .هست خانم آن تن 2 که کاراند مشؽول آن در نفر
 

 دمحم توسط که است کابل در فعال های رسانه از ملی ارمؽان نامه دوهفته

 . نمود اؼاز فعالیت وبه تاسیس 1384 سال در  سیاوش داود

 .میگردد توزیع افؽانستان دیگر والیت سوسایر  کابل والیت در نشریه این

 . دارد کارمند تن 5 ملی ارمؽان نامه هفته دو
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 نام رسانه  ماهنامه حقوق بشر

 موقعیت ، پل سرخ3کارته 

حقوق بشر دفتر  صاحب امتیاز 

 مدیر مسوول  عبدالشکور اخالقی 

 شماره های تماس 0202504171-0752017040

magazine@aihrc.org.af  برقینشانی: 

 نام رسانه  ماهنامه درج 

 موقعیت پل سرخ پهلوی مسجد لندهاریان کابل،

 صاحب امتیاز شورای زنان نخبه افؽانستان

 مدیر مسوول  حاجره استانی

 شماره های تماس 0784434240

Elitewomen.aewc@gmail.com  برقینشانی: 

    2017افغانستانی رهنمای رسانه ها 

 بشر حموق توسط که است درکابل فعال هاب رسانه از بشر حموق ماهنامه

 .گردید تاسیس

 .میگردد توزیع درکابل که میرسد چاپ به هرماه در ماهنامه این

 .میگردد تمویل بشر حموق دفتر توسط بشر حموق نامه ماهم
 

 زنان شورای توسط که است کابل در فعال های رسانه از درج ماهنامه

 .گردید تاسیس 1392 سال در افؽانستان نخبه
 توزیع کابل در اکنون هم و میگردد چاپ نسخه 2000 در ماهنامه این

 .میگردد
 در تن 5 اکنون هم و میگردد تمویل نهاد 14 حدودا   توسط درج ماهنامه

 .هستند ها خانم آنها تمام که اند کار مشؽول آن



 نام رسانه  راهبرد توسعه  ماهنامه

 موقعیت کوچه سلیمان یاری ،4کابل، کارته

مشارکت وعدالت مجمع  صاحب امتیاز 

 مدیر مسوول  حمیرا لادری داکتر

 شماره های تماس 0783359916_0785332664

 r.tawsea@gmail.com  برقینشانی: 

 نام رسانه  ماهنامه نی 

 موقعیت سرک داراالمان، ایستگاه شرکت

 صاحب امتیاز نی حمایت کننده رسانه های آزاد افؽانستان

 مدیر مسوول  عبدالمجیب  خلوتگر

 شماره های تماس 074409923

info@nai.org.af  برقینشانی: 

    2017افغانستانی رهنمای رسانه ها 

 مجمع توسط که است کابل در فعال های رسانه از توسعه راهبرد ماهنامه

 . گردید تاسیس 1393 سال در است عدالت و مشارکت

 .میگردد توزیع کابل در و میگردد چاپ نسخه 1000 در نشریه این

 شمارگان فروش و عدالت و مشارکت مجمع توسط توسعه راهبرد ماهنامه

 خانم ان تن 1 که دارد کارمند نفر 10 اکنون هم و میگردد تمویل آن

 . میباشد

 همایت دفترنی توسط که  است درکابل فعال های  رسانه از نی ماهنامه

 .کردید تاسیس افؽانستان آزاد های رسانه کننده

 . میگردد توزیع درکابل که میرسد چاپ به هرماه در ماهنامه این

 افؽانستان آزاد های رسانه کننده همایت نی موسسه توسط نی ماهنامه

 .میگردد تمویل
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 نام رسانه  ماهنامه عصر اندیشه 

 موقعیت کابل ، 

دیدار  شمیم شاه  صاحب امتیاز 

 مدیر مسوول  عبیدهللا یوسفی

 شماره های تماس 0799333896_0776222229_0780908299

 Qurishi.mirwais@yahoo.com  برقینشانی: 

 نام رسانه  تحرک  ماهنامه

 موقعیت 4بین چهار  راهی  شهید وسرک،پنج تایمنی ممابل جکشن برق ناحیهکابل،

 صاحب امتیاز آشنا وحیدهللا

 مدیر مسوول  آشنا وحیداللله

 شماره های تماس 0744596428_0782809050

 @gmail.com786WahidullahAshna  برقینشانی: 

    2017افغانستانی رهنمای رسانه ها 

 شمیم توسط که است کابل در فعال های رسانه از اندیشه عصر ماهنامه

 .نمود آؼاز فعالیت به و تاسیس 1394 سال در دیدار شاه

 کشور الیات و کابل، در که میگردد چاپ نسخه 5000 در نشریه این

   .میگردد توزیع

 صاحب خود شخصی بودیجه و اعالنات نشر توسط اندیشه عصر ماهنامه

 .میگردد تمویل امتیاز

 .میباشد بانو آن تن5 که دارد کارمند نفر 12 اکنون هم و

 

 آشنا وحیدهللا توسط که است کابل در فعال های سانه ازر تحرک ماهنامه

 .نمود آؼاز فعالیت به و تاسیس 1394 سال در

 کاپیسا، پروان، ، کابل در که میگردد چاپ نسخه 400 در ماهنامه این

 .میگردد توزیع

 نفر 4 اکنون هم که میگردد تمویل امتیاز صاحب خود توسط نشریه این

 .کاراند مشؽول آن در
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 نام رسانه  ماهنامه آزاده گان افؽانستان  

 موقعیت سینما بریکوت مارکیت برادران ؼزنوی منزل سوم دهبوری،متصل

 صاحب امتیاز آزاده گان افؽانستان بنیاد

رجا عمری  عبدالرحیم  مدیر مسوول  

 شماره های تماس 0700234921

  Aazadagan.muslim@yahoo.com  برقینشانی: 

 نام رسانه  پیام جوان ماهنامه

 موقعیت دارالمان ،سه راهی عالوالدین  پرورشگاه کابل کابل،سرک

 صاحب امتیاز مدنی و فرهنگی جوانان افؽانستان  اجتماعی

 مدیر مسوول  مومن مسعود

 شماره های تماس 0799339640_077882619

 Payamnews.info@gmail.com  برقینشانی: 

    2017افغانستانی رهنمای رسانه ها 

 توسط که است کابل  در فعال های رسانه از افؽانستان گان آزاده ماهنامه

 .گردید تاسیس 1392 سال در افؽانستان گان آزاده بنیاد

 ، کابل والیت در و میگردد چاپ نسخه 2000 در ماهنامه این

 .میگردد توزیع کشور شمال والیات از شماری و مزارشریؾ

 افؽانستان مسلمانان گان آراده بنیاد توسط افؽانستان گان آزاد ماهنامه

 .کاراند مشؽول ان در تن 5 اکنون هم و .میگردد تمویل
 

 اجتماعی توسط  که است کابل در فعال دهای رسانه از جوان پیام ماهنامه

 .گردید تاسیس 1386 سال در افؽانستان جوانان فرهنگی و مدنی

 پروان، کابل شمول به که میگردد چاپ نسخه 1000 در  ماهنامه این

 .میگردد توزیع وکندز شریؾ مزار بؽالن،

 این رفبری هیات اعضای شخصی بودیجه توسط جونان پیام ماهنامه

 تن 1 که کارند مشؽول آن در نفر 4 اکنون هم و میگردد تمویل ماهنامه

 .میباشد خانم ان
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 نام رسانه  صدای جمعیت کابل  ماهنامه

 موقعیت نو،چهار راهی حاجی، یموب، عمب شفاخانه بالسمشهر

 صاحب امتیاز انسجام شهر کابل اسالمی افؽانستان شورای

 مدیر مسوول  ارحمان یار ؼازی امید

 شماره های تماس 0799638916_0775955456_0775955456

 Yarghay@yahoo.com  برقینشانی: 

 نام رسانه  زنبیل ؼم گاهنامه

 موقعیت هللا  للعه فتح 2کابل، شهرنو سرک 

 صاحب امتیاز عثمان عمرب 

 مدیر مسوول  لوسیا ضیا

 شماره های تماس 0700278050

 zambelehm@gmail.com  برقینشانی: 

    2017افغانستانی رهنمای رسانه ها 

 عمرب عثمان که است درکابل فعال های رسانه از ؼم زنبیل کاهنامه

 .گردید تاسیس

 .میگردد توزیع درکابل  گاهنامه این

 .میگردد تمویل امتیاز صاحب خود توسط ؼم زنبریل گاهنامه
 

 توسط که است درکابل فعال های رسانه از کابل جمعیت صدای نشریه

 .گردید تاسیس 1392 سال در ربانی الدین اصالح

 تمویل افؽانستان اسالمی جمعیت حزب و شورای توسط نشریه اسن

 .میگردد

 دارد کارمند نفر 8 اکنون هم و میگردد چاپ نسخه 2000 در نشریه این

 .کاراند مشؽول ان در
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 نام رسانه  سپیدمجله 

 موقعیت ، متصل مسجد ازبک ها3کارته کابل،

 صاحب امتیاز گروپ  کلید

 مدیر مسوول  ایوبی نجیبه

 شماره های تماس 0799329832

m.ayubi@tkg.af  برقینشانی: 

 نام رسانه  مجله کودک 

 موقعیت دوم، مطبعه آزادی، منزل سوم مکرویانکابل، 

 صاحب امتیاز نشراتی انیس موسسه

 مدیر مسوول  یموب کوهکن دمحم

 شماره های تماس 0700208806_0777208806

 anisdailypaper@gmail.com  برقینشانی: 

    2017افغانستانی رهنمای رسانه ها 

 ذهین شهیر توسط که است کابل در فعال های رسانه از سپیده مجله

 .گردید آؼاز لیت فعال وبه تاسیس

 توزیع کشور سراسر در و میگردد چاپ دنسخه 3000 در مجله اینه

 . میگردد

 مشؽول ن درآ نفر 7 اکنون هم و میگردد تمویل کلید توسط سپیده مجله

 .هستند خانم آن تن2 کاراند
 

 تاسیس 1349 سال در که است درکابل فعال های رسانه از کودک مجله

 .گردید فعالیت وبه

 . میگردد توزیع کابل در که میگردد چاپ نسخه 8000 در مجله این

 نفر 4 ان در اکنون هم که میگردد تمویل دولت توسط کودک مجله

 .میباشد خانم ۀن تن یک که کاراند مشؽول
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 نام رسانه  افؽان کودکمجله 

 موقعیت 16مکرویان اول ، ناحیه  کابل،

 صاحب امتیاز معاصر حسینا

 مدیر مسوول  معاصر حسینا

 شماره های تماس 0700704732

 Zubair.maaser@yahoo.com  برقینشانی: 

 نام رسانه    ندویځگرمجله 

 موقعیت ریاست افؽان ترک ، جاده آسمایی  کابل،

 صاحب امتیاز افؽان ترک ریاست

 مدیر مسوول  الحك مجددی ذاکر

 شماره های تماس 0202103346_0799564715_0744333329

 Tourism.deputy@gmail.com  برقینشانی: 

    2017افغانستانی رهنمای رسانه ها 

 افؽان ریاست توسط که است درکابل فعال های  رسانه از څندویگر مجله

 .گردید تاسیس ترک

  .میگردد توزیع کابل در مجله این

 .توسط  ریاست افؽان ترک تمویل میگردد ندوی ځمجله گر

 

 حسینا توسط که است کابل در فعال های رسانه از افؽان کودک مجله

 .نمود آؼاز فعالیت به و تاسیس 1392 سال در معاصر

 .میگردد توزیع کابل در که میگردد چاپ نسخه 500 در مجله این

 5 اکنون هم و میگردد تمویل کابل والیت ممام توسط افؽان کودک مجله

   .میباشد خانم ها آن تمام که کاراند مشؽول آن در نفر

 

mailto:Zubair.maaser@yahoo.com
mailto:Tourism.deputy@gmail.com


 نام رسانه    ماللیمجله 

 موقعیت  ده افؽانان بنیاد فرهنیی  و جامع مدنی کابلُ 

 صاحب امتیاز مجاهد جمیله

 مدیر مسوول  سادات  منیر

 شماره های تماس 0700275089-0786007777-0777102736

  jmujahed@yahoo.com  برقینشانی: 

 نام رسانه  میرمن  مجله

 موقعیت امور زنان  شهرنو ، وزارت

هاشم یوسفی بؽالنی دمحم  صاحب امتیاز 

0700360042_0700728601  مدیر مسوول  

 شماره های تماس 0752004249

hashimyosufe@gmail.com  برقینشانی: 

    2017افغانستانی رهنمای رسانه ها 

 در مجاهد جمیله توسط که است کابل در فعال های سانه ازر ماللی مجله

 .آمد بیرون چاپ از و ایجاد 2002 سال

 .میگردد توزیع افؽانستان والیت 24 در نشریه این

 5 آن در اکنون هم که میگردد تمویل شخصی بودیجه توسط ماللی مجله

 . میباشد خانم  آن تن که کاراند مشؽول نفر

 

مجله میرمن از رسانه های فعال در کابل است که توسط اداره میرمن 

 .تاسیس گردید 1332تولنه در سال 

شماره چاپ میگردد و به شمول والیت کابل نور  3000این مجله در 

 .ستان به تمام والیت کشور توزیع میگردد 

نفر در آن  7مجله میرمن توسط اداره میرمن تولنه تمویل میگردد و 

 .تن آن خانم خانم ها هستند 2مشؽول کار اند که 
 



 نام رسانه  آواز  مجله

 موقعیت وزیردمحم اکبرخان،ریاست عمومی رادیو تلویزیون ملی 13سرک

 صاحب امتیاز جمهوری اسالمی افؽانستان دولت

 مدیر مسوول  احمدزی لیمه

 شماره های تماس 0202103164

 awazrta@yahoo.com  برقینشانی: 

 نام رسانه  روشنایی  مجله

 موقعیت ، محب زاده پالزا4اول کارته  سرک

 صاحب امتیاز دوکتوران چشم اؼفانستان انجمن

 مدیر مسوول  میرویس صالح  داکتر

 شماره های تماس 0774348026

  Info@aeds.org.af  برقینشانی: 

    2017افغانستانی رهنمای رسانه ها 

 دوکتوران انجمن توسط که است درکابل فعال ها رسانه از روشنایی مجله

 .گردید تاسیس افؽانستان چشم

 .میگردد توزیع درکابل مجله این

 .میگردد تمویل امتیاز صاحب خود توسط روشنایی مجله

 

توسط  1320مجله آواز از رسانه های فعال در کابل است که در سال 

 .رادیو کابل تاسیس و به فعالیت آؼاز نمود 

این مجله توسط رادیو تلویزیون ملی تمویل شده و هر دور نسراتی در 

 .نسخه چاپ میگردد 700
 

mailto:awazrta@yahoo.com
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 نام رسانه  للم  نشریه

 موقعیت خشک ، دشت برچی پل

دوستداران وحدت انجمن فرهنگی و اجتماعی  صاحب امتیاز 

 مدیر مسوول  للم  نشریه

 شماره های تماس خشک ، دشت برچی پل

دوستداران وحدت انجمن فرهنگی و اجتماعی  :برقینشانی  

 نام رسانه  زانشریه فرصت

 موقعیت جوانان افؽانستان کابل انجمن سینما گران جوان و اتحادیه 

 صاحب امتیاز   دمحم موسی رادمنش

 مدیر مسوول  دمحم موسی رادمنش 

 0700289616-0786158022  شماره های تماس 

 @yahoo.com5Musaradmanis  برقینشانی: 

    2017افغانستانی رهنمای رسانه ها 

 دوست انجمن توسط که است درکابل فعال های رسانه از للم اشک نشریه

 .گردید تاسیس دبیر علی عوض و وحدت داران

 توزیع وردک میدان ، کابل در که میرسد چاپ به ماه هر در نشریه این

 .میگردد

 4 اکنون هم و .میگردد تمویل وحت داران دوست انجمن توسط نشریه این

 .است خانم آن تن 2 که اند کار مشؽول آن در نفر
 

 موسی دمحم توسط که است درکابل فعال های رسانه از فرصتزا نشریه

 . گردید تاسیس رادمنش

 .میگردد توزیع درکال که میرسد چاپ به نسخه 1000 در نشریه این

 .میگردد تمویل امتیاز صاحب خود توسط فرصتزا نشریه

 

mailto:Musaradmanis5@yahoo.com
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 نام رسانه  (آوا ) خبرگزاری صدای افؽان 

 موقعیت کابل، دهبوری، چهاراهی شهید، گوالیی دواخانه

 صاحب امتیاز سید عیسی حسینی مزاری

 مدیر مسوول  سید احمد موسوی مبلػ

 شماره های تماس 0785234314 – 0700275828

hosseinimazari@yahoo.com  برقینشانی: 

 نام رسانه  آژانس خبری هندوکش 

 موقعیت کابل، شهرنو، کوچه لصابی، پهلوی ناحیه دهم

 صاحب امتیاز انجمن ترلی ورستگاری

 مدیر مسوول  سید نجیب هللا هاشمی 

 شماره های تماس 0788275504 - 0794474821

 murtazasadat@yahoo.com       برقینشانی: 

    2017افغانستانی رهنمای رسانه ها 

 که است کابل در فعال های رسانه از ( آوا ) افؽان صدای خبرگزاری

 .است گردیده تاسیس 1381 سال در مزاری حسینی عیسی سید توسط
 بامیان، هرات، بلخ، کابل، در آنالین صورت به ( آوا )  خبرگزاری

 امریکا، تاجکستان، پاکستان، ایران، های کشور در وهمچنان ننگرهار،

 .است دریافت لابل وانگلیس هالند
 در اکنون وهم میگردد تمویل خبروعکس فروش توسط خبرگزاری این

 .کاراند مشؽول درآن نفر 100 حدود
 63 ثبت شماره

  
  
  

 انجمن توسط که است درکابل فعال های رسانه از هندوکش خبری آژانس

 .گردید تاسیس 1382 درسال ورستگاری ترلی

 این .است دریافت لابل آنالین صورت به ساعت 24 هندوکش آژانس

 درآن تن 6 اکنون وهم شده تمویل ومشترکین تبلیؽات نشر توسط آژانس

   .کاراند مشؽول

 اند خانم آن تن  2  هازجمل که

 76 ثبت شماره

  

mailto:hosseinimazari@yahoo.com
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 نام رسانه  آژانس خبری وخت

 موقعیت کابل، سرک داراالمان، ممابل هوتل کابل دوبی

 صاحب امتیاز فریده نیکزاد

 مدیر مسوول  فریده نیکزار

 شماره های تماس 0708198384 - 0700293756

Newswakht@Gmail.com  برقینشانی: 

 نام رسانه    خبری ثبوتآژانس 

 موقعیت امید سبز سرک جمنازیوم شهرککابل، 

 صاحب امتیاز استاد جاویده احمدی پوهنمل

 مدیر مسوول  احمدی  سمع

 شماره های تماس 0700277559_0700206625

 @yahoo.com4samiahmadi  برقینشانی: 

    2017افغانستانی رهنمای رسانه ها 

 هللا رحیم توسط که است درکابل فعال های رسانه از وخت خبری آژانس

 .گردید تاسیس 2009 درسال سمندر

 کندهار، هرات، ننگرهار، مزار، کابل، در آنالین صورت به آژانس این

 .است دریافت لابل وکندز فراه پکتیکا، پکتیا، ؼور، بادؼیس، ؼزنی،

 واخبار تصاویر وفروش نشراعالنات NED توسط وخت خبری آژانس

 خانم آن تن 8 که .کاراند مشؽول درآن تن 30 اکنون وهم میگردد تمویل

 میباشد ها

 523 ثبت شماره

  

 احمدی جاویده که است کابل در فعال های رسانه از ثبوت خبری آژانس

 .گردید تاسیس 1388  سال در احمدی هللا سمیع و

 که میگردد تمویل امریکا متحده ایاالت فرهنگی بخش توسط آژانس این

 .هستند ها خانم ان تن 6 که  کاراند مشؽول ان در نفر 18 اکنون هم
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 نام رسانه  خبر گزاری جمهور

 موقعیت دهمزنگ، نزدیک دانشگاه پیام نور

 صاحب امتیاز حسینی مدنی  سید دمحم حسین

 مدیر مسوول  سید علی محسینی

 شماره های تماس 0799594466-0787538595

 info@gamhornews.com  برقینشانی: 

 نام رسانه  خبری پژواک  آژانس

 موقعیت موی مبارک تایمنی ،ایستگاه 8کابل،سرک

 صاحب امتیاز دانش کروخیل 

 مدیر مسوول  خلیل احمد فطری

 شماره های تماس 0708198396_0700225375

 pajwak@gmail.com  برقینشانی: 

    2017افغانستانی رهنمای رسانه ها 

 سید توسط که است کابل در فعال های رسانه از جمهور خبرگزاری

 .کردید تاسیس 1390 درسال مدنی حسینی دمحمحسین

 .دارد فعالیت آنالین ساعت 24 خبرگزاری این

 .میگردد تمویل امتیاز صاحب خود توسط جمهور خبرگزاری

 

 دانش توسط که  است کابل در فعال های رسانه از پژواک خبری آژانس

 .گردید تاسیس 1383 سال در کروخیل

 شمول به که دارد فعالیت ساعع 24 آنالین صورت به آژانس این

 .است دریافت لابل همسایه های کشور در افؽانستان

 پول سایت، وب در اعالنات نشر اخبار، فروش توسط پژواک آژانس

 آن در نفر 140 اکنون هم و OSI .USAID و تصویر و ویدیو فروش

 .میدهد تشکیل ها خانم را آن تن  25 که اند کار مشؽول

 

mailto:info@gamhornews.com
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 نام رسانه  نامه کنکاش هفته

 موقعیت کابل افؽانستان

 صاحب امتیاز هللا شهباز حکمت

 مدیر مسوول  حکمت هللا شهباز

 شماره های تماس 0789500803_0777244848

 @gamil.com111hekmatallah  برقینشانی: 

 نام رسانه   هفته نامه حرکت

 موقعیت ،کوته سنگی،ممابل ریاست ناحیه سوم شهرداری کابلکابل

 صاحب امتیاز حرکت اسالمی افؽانستان حزب

 مدیر مسوول  دمحم مختاری گل

 شماره های تماس 0791447477

Mokhtary.harakatislami@gmail.com  برقینشانی: 

    2017افغانستانی رهنمای رسانه ها 

 هللا حگمت توسط که میباشد کابل در  های رسانه از کنکاش نامه هفته

   گردید تاسیس 1391 سال در شهباز

 میباشد خانم آن تن جهار که میکند کار کارمند نفر 11 نامه هفته دراین که

 .میرسد نشر به هفته یک  در نامه هفته این

 حزب توسط که است کابل در فعال های رسانه از حرکت نامه هفته

 .نمود آؼاز فعالیت به و تاسیس 1890  سال در افؽانستان اسالمی

 خارج و ، والیات و کابل در میگردد چاپ نسخه 4000 در نامه هفته این

  .میگردد توزیع نیز کشور از

 هم که میگردد تمویل افؽانستان اسالمی حزب توسط حرکت نامه هفته

 می مسلکی آنان تن5 که کاراند مشؽول زن و/مرد نفر 10 ان در اکنون

 .باشد

 

mailto:hekmatallah111@gamil.com
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 نام رسانه  باختر آژانس

 موقعیت وزارت اطالعات و فرهنگ  کابل،

 صاحب امتیاز اطالعات فرهنگ  وزارت

 مدیر مسوول  مینوی عبدالخلیل

 شماره های تماس 0202101304_07775229292

Meenawy13@yahoo.com   برقینشانی: 

 نام رسانه  خبر گزاری افك

 موقعیت 562، خانه 4سرک  ،3کارته

 صاحب امتیاز دمحم مهدی نوری

 مدیر مسوول  مهدی نوری  دمحم

 شماره های تماس 0797666677_0783783093_0744449111

makdinoori1@yahoo.com    برقینشانی: 

    2017افغانستانی رهنمای رسانه ها 

  سال در که است کابل در فعال های رسانه از باختر اطالعاتی آژانس

 .گردید تاسیس دولت توسط 1318

 در نفر 307 اکنون هم که داشته فعالیت آنالین صورت به آژانس این

 .دارد کارمند والیت در عکاسی و خبرنگار نفر 120 حدود در و کابل

 خبری مواد نظر از را ملی تلویزیون و دولتی نامه روز 5 آژانس این

 میکند تمویل

 مهدی ممد توسط که است درکابل فعال های رسانه از افك خبرگزرای

 .گردید تاسیس نوری

 خود این کننده تمویل و داشته فعالیت آنالین ساعت 24 خبرگزاری این

 باشد می امتیاز صاحب

 

mailto:Meenawy13@yahoo.com
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 نام رسانه  خبرگزاری بخدی

 موقعیت ،کوچه کندک پارلمان10کارته سه، سرک 

 صاحب امتیاز وحدت سالم

 مدیر مسوول  شاه ولی زرین

 شماره های تماس 0707930643-9729797759

 shahwalizarin@yhaoo.com  برقینشانی: 

 نام رسانه  خبری محور آژنس

 موقعیت 12اسگاه آخرپوهنتون کابل کوچه پوهنتون کاروان خانه 

 صاحب امتیاز اباسین بریالی

 مدیر مسوول  هللا آتل حزب

 شماره های تماس 0777211006-0708036314

 mehwardaily@yahoo.com  برقینشانی: 

    2017افغانستانی رهنمای رسانه ها 

 وحدت سالم توسط که است درکابل فعال های رسانه از بخدی خبرگزازی

 .گردید تاسیس

 دارد کارمند نفر چهار که دارد فعالیت آنالن ساعت 24 بخدی خبرگزاری

 .باشد می خانم آن تن یک

 

 بریالی اباسین توسط که است درکابل فعال رسانه از محور خبرگزاری

 .گردید تاسیس

 نفر 5 اکنون هم  که دارد فعالیت آنالین ساعت 24 محور خبرگزاری

 .دارد کارمند

 .باشد می امتیاز صاحب خود آژانس این کننده تمویل و

mailto:shahwalizarin@yhaoo.com
mailto:mehwardaily@yahoo.com


رسانه های که از چگونگی فعالیت و عدم فعالیت شان معلومات 
 .در دسترس نیستبدست نیامد و شماره های تماس آن ها 



 نام رسانه  نامه افؽان گرچه روز

 موقعیت کابل، 

 صاحب امتیاز زبیر داوود زی دمحم

 مدیر مسوول  معروؾ فروؼگر دمحم

 شماره های تماس 0752901102_0787645859

mafghanjerga@gmail.co  برقینشانی: 

 نام رسانه  الؾ روزنامه

 موقعیت ، شهر نو، ممابل مال کابل

 صاحب امتیاز نبی فرهمند ممد

 مدیر مسوول  انصار مسعود

 شماره های تماس 0787094292

 @gmail.com2006Nabi.f  برقینشانی: 

    2017افغانستانی رهنمای رسانه ها 

 شماره .نیست دست در معلومات فعالیت عدم و فعالیت از است مانده باز فعالیت از رسانه این

 است خاموش تماس
 

mailto:afghanjerga@gmail.co
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 نام رسانه  هامه باختر روز 

داراملان، کىچه شرکت جىار شرکت هحکیم صلح و  سرک

 همبستگی
 موقعیت

 صاحب امتیاز فکر برشىا مىسسه

 مدیر مسوول  هگاه یىوس

 شماره های تماس 0700001315_0752047480

 brishnatto@gmail.com  برقینشانی: 

 نام رسانه  و تداوم تحولروزنامه 

 موقعیت استگاه خنیک عمب حوزه سوم 4،  کارته

 صاحب امتیاز هللا ذکی  فیض

 مدیر مسوول  اسلم جوادی دمحم

 شماره های تماس 0779698984

 Tahavol.ozbak@gmail.com  برقینشانی: 

    2017افغانستانی رهنمای رسانه ها 

 .نیست دست در معلومات فعالیت عدم و فعالیت از این رساهه  از فعالیت باز ماهده

 است خاموش تماس شماره
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 نام رسانه  نامه رسانه رزو

 موقعیت ، کوته سنگی ، کوچه کلینک درمان کابل

 صاحب امتیاز صابر عرفانی دمحم

 مدیر مسوول  امین حلیمی دمحم

 شماره های تماس 0790238090_0770123405

 Rasaana.info@gmail.com  برقینشانی: 

 نام رسانه  کابل پست امهروزن

 موقعیت برچی، پل خشک ، کوچه باتوریان دشت

 صاحب امتیاز خان عظیمی عزیز

 مدیر مسوول  اخاللی  نجیب

 شماره های تماس 0799696777

 @gmail.com1392Kabulpost  برقینشانی: 

    2017افغانستانی رهنمای رسانه ها 

 خاموش تماس شماره .نیست دست در معلومات فعالیت عدم و فعالیت از

 است
 شماره .نیست دست در معلومات فعالیت عدم و فعالیت از

 است خاموش تماس

mailto:Rasaana.info@gmail.com
mailto:Kabulpost1392@gmail.com
mailto:Kabulpost1392@gmail.com
mailto:Kabulpost1392@gmail.com


 نام رسانه  ملی باور رزونامه

 موقعیت مامورین، سرک اول ابل،کارتهکا

 صاحب امتیاز هللا الحك شمس شمس

 مدیر مسوول  عابد عابدهللا

 شماره های تماس 0700495930_0202504841

 bawardaily@gmail.com  برقینشانی: 

 نام رسانه  نامه ابتشارات  همته

 موقعیت ، دهبوری 3، کارته کابل

 صاحب امتیاز رضا حامد

 مدیر مسوول  لاری زاده متیره

 شماره های تماس 0752056374 _0777866080

 @yahoo.com352003Hamed  برقینشانی: 

    2017افغانستانی رهنمای رسانه ها 

 خاموش تماس شماره .نیست دست در معلومات فعالیت عدم و فعالیت از

 است
 .است مانده باز فعالیت از رسانه این

mailto:bawardaily@gmail.com
mailto:Hamed352003@yahoo.com
mailto:Hamed352003@yahoo.com
mailto:Hamed352003@yahoo.com


 نام رسانه  روز نامه سه

 موقعیت سرک اول، کوچه دوم ،4کابل، کارته 

 صاحب امتیاز کمیل میر شاد بیک احمد

 مدیر مسوول  کمیل میر شاد بیک احمد

 شماره های تماس 9784781793_0784781800

info@asiatimes.org  برقینشانی: 

 نام رسانه  هفته نامه افرا 

 موقعیت کابل، پل سوخته، گوالیی دواخانه

 صاحب امتیاز داکتر سردار دمحم رحیمی

 مدیر مسوول  دمحم علی صادلی

 شماره های تماس 0799772987-0774107730

Info_afra@yahoo.com  برقینشانی: 

    2017افغانستانی رهنمای رسانه ها 

 شماره .نیست دست در معلومات فعالیت عدم و فعالیت از .است مانده باز فعالیت از

 است خاموش تماس



 نام رسانه  اشاره  هفته نامه 

 موقعیت سرخ ، ساختمان فاینست پلکابل، 

 صاحب امتیاز علی رضا محمودی سید

 مدیر مسوول  سکندر حسینی سید

 شماره های تماس 0773004093

 @yahoo.com23Eshara  برقینشانی: 

 نام رسانه  نامه افؽان دیموکرات هفته

 موقعیت للعه نجارها،نت کافی آسمان آبی خیرخانه،کابل، 

 صاحب امتیاز آرین عبدالفهیم

 مدیر مسوول  زبیر ضیائین احمد

 شماره های تماس 0706171766_0772152120

 Afgde.weekly@gmail.com  برقینشانی: 

    2017افغانستانی رهنمای رسانه ها 

 این رسانه از فعالیت باز مانده است .است مانده باز فعالیت از نامه هفته این

mailto:Eshara23@yahoo.com
mailto:Eshara23@yahoo.com
mailto:Eshara23@yahoo.com
mailto:Afgde.weekly@gmail.com


 نام رسانه  وتجارت افؽانستان هفته التصاد

 موقعیت

 صاحب امتیاز

 مدیر مسوول 

 شماره های تماس

 :برقینشانی 

 نام رسانه  هفته نامه اندیشه همگرای

 موقعیت تپه سالم سرک مسجد دمحمیه دفتر هفته نامه

 صاحب امتیاز مدرسه دینی حضرت نرگس

 مدیر مسوول  دمحم حسین عارفی

 شماره های تماس 0770734710

Madrasanargess@yahoo.com  برقینشانی: 

    2017افغانستانی رهنمای رسانه ها 

  است مانده باز چاپ از رسانه این
 است مانده باز فعالیت از رسانه این 



 نام رسانه  انصار هفته نامه

 موقعیت نو،میرویس پالزا، منزل سوم شهرکابل، 

 صاحب امتیاز فرهنگی انصار کانون

 مدیر مسوول  سروری جواد

 شماره های تماس 0706060109

info@ansarpress.com  برقینشانی: 

 نام رسانه  ملی  ائتالؾهفته نامه 

 موقعیت پروان،گذشته از بهارستان کوچه دوم کابل،کارته

 صاحب امتیاز افؽانستان ائتالؾ ملی

 مدیر مسوول  منصوریان دمحم

 شماره های تماس 0773977087

Etiaf.milli@gmail.com  برقینشانی: 

    2017افغانستانی رهنمای رسانه ها 

 خاموش تماس شماره .نیست معلومات فعالیت عدم و فعالیت از .نیست دست در معلومات فعالیت عدم و فعالیت از

 است

 



 نام رسانه  نامه آنارام هفته

 موقعیت

 صاحب امتیاز ما برای تؽیر  گروه

 مدیر مسوول  امید راضه

 شماره های تماس 0770915029

  @gmil.com28Razia.omid  برقینشانی: 

 نام رسانه  آوای نوین  نامههفته 

 موقعیت  A 22گلبهار سنتر، منزل اول، دوکان  کابل،

 صاحب امتیاز رحمت عبالحسیب

 مدیر مسوول  طهاب نوابی دمحم

 شماره های تماس 0770495431

 awainaween@hotmail.com  برقینشانی: 

    2017افغانستانی رهنمای رسانه ها 

 تماس شماره .نیست دست در معلومات فعالیت عدم و فعالیت از   مانده فعالیت از رسانه این

 است خاموش

 

mailto:Razia.omid28@gmil.com
mailto:Razia.omid28@gmil.com
mailto:Razia.omid28@gmil.com
mailto:awainaween@hotmail.com


 نام رسانه  بخوانهفته نامه 

 موقعیت ابتدای جاده شهید مزرای جنب لیسه عالی پردیس کابل،

 صاحب امتیاز حسین محسنی شجاع

 مدیر مسوول  ذکریا راحل سید

 شماره های تماس 0700194852_0700978000

 bekhanweekly@yahoo.com  برقینشانی: 

 نام رسانه  سبز بانویهفته نامه 

 موقعیت پوهنتون کابل ممابل

 صاحب امتیاز عبداالهی راضیه

 مدیر مسوول  عبداالهی راضیه

 شماره های تماس 0799574841_078044062

 Sabz.banno@yahoo.com  برقینشانی: 

    2017افغانستانی رهنمای رسانه ها 

 خاموش تماس شماره .نیست دست در معلومات فعالیت عدم و فعالیت از

 است

 خاموش تماس شماره .نیست دست در معلومات فعالیت عدم و فعالیت از

 است

 

mailto:Sabz.banno@yahoo.com


 نام رسانه  پایتختهفته نامه 

 موقعیت MTNنو، ممابل دفتر  شهرکابل، 

 صاحب امتیاز انکشاؾ و فرهنگی مبین بنیاد

 مدیر مسوول  عاطؾ ممدسی دمحم

 شماره های تماس 0700282320_0777282828

Paytakhte_newspaper@yahoo.com  برقینشانی: 

 نام رسانه  نامه پنجره امید هفته

 موقعیت پل خشک داخل کوچه باتوریان کابل،

 صاحب امتیاز اجتماعی فرهنگی پنجره امید افؽانستان سازمان

 مدیر مسوول  هللا ابراهیمی حفیظ

 شماره های تماس 0774955943_0775665955

 Hafiz.abrahimi@yahoo.com  برقینشانی: 

    2017افغانستانی رهنمای رسانه ها 

 تماس شماره .نیست دست در معلومات فعالیت عدم و فعالیت از

 است خاموش

 

 شماره .نیست دست در معلومات فعالیت عدم و فعالیت از

 است خاموش تماس

 
 

mailto:Hafiz.abrahimi@yahoo.com


 نام رسانه  اخوت پیامهفته نامه 

 موقعیت خوشحال خان،سرک ملی بس چهار راهی دوم نرسیده به حوزکابل،

 صاحب امتیاز اخوت اسالمی شورای

 مدیر مسوول  عیار عبدالوکیل

 شماره های تماس 0799340520

okhuwatislami@yahoo.com  برقینشانی: 

 نام رسانه  پیروزی  نامههفته 

 موقعیت

 صاحب امتیاز

 مدیر مسوول 

 شماره های تماس 0770051975

 Pirozi.weekly@gmail.com  برقینشانی: 

    2017افغانستانی رهنمای رسانه ها 

 است مانده باز نشرات از مالی مشکالت دلیل به

  

 خاموش تماس شماره .نیست دست در معلومات فعالیت عدم و فعالیت از

 است

 

mailto:Pirozi.weekly@gmail.com


 نام رسانه  نامه پیک دیدبان هفته

 موقعیت سرخ ، کابل افؽانستان پل

 صاحب امتیاز فرهنگی اجتماعی دیدبان حمایت از دموکراسی بنیاد

 مدیر مسوول  فهیمی مسلم

 شماره های تماس 0770051975

 @yahoo.com2012Moslem.fahimi  برقینشانی: 

 نام رسانه  نامه نخت رستم هفته

 موقعیت

 صاحب امتیاز هللا خرم نجیب

 مدیر مسوول  هللا خرم نجیب

 شماره های تماس 0795999016_0797917215

 Takterustam.weekly@gmail.com  برقینشانی: 

    2017افغانستانی رهنمای رسانه ها 

 خاموش تماس شماره .نیست دست در معلومات فعالیت عدم و فعالیت از

 است

 

 خاموش تماس شماره .نیست دست در معلومات فعالیت عدم و فعالیت از

 است

 

mailto:Moslem.fahimi2012@yahoo.com
mailto:Moslem.fahimi2012@yahoo.com
mailto:Moslem.fahimi2012@yahoo.com
mailto:Takterustam.weekly@gmail.com


 نام رسانه  تفاهم نامههفته 

 موقعیت یر کاریز، جوار مسجد اهل بیت کابل،استگاه

 صاحب امتیاز تفاهم ملی  شوراییاسین 

 مدیر مسوول  هللا پژمان نجیب

 شماره های تماس 0770213055

 @yahoo.com91Tafahuom  برقینشانی: 

 نام رسانه  جاویدان هفته نامه 

 موقعیت نو ، ممابل مسجد حنظله شهرکابل، 

 صاحب امتیاز سلیم عظمی احمد

 مدیر مسوول  نورانی روحانی سید

 شماره های تماس 0700001213

 Jawedanweekly@yahoo.com  برقینشانی: 

    2017افغانستانی رهنمای رسانه ها 

 تماس شماره .نیست دست در معلومات فعالیت عدم و فعالیت از

 است خاموش
 تماس شماره .نیست دست در معلومات فعالیت عدم و فعالیت از

 است خاموش

mailto:Tafahuom91@yahoo.com
mailto:Tafahuom91@yahoo.com
mailto:Tafahuom91@yahoo.com
mailto:Jawedanweekly@yahoo.com


 نام رسانه  نامه جگر هفته

 موقعیت نو،سرک سوم رحمان مینه کارتهکابل، 

 صاحب امتیاز عمری  طوفان

 مدیر مسوول  عمری طوفان

 شماره های تماس 0700148248

@yahoo.com2008Jagarr  برقینشانی: 

 نام رسانه  فعال جوانانهفته نامه 

 موقعیت ، شهرنو، کاخ زرکشانکابل

 صاحب امتیاز حاجی عبدالهادی ؼزنیوال

 مدیر مسوول  عبدی حامد

0783200200_0793200200  شماره های تماس 

 activeyouthweekly@gmail.com  برقینشانی: 

    2017افغانستانی رهنمای رسانه ها 

 خاموش تماس شماره .نیست دست در معلومات فعالیت عدم و فعالیت از

 است

 خاموش تماس شماره .نیست دست در معلومات فعالیت عدم و فعالیت از

 است

mailto:activeyouthweekly@gmail.com


 نام رسانه  نامه حمیمت  هفته

 موقعیت کوچه شهدا دهدنا،کابل، 

 صاحب امتیاز شایك و صال فاریابی عبدالدمحم

 مدیر مسوول  شایك وصال فاریابی عبدالدمحم

 شماره های تماس 07933544270

 Haqiqat_faryab@yahoo.com  برقینشانی: 

 نام رسانه  دادهفته نامه 

 موقعیت کارته چهار ، ممابل لیسه ؼازی کابل،

 صاحب امتیاز اجتماعی جوانان ؼازی نهاد

 مدیر مسوول  حامد پویا عبدالصمد

 شماره های تماس 0790971971-0781777758

 Dad_weekly@yahoo.com  برقینشانی: 

    2017افغانستانی رهنمای رسانه ها 

 خاموش تماس شماره .نیست دست در معلومات فعالیت عدم و فعالیت از

 است
 تماس شماره .نیست دست در معلومات فعالیت عدم و فعالیت از

 است خاموش

mailto:Haqiqat_faryab@yahoo.com
mailto:Dad_weekly@yahoo.com


 نام رسانه  زن دنیایهفته نامه 

 موقعیت   34،اپارتمان4،دهلیز21،بالک3مکرویان  کابل،

 صاحب امتیاز حبیب گاللی

 مدیر مسوول  حبیب گاللی

 شماره های تماس 0700233705

 :برقینشانی  ...ندارد

 نام رسانه  کودک نشریه

 موقعیت

 صاحب امتیاز

 مدیر مسوول 

 شماره های تماس

 :برقینشانی 

    2017افغانستانی رهنمای رسانه ها 

 خاموش تماس شماره .نیست دست در معلومات فعالیت عدم و فعالیت از

 است
 خاموش تماس شماره .نیست دست در معلومات فعالیت عدم و فعالیت از

 است



 نام رسانه  نامه راه نجات  هفته

 موقعیت سالم کارته سخیی،عمب لیسه ؼازی کوچه دوم کابل،تپه

 صاحب امتیاز حسین عالمی بلخی  سد

 مدیر مسوول  حسن سید

 شماره های تماس 0700277502

 dailyrahenejat@gmail.com  برقینشانی: 

 نام رسانه  صلح روزنههفته نامه 

 موقعیت راهی پل سرخ  چهارکابل، 

 صاحب امتیاز کریم سروش دمحم

 مدیر مسوول  لاموس لاسم

 شماره های تماس 0798402474

 @gmail.com7Peacewindow  برقینشانی: 

    2017افغانستانی رهنمای رسانه ها 

 خاموش تماس شماره .نیست دست در معلومات فعالیت عدم و فعالیت از است مانده باز نشرات از بودیجه کمبود دلیل به

 است

mailto:dailyrahenejat@gmail.com
mailto:Peacewindow7@gmail.com
mailto:Peacewindow7@gmail.com
mailto:Peacewindow7@gmail.com


 نام رسانه  سنجههفته نامه 

 موقعیت

 صاحب امتیاز سید ذکریا راحل

 مدیر مسوول  سید ذکریا راحل

 شماره های تماس 0700978000

 :برقینشانی 

 نام رسانه  نامه سیمرغ هفته

 موقعیت خشک سرک کهنه ، جنب لیسه عالی مبتکران پل

 صاحب امتیاز جعفری محمود

 مدیر مسوول  جعفری محمود

 شماره های تماس 0772017181

 info@simorghaf.com  برقینشانی: 

    2017افغانستانی رهنمای رسانه ها 

  است مانده فعالیت از نامه هفته این

 

 این رسانه به دلیل کمبود بودیجه از فعالیت مانده

mailto:info@simorghaf.com


 نام رسانه  شاخص نامههفته 

 موقعیت ، جوار لوق بشر3، کارته کابل

 صاحب امتیاز فرهنگی اجتماعی رضوان بنیاد

 مدیر مسوول  ذکی علی

 شماره های تماس 0799401765

 @yahoo.com2004Balk  برقینشانی: 

 نام رسانه  شناختهفته نامه 

 موقعیت ، عمب لیسه عالی ناصر خسرو بلخی تایمنیکابل، 

 صاحب امتیاز یوسؾ ایرج دمحم

 مدیر مسوول  یوسؾ ایرج دمحم

 شماره های تماس 0700744229_0705880653

Sh.weekly@yahoo.com  برقینشانی: 

    2017افغانستانی رهنمای رسانه ها 

 این رساهه از فعالیت باز ماهده است مانده فعالیت از رسانه این

mailto:Balk2004@yahoo.com
mailto:Balk2004@yahoo.com
mailto:Balk2004@yahoo.com


 نام رسانه  نامه صدای سرگردان هفته

 موقعیت   کابل،

 صاحب امتیاز آرش رونیار داکتر

 مدیر مسوول  وطنوال بریالی

 شماره های تماس

 sadayesargardanweekly@gmail.com  برقینشانی: 

 نام رسانه  هفته نامه صفحۀ جدید

 موقعیت پل وحدت، باالتر از پل سرخ

 صاحب امتیاز سید ناصر موسوی

 مدیر مسوول  سید اسماعیل جهانگیر

0799042823 ـــ0744323495  شماره های تماس 

Sasmail.2007@gmail.com  برقینشانی: 

    2017افغانستانی رهنمای رسانه ها 

  .است مانده باز فعالیت از نامه هفته این .است مانده فعالیت از رسانه این

mailto:sadayesargardanweekly@gmail.com


 نام رسانه  نامه عدالت  ورفاه هفته

 موقعیت هوتل کابل دوبی سرک دارالمان، ممابل

 صاحب امتیاز حسن سید سید

 مدیر مسوول  سید حبیب هللا طاهری دکتور

 شماره های تماس 0202511354

s.taheri1343@yahoo.com   برقینشانی: 

 نام رسانه  عدل و رفاه نامههفته 

 موقعیت عمومی دارالمان،ممابل شورا، کوچه افؽانان ، سرککابل

 صاحب امتیاز یاسینی میرویس

 مدیر مسوول  جوادی عذرا

 شماره های تماس 0774825014

 adlurefah@gmail.com  برقینشانی: 

    2017افغانستانی رهنمای رسانه ها 

 خاموش تماس شماره .نیست دست در معلومات فعالیت عدم و فعالیت از

 است

  .است مانده باز فعالیت از نامه هفته این
 

mailto:s.taheri1343@yahoo.com
mailto:adlurefah@gmail.com


 نام رسانه  فانوس هدؾ نامههفته 

 موقعیت سرک موتر فروشی لصبه کابل،

 صاحب امتیاز فرهنگی هدؾ بنیاد

 مدیر مسوول  عاصم عطاوهللا

 شماره های تماس 0700269958

 Fanoshadaf@yahoo.com  برقینشانی: 

 نام رسانه  کابل نامههفته 

 موقعیت شهرنو، چهار راهی حاجی یعموب  کابل،

 صاحب امتیاز فهیم دشتی  دمحم

 مدیر مسوول  فهیم دشتی دمحم

 شماره های تماس 0700774526

fdashty@gmail.com  برقینشانی: 

    2017افغانستانی رهنمای رسانه ها 

 .است مانده باز فعالیت از .است مانده باز فعالیت از

mailto:Fanoshadaf@yahoo.com


 نام رسانه  کارهفته نامه 

 موقعیت ناحیه سوم، کارته سه کابل،

 صاحب امتیاز حصار حمیدی و احمد صمیم فیضی امید

 مدیر مسوول  مدثر زبیر

 شماره های تماس   0799314938

karweekly@gmail.com  برقینشانی: 

 نام رسانه  کرامت  نامههفته 

 موقعیت   کابل،

 صاحب امتیاز دمحم حسین رضوانی بامیانی سید

 مدیر مسوول  دمحم حسین رضوانی بامیانی سید

 شماره های تماس 0772194028_0799306845

 :برقینشانی  ندارد

    2017افغانستانی رهنمای رسانه ها 

 .است مانده باز فعالیت از رسانه این
 

 .است مانده باز فعالیت از



 نام رسانه  تو ورزش منهفته نامه 

 موقعیت شهرنو، چهار راهی انصاری  کابل،

 صاحب امتیاز جاوید الکوزی احمد

 مدیر مسوول  آرزو مستوره

 شماره های تماس 0705261620_0702131313

 :برقینشانی  ندارد

 نام رسانه  نخستهفته نامه 

 موقعیت ؼزنی سرایکابل، 

 صاحب امتیاز ناصر تمیم

 مدیر مسوول  هللا رادفر حشمت

 شماره های تماس 0786005003_0788887970

H_a_radfar@yahoo.com  برقینشانی: 

    2017افغانستانی رهنمای رسانه ها 

 .است مانده باز فعالیت از

 

 .است مانده باز فعالیت از
 



 نام رسانه  تامه نما  هفته

 موقعیت ، سرک اول4 کارتهکابل، 

 صاحب امتیاز فرهنگی نما  موسسه

 مدیر مسوول  دمحم تمی حیدری سید

 شماره های تماس 0787227060

namamag@yahoo.com   برقینشانی: 

 نام رسانه  نوید صلح  نامههفته 

 موقعیت سوم خیرخانه،گذشته از ایستگاه دانش ،منزل فولانی تنویر رستوانت حصهکابل، 

 صاحب امتیاز کریم منصور سید

 مدیر مسوول  الحك فایز فضل

 شماره های تماس 0202410470_0786178845

 @gmail.com92nawwdsull  برقینشانی: 

    2017افغانستانی رهنمای رسانه ها 

 .است مانده باز فعالیت از

 

 خاموش تماس شماره .نیست دست در معلومات فعالیت عدم و فعالیت از

 است

 

 

mailto:namamag@yahoo.com
mailto:nawwdsull92@gmail.com
mailto:nawwdsull92@gmail.com
mailto:nawwdsull92@gmail.com


 نام رسانه  هفته نامه ورزشکاران

پروژه جدید خیرخانه، شتل در ملتون کابل،  موقعیت 

اصؽری پرویز  صاحب امتیاز 

اصؽری پرویز  مدیر مسوول  

 شماره های تماس 0700276709

 @yahoo.com2011Warzeshkaran  برقینشانی: 

 نام رسانه  2014 نامههفته 

 موقعیت سوم کابل بزنس سنتر،ممابل مسجد حاجی یعموب  کابل،منزل

 صاحب امتیاز حمید تمیم

 مدیر مسوول  حمید تمیم

 شماره های تماس 0700164982

 .publication@gmail.com2014  برقینشانی: 

    2017افغانستانی رهنمای رسانه ها 

 خاموش تماس شماره .نیست دست در معلومات فعالیت عدم و فعالیت از

 است

. 

 

 خاموش تماس شماره .نیست دست در معلومات فعالیت عدم و فعالیت از

 است
 

mailto:Warzeshkaran2011@yahoo.com
mailto:Warzeshkaran2011@yahoo.com
mailto:Warzeshkaran2011@yahoo.com
mailto:2014.publication@gmail.com
mailto:2014.publication@gmail.com


 نام رسانه  جوانان نامهدوهفته 

 موقعیت چمن حضوری، اتحادیه جوانان افؽانستان کابل،

 صاحب امتیاز اتحادیۀ جوانان افؽانستان

 مدیر مسوول  روح هللا معروؾ 

 شماره های تماس

Youth_press@yahoo.com  برقینشانی: 

 نام رسانه  دو هفته نامه صدای مردم

 موقعیت ، چهار راهی پل سرخ، ممابل شفاخانه علی سینا3کارته 

 صاحب امتیاز مرکز مطالعات صلح و توسعه

 مدیر مسوول  عبدالخالك آزاد

 شماره های تماس 0700757882

amoniaee@gmail.com  برقینشانی: 

    2017افغانستانی رهنمای رسانه ها 

 خاموش تماس شماره .نیست دست در معلومات فعالیت عدم و فعالیت از

 است
 شماره .نیست دست در معلومات فعالیت عدم و فعالیت از

 است خاموش تماس



 نام رسانه  نامه آرزو های نوین دوهفته

 موقعیت کارته پروان، متصل شفاخانه وهاج کاابل،

 صاحب امتیاز یاسر آرمان میاخیل دمحم

 مدیر مسوول  عظیم زحل

 شماره های تماس 0700156290_0787423010

 My.khohandajh@live.com  برقینشانی: 

 نام رسانه  ماهنامه تکبیر

 موقعیت ممابل سفارت ایران

 صاحب امتیاز انجینیر احمد شاه احمدزی

 مدیر مسوول  ذره الیاسدمحم 

 شماره های تماس 0786150025

Siddiqiue786@yahoo.com  برقینشانی: 

    2017افغانستانی رهنمای رسانه ها 

 .است مانده باز فعالیت از بودیجه کمبود خاطر به رسانه این
 

 خاموش تماس شماره .نیست دست در معلومات فعالیت عدم و فعالیت از

 است

mailto:My.khohandajh@live.com


 نام رسانه  ماهنامه راه آینده 

 موقعیت کارته پروان ،استگاه سینما هارستان

 صاحب امتیاز دستگیر هژبر

 مدیر مسوول  دستگیر هژبر

 شماره های تماس 0799332983

Dastgeer.hozhabr@gmail.com  برقینشانی: 

 نام رسانه  ماهنامه صدای اصالح 

 موقعیت

 صاحب امتیاز

 مدیر مسوول  الرحمن یارؼان  امید

 شماره های تماس 0775955454

 r.tawsea@gmail.com  برقینشانی: 

    2017افغانستانی رهنمای رسانه ها 

 خاموش تماس شماره .نیست دست در معلومات فعالیت عدم و فعالیت از

 است
  

 خاموش تماس شماره .نیست دست در معلومات فعالیت عدم و فعالیت از

 است

mailto:Dastgeer.hozhabr@gmail.com
mailto:r.tawsea@gmail.com


 نام رسانه  ماهنامه معرفت دینی

 موقعیت کابل، سرک داراالمان، حوزه علمیه خاتم النبیین

 صاحب امتیاز شورای علمای شیعه افؽانستان

 مدیر مسوول  رضوانی بامیانی

 شماره های تماس 0785869097– 0772194028

rezwanybamiani@yahoo.com  برقینشانی: 

 نام رسانه  امید جوان ماهنامه

 موقعیت پل باغ عمومی ، معنیت امور جوانان کابل،

 صاحب امتیاز امور جوانان معینیت

 مدیر مسوول  موسی رادمنش  دمحم

 شماره های تماس 0752001949_0797290398

 Lkahrawy_yicc@yahoo.com  برقینشانی: 

    2017افغانستانی رهنمای رسانه ها 

 خاموش تماس شماره .نیست دست در معلومات فعالیت عدم و فعالیت از

 است
 خاموش تماس شماره .نیست دست در معلومات فعالیت عدم و فعالیت از

 است

mailto:rezwanybamiani@yahoo.com
mailto:Lkahrawy_yicc@yahoo.com


 نام رسانه  فانوسمجله 

 موقعیت سرک اول پروژ تایمنی ،کابل

 صاحب امتیاز احمد جالل زاده وحید

 مدیر مسوول  احمد جالل زاده وحید

 شماره های تماس 0700184997

@faanoo.afinfo  برقینشانی: 

 نام رسانه  بلی  مجله

 موقعیت پل باغ عمومی ، معینیت امور جوانان بل،کا

 صاحب امتیاز امور جوانان وزارت اطالعات فرهنگ  معینیت

 مدیر مسوول  موسی رادمنش  دمحم

 شماره های تماس 0700289616

 Karimi_q@yahoo.com  برقینشانی: 

    2017افغانستانی رهنمای رسانه ها 

 خاموش تماس شماره .نیست دست در معلومات فعالیت عدم و فعالیت از

 است

 خاموش تماس شماره .نیست دست در معلومات فعالیت عدم و فعالیت از

 است

mailto:Karimi_q@yahoo.com


 نام رسانه  کابل افؽانستان نشریه

 موقعیت 34، اپارتمان 5، منزل4،دهلیز21بالک ،3کابل،مکرویان

 صاحب امتیاز الحاج عبدالواحد لرضی

 مدیر مسوول  الحاج عبدالواحد لرضی

 شماره های تماس 0776624100

 :برقینشانی  .ندارد

 نام رسانه  پامیر  نشریه

 موقعیت شهرداری کابل مرکز

 صاحب امتیاز کابل شهرداری

 مدیر مسوول  آرزو  عبدالماد

 شماره های تماس 0700180501

mi.samadi@yahoo.com   برقینشانی: 

    2017افغانستانی رهنمای رسانه ها 

 خاموش تماس شماره .نیست دست در معلومات فعالیت عدم و فعالیت از

 است

 خاموش تماس شماره .نیست دست در معلومات فعالیت عدم و فعالیت از

 است

mailto:mi.samadi@yahoo.com


 نام رسانه  حمیمت  نشریه

 موقعیت ده دانا، کوچه شهدا

 صاحب امتیاز شایك و صال فاریاب 

 مدیر مسوول  وصال فاریابی شایك

 شماره های تماس 0799729576_0799109418

 Haqiqat_faryab@yahoo.com  برقینشانی: 

 نام رسانه  هفت خوان گاهنامه

 موقعیت حصه دوم خیرخانه، بازار لیسه مریم کابل،

 صاحب امتیاز عارؾ عارؾ دمحم

 مدیر مسوول  عارؾ عارؾ  دمحم

 شماره های تماس 0703757607

 Haftkhan.atif@gmail.com  برقینشانی: 

    2017افغانستانی رهنمای رسانه ها 

 خاموش تماس شماره .نیست دست در معلومات فعالیت عدم و فعالیت از .است مانده باز فعالیت از نشریه این

 است

mailto:Haqiqat_faryab@yahoo.com
mailto:Haftkhan.atif@gmail.com


 نام رسانه  االسالم جریده

 موقعیت

 صاحب امتیاز

 مدیر مسوول 

 شماره های تماس 0752004249

 Alislam.af@gmail.com  برقینشانی: 

    2017افغانستانی رهنمای رسانه ها 

 . است مانده باز فعالیت از رسانه این
 

 نام رسانه  رادیو  کابل راک

 موقعیت 6ناحیه   -چهاردهی وات -3کارته کابل، 

 صاحب امتیاز شهیر احمد ذهین

 مدیر مسوول  حضرت زاهد 

 شماره های تماس   0202500717 -0700808431

shahir.zahine@dhsa.af 

g.hazrat@tkg.af 
 :برقینشانی 

    2017افغانستانی رهنمای رسانه ها 

 احمد شهیر توسط که است درکابل فعال های رسانه از رادیو راک کابل

 .گردید تاسیس 2010 درسال زهین
 پوشش تحت را متری کیلو 40 تا  که دارد ساعته 24 نشرات رادیو این

 .میدهد لرار خود نشراتی
 آن تن 2  که اند کار مشؽول  کارمند 6  اکنون هم رادیو راک کابل در

 .هستند ها خانم

 162 :ثبت شماره
 

mailto:Alislam.af@gmail.com
mailto:shahir.zahine@dhsa.af

