
 

P a g e | 1  
 

Iran 

UAE 

Afghanistan 

Uzbekistan 

Tajikistan 

Bahrain 

Qatar 

Kuwait 

P.O. BOX 502826, 4th Floor, C407, Block C, Dubai Studio City, Opp. Arabian Ranches,  
 TEL: +9714 3901915    FAX: +9714 4290964 

 

 

 

               اطالعیه مطبوعاتی

   

 اتحاد افغانستان از طریق موسیقی

 عقرب 14از تاریخ سر  ،"ستاره افغان"شروع فصل دوازدهم 

 
 

کننده در افغانستان، مفتخر است که شروع فصل دوازدهِم سرگرم تازترین شبکه تلویزیونیپیشتلویزیون طلوع،  -1395 عقرب   14کابل، 

 عقربِ  14کند. اولین قسمت از فصل دوازدهم این برنامه، سر از تاریخ ، ستاره افغان، را اعالن یابی موسیقیاستعداد ملیِ  بهترین برنامهِ 

 شود.ظهر نشر میازبعد 09:00، راس ساعت 1395

 
در حال به طور مستمر  ، تا اکنون 1384از آغاز این برنامه در سال  ،ندی مردم برای تماشای آنمو میزان عالقه محبوبیِت ستاره افغان

عِ نژادی، زبانی، مواناز سد تمام  ،گُشابرنامه کارتوانسته است به عنوان یک  یابی به این مهم، ستاره افغاندست در کنار افزایش بوده است.
صنعت موسیقی  انکشافرشد و  دارِ سکانو  ای دست یافتهعطِف قابل توجه به نقاطسال متوالی،  11. این برنامه در عبور کندو جنسیتی 

 کشور بوده است.
 

کش برای مخاطب افغانی پیش در هر هفته تا قسمت نهاییکننده را بهترین برنامه سرگرم ستاره افغان یک بار دیگر در فصل دوازدهم خود،
 شود.، پخش می تجاری افغانستان رادیویی شبکهِ ترین شنوندهپُرام، زمان از تلویزیون طلوع و آرمان افاین برنامه به صورت هم نماید.می

ای این برنامه، حامی نقرهچنین، . هم، و بانک تجارتی افغانستانرویال جوس اند از: انرژی پارتی،عبارتحامیان طالیی فصل دوازدهم 

 ، است.IVA Mobile Phonesشرکت 

 
مندان یک فرصت است. این بخش برای عالقه یبوکبخِش گفتگوی فیس، رای این فصل در نظر گرفته شدهبخِش اختصاصی و جدیدی که ب

برای گفتگوی « گاهمیعاد» یک هر هفته بهترین،  24با شروع قسمِت  ها فراهم آورده است.به فرد برای تعامل با ستاره ن منحصرالیآن

محل برگزاری  این بخش در یک اتاق ویژه در مجموعهِ  در نظر گرفته شده است. هاو ستاره بوکی ستاره افغانمندان فیسعالقهبین  زنده 
 اط برقرار کنند.ارتبها های موبایل، تبلت، و کامپیوتر با ستارهتوانند توسط گوشیمندان میشود و عالقهبرگزار میستاره افغان 

 
گر یک رشد این آمار در مقایسه با فصل دهم، نشان بوک داشت.مند در فیسمیلیون عالقه 5و  میلیون بیننده 35 ،فصل یازدهم ستاره افغان

چنین، هم بوک است.مندان این برنامه در رسانه اجتماعی فیسدرصدی در تعداد عالقه 39 افزایشدرصدی در تعداد بینندگان و یک  67

مورد تماشا میلیون دقیقه از محتوی آن 130شبکه یوتیوب از نظر بیندگان گذشت که در مجموع  میلیون ویدیوی این برنامه در 18ز بیش ا

 درصدی است. 78گر یک رشد قرار گرفت؛ این رقم نبست به فصل دهم، نشان



 

P a g e | 2  
 

P.O. BOX 502826, 4th Floor, C407, Block C, Dubai Studio City, Opp. Arabian Ranches,  
 TEL: +9714 3901915    FAX: +9714 4290964 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

دو آوازخوان محبوب افغانستان، عبید جوینده و قیس گل مینه، و پشتو، سیدا خوان معروفِ آوازستاره شناخته شده، آریانا سعید، در کنار ابر
مورد قضاوت قرار داده و برای باال بردن سطح کیفی  را هنرجویانکرِد عملبه عنوان داوران ستاره افغان دوباره الفت، در این فصل هم 

 گذارند.خود را به اشتراک می هایبرنامه، تجربه
 

 تعداد از لحاظسال پیش  11از زمان شروع خود در موبی گروپ افغانستان، گفت: " ستاره افغان  رییس اجراییمحترم شفیق گوهری، 

جوامع گر محبوبیت این برنامه در بین که این امر به روشنی نشان دهدست پیدا کرنظیری بیبه آمارهای  همیشهمندان بینندگان و عالقه
به برای و مشتاقانه در انتظار رشد بیشتر بینندگان . ما از برگزاری فصل دوازدهم به عنوان یک موفقیت دیگر مطمین هستیم استغانی اف

  گنندگان امسال هستیم."شرکت استعدادهای محلیِ نمایش گذاشتن 
 

سال  11در طول پیوسته های موفقیت بهیابی برنامه ستاره افغان از دستما محترم مسعود سنجر، مدیر شبکه تلویزیون طلوع، گفت: " 

یابی به نقاط عطِف بزرگتر، و دست ین استعدادهای جدید افغانستانبهتردر کنار معرفی کردن . فصل دوازدهم مفتخر هستیمگذشته، بسیار 
 کند."موسیقی کشور میانکشاف صنعت ای به کمک قابل توجه

 
+ 93798136980، یا با این شماره تلفن )media@mobygroup.comبا این ایمیل آدرس، ها ای و مصاحبهگیری رسانهلطفا برای پی

 سکندر صالح( به تماس شوید.
 
 

 درباره تلویزیون طلوع:

طلوع با ترین شبکه سرگرمی افغانستان است. تاز، پیشمیلیونی 13درصد سهم بازار و میزاِن حداکثر بینندِه  59با داشتن  تلویزیون طلوع

گانی، اخبار، و امور جاری، به طور ثابت به عنوان یک شبکه خالق و هکننده همهای سرگرمهای متنوعی از قبیل برنامهداشتن برنامه
ها به زبان شوند؛ همه این برنامهخریداری می ها یا به صورت بومی تولید شده یا از سایر کشورهاشناخته شده است. این برنامه آفرینابتکار

 شوند.دری پخش می

www.tolo.tv 

 
 

 :دربارۀ موبی گروپ
های تلویزیونی بهترین شبکه خاورمیانه را به عهده دارد. گرفته تا از جنوب و آسیای مرکزی تجارت 17مالکیت و مدیریت موبی گروپ 
چنین هم د.د، در اختیار موبی گروپ قرار دارمیلیون بیننده دارن 15 بیش ازدر مجموع خود  تازپیشهای توسط برنامهافغانستان که 

درامه و نامزد های فیلم سان دنس و سئول های تلویزیونی و برنده چندین جایزه از جشنوارهشرکت تولید محتوی برنامه -پرداکشن کابورا
 داران جزیی موبی گروپ است.فاکس یکی از سهام 21در اختیار موبی گروپ قرار دارد. شرکت قرن   -جشنواره امی

www.mobygroup.com 
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