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رهنمای رسانه ها ی افغانستان 2018
نام رسانه

رادیو صدای نیلی 88.5 FM

نام رسانه

ماهنامه پیام دایکندی

موقعیت

مرکز والیت دایکندی ،میدان هوایی

موقعیت

مرکز والیت دایکندی ،شهر نیلی

صاحب امتیاز

دمحم حسین علی زاده

صاحب امتیاز

اتحادیه ملی ژورنالیستان دایکندی

مدیر مسوول

سید دمحم انور شهاب

مدیر مسوول

عید دمحم عالمی زاده

شماره های تماس

0766785367_0776220107

شماره های تماس

0773287805 – 0775935810

نشانی برقی:

M_raja20@yahoo.com
Sayed_shahab@gmail.com

نشانی برقی:

alimizadah@gmail.com

رادیو نیلی ازرسانه های فعال دروالیت دایکندی می باشد که توسط
موسسه انترنیوز درسال  1384تاسیس گردید.
این رادیو  12ساعت نشرات دارد که به شمول مرکز نیلی لسمت های
بعضی از ولسوالی های این والیت را نیز تحت پوشش نشراتی خود
دارد.
رادیو نیلی توسط نشر اعالنات تجارتی تمویل میگردد و هم اکنون 6
کارمند دارد.

ماهنامه پیام دایکندی از رسانه های فعال والیت دایکندی است که توسط
عید دمحم عالمی زاده درسال  1390تاسیس شد.
این ماهنامه در  500نسخه چاپ شده که در سراسر والیت دایکندی
توزیع میگردد.
پیام دایکندی توسط عید دمحم عالمی زاده تمویل شده که  5نفر مشغول کار
اند.

این رسانه فعآل نشرات ندارد
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رهنمای رسانه ها ی افغانستان 2018
نام رسانه

ماهنامه صفحه نو

نام رسانه

رادیو نسیم

موقعیت

مرکز والیت دایکندی ،بازار نیلی

موقعیت

دایکندی  ،نیلی  ،بامیان

صاحب امتیاز

انجمن ژورنالیستان دایکندی

صاحب امتیاز

دمحم رضا واحدی

مدیر مسوول

دمحم رجاء

مدیر مسوول

دمحم رضا واحدی

شماره های تماس

0772268993 - 0708302025

شماره های تماس

نشانی برقی:

M_raja20@yahoo.com
نشانی برقی:

ماهنامه صفحه نو از رسانه های فعال والیت دایکندی است که توسط
انجمن ژورنالیستان دایکندی در سال  1389تاسیس گردید.
این ماهنامه در  1000نسخه چاپ شده ودر سراسر والیت دایکندی
توزیع میگردد.
صفحه نو توسط انجمن ژورنالیستان دایکندی تمویل شده و 8نفر در آن
مشغول کار اند که  2تن آن خانم ها می باشند.

این ماهنامه فعآل نشرات ندارد

- 0728222444_0770370516
0776212007
Nasim.radio@gmail.com

daikundi3@gmail.com

رادیو نسیم ازرسانه های فعال دروالیت دایکندی می باشد که توسط دمحم
رضا واحدی درسال  1390تاسیس گردید.
این رادیو در یک شبانه روز  18نشرات دارد که به شمول مرکز
دایکندی و مرکز بامیان ،در لسمت های بعضی از ولسوالی های این
والیت نیز لابل دریافت است.
این رادیو توسط نشر اعالنات روزمره و بودیجه شخصی تمویل میگردد
و هم اکنون  10تن کارمند دارد از جمله  3تن آن خام ها است .
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رهنمای رسانه ها ی افغانستان 2016
نام رسانه

ماهنامه سایه روشن

نام رسانه

رادیو آفتاب صدای مهربانی

موقعیت

دایکندی ،بازار نیلی

موقعیت

مرکز دایکندی ،نیلی

صاحب امتیاز

انجمن ژورنالیستان دایکندی

صاحب امتیاز

میرزا حسنی

مدیر مسوول

دمحم رضا

مدیر مسوول

میرزا

شماره های تماس

0772268993

شماره های تماس

نشانی برقی:

Rajam8922@gmail.com

07777543670778849336_0771765155

نشانی برقی:

aftabradio35@gmail.com

ماهنامه سایه روشن از رسانه های فعال والیت دایکندی است که توسط
انجمن ژورنالیستان دایکندی در سال  1391تاسیس گردید.
این ماهنامه در  3000نسخه چاپ شده ودر سراسر والیت دایکندی
توزیع میگردد.
ماهنامه سایه روشن توسط نشر اعالنات و دفتر والیتی حموق بشر
افغانستان تمویل شده و 8نفر در آن مشغول کار اند.

رادیو آفتاب صدای مهربانی از رسانه های فعال در والیت دایکندی
است که توسط میرزا حسنی در سال  1393تاسیس گردید .
این رادیو از ساعت 2بعد از ظهر تا  11شب نشرات دارد که به شمول
مرکز دایکندی و مرکز بامیان ،در لسمت های بعضی از ولسوالی های
این والیت نیز لابل دریافت است.
رادیو آفتاب صدای مهربانی توسط نشر اعالنات تجارتی و بودیجه
شخصی صاحب امتیاز تمویل میگردد.
و هم اکنون  4نفر در آن مشعول کار است که از جمله  1تن آن خانم ها
است
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رهنمای رسانه ها ی افغانستان 2016
نام رسانه

ماهنامه زاویه

نام رسانه

دوهفته نامه دایکندی

موقعیت

دایکندی ،نیلی ،روبروی شهرداری سابك

موقعیت

شهر دایکندی ،نیلی

صاحب امتیاز

شبکه جامعه مدنی دایکندی

صاحب امتیاز

ریاست اطالعات فرهنگ دایکندی

مدیر مسوول

شیردمحم انتظار

مدیر مسوول

غالم اصغر عزیزی

شماره های تماس

0778789812-0798199090

شماره های تماس

0766701251

نشانی برقی:

Entezar.shir@gmail.com

نشانی برقی:

Culture.daikundi@gmail.com

ماهنامه زاویه از رسانه های فعال والیت دایکندی است که توسط شبکه
جامعه مدنی در سال  1392تاسیس گردید.
این ماهنامه در  1000نسخه چاپ شده ودر سراسر والیت دایکندی
توزیع میگردد.
ماهنامه زاویه توسط جمع آوری حك العضویت و تمویل شده و 9نفر در
آن مشغول کار اند که  2تن آن خانم ها می باشند.

دوهفته نامه دایکندی از رسانه های آزاد افغانستان است که توسط
ریاست اطالعات فرهنگ والیت دایکندی در سال  1392تاسیس گردید.
این دوهفته نامه در هرهفته به تعداد یکهزار تیراژ به چاپ میرسد که در
والیت دایکندی توزیع میگردد .
دوهفته نامه دایکندی توسط ریاست اطالعات وزارت اطالعات فرهنگ
والیت دایکندی تمویل میگردده
و هم اکنون  5نفر در آن مشغول کار است .
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رهنمای رسانه ها ی افغانستان 2016
نام رسانه

نام رسانه

موقعیت

موقعیت

صاحب امتیاز

صاحب امتیاز

مدیر مسوول

مدیر مسوول

شماره های تماس

شماره های تماس

نشانی برقی:

نشانی برقی:

