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رهنمای رسانه ها ی افغانستان 2018
نام رسانه

تلویزیون عبور

نام رسانه

رادیو نریمان fm 89.1

موقعیت

.الیت بادغیس ،ناحیه دوم ،دست چپ

موقعیت

والیت بادغیس ،شهر قلعه نو ،ناحیه 2

صاحب امتیاز

دمحم شاه

صاحب امتیاز

نبی هللا بینش

مدیر مسوول

دمحم نعیم

مدیر مسوول

نبی هللا بینش

شماره های تماس

0797667000_0799012626

شماره های تماس

0796462820_0799241100

نشانی برقی:

Rhm_sayed@yahoo.com

نشانی برقی:

Nabiullah_benash@yahoo.com

تلویزیون عبور از رسانه های فعال والیت بادغیس است که توسط دمحم
شاه در سال  1395تاسیس گردید.
این تلویزیون  5ساعت از طرف شب نشرات دارد که والیت بادغیس را
تحت پوشش نشراتی قرار میدهد
تلویززیون عبور توسط نشر اعالنات تجارتی تمویل میگردد و هم اکنون
 13تن در آن مشغول کار اند.که از جمله  7تن ان خانم ها است .

رادیو نریمان از رسانه های فعال در والیت بادغیس است که توسط نبی
هللا بینش در سال  2014تاسیس گردید.
این رادیو  14ساعت نشرات دارد  .از ساعت  6صبح الی  8شب و بجز
والیت بادخیس والسوالی های همجوار خود را نیز تحت پوشش قرار
میدهد .
این رادیو توسط اعالنات تمویل میشود و هم اکنون  13تن در آن مشغول
کار اند که از حمله  4تن آن خانم ها است
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رهنمای رسانه ها ی افغانستان 2018
نام رسانه

رادیو حنظله FM 88

نام رسانه

ماهنامه صدای باد غیس

موقعیت

مرکز والیت بادغیس،شهر قلعه نو ،مقابل محکمه

موقعیت

مرکز والیت بادغیس ،شهر قلعه نو

صاحب امتیاز

سید عبدالرحیم رحمانی

صاحب امتیاز

ریاست اطالعات و فرهنگ

مدیر مسوول

سید عبدالرحیم رحمانی

مدیر مسوول

سید خلیل فروتن

شماره های تماس

0797505357 - 0700419424

شماره های تماس

0799591017_0795323723

نشانی برقی:

Rhm_sayed@yahoo.com

نشانی برقی:

abduljalil@yahoo.com

رادیو حنظله از رسانه های فعال والیت بادغیس است که توسط سید
عبدالرحیم رحمانی در سال  1386تاسیس گردید.
این رادیو از  7صبح تا 11شب نشرات می نماید که  70کیلومتر نواحی
اطراف خود را تحت پوشش نشراتی قرار میدهد.
رادیو حنظله توسط نشر اعالنات تجارتی تمویل میگردد و هم اکنون 4
تن در آن مشغول کار اند.

ماهنامه صدای بادغیس از نشریه های فعال والیت بادغیس است که
توسط ریاست اطالعات و فرهنگ این والیت تاسیس واز چاپ برآمد.
این نشریه در  500شماره چاپ و تمام والیات توزیع می گردد.
ماهنامه صدای باد غیس توسط وزارت اطالعات وفرهنگ تمویل می
شود و هم اکنون  4تن در آن مشغول کار اند .که  1تن آن خانم ها است.
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رهنمای رسانه ها ی افغانستان 2018
نام رسانه

گاهنامه خورشید بانوان

نام رسانه

موقعیت

باغ شاروالی،دفتر انجمن ادبی وفرهنگی

موقعیت

صاحب امتیاز

انجمن ادبی وفرهنگی کوثر

صاحب امتیاز

مدیر مسوول

شریفه رحیمیار

مدیر مسوول

شماره های تماس

0798003820_0799662659

شماره های تماس

نشانی برقی:

Sadiq.kawsar@gmail.com

نشانی برقی:

گاهنامه خورشید بانوان از رسانه های فعال در والیت بادغیس است
که توسط انجمن ادبی و فرهنگی کوثر در سال  1394تاسیس شد.
گاهنامه خورشید به تعداد  120نسخه چاپ میشود که در والیت
بادغیس توزیع میشود
این گاهنامه توسط بودیجه شخصی تمویل میشود و هم اکنون  6نفر در
آن مشغول کار است که از جمله  2تن آن خانم ها است

