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رهنمای رسانه ها ی افغانستان 2018
نام رسانه

رادیو تلویزیون ملی کاپیسا

نام رسانه

موقعیت

والیت کاپیسا ،شهرک محمود راقی روبه روی
مقام والیت

موقعیت

صاحب امتیاز

حکومت افغانستان

مدیر مسوول

احمد شاه خادم

شماره های تماس
نشانی برقی:

مدیر مسوول
شماره های تماس

ـ - 0799300230
0772626320

صاحب امتیاز

0700181975

kapisatv1@gmail.com
murtazakhashea@gmail.com

رادیو تلویزیون ملی کاپیسا از رسانه های فعال در والیت کاپیسا است .که در
سال  ۱۳۸۳رادیو و در سال  ۱۳۸۶تلویزیون آن تاسیس شد توسط حکومت .
این رسانه  17ساعت در شبانه روز نشرات دارد.
این رسانه توسط حکومت تمویل میشود .
و هم اکنون  21تن در آن مشغول کار اند که  2تن آن خانم ها می باشد.

نشانی برقی:

رادیو صدای نجراب در ولسوالی نجراب والیت کاپیسا روی موج  96اف ام
فعالیت دارد که توسط داکتر عبدالمطلب حامد ایجاد گردیده است.
این رادیو  10ساعت در شبانه روز نشرات دارد و ساحه تحت پوشش آن
تقریبا تمام والیت کاپیسا غیر از مناطق کوهستانی آن والیت بوده و ولسوالی
های بگرام و شهر چاریکار والیت پروان و ولسوالی های قره باغ و فرزه
والیت کابل می باشد.
رادیو صدای نجراب  12کارمند که  2تن آن خانم ها می باشند.
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رهنمای رسانه ها ی افغانستان 2018
نام رسانه

رادیو بهار FM 89.8

نام رسانه

رادیو صدای نجراب FM 96

موقعیت

حصه اول کوهستان جوار شفاخانه گلبهار

موقعیت

ولسوالی نجراب باالی تپه احمد بیگ

صاحب امتیاز

انجنیر ملنگ فقیری

صاحب امتیاز

داکتر عبدالمطلب حامد

مدیر مسوول

جعفر سعیدی

مدیر مسوول

عبدالمطلب حامد

شماره های تماس

0771513191 - 0778522994

نشانی برقی:

Radiobahar.new@gmail.com
jafar.saidy2017@gmail.com

رادیو بهار از رسانه های فعال در والیت کاپیسا است.
این رادیو  17ساعت در شبانه روز نشرات دارد و ساحه تحت پوشش آن سه
والیت (پروان ،کاپیسا و پنجشیر) و پنج ولسوالی کابل الی کوتل خیرخانه می
باشد.
رادیو بهار  21تن در آن مشغول کار اند که  2تن آن خانم ها می باشد.

شماره های تماس
نشانی برقی:

0797135650 – 0700230914

0729323333
Mutaleb_nejrab@hotmail.com

رادیو صدای نجراب در ولسوالی نجراب والیت کاپیسا روی موج  96اف ام
فعالیت دارد که توسط داکتر عبدالمطلب حامد در سال  1385ایجاد گردیده
است.
این رادیو  12ساعت در شبانه روز نشرات دارد و ساحه تحت پوشش آن
تقریبا تمام والیت کاپیسا غیر از مناطق کوهستانی آن والیت بوده و ولسوالی
های بگرام و شهر چاریکار والیت پروان و ولسوالی های قره باغ و فرزه
والیت کابل می باشد.
این رادیو از طریق اعالنات تمویل میشود .
رادیو صدای نجراب  12کارمند که  2تن آن خانم ها می باشند.
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رهنمای رسانه ها ی افغانستان 2018
نام رسانه

هفته نامه عصر تمدن

نام رسانه

رادیو صدای رسالت 94.9

موقعیت

والیت کاپیسا،حصه اول کوهستان

موقعیت

حصه اول کوهستان ،کاپیسا

صاحب امتیاز

داکتر عبدهللا نصرت

صاحب امتیاز

عبدالسالم جواد

مدیر مسوول

آغا بچه شیدا

مدیر مسوول

عطاءالحق انس

شماره های تماس

0788953848-0700337755

نشانی برقی:

Abdulsalam.jawad@gmail.com

شماره های تماس
نشانی برقی:

0773648471
Aqabachashaida@gmail.com

هفته نامه عصر تمدن از نشریه های فعل والیت کاپیسا است که توسط آغابچه
شیدا وداکترعبداله نصرت در سال  1389تاسیس و از چاپ برامد.
این هفته نامه به تیراژ 1000شماره در والیات کاپیسا ،پروان وپنجشیر
توزیح می گردد.
هفته نامه عصر تمدن توسط داکتر عبداله نصرت تمویل میگردد و هم اکنون
 11تن در آن مشغول کار اند که  1تن آن خانم می باشد.

رادیو صدای رسالت از رسانه های فعال در والیت کاپیسا می باشد که در
سال  2014توسط عبدالسالم جواد تاسیس گردید.
این رسانه از  6صبح تا  9شب نشرات دارد و توسط بودیجه شخصی
صاحب امتیاز تمویل میگردد و هم اکنون  10تن در آن مشغول کار اند.

رهنمای رسانه ها ی افغانستان 2018
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نام رسانه

هفته نامه دنیای دهکده

نام رسانه

هفته نامه کنجکاو

موقعیت

شهرک محمود راقی ،عقب رادیو تلویزیون ملی

موقعیت

حصه اول کوهستان بازار شرکت سناجی گلبهار

صاحب امتیاز

فرهاد بهروز

صاحب امتیاز

منیب الرحمن جهیر

مدیر مسوول

صفی هللا ساویز

مدیر مسوول

منیب الرحمن جهیر

شماره های تماس

0744468948-0794137513

شماره های تماس
نشانی برقی:

0776840304-0794006690
farhadbehroz@gmail.com

هفته نامه دنیای دهکده از نشریه های فعل والیت کاپیسا است که توسط فرهاد
بهروز و صفی هللا ساویز در سال  1392تاسیس و از چاپ برامد.
این هفته نامه به تیراژ 1000شماره در والیات کاپیسا ،کابل ،پروان وپنجشیر
توزیع می گردد.
هفته نامه دنیای دهکده توسط صاحب امتیاز و فرهاد بهروز تمویل میگردد و
هم اکنون  16تن در آن مشغول کار اند که  4تن آن خانم می باشد.

این رسانه از فعالیت باز مانده است .

نشانی برقی:

Munidjahe6@gmail.com

هفته نامه کنجکاو از رسانه های فعال در والیت کاپیسا است که توسط منیب
الرحمن جهیر در سال  1394تاسیس و به فعالیت آغاز نمود.
این هفته نامه در هرهفته به یک هزار تیراژ به چاپ میرسد که دروالیت
کاپیسا توزیع میگردد.
هفته نامه کنجکاو توسط بودیجه شخصی تمویل میگردد .که هم اکنون 12
نفر در آن مشغول کاراند که تمام شان مرد میباشد
شماره ثبت 134
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نام رسانه

هفته نامه صاحبدالن

نام رسانه

موقعیت

والیت کاپیسا .حصه دوم کوهستان

موقعیت

صاحب امتیاز

دمحم اکرم خاموش

صاحب امتیاز

مدیر مسوول

فرزاد بهاور خاموش

مدیر مسوول

شماره های تماس

0793759388 - 0799696669

شماره های تماس

نشانی برقی:

farzadbahawar@gmail.com

نشانی برقی:

هفته نامه دنیای دهکده از نشریه های فعل والیت کاپیسا است که توسط فرهاد
بهروز و صفی هللا ساویز در سال  1392تاسیس و از چاپ برامد.
این هفته نامه به تیراژ 1000شماره در والیات کاپیسا ،کابل ،پروان وپنجشیر
توزیع می گردد.
هفته نامه دنیای دهکده توسط صاحب امتیاز و فرهاد بهروز تمویل میگردد و
هم اکنون  16تن در آن مشغول کار اند که  4تن آن خانم می باشد.

