( )255

رهنمای رسانه ها ی افغانستان 2018
نام رسانه

رادیو الینا 98.6 FM

نام رسانه

رادیو گلکوش 90.0 FM

موقعیت

نورستان ،نورگرام ،گلکوش بازار

موقعیت

نورستان ،ولسوالی نورکرام ،گلکوش بازار

صاحب امتیاز

صاحب داد همدرد

صاحب امتیاز

عابدهللا عابد

مدیر مسوول

صاحب داد همدرد

مدیر مسوول

فاروق کیهان

شماره های تماس

0707887698 -0708370421

شماره های تماس

0708855343

نشانی برقی:

HAMDAARD@YAHOO.COM
sahibdadhamdard@yahoo.com

نشانی برقی:

abidullahabid62@gmail.com

رادیو الینا از رادیو های فعال نورستان است که توسط صاحب داد همدرد
به تاریخ  7/1/2011تاسیس گردید.
این رادیو از ساعت  6صبح تا  10صبح واز ساعت  5عصر الی 10
شب نشرات می نماید که تا  50کیلو متری را تحت پوشش نشراتی خود
لرار می دهد.
در این رادیو به تعداد  5نفر مشغول کار اند.

رادیو کلگوش از رسانه های نورستان است که درسال  1387تاسیس
گردیده است.
فعال فعالیت ندارد.
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رهنمای رسانه ها ی افغانستان 2018
نام رسانه

مجلۀ آینه نورستان

نام رسانه

رادیو محلی سالم وطندار fm 98.6

موقعیت

والیت نورستان – شهر پاروان

موقعیت

نورستان ،نورگرام ،کله گوش بازار

صاحب امتیاز

ممام والیت نورستان

صاحب امتیاز

صاحب داد همدرد

مدیر مسوول

دمحم ظاهر بهاند

مدیر مسوول

صاحب داد همدرد

شماره های تماس

0794549741

شماره های تماس

0707887698_0708370421

نشانی برقی:

Bahand.nurestan@gmail.com

نشانی برقی:

HAMDAARD@YAHOO.COM

مجلۀ آینه نورستان از رسانه های فعال در والیت نورستان است که توسط
ممام والیت نورستان درسال  1391تاسیس گردید.
فعال فعالیت ندارد.

رادیو محلی سالم وطندار از رسانه های فعال در نورستان است که
درسال  1390توسط صاحب داد همدرد تاسیس گردیده است.
این رادیو از  6صبح الی  9صبح و از  6شام الی  8شب نشرات می
نماید و  50کیلو متری ساحه خود را تحت نشرات لرار داده است .
این رادیو از طریك اعالنات تمویل میشود .
و هم اکنون  5تن در آن مشغول کار اند.
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رهنمای رسانه ها ی افغانستان 2018
نام رسانه

رادیو ملی نورستان

نام رسانه

رادیو صلح fm 92.7

موقعیت

نورستان ،شهر پاروان

موقعیت

نورستان ،نورگرام ،کله گوش بازار

صاحب امتیاز

رادیوتلویزیون ملی افغانستان

صاحب امتیاز

عابد هللا عابد

مدیر مسوول

عبدالخالك

مدیر مسوول

فاروق کیهان

شماره های تماس

0797899050

شماره های تماس

0707406864_0708855347

نشانی برقی:

abduklkhaligakhlagi@gmail.com

نشانی برقی:

abidullahabid62@gmail.com

رادیو ملی نورستان از رسانه های فعال در نورستان است که درسال
 1390توسط رادیوتلویزیون ملی افغانستان تاسیس گردیده است.
این رادیو 17ساعت نشرات می نماید و پاروان را تحت پوشش نشرات
لرار داده است .
و هم اکنون  10تن در آن مشغول کار اند.

رادیو صلح از رسانه های فعال در نورستان است که درسال 1395
توسط شورای باسازی والیت نورستان تاسیس گردیده است.
این رادیو  24ساعت نشرات می نماید و  10کیلو متری ساحه خود را
تحت پوشش نشرات لرار داده است .
این رادیو توسط اعالنات و اردوی ملی تمویل میشود .
و هم اکنون  3تن در آن مشغول کار اند.
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رهنمای رسانه ها ی افغانستان 2018
نام رسانه

تلویزیون ملی نورستان

نام رسانه

مجلۀ نور

موقعیت

نورستان ،شهر پاروان

موقعیت

والیت نورستان

صاحب امتیاز

تلویزیون ملی افغانستان

صاحب امتیاز

سمع الحك

مدیر مسوول

عبدالخالك

مدیر مسوول

سمع الحك

شماره های تماس

0797899050

شماره های تماس

نشانی برقی:

abduklkhaligakhlagi@gmail.com

نشانی برقی:

تلویزیون ملی نورستان از رسانه های فعال در نورستان است که درسال
 1390توسط تلویزیون ملی افغانستان تاسیس گردیده است.
این تلویزیون از  5الی  8شب نشرات دارد و پاروان را تحت پوشش
نشرات لرار داده است .
و هم اکنون  10تن در آن مشغول کار اند.

