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رهنمای رسانه ها ی افغانستان 2018
نام رسانه

رادیو تلویزیون برنا

نام رسانه

موقعیت

شهر زرنج مرکز والیت نیمروز  ،کوچه ابوداوود 10

موقعیت

صاحب امتیاز

نورآغا هریوا

صاحب امتیاز

مدیر مسوول

نورآغا هریوا

مدیر مسوول

_0799251319_0790204347
0704000948
N.hariva@gmail.com
info@burna.tv

شماره های تماس

شماره های تماس
نشانی برقی:

رادیو تلویزیون غورنا از رسانه های فعال در والیت نیمروز است که در
سال  1396توسط نورآغا هریوا تاسیس شد .
این رسانه در یک شبانه روز  18ساعت نشرات دارد از ساعت  6صبح
الی  12شب و والیت نیمروز و چند ولسوالی همجوار آن را تحت پوشش
نشراتی خود قرار میدهد .
این رسانه توسط بودیجه شخصی تمویل میشود .
و هم اکنون  16تن در آن مشغول کار است که از حمله  5تن آن خانم ها
اسنت .
شماره ثبت 43663- 116821 :

نشانی برقی:

این رسانه از رسانه های فعال در والیت نیمروز است که در
سال  1384توسط انجمن تاسیس شد
این رسانه در حدود  1000نسخه به چاپ میرسد
و توسط اعالنات و بودیجه شخصی تمویل میگردد.
این رسانه  7تن کارمند دارد .

( )260

رهنمای رسانه ها ی افغانستان 2018
نام رسانه

رادیو صدای دوست 87.5 FM

نام رسانه

ماهنامه صدای نیمروز

موقعیت

نمیروز ،شهر زرنج مقابل مستوفیت ،قومندانی سابق

موقعیت

نیمروز ،زرنج ،لیسه فروخی

صاحب امتیاز

سید عبدهللا رحمانی

صاحب امتیاز

انجمن آغای زرنج

مدیر مسوول

سید عبدهللا رحمانی

مدیر مسوول

فضل الرسول محمودی

شماره های تماس

-0799292223_0700567725
0786909910

شماره های تماس

– – 0799599911
0798664242_0703779100

نشانی برقی:

Rhm.rahmani@gmail.com

نشانی برقی:

ندارد

رادیو صدای دوست از رسانه های فعال والیت نیمروز می باشد که
توسط سید عبدهللا رحمانی وشماری از جوانان نمیروز در سال 1389
تاسیس گردیده است.
این رادیو  14ساعت در شبانه روز نشرات داشته و شهر زرنج ،ولسوالی
چغانسور ،کنگ وبخشی از والیات فراه وزابل را تحت پوشش نشراتی
خود قرار میدهد.
این رادیو توسط نشر اعالنات وتبلیغات تمویل می گردد و  9کارمند درآن
مشغول کاراند .که از جمله  2تن آن خانم ها است .

این رسانه از رسانه های فعال در والیت نیمروز است که در
سال  1384توسط انجمن تاسیس شد
این رسانه در حدود  1000نسخه به چاپ میرسد
و توسط اعالنات و بودیجه شخصی تمویل میگردد.
این رسانه  7تن کارمند دارد .
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رهنمای رسانه ها ی افغانستان 2018
نام رسانه

ماهنامه ندا جوان

نام رسانه

ماهنامه الشفا

موقعیت

ریاست اطالعات وفرهنگ نیمروز

موقعیت

نیمروز ،زرنج

صاحب امتیاز

ذبیع هللا فایق

صاحب امتیاز

مولوی بشیر احمد خطیبی

مدیر مسوول

عبدالهادی بیدار

مدیر مسوول

مولوی بشیر احمد خطیبی

شماره های تماس

0707043325_0799712005

شماره های تماس

0796765500 -0799574375

نشانی برقی:

Amanullah_barakzai@yahoo.com

نشانی برقی:

ندارد

ماهنامه جوانان از رسانه های فعال والیت نیمروز است که توسط ذبیع
هللا فایق در سال  1389تاسیس گردید.
این ماهنامه در  500الی  1000نسخه چاپ میگردد که به شمول شهر
نیمروز در پنج ولسوالی اطراف آن نیز توزیع میگردد.
ماهنامه جوانان توسط اعالنات تمویل میگردد وهم اکنون  7نفر درآن
مشغول کاراند.

بخاطر نبود بودیجه از نشر باز مانده است
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رهنمای رسانه ها ی افغانستان 2018
نام رسانه

رادیو کلید نیمروز

موقعیت

عقب مارکیت میوه فروشی ،جاده افغان بیسیم ،شهر تیمروز

صاحب امتیاز

(DHSAخدمات انکشافی و بشری برای افغانستان)

مدیر مسوول

مدیر مسوول

عبدالغیور وزیری

شماره های تماس

شماره های تماس

_0202500717

نشانی برقی:

نشانی برقی:

g.waziri@tkg.af

نام رسانه

ماهنامه زمزمه

موقعیت
صاحب امتیاز

ظاهرا نشرات ندارد

دمحم عارف

رادیو کلید نیمروز از رسانه های فعال در نیمروز است که توسط خدامات
انشکافی و بشری برای افغانستان در سال  1382تاسیس گردید.
این رادیو  24ساعت نشرات دارد که  40کلیومتر اطراف خودرا تحت
پوشش نشراتی خود قرار داده است.
این رادیو توسط عواید خود رسانه و یعضی پروژه ها از دونر های مختلف
تمویل میگردد.
که هم اکنون  25نفر در آن مشغول کاراند که  5تن آن خانم ها هستند.
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رهنمای رسانه ها ی افغانستان 2018
نام رسانه

رادیو بارک

نام رسانه

رادیو صدای سیستان

موقعیت

والیت نیمروز

موقعیت

والیت نیمروز

صاحب امتیاز

فرید بارکزی

صاحب امتیاز

سخی احمد

مدیر مسوول

فرید بارکزی

مدیر مسوول

سخی احمد

شماره های تماس

0795442123

شماره های تماس

0799659733

نشانی برقی:

ندراد

نشانی برقی:

ندارد

رادوی بارک از رسانه های فعال در والیت نیمروز است که توسط فرید
بارکزی تاسیس کردید.
این رادیو دو کارمند دارد و تمام والیت نیمروز را تحت پوشش نشرات
خود قرار داده است.

رادیو صدای سیستان از رسانه های فعال در والیت نیمروز است که
توسط سخی احمد تاسیس گردید.
این رادیو دو کارمند دارد .و تمام والیت نیمرزو را زیر تحت پوشش
خود قرار داده است.

