( )297

رهنمای رسانه ها ی افغانستان 2018
نام رسانه

رادیو یوالی غژ 94.4FM

نام رسانه

هفته نامه مشوره

موقعیت

میدان وردگ ولسوالی سید آباد

موقعیت

میدان وردک – میدان شهر

صاحب امتیاز

حضرت الدین نصرت

صاحب امتیاز

شوری والیتی میدان وردک

مدیر مسوول

حضرت الدین نصرت

مدیر مسوول

روح هللا وفا

شماره های تماس

0777438575 – 0799438575

شماره های تماس

0786612602 – 079611111

نشانی برقی:

Hd.nasrat@gmail.com

نشانی برقی:

Rafi_mayar@yahoo.com

رادیو یوالی غژ از رسانه های فعال والیت میدان وردک بوده که درسال
 1383توسط حضرت الدین نصرت ایجاد گردید.
این رادیو  12ساعت در شبانه روز نشرات دارد که حدود  90کیلومتر
اطراف خود را تحت پوشش نشراتی قرارمیدهد.
یوالی غژ توسط نشراعالنات دیگر وعواید رادیو تمویل گردیده که هم
اکنون  12نفر در آن مشغول کار اند.

هفته نامه مشوره از رسانه های فعال والیت میدان وردک است که در
سال  1389توسط رفیع هللا طاهری وردک ایجاد گردید.
این هفته نامه توسط مایار گروپ تمویل شده که در  1000هزار نسخه
چاپ ودر والیت های میدان وردک وکابل توزیع میگردد.
هفته نامه مشوره  9نفر کارمند دارد که  6نفر مرد و 3خانم در آن
مشغول کار اند.

( )297

رهنمای رسانه ها ی افغانستان 2018
نام رسانه

رادیو تلویزیون تجال

نام رسانه

موقعیت

والیت وردک ،میدان شهر کوتل تخت

موقعیت

صاحب امتیاز

خالد کریمزی

صاحب امتیاز

مدیر مسوول

سلیمه صدیقی

مدیر مسوول

_0789007616_0785856440
0777372222
Najeeb_habibi@yahoo.com
khalidkarimzay9@yahoo.com

شماره های تماس

شماره های تماس
نشانی برقی:

رادیو تلویزیون تجال از رسانه های فعال والیت میدان وردک بوده که
درسال  1395توسط نجیب هللا حبیبی و خلد کریمزی ایجاد گردید.
این رسانه از  6صبح الی  11شب نشرات دارد
این رسانه توسط تمویل گردیده که هم اکنون  12نفر در آن مشغول کار
اند .که از جمله یک تن آن خانم ها است

نشانی برقی:

هفته نامه مشوره از رسانه های فعال والیت میدان وردک است که در
سال  1389توسط رفیع هللا طاهری وردک ایجاد گردید.
این هفته نامه توسط مایار گروپ تمویل شده که در  1000هزار نسخه
چاپ ودر والیت های میدان وردک وکابل توزیع میگردد.
هفته نامه مشوره  9نفر کارمند دارد که  6نفر مرد و 3خانم در آن
مشغول کار اند.

این اداره نظریات وپیشنهادات شما را جهت اصالح ورفع اشتباهات قلمی و محتوایی استقبال می نماید ،همچنان
از رسانه های که به نحوی از قید قلم باز مانده اند ورسانه هایی که جدیدا ً تاسیس می شوند ،خواسته می شود تا
جزئیات الزم را طبق نمونه های این کتاب در مورد رسانه هایشان به نشانی های ذیل ارسال نمایند تا درچاپ
بعدی این کتاب درج گردد.
نصیر احمد نوری0787201915 :
nasir.noori@nai.org.af
دمحم صابرفهیم0700266727 :
Saber.fahim@nai.org.af
نشانی :سرک عمومی داراالمان ایستگاه شرکت  ،سرک دوم کارته  ، 3خانه نمبر  89کابل  -افغانستان

