رهنمای رسانه های افغانستان 2018

)(13

نام رسانه

رادیو آمو FM 87.6

نام رسانه

رادیو صدای بهارستان FM 89.7

موقعیت

شهر فیض آباد ،ناحیه دوم

موقعیت

بدخشان ،ولسوالی بهارک

صاحب امتیاز

روز به بهروز

صاحب امتیاز

رضوان هللا نظامی

مدیر مسوول

عبدالبصیر حقجو

مدیر مسوول

رضوان هللا نظامی

شماره های تماس

0700695252-0799337690

شماره های تماس

0799548800_0794907747

نشانی برقی:

Haqjo.radioamoo@gmail.com
Roozbeh.behrooz@gmail.com

نشانی برقی:

b.radio786@gmail.com

رادیو آمو از رسانه های فعال در والیت بدخشان است که توسط موسسه
انترنیوز درسال  1383ایجاد گردید.
این رادیو از ساعت  6صبح تا  11ظهر و از ساعت  2تا  9شب نشرات
دارد که  20کیلومتر ساحه اطراف خود را تحت پوشش نشراتی خود
قرار می دهد.
رادیو آمو توسط نشر اعالنات تمویل شده که هم اکنون  7تن در آن
مشغول کار اند که  3تن آنرا خانم ها تشکیل میدهد.

رادیو صدای بدخشان از رسانه های فعال دروالیت بدخشان است که
توسط موسسه انترنیوز در سال  1387تاسیس گردید.
این رادیو  15ساعت در روز نشرات دارد که  30کیلومتر ساحه اطراف
خود را تحت پوشش قرار میدهد.
رادیو صدای بدخشان توسط نشراعالنات تمویل شده  8نفر در آن مشغول
کاراند که  4تن آن خانم ها اند.
شماره ثبت 95
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رهنمای رسانه های افغانستان 2018
نام رسانه

رادیو صدای کوکچه FM 87.9

نام رسانه

رادیو صدای کشم FM 87.7

موقعیت

بدخشان ،ولسوالی جرم ،جوار قومندانی امنیه

موقعیت

بدخشان ،ولسوالی کشم

صاحب امتیاز

انجمن فرهنگی ولسوالی جرم

صاحب امتیاز

نور آغا نوری

مدیر مسوول

نثار احمد حمیدی

مدیر مسوول

نور آغا نوری

شماره های تماس

0795023884_0797825062

شماره های تماس

0785935858 - 0700210432

نشانی برقی:

nooragha.n@gmail.com

نشانی برقی:

Radio.kokcha.jurm@gmail.com

akhgar.radio.kokcha@gmail.com

رادیو صدای کوکچه از رسانه های فعال در والیت بدخشان است که
توسط موسسه انترنیوز در سال  1387تاسیس گردید.
این رادیو از ساعت  5صبح تا  12روز واز ساعت  3عصر  2شب
نشرات می نماید که  30کیلومتر ساحه اطراف خود را تحت پوشش
نشراتی قرار می دهد.
رادیو صدای کوکچه توسط انترنیوز ،نشراعالنات وبودیجه شخصی
تمویل میگردد و در آن  10نفر مشغول کار اند که  4تن آن خانم ها
هستند.
شماره ثبت 111

رادیو صدای کشم از رسانه های فعال در والیت بدخشان است که توسط
موسسه انترنیوز درسال  1387تاسیس گردید.
این رادوی از  6صبح تا  9شب نشرات می نماید که در حدود 50
کیلومترساحه اطراف خود را تحت پوشش نشراتی خود قرار می دهد.
و این رادیو توسط بودیجه شخصی و اعالنات تمویل میشود .
رادیو صدای کشم  12نفر کارمند دارد.
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رهنمای رسانه های افغانستان 2018
نام رسانه

رادیو همصدا 89.6

نام رسانه

ماهنامه روشنگری

موقعیت

بدخشان ،چهاراهی دافغانستان بانک

موقعیت

شهر جدید فیض آباد ،مارکیت های تجارتی

صاحب امتیاز

فواد فیضی

صاحب امتیاز

سید اکرام صدیقی لعلزاد

مدیر مسوول

وحیدهللا عمری

مدیر مسوول

لطف هللا مشعل ارتزاد

شماره های تماس

0798645497 - 0790166109

شماره های تماس

0707511611 – 0799139754

نشانی برقی:

f.faizi1393@gmail.com
sofi4143@gmail.com

نشانی برقی:

Lalzad.113@gmail.com

رادیو همصدا از رسانه های فعال در والیت بدخشان است که توسط وکیل
سلین در سال  1395تاسیس گردید.
این رادیو از ساعت  8صبح تا  10:30شب نشرات می نماید که والیت
بلخ را تحت پوشش نشراتی قرار می دهد.
رادیو همصدا توسط نشراعالنات وبودیجه شخصی تمویل میگردد و در
آن 11نفر مشغول کار اند که  3تن آن خانم ها هستند.

ماهنامه روشنگری از رسانه های فعال دربدخشان است که توسط سید
اکرام صدیقی لعلزاد درسال  1389تاسیس گردید.
این ماهنامه در  2000نسخه چاپ میگردد ودر بدخشان ،تخار وکابل
توزیع میگردد.
ماهنامه روشنگری توسط بودیجه شخصی وهمکاری تعدادی از جوانان
تمویل شده وهم اکنون  8نفر درآن مشغول کاراند که  4تن آن خانم ها
هستند.

( ) 16

رهنمای رسانه ها ی افغانستان 2018
نام رسانه

ماهنامه سیمای شهروند

نام رسانه

موقعیت

شهر جدید فیض آباد ،مقابل عزیزی بانگ

موقعیت

صاحب امتیاز

نجیب هللا دهزاد

صاحب امتیاز

مدیر مسوول

فیضان حقپرست

مدیر مسوول

شماره های تماس

0799330200-0799272767

شماره های تماس

نشانی برقی:

Faizan1361@gmail.com

نشانی برقی:

ماهنامه سیمای شهروند از رسانه های فعال در بدخشان است که توسط
نجیب هللا دهزاد وشماری از فرهنگیان درسال  2003تاسیس گردید.
این ماهنامه در  1000نسخه چاپ میگردد که به شمول بدخشان بعضی
از نسخه های آن در تخار وکابل نیز توزیع میگردد.
ماهنامه سیمای شهروند توسط نشراعالنات و بودیجه شخصی موسس
ومدیرمسوول تمویل میگردد که هم اکنون  5نفر درآن مشغول کاراند که
 2تن آنها خانم ها هستند.
شماره جواز 92
این رسانه فعآل از نشر باز مانده است

نشرات ندارد

ماهنامه شاهین پامیر
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رهنمای رسانه ها ی افغانستان 2016
نام رسانه

نام رسانه

موقعیت

موقعیت

صاحب امتیاز

صاحب امتیاز

مدیر مسوول

مدیر مسوول

شماره های تماس

شماره های تماس

نشانی برقی:

نشانی برقی:

