( ) 43

رهنمای رسانه ها ی افغانستان 2018
نام رسانه

رادیو نوی پکتیکا غژ 92 FM

نام رسانه

رښتیا مجله

موقعیت

پکتیکا،مرکزشرنه

موقعیت

پکتیکا،شرنه

صاحب امتیاز

حاجی دمحم برات مشعل

صاحب امتیاز

پکتیکا فرهنګیان

مدیر مسوول

لقمان مشعل

مدیر مسوول

داد دمحم ناوک

شماره های تماس

0787748670_0774028345

شماره های تماس

0799104496

نشانی برقی:

Paktika.211@gmail.com

نشانی برقی:

dadnawak@gmail.com

رادیو نوی پکتیکا از رادیو های فعال والیت پکتیکا می باشد که توسط
انترنیوز در سال  1384به نشرات آغاز نمود.
این رادیو از ساعت  5صبح الی  11شب روز نشرات دارد .ساحه تحت
پوشش آن تمام پکتیکا می باشد .
رادیو نوی پکتیکا توسط اعالنات رادیوئی آن تمویل می شود که در آن
 9نفر مشغول کار اند .

رښتیا مجله از رسانه های فعال در پکتیکا است که توسط پکتیکا
فرهنګیان در سال  1392تاسیس ګردیدږ
این رسانه در  1000نسخه چاپ و در تمام والیات کشور توزیع
میگردد.
رښتیا مجله توسط پکتیکا فرهنګیان تمویل میگردد و هم اکنون  7تن به
شمول یک خانم مشغول کار اند.

( ) 44

رهنمای رسانه ها ی افغانستان 2018
نام رسانه

رادیو لیمه FM 89.9

نام رسانه

رادیو ملمنه

موقعیت

پکتیکا ،سرک غزنی و پکتیکا

موقعیت

پکتیکا

صاحب امتیاز

عزیزهلل امیری

صاحب امتیاز

حاجی دمحم برات مشعل

مدیر مسوول

عزیزهلل امیری

مدیر مسوول

اسلم نظری

شماره های تماس

0778221299-0798049001

شماره های تماس

0777304637

نشانی برقی:

Aziz.amery@gmail.com

نشانی برقی:

paktika.211@yahoo.com

رادیو نوی لیمه از رادیو های والیت پکتیکا می باشد که توسط عزیزهللا
در سال  1393به نشرات آغاز نمود.
این رادیو  15ساعت در شبانه روز نشرات دارد .ساحه تحت پوشش آن
پکتیکا می باشد .
رادیو نوی لیمه توسط اعالنات رادیوئی آن تمویل می شود که در آن
12نفر مشغول کار اند .

رادیو نوی ملمنه از رادیو های والیت پکتیکا می باشد که توسط حاجی
دمحم برات مشعل در سال  1383به نشرات آغاز نمود.
این رادیو از ساعت  13ساعت در شبانه روز نشرات دارد .ساحه تحت
پوشش آن پکتیکا و  18ولسوالی آن می باشد .
در آاین رادیو  9نفر مشغول کار اند .

( ) 43

رهنمای رسانه ها ی افغانستان 2018
نام رسانه

رادیو پښتون غږ FM 89.4

نام رسانه

موقعیت

مرکز پکتیکا ،شرم

موقعیت

صاحب امتیاز

دمحم نبی همدرد

صاحب امتیاز

مدیر مسوول

دمحم یاسین یاسین

مدیر مسوول

شماره های تماس

0796007363_0798258979

شماره های تماس

نشانی برقی:

YASIN.YASIN77@GMAIL.COM

نشانی برقی:

رادیو پښتون غږ از رسانه های فعال در پکتیکا است که توسط دمحم نبی
همداد در سال  1387تاسیس ګردیدږ
این رادیو در یک شبانه روز  14ساعت نشرات دارد و این رادیو توسط
اعالنات تمویل میشود .
هم اکنون  13تن در این رادیو مشغول کار اند.

