رهنمای رسانه ها ی افغانستان 2017
نام رسانه

رادیوتلویزون برلیک

نام رسانه

رادیو تلویزیون سیمای مهر

موقعیت

شهر تالقان -سرک دوم

موقعیت

والیت تخار ،شهر تالقان ،ناحیه دوم

صاحب امتیاز

محمد عالم ساعی

صاحب امتیاز

عتیق هللا نظری

مدیر مسوول

عبدالغفور رحمانی مغل

مدیر مسوول

نصیر احمد بهروز

شماره های تماس

0794251210 -0700719832
0700707220

نشانی برقی:

semahmahir.rtv@gmail.com

شماره های تماس

0798899007

نشانی برقی:

m.rizaghafoury1994@gmail.com

فعال فعالیت ندارد.

رادیو تلویزیون سیمای مهر از رسانه های فعال والیت تخار است که
توسط عتیق هللا نظری در سال  2008ایجاد و به نشرات آغاز نمود.
این رسانه  24ساعت در شبانه روز نشرات دارد و ساحه تحت پوشش
آن  km150می باشد.
رادیو تلویزیون سیمای مهر توسط نشر اعالنات و بودیجه شخصی تمویل
و  17تن در آن مشغول کار اند که  4تن آن خانم ها می باشند.

رهنمای رسانه ها ی افغانستان 2017
نام رسانه

رادیو آی خانم 88.9 FM

نام رسانه

رادیو تخارستان FM 87.5

موقعیت

شهر تالقان،حوزه دوم ،گوالیی باغ ذخیره ،پروژه  90فامیلی

موقعیت

شهر تالقان ،حوزه اول

صاحب امتیاز

عطاهللا عبیدی

صاحب امتیاز

مجیب هللا نوری

مدیر مسوول

عطاهللا عبیدی

مدیر مسوول

روح هللا نوری

شماره های تماس

0700889889 -0766007575

شماره های تماس

نشانی برقی:

at.obaidi@gmail.com

0707505050 -0700757767
0796566655

نشانی برقی:

Radio_takharestan@yahoo.com

رادیو آی خانم از رسانه های فعال والیت تخار است که توسط عطاهللا
عبیدی در سال  1386ایجاد وبه نشرات آغاز نمود.
این رادیو از  6صبح الی  12شب نشرات دارد .وساحه تحت پوشش آن
شهر تالفان همراه  9ولسوالی می باشد.
رادیو آی خانم توسط اعالنات و بودیجه شخصی تمویل و  20تن در آن
مشغول کار اند.

رادیو تخارستان از رادیو های فعال والیت تخار می باشد که توسط
موسسه انتر نیوز در سال  1383ایجاد و به نشرات آغاز نمود.
این رادیو  24ساعت نشرات دارد و ساحه تحت پو شش آن  km100می
باشد.
رادیو تخارستان توسط نشراعالنات و موسسه انتر نیوز تمویل میگردد و
 21تن در آن مشغول کار اند که  2تن آن خانم ها میباشند.

رهنمای رسانه ها ی افغانستان 2017
نام رسانه

رادیوریحان

نام رسانه

رادیو همصدا89.6 FM

موقعیت

شهرتالقان نزدیک قمندانی امنیه تخار ،عقب بندر
کالن

موقعیت

والیت تخار  ،شهر تالقان سرک ریاست معارف

صاحب امتیاز

کامله سحر

صاحب امتیاز

سیمین حسینی

مدیر مسوول

یاسین نوری

مدیر مسوول

نجیب حبیب

شماره های تماس

0799601011 -0795578715

نشانی برقی:

Raihan_sahar@yahoo.com

رادیو ریحان از رسانه های فعال والیت تخار می باشد که توسط کامله
سحر درسال  1391تاسیس گردیده است.
این رادیو از  6صبح الی  12شب نشرات داشته و  150کیلو متری را
تحت پوشش نشراتی خود قرار میدهد.
این رادیو توسط بودیجه شخصی تمویل می گردد و  8کارمند دارد که 2
تن آن خانم میباشد.

0705504504 -0729507275
شماره های تماس
0796979003
hamsadaradio@yahoo.com
نشانی برقی:
radiohamsada@gmail.com
رادیو همصدا از رادیو های فعال والیت تخار است که توسط سیمین
حسینی در سال  2009ایجاد و به نشرات آغاز نمود.
این رادیو نشرات  24ساعته دارد و ساحه تحت پوشش آن تخار و 14
ولسوالی می باشد.
رادیو همصدا توسط نشر اعالنات و بودیجه شخصی تمویل میگردد و
 16تن در آن مشغول کار اند که از  10تن آن خانم ها می باشند.

رهنمای رسانه ها ی افغانستان 2017
نام رسانه

هفته نامه تخارستان

نام رسانه

هفته نامه تصویر

موقعیت

والیت تخار ،شهرتالقان ،حوزه دوم

موقعیت

والیت تخار،شهر تالقان،حوزه دوم

صاحب امتیاز

ریاست اطالعات و فرهنگ والیت تخار

صاحب امتیاز

عبدالغزیز عزیزی

مدیر مسوول

عتیق هللا ساحل

مدیر مسوول

سید منیر احمد هدف

شماره های تماس

0700715688 -0799111955

شماره های تماس

نشانی برقی:

atic.sahel@gmail.com

0700704878 -0700177898
0700730011

نشانی برقی:

hadaf-2009@yahoo.com

هفته نامه تخارستان از نشریه های فعال والیت تخار است که توسط
ریاست اطالعات و فرهنگ این والیت در سال 1357ایجاد و از چاپ بر
آمد.
این نشریه به تیراژ  500شماره دروالیت تخار وسایر والیات دیگر
توزیع می گردد.
هفته نامه تخارستان توسط ریاست اطالعات و فرهنگ این والیت تمویل
و  3تن در آن مشغول کر اند.
سال ثبت 1381

هفته نامه تصویر از نشریه های فعال والیت تخار است که توسط
عبدالعزیز عزیزی در سال  1385ایجاد و از چاپ برآمد.
این نشریه در  1000شماره چاپ و در والیت تخار توزیع می گردد.
هفته نامه تصویر توسط اعالنات و بودیجه شخصی تمویل و  6تن در آن
مشغول کار اند که  2تن آنها خانم ها میباشند.

رهنمای رسانه ها ی افغانستان 2017
نام رسانه

هفته نامه عصر

نام رسانه

مجله حکومت داری

موقعیت

سرک اول سرای سنگ ،مقابل دفتر GEZ

موقعیت

مقام والیت تخار

صاحب امتیاز

مسعود عثمانی

صاحب امتیاز

ارگان نشرراتی مقام والیت

مدیر مسوول

مسعود عثمانی

مدیر مسوول

اسالم الدین حنفی

شماره های تماس

0786700718 -0700706878

شماره های تماس

0788631338

نشانی برقی:

Asr.monthly@gmail.com

نشانی برقی:

ماهنامه عصر از رسانه های فعال والیت تخار می باشد که توسط مسعود
عثمانی در سال  1391تاسیس گردید.
این ماهنامه درهربار  200نسخه چاپ میشود که درشهرهای بدخشان
کندوز وبغالن توزیع میگردد.
ماهنامه عصر توسط بودیجه شخصی تمویل میگردد و هم اکنون  5نفر
کارمند دارد که شامل ( 4مرد و  2زن ) میباشد.

مجله حکومت داری از رسانه های فعال در والیت تخار است که توسط
عبدالجبارتقوا در سال  1390تاسیس شد.
فعال فعالیت ندارد.

رهنمای رسانه ها ی افغانستان 2017
نام رسانه

رادیو ریدا FM

نام رسانه

رادیو غازیان

موقعیت

والیت تخار سرک شش بندر سرایتگ

موقعیت

والیت تخار

صاحب امتیاز

شورای علمی ردا

صاحب امتیاز

جمشید کندالی

مدیر مسوول

دالور نیازی

مدیر مسوول

صابره ابراهیمی

شماره های تماس

0775057711 -0765223663

شماره های تماس

نشانی برقی:

Rida223fm@gmail.com

0703405674 -07997292943
0700707050

رادیو ردا یک از رسانه های فعال در والیت تخار میباشد که توسط بنیاد
خیریه ردا دولت ترکیه در سال  1393ایجاد وبه نشرات آغاز نمود
این رادیو از پنج صبح الی یازده شب نشرات دارد .وساحه تحت پوشش
والیت تخار،وتالقان مباشد
رادیو ردا توسط بنیاد خیریه ترکیه تمویل میگردد .که در آن شانزده نفر
مشغول کار اند و پنج تن ان مسلکی میباشد .
شانزده کارمند همه آنها از طبقه ذکر میباشد.

نشانی برقی:

Jamshidyandali@gmail.com

رادیو غازیان از رسانه های فعال در والیت تخار است که توسط سید
عبدالهادی هدایت در سال  1390تاسیس وبه نشرات آغاز نمود.
این رسانه از  6صبح الی  12شب در مرکز وبرخی از ولسوالی ها
نشرات میدهد.
این رادیو توسط نشر اعالنات تجارتی و پروژه ها تمویل میگردد .هم
اکنون  7نفر کارمند در آن مشغول کاراند که  2نفر آن خانم میباشد.

رهنمای رسانه ها ی افغانستان 2017
نام رسانه

رادیو برشنا

نام رسانه

هفته نامه نجوا

موقعیت

گوالیی باغ ذخیره

موقعیت

والیت تخار

صاحب امتیاز

نور احمد خوشحال

صاحب امتیاز

شفیق پویا

مدیر مسوول

مسیع هللا صمیمی

مدیر مسوول

اقبال بزگر

شماره های تماس

0700528610 -0775304002
0744520000

شماره های تماس

0700725940 -0795409327

نشانی برقی:

khushhalhajizada@gmail.com

رادیو برشنا یکی از رسانه های فعال در والیت تخار میباشد که توسط
نور احمد خوشحال تاسیس گردید.
این رادیو از  6صبح الی  10شب نشرات دارد .وساحه تحت پوشش آن
12ولسوالی همراه دو ولسوالی کندز میباشد.
در رادیو برشنا  11نفر مشغول کار اند و  4تن آن خانم میباشد .

نشانی برقی:

هفته نامه نجوا از نشریه های در والیت تخار است که توسط شفیق پویا
در سال  1392تاسیس وبه نشرات آغاز نمود.
فعال فعالیت ندارد.

رهنمای رسانه ها ی افغانستان 2017
نام رسانه

رادیو تلویزیون ماه نو

موقعیت

چهاراهی گدام

موقعیت

والیت تخار ،شهر تالقان -ناحیه 6

صاحب امتیاز

داکتر محمدی

صاحب امتیاز

نجیب هللا نظری

مدیر مسوول

وحید احمد محمدی

مدیر مسوول

صفی هللا آرین

نام رسانه

رادیوتلویزون امید فردا

شماره های تماس

0700706766-0700522032

شماره های تماس

نشانی برقی:

wahidmohammadi2008@gmail.com

نشانی برقی:

رادیو تلویزیون امید فردا از رسانه های فعال والیت تخار است که توسط
داکتر محمدی در سال  1393ایجاد و به نشرات آغاز نمود.
این رسانه  12ساعت در شبانه روز نشرات دارد و ساحه تحت پوشش آن
 km500می باشد.
در رادیو تلویزیون امید فردا  15تن مشغول کار اند که  4تن آن خانم ها
می باشند.

0700717273 -0786356207

رادیو تلویزیون ماه نو از رسانه های فعال والیت تخار است که توسط
داکتر شاه نظری در سال  1394ایجاد و به نشرات آغاز نمود.
این رسانه از  4صبح الی  2شب ورادیو آن  24ساعت نشرات دارد و
ساحه تحت پوشش آن مرکز تخار و 10لسوالی می باشد.
رادیو تلویزیون ماه نو توسط نشر اعالنات و بودیجه شخصی تمویل و
 21تن در آن مشغول کار اند که  4تن آن خانم ها می باشند.

رهنمای رسانه ها ی افغانستان 2017
نام رسانه

رادیوتلویزون محلی تخار

نام رسانه

موقعیت

سرک مخابرات

موقعیت

صاحب امتیاز

سید یاسین بهزاد

صاحب امتیاز

مدیر مسوول

شفیق هللا حیرت

مدیر مسوول

شماره های تماس

0700715662 -0700754348

شماره های تماس

نشانی برقی:

رادیو تلویزون محلی تخار از رسانه های فعال والیت تخار است که
توسط سید یاسین بهزاد در سال  1375ایجاد و به نشرات آغاز نمود.
این رسانه از  6صبح الی  12شب نشرات دارد و ساحه تحت پوشش آن
مرکز همراه با  3ولسوالی می باشد.
در رادیو تلویزون محلی تخار  19تن مشغول کار اند.

نشانی برقی:

