رهنمای رسانه ها ی افغانستان 2017
نام رسانه

رادیو صدای نیلی 88.5 FM

نام رسانه

ماهنامه پیام دایکندی

موقعیت

مرکز والیت دایکندی ،شهر نیلی

موقعیت

مرکز والیت دایکندی ،شهر نیلی

صاحب امتیاز

محمد رجا

صاحب امتیاز

اتحادیه ملی ژورنالیستان دایکندی

مدیر مسوول

محمد رجا

مدیر مسوول

سید محمد عالمی زاده

شماره های تماس

0708302025

شماره های تماس

0775935810 - 0773287805

نشانی برقی:

M_raja20@yahoo.com

نشانی برقی:

alimizadah@gmail.com

رادیو نیلی ازرسانه های فعال دروالیت دایکندی می باشد که توسط محمد
رجا درسال  1383تاسیس گردید.
این رادیو از ساعت  6بعد از ظهر تا  9شب نشرات دارد که تا  30کیلو
متری را نیز تحت پوشش نشراتی خود دارد.
رادیو نیلی توسط نشر اعالنات تجارتی تمویل میگردد و هم اکنون 5
کارمند دارد.

ماهنامه پیام دایکندی از رسانه های فعال والیت دایکندی است که توسط
سید محمد عالمی زاده درسال  1390تاسیس شد.
این ماهنامه در  500نسخه چاپ شده که در سراسر والیت دایکندی
توزیع میگردد.
پیام دایکندی توسط عید محمد عالمی زاده تمویل شده که  5نفر مشغول
کار اند.

رهنمای رسانه ها ی افغانستان 2017
نام رسانه

ماهنامه صفحه نو

نام رسانه

رادیو نسیم

موقعیت

مرکز والیت دایکندی ،بازار نیلی

موقعیت

ناحیه دوم ،گذر  ،2عقب مستوفیت ،دایکندی

صاحب امتیاز

انجمن ژورنالیستان دایکندی

صاحب امتیاز

مدیر مسوول

محمد رجاء

مدیر مسوول

رضا واحدی

شماره های تماس

0772268993 - 0708302025

شماره های تماس

0728222494 -0771514469

نشانی برقی:

M_raja20@yahoo.com

نشانی برقی:

Nasim.Radio@gmail.com

ماهنامه صفحه نو از رسانه های فعال والیت دایکندی است که توسط
انجمن ژورنالیستان دایکندی در سال  1389تاسیس گردید.
این ماهنامه در  1000نسخه چاپ شده ودر سراسر والیت دایکندی
توزیع میگردد.
صفحه نو توسط انجمن ژورنالیستان دایکندی تمویل شده و 8نفر در آن
مشغول کار اند که  2تن آن خانم ها می باشند.

رادیو نسیم ازرسانه های فعال دروالیت دایکندی می باشد که توسط محمد
رضا واحدی درسال  1390تاسیس گردید.
این رادیو  15ساعت نشرات دارد که درمرکز بامیان قابل دریافت است.
این رادیو توسط نشر اعالنات روزمره تمویل میگردد و هم اکنون  25تن
به صورت دایمی و افتخاری در آن میکنند که  8تن آن خانم ها هستند.

رهنمای رسانه ها ی افغانستان 2017
نام رسانه

ماهنامه سایه روشن

نام رسانه

رادیو آفتاب صدای مهربانی

موقعیت

دایکندی ،بازار نیلی

موقعیت

مرکز دایکندی ،نیلی

صاحب امتیاز

انجمن ژورنالیستان دایکندی

صاحب امتیاز

رضایی زاده

مدیر مسوول

محمد رضا

مدیر مسوول

محمد حنیف رضایی

شماره های تماس

0772268993

شماره های تماس

نشانی برقی:

Rajam8922@gmail.com

0771765155
0777754367-0772268993

نشانی برقی:

rajam8922@gmail.com

ماهنامه سایه روشن از رسانه های فعال والیت دایکندی است که توسط
انجمن ژورنالیستان دایکندی در سال  1391تاسیس گردید.
نشرات آن فعال تعطیل است.

رادیو آفتاب صدای مهربانی از رسانه های فعال در والیت دایکندی
است که توسط محمد حنیف رضایی در سال 1392تاسیس گردید .
این رادیو  16نشرات دارد که  40الی  50کیلو متری را تحت پوشش
نشراتی قرار میدهد.
رادیو آفتاب صدای مهربانی توسط نشر اعالنات تجارتی و بودیجه
شخصی صاحب امتیاز تمویل میگردد که هم اکنون  9نفر در آن
مشغول کار اند و  5آن خانم ها هستند.

رهنمای رسانه ها ی افغانستان 2017
نام رسانه

ماهنامه زاویه

نام رسانه

دوهفته نامه دایکندی

موقعیت

دایکندی ،نیلی ،روبروی شهرداری سابق

موقعیت

مرکز دایکندی

صاحب امتیاز

شبکه جامعه مدنی دایکندی

صاحب امتیاز

ریاست اطالعات فرهنگ دایکندی

مدیر مسوول

شیرمحمد انتظار

مدیر مسوول

محمد علی محسنی

شماره های تماس

0774295985-0798199090

شماره های تماس

0766701251

نشانی برقی:

ishirmohammad@yahoo.com

نشانی برقی:

alimizadah@gmail.com

ماهنامه زاویه از رسانه های والیت دایکندی است که توسط شبکه جامعه
مدنی در سال  1392تاسیس گردید.
فعال فعالیت ندارد.

توسط

دوهفته نامه دایکندی از رسانه های آزاد افغانستان است که
ریاست اطالعات فرهنگ والیت دایکندی تاسیس گردید.
این دوهفته نامه در هرهفته به تعداد  1000تیراژ به چاپ میرسد که در
والیت دایکندی توزیع میگردد .
دوهفته نامه دایکندی توسط ریاست اطالعات وزارت اطالعات فرهنگ
والیت دایکندی تمویل میگردد که  5تن در آن کار میکنند.

رهنمای رسانه ها ی افغانستان 2017
نام رسانه

رادیو آفتاب

نام رسانه

موقعیت

مرکزدایکندی نزدیک میدان هوایی

موقعیت

صاحب امتیاز

میرزا حسنی

صاحب امتیاز

مدیر مسوول

میرزا حسنی

مدیر مسوول

شماره های تماس

شماره های تماس

نشانی برقی:

نشانی برقی:

رادیو آفتاب از رسانه های فعال والیت دایکندی است که توسط مشتاق در
سال  1394تاسیس گردید.
این رسانه از  7صبح الی  10شب نشرات دارد که  30کیلو متری را
تحت پوشش نشراتی خود قرار میدهد.
در رادیو آفتاب  4نفر مشغول کار اند که  2تن آن خانم ها می باشند.

