رهنمای رسانه ها ی افغانستان 2017
نام رسانه

رادیو ترنک FM87.9

نام رسانه

قالت غږ رادیو 105.2 FM

موقعیت

شهرقالت والیت زابل نزدیک شاروالی

موقعیت

شهر قالت – زابل

صاحب امتیاز

داکتر زلمی

صاحب امتیاز

لوای اردوی ملی

مدیر مسوول

عبدالظاهر

مدیر مسوول

اردوی ملی

شماره های تماس

0700031298 -0700366735

شماره های تماس

نشانی برقی:

Tarnak.zabul@yahoo.com
tarnak.zabul@gmail.com

نشانی برقی:

رادیو ترنک از رادیو های فعال والیت زابل است که توسط داکتر زلمی انصاری
در سال  1391ایجاد و به نشرات آغاز نمود.
این رادیو  11ساعت در شبانه روز نشرات دارد  .وساحۀ تحت پوشش آن شهر
قالت میباشد.
رادیو ترنک توسط اعالنات و بودیجه شخصی تمویل و 12تن در آن مشغول
کار اند.

0707365264
fanythacker@hotmail.com

رادیو قالت غږ از رادیو های والیت زابل است که توسط اردوی در سال 1389
ایجاد و به نشرات آغاز نمود.
فعال فعالیت ندارد.

رهنمای رسانه ها ی افغانستان 2017
نام رسانه

هفته نامه زابل حکومت

نام رسانه

گاه نامه زبیده

موقعیت

والیت زابل ،ریاست اطالعات وفرهنگ

موقعیت

والیت زابل ،شهر قالت

صاحب امتیاز

ریاست اطالعات وفرهنگ

صاحب امتیاز

مسور غز کلتوری مرکز

مدیر مسوول

بسم اله لودین

مدیر مسوول

محمد ابراهیم وصال

شماره های تماس

0700337346

شماره های تماس

0704213800_0700366737

نشانی برقی:

kaliwal2009@gmail.com

نشانی برقی:

Ibrahim_masih@yahoo.com

هفته نامه زابل حکومت از نشریه های فعال والیت زابل است که توسط ریاست
اطالعات وفرهنگ والیت زابل در سال  1384از چاپ برآمد.
این نشریه در والیت زابل وسایر والیات کشور به تعداد  2000شماره توزیع
میگردد.
هفته نامه زابل حکومت توسط وزارت اطالعات و فرهنگ تمویل و  6تن در ان
مشغول کار اند.

گاه نامه زبیده از نشریه های فعال والیت زابل است که توسط همکاران مسور غز
کلتوری مرکز در سال  1389ایجاد و از چاپ برآمد.
این نشریه در والیت زابل به تعداد  1000شماره توزیع می شود.
گاه نامه زبیده توسط مسور غز کلتوری مرکز تمویل میگردد که  8تن در ان
مشغول کار اند.

رهنمای رسانه ها ی افغانستان 2017
نام رسانه

رادیو شیخ متی

موقعیت

شهرقالت والیت زابل ،عقب فرماندهی پولیس زابل

صاحب امتیاز

نثار احمد څپاند

مدیر مسوول

نثار احمد څپاند

شماره های تماس

0700030230-0770030230

نشانی برقی:

sapandjan@gmail.com

رادیو شیح متی از رادیو های فعال والیت زابل است که توسط نثار احمد څپاند
در سال  2013ایجاد و به نشرات آغاز نمود.
این رادیو هر سر ساعت اخبار نشر می کند و برنامه های تفریحی ،فرهنگی،
اجتماعی ،سیاسی ،ورزشی ،اسالمی و ادبی را نیز به دست نشر می سپارد .شهر
قالت و ولسوالی های اطراف را تحت پوشش نشراتی قرار داده است .شمارۀ یکی
از کارمندان دایمی رادیو این است0790002379 :
رادیو شیخ متی توسط اعالنات و بودیجه شخصی تمویل و  15تن در آن مشغول
کار اند که همه مرد اند.

