رهنمای رسانه ها ی افغانستان 2017
نام رسانه

را دیو حنظله 88.0 FM

نام رسانه

ماهنامه صدای بادغیس

موقعیت

مرکز والیت بادغیس،شهر قلعه نو

موقعیت

مرکز والیت بادغیس ،شهر قلعه نو

صاحب امتیاز

سید عبدالرحیم رحمانی

صاحب امتیاز

ریاست اطالعات و فرهنگ

مدیر مسوول

سید عبدالرحیم رحمانی

مدیر مسوول

نور محمد نوری

شماره های تماس

-0797505357 - 0700419424
0797411815

شماره های تماس

0728282128 -0799574411

نشانی برقی:

Rhm_sayed@yahoo.com

نشانی برقی:

abduljalil@yahoo.com

رادیو حنظله از رسانه های فعال والیت بادغیس است که توسط سید
عبدالرحیم رحمانی در سال  1386تاسیس گردید.
این رادیو از  7صبح تا 11شب نشرات می نماید که  75کیلومتر نواحی
اطراف خود را تحت پوشش نشراتی قرار میدهد.
رادیو حنظله توسط نشر اعالنات تجارتی تمویل میگردد و هم اکنون 4
تن در آن مشغول کار اند.
شماره ثبت52 :

ماهنامه صدای بادغیس از نشریه های فعال والیت بادغیس است که
توسط ریاست اطالعات و فرهنگ این والیت تاسیس واز چاپ برآمد.
این نشریه در  500جلد چاپ و به تمام ادارات دولتی و مکاتب والیت
بادغیس توزیع می گردد.
ماهنامه صدای باد غیس توسط وزارت اطالعات وفرهنگ تمویل می
شود و  3تن در آن مشغول کار اند.

رهنمای رسانه ها ی افغانستان 2017
نام رسانه

گاهنامه خورشید بانوان

نام رسانه

رادیو نریمان

موقعیت

شهر بادغیس -ناحیه اول

موقعیت

والیت بادغیس -شهر قلعه نو -ناحیه دوم -اخیر جاده

صاحب امتیاز

انجمن ادبی وفرهنگی کوثر

صاحب امتیاز

نبی هللا بینش

مدیر مسوول

شریفه رحیمیار

مدیر مسوول

نبی هللا بینش

شماره های تماس

0798003820_0799662659

شماره های تماس

077808819 - 0796462820 -0799241100

نشانی برقی:

Sadiq.kawsar@gmail.com

نشانی برقی:

Nabiullah- benash@yahoo.com

گاهنامه خورشید بانوان از نشریه های فعال والیت بادغیس است که در
سال  1391توسط انجمن ادبی وفرهنگی کوثر تاسیس گردید.
این نشریه  10صفحه است که  1000جلد چاپ میگردد و تنها در مرکز
شهر به نشر میرسد.
گاهنامه خورشید بانوان  6کارمند دارد ( 3زن و  3مرد).

رادیو نریمان از رسانه های فعال در والیت بادغیس است که توسط نبی
هللا بینش در اواخر سال  2014تاسیس گردید.
این رادیو از  7صبح الی  6شام نشرات دارد که در حدود  100کیلو متر
را تحت پوشش نشراتی خود قرار داده است.
در رادیو نریمان  15نفر مشغول کار اند که  5تن آنرا خانم ها تشکیل
میدهد.

رهنمای رسانه ها ی افغانستان 2017
نام رسانه

رادیو امام غزالی 92.9 FM

نام رسانه

رادیو صمیم

موقعیت

شهرقعله نو -شرق مسجد بزرگ

موقعیت

والیت بادغیس

صاحب امتیاز

محمد اسماعیل محب

صاحب امتیاز

مدیر مسوول

مولوی عبدالخالق حکیمی

مدیر مسوول

شماره های تماس

0774365993 - 0774562952 -0795262681

شماره های تماس

نشانی برقی:

radioghazali.badghis@gmail.com

نشانی برقی:

رادیو امام غزالی از رسانه های فعال در والیت بادغیس است که توسط
نهاد امام غزالی در سال  1393تاسیس گردید.
این رادیو از  5صبح الی  10شب نشرات دارد که در حدود  40کیلو
متری را تحت پوشش نشراتی خود قرار داده است.
هم اکنون  4تن در این رسانه مشغول کار اند.

تا فعال به فعالیت آغاز نکرده است.

رهنمای رسانه ها ی افغانستان 2017
نام رسانه

تلویزیون ملی

نام رسانه

رادیو ملی بادغیس

موقعیت

بادغیس -شهر قلعه نو

موقعیت

شهر قلعه نو

صاحب امتیاز

تلویزیون ملی

صاحب امتیاز

دولت افغانستان

مدیر مسوول

حبیب هللا مرغابی

مدیر مسوول

حبیب هللا مرغابی

شماره های تماس

0799655551 -0799564173

شماره های تماس

0799655551 -0799564173

نشانی برقی:

badghistv.Habib@gmail.com

نشانی برقی:

badghistv.Habib@gmail.com

تلویزیون ملی از رسانه های فعال در والیت بادغیس است که توسط
دولت در سال  1386تاسیس گردید.
این تلویزیون از  6صبح الی  11شب نشرات دارد که در حدود  14کیلو
متر را تحت پوشش نشراتی خود قرار داده است.
این رسانه  16کارمند دارد.
شماره ثبت224 :

رادیو ملی بادغیس از رسانه های فعال در والیت بادغیس است که توسط
دولت افغانستان در سال  1376تاسیس گردید.
این رادیو از  6صبح الی  6شام نشرات دارد که در حدود  24کیلو متر
را تحت پوشش نشراتی خود قرار داده است.
این رادیو  4کارمند دارد.
شماره ثبت224 :

رهنمای رسانه ها ی افغانستان 2017
نام رسانه

رادیو تلویزیون عبور

نام رسانه

هفته نامه خبرنگار

موقعیت

بادغیس -ناحیه اول

موقعیت

شهر قلعه نو

صاحب امتیاز

تلویزیون ملی

صاحب امتیاز

انجمن ژورنالیستان بادغیس

مدیر مسوول

محمد نعیم ناظم

مدیر مسوول

نبی هللا بنیش

شماره های تماس

0799012626 -0797667000 -0791338484

شماره های تماس

0799241100 -0796462820

نشانی برقی:

nabiullah-benash@yahoo.com

نشانی برقی:

رادیو تلویزیون عبور از رسانه های فعال در والیت بادغیس است که
توسط محمود شاه احرار در سال  1395تاسیس گردید.
این رسانه از  5عصر الی  12شب نشرات دارد که در حدود  80کیلو
متر را تحت پوشش نشراتی خود قرار داده است.
در این رسانه  25کارمند ( 20مرد و  5زن ) مشغول کار اند.

هفته نامه خبرنگار از نشریه های فعال در والیت بادغیس است که توسط
انجمن ژورنالیستان بادغیس در سال  2012میالدی تاسیس گردید.
این نشریه هفته یک بار چاپ گردیده و در خود والیت بادغیس توزیع می
شود.
این هفته نامه  6کارمند دارد که  2تن آن خانم هستند.

