رهنمای رسانه ها ی افغانستان 2017
نام رسانه

رادیو صدای دوست 87.5 FM

نام رسانه

موقعیت

نمیروز ،شهر زرنج مقابل مستوفیت ،قومندانی سابق

موقعیت

صاحب امتیاز

سید عبدهللا رحمانی

صاحب امتیاز

مدیر مسوول

سید عبدهللا رحمانی

مدیر مسوول

شماره های تماس

- 0786909910 -0791687030
0799292223

شماره های تماس

نشانی برقی:

Rhm.rahmani@gmail.com

رادیو صدای دوست از رسانه های فعال والیت نیمروز می باشد که
توسط سید عبدهللا رحمانی در سال  1389تاسیس گردیده است.
این رادیو از  6صبح الی  8صبح نشرات داشته و در حدود  60الی 70
کیلو متری را تحت پوشش نشراتی خود قرار میدهد.
این رادیو توسط نشر اعالنات وتبلیغات تمویل می گردد و  15کارمند (2
زن و  13مرد ) درآن مشغول کاراند.

نشانی برقی:

فعال نشرات ندارد.

گاهنامه الشفاء

رهنمای رسانه ها ی افغانستان 2017
نام رسانه

انجمن علمی و فرهنگی فاروق اعظم

نام رسانه

ماهنامه صدای نیمروز

موقعیت

نیمروز شهر زرنج مارکیت زرنج سی تی منزل سوم

موقعیت

نیمروز ،زرنج ،ماکیت احمدی

صاحب امتیاز

انجینیر سعدهللا بلوچ

صاحب امتیاز

ذبیح هللا فایق

مدیر مسوول

انجینیر سعدهللا بلوچ

مدیر مسوول

فضل الرسول محمودی

شماره های تماس

0791702225 -0795120488

شماره های تماس

– 0703779100 - 0799599911

نشانی برقی:

rakhshanibaloch94@gmail.com

نشانی برقی:

ندارد

رادیو صدای دوست از رسانه های فعال والیت نیمروز می باشد که
توسط سید عبدهللا رحمانی در سال  1389تاسیس گردیده است.
این رادیو از  6صبح الی  8صبح نشرات داشته و در حدود  60الی 70
کیلو متری را تحت پوشش نشراتی خود قرار میدهد.
این رادیو توسط نشر اعالنات وتبلیغات تمویل می گردد و  15کارمند (2
زن و  13مرد ) درآن مشغول کاراند.

رهنمای رسانه ها ی افغانستان 2017
نام رسانه

ماهنامه جوانان

نام رسانه

ماهنامه الشفا

موقعیت

ریاست اطالعات وفرهنگ نیمروز

موقعیت

نیمروز ،زرنج

صاحب امتیاز

مرکزمعلومات وارتباط جوانان والیت

صاحب امتیاز

مولوی بشیر احمد خطیبی

مدیر مسوول

امان هللا بارک

مدیر مسوول

مولوی بشیر احمد خطیبی

شماره های تماس

0797874764

شماره های تماس

0796765500 -0799574375

نشانی برقی:

Amanullah_barakzai@yahoo.com

نشانی برقی:

ندارد

ماهنامه جوانان از رسانه های فعال والیت نیمروز است که توسط
 UNICEFدر سال  1389تاسیس گردید.
این ماهنامه در  ..........نسخه چاپ میگردد که به شمول شهر نیمروز
در پنج ولسوالی اطراف آن نیز توزیع میگردد.
ماهنامه جوانان توسط  UNICEFتمویل میگردد وهم اکنون  4نفر درآن
مشغول کاراند.
شماره تماس خاموش است!

رهنمای رسانه ها ی افغانستان 2017
نام رسانه

رادیو کلید نیمروز

موقعیت

عقب مارکیت میوه فروشی ،جاده افغان بیسیم ،شهر تیمروز

صاحب امتیاز

(DHSAخدمات انکشافی و بشری برای افغانستان)

مدیر مسوول

مدیر مسوول

عبدالغیور وزیری

شماره های تماس

شماره های تماس

0787771464_0202500717

نشانی برقی:

نشانی برقی:

g.waziri@tkg.af

نام رسانه

ماهنامه زمزمه

موقعیت
صاحب امتیاز

ظاهرا نشرات ندارد

محمد عارف

رادیو کلید نیمروز از رسانه های فعال در نیمروز است که توسط خدامات
انشکافی و بشری برای افغانستان در سال  1382تاسیس گردید.
این رادیو  24ساعت نشرات دارد که  40کلیومتر اطراف خودرا تحت
پوشش نشراتی خود قرار داده است.
این رادیو توسط عواید خود رسانه و یعضی پروژه ها از دونر های مختلف
تمویل میگردد.
که هم اکنون  25نفر در آن مشغول کاراند که  5تن آن خانم ها هستند.

رهنمای رسانه ها ی افغانستان 2017
نام رسانه

رادیو صدای بارک 89.1 FM

نام رسانه

رادیو صدای سیستان

موقعیت

چهاراهی برکت روبروی کلنیک حیوانی

موقعیت

والیت نیمروز  -زرنج

صاحب امتیاز

احمد فرید بارکزی

صاحب امتیاز

غالم سخی احمدی

مدیر مسوول

یوسفف عبیدی

مدیر مسوول

غالم سخی احمدی

شماره های تماس

-0797003747 -0795442123
0700235007

شماره های تماس

0791790150 -0797366766

نشانی برقی:

ghulamsakhiahmadi800@gmail.co
m

نشانی برقی:

Farid.sarvary@yahoo.com

رادو صدای بارک از رسانه های فعال در والیت نیمروز است که توسط
احمد فرید بارکزی تاسیس گردید.
این رادیو  5کارمند دارد ( 1زن و  4مرد) و در حدود  85الی  90کیلو
متری را تحت پوشش نشرات خود قرار داده است.
این رادیو از  6صبح الی  10شب نشرات دارد.

رادیو صدای سیستان از رسانه های فعال در والیت نیمروز است که
توسط غالم سخی احمدی در سال  1392تاسیس گردید.
این رادیو  14کارمند دارد که  7تن آن خانم هستند.
رادیو صدای سیستان در حدود  70الی  75کیلو متری را تحت پوشش
خود قرار داده است و  24ساعت نشرات دارد.

رهنمای رسانه ها ی افغانستان 2017
نام رسانه

رادیو ملی نیمروز

نام رسانه

تلویزون ملی نیمروز

موقعیت

نیمروز عقب محکمه سابق

موقعیت

یمروز عقب محکمه سابق

صاحب امتیاز

دولت

صاحب امتیاز

دولت

مدیر مسوول

شیرآغا ابراهیم

مدیر مسوول

سعدهللا بلوچ

شماره های تماس

-0791702225 -079965973
0799644637

شماره های تماس

-0791702225 -079965973
0799644637

نشانی برقی:

rakhshanibaloch94@gmail.com

نشانی برقی:

rakhshani baloch94@gmail.com

رادیو ملی نیمروز از رسانه های فعال در والیت نیمروز است که توسط
دولت در سال  1364تاسیس گردید.
این رادیو از  8صبح الی  10شب نشرات دارد و در حدود  200کیلو
متری را تحت پوشش نشرات خود قرار داده است.
این رادیو  6کارمند دارد.

تلویزون ملی نیمروز از رسانه های فعال در والیت نیمروز است که
توسط دولت در سال  1366تاسیس گردید.
این تلویزون  24ساعت نشرات دارد و در حدود  70الی  75کیلو متری
را تحت پوشش خود قرار داده است .
تلویزون ملی نیمروز  20کارمند دارد .

رهنمای رسانه ها ی افغانستان 2017
نام رسانه

هفته نامه نیمروز

موقعیت

موقعیت

ریاست اطالعات فرهنگ والیت نیمروز

صاحب امتیاز

صاحب امتیاز

ریاست اطالعات فرهنگ والیت نیمروز

مدیر مسوول

مدیر مسوول

احمد خالد پروانی

شماره های تماس

شماره های تماس

0798179313 -0798664242

نشانی برقی:

نشانی برقی:

khalid.sattarzi@gmail.com

نام رسانه

فعال نشرات ندارد.

گاهنامه دانش السالم

هفته نامه نیمروز از رسانه های فعال والیت نیمروز میباشد که در سال
 1394توسط حاجی سید حامد سادات تاسیس گردید.
این هفته نامه  4صفحه و  200جلد بوده که به تمام ریاست اطالعات و
فرهنگ والیات افغانستان نشر میگردد.
در هفته نامه نیمروز  5نفر (  2زن و  3مرد ) مشغول کار اند.

