رهنمای رسانه های افغانستان 2017
نام رسانه

تلویزیون سباوون

نام رسانه

سمون رادیو 88.8 FM

موقعیت

شهر لشکرگاه ،عقب والیت

موقعیت

صاحب امتیاز

میرویس پاتسون

والیت هلمند،لشکر گاه ،چوک مامورت ناحیه
اول

صاحب امتیاز

محمد سلیم زمریار

مدیر مسوول

بریالی هلمند

مدیر مسوول

محمد سلیم زمریار

شماره های تماس

0793700070-0799177949

نشانی برقی:

- helmand101@gmail.com
patsoon@gmail.com

تلویزیون سباوون از رسانه های فعال در والیت هلمند است که توسط
میرویس پاتسون در سال  2012تاسیس گردید.
این تلویزیون  9ساعت در شبانه روز نشرات دارد و در حدود 45
کیلومتر نواحی اطراف خود را تحت پوشش نشراتی خود قرار میدهد.
تلویزیون سباوون  20کارمند دارد.

شماره های تماس
نشانی برقی:

0700323651 -0705877233
samoonradio@gmail.com

رادیو سمون از رادیو های فعال والیت هلمند است که توسط محمد سلیم
زمریادر در سال  1385ایجاد و به نشرات آغاز نمود.
این رادیو روزانه  11ساعت نشرات دارد و ساحه تحت پوشش آن 80
کیلومتر می باشد.
رادیو سمون توسط بودیجه شخصی تمویل و  17تن در آن مشغول کار
اند.

رهنمای رسانه های افغانستان 2017
نام رسانه

سباوون رادیو88 FM

نام رسانه

مسکا رادیو93.20 FM

موقعیت

والیت هلمند،شهر لشکرگاه

موقعیت

والیت هلمند،شهر لشکر گاه

صاحب امتیاز

میرویس پاتسون

صاحب امتیاز

میرویس پاسون

مدیر مسوول

اقبال خیبر

مدیر مسوول

زلمی هلمند

شماره های تماس

0793700070_0799177949

شماره های تماس

0799177949

نشانی برقی:

Helmand101@gmail.com

نشانی برقی:

patsoon@gmail.com

رادیو سباوون از رادیو های فعال والیت هلمند است که توسط موسسه
اتنر نیوز در سال  2004میالدی ایجاد و به نشرات آغاز نمود.
این رادیو  24ساعت در شبانه روز نشرات دارد و ساحه تحت پوشش آن
 80کیلومتر می باشد.
رادیو سباوون توسط اعالنات و بودیجه شخصی تمویل می شود
 20تن (  14مرد و  6زن) در آن مشغول کار اند.

رادیو مسکا از رادیو های فعال والیت هلمند است که توسط زلمی پاسون
در سال  2004میالدی ایجاد و به نشرات آغاز نمود.
این رادیو  16ساعت در شبانه روز نشرات دارد.
در این رادیو  10تن مشغول کار اند.

رهنمای رسانه های افغانستان 2017
نام رسانه

رادیو بست FM 98.6

نام رسانه

مجله لشکر گاه

موقعیت

والیت هلمند،شهر لشکرگاه

موقعیت

والیت هلمند،ادبی بهیر

صاحب امتیاز

عبدالسالم زاهد

صاحب امتیاز

هلمندی فرهنگیال

مدیر مسوول

عبدالسالم زاهد

مدیر مسوول

عبدالهادی عمری

شماره های تماس

0707810310_079828774

شماره های تماس

0706832663

نشانی برقی:

Bost.radio.helmand@gmail.com

نشانی برقی:

Hadi.omari@gmail.com

رادیو بست از رادیو های فعال والیت هلمند است که توسط عبدالسالم
زاهد در سال  1387ایجاد و به نشرات آغاز نمود.
این رادیو  17ساعت در شبانه روز نشرات دارد ،ساحه تحت پوشش
آن 70کیلومتر می باشد.
رادیو بست توسط عبدالسالم زاهد تمویل و  11تن (  10مرد و  1زن)
در آن مشغول کاراند.

مجله لشکرگاه از نشریه های فعال والیت هلمند است که توسط هلمندی
فرهنگیال در سال  1388ایجاد و از چاپ برآمد.
این نشریه در تمام والیات افغانستان توزیح می گردد ،تمویل کننده آن
هلمندی فرهنگیال می باشد و 10تن در آن مشغول کار اند.

رهنمای رسانه های افغانستان 2017
نام رسانه

هفته نامه هلمند

نام رسانه

بگری مجله

موقعیت

ریاست اطالعات و فرهنگ،مطبعه عمارت

موقعیت

والیت هلمند ،شهر لشکر گاه

صاحب امتیاز

ریاست اطالعات و فرهنگ

صاحب امتیاز

بریالی هلمند

مدیر مسوول

علی شاه مظلوم یار

مدیر مسوول

الحاج محمد اسماعیل شریف یار

شماره های تماس

0707073588

شماره های تماس

0781984883

نشانی برقی:

Helmand101@gmail.com

نشانی برقی:

هفته نامه هلمند از نشریه های فعال والیت هلمند می باشد که توسط
سستان در سال  1333ایجاد و از چاپ بر آمد.
این نشریه به تیراژ  500شماره در والیت هلمند توزیح می گردد.
هفته نامه هلمند توسط وزارت اطالعات و فرهنگ تمویل و  7تن در آن
مشغول کار اند.

بگری مجله از نشریه های فعال والیت هلمند است که توسط هلمندی
فرهنگ یال در سال  1382ایجاد و از چاپ بر آمد.
این نشریه به تیراژ  1000شماره در والیات افغانستان توزیح می گردد.
بگری مجله توسط الحاج محمد اسماعیل شریف یار تمویل و 8مرد در
آن مشغول کار اند.

رهنمای رسانه های افغانستان 2017
نام رسانه

ماهنامه پویا

نام رسانه

هیله جریده

موقعیت

والیت هلمند ،شهر لشکرگاه،جوار ریاست سره مساشت.

موقعیت

والیت هلمند ،شهر لشکرگاه -ناحیه دوم

صاحب امتیاز

قاسم علی جعفری

صاحب امتیاز

صفت هللا زاهدی

مدیر مسوول

قاسم علی جعفری

مدیر مسوول

شریف هللا

شماره های تماس

0799177725_0707305300

شماره های تماس

نشانی برقی:

Jafary_2009@yahoo.com

-0795190001 -0708373448
0747061091

نشانی برقی:

zaihedy@gmail.com

مجله پویا از نشریه های والیت هلمند است که توسط قاسم علی جعفری
در سال  1383ایجاد و از چاپ برآمد.
فعال فعالیت ندارد.

هیله جریده از نشریه های فعال والیت هلمند است که توسط صفت هللا
زاهدی در سال  1387ایجاد و از چاپ بر آمد .
این نشریه به تیراژ  2500شماره در والیت هلمند توزیح می گردد و
 10نفر به شمول  6مرد و  4زن در آن مصروف کار اند.

رهنمای رسانه های افغانستان 2017
نام رسانه

رادیو لشکرگاه

نام رسانه

رادیو غژ

موقعیت

شهر لشکرگاه

موقعیت

شهر لشکرگاه

صاحب امتیاز

عبدالستار عطائی

صاحب امتیاز

حاجی کریم اتل

مدیر مسوول

عبدالعلی دلشاد

مدیر مسوول

عبدالقدیر عزیزی

شماره های تماس

0707328914 -0706402440

شماره های تماس

0707826682

نشانی برقی:

abdulsataratae@gmail.com

نشانی برقی:

zhaghradio@gmail.com

رادیو لشکرگاه از رادیو های فعال والیت هلمند است که توسط عبدالستار
عطائی در سال  1392ایجاد و به نشرات آغاز نمود.
این رادیو  17ساعت در شبانه روز نشرات دارد ،ساحه تحت پوشش آن
شهر لشکرگاه و  12ولسوالی می باشد.
در رادیو لشکرگاه  23تن مشغول کاراند.

رادیو غژ از رادیو های فعال والیت هلمند است که توسط حاجی کریم اتل
در سال  1393ایجاد و به نشرات آغاز نمود.
این رادیو  17ساعت در شبانه روز نشرات دارد ،ساحه تحت پوشش آن
والییت هلمند می باشد.
در رادیو غژ  20تن ( 17مرد و  3زن ) مشغول کاراند.

رهنمای رسانه های افغانستان 2017
نام رسانه

هلمند ژوندون رادیو

نام رسانه

تلویزیون باختر

موقعیت

شهر لشکرگاه

موقعیت

لشکر گاه،

صاحب امتیاز

ستار محمد همدرد

صاحب امتیاز

مال داد توبه گار

مدیر مسوول

صفت هللا زاهدی

مدیر مسوول

همایون

شماره های تماس

0703424529 -0706888086

شماره های تماس

نشانی برقی:

zaihedy@gmail.com

نشانی برقی:

رادیو هلمند ژوندون از رادیو های فعال والیت هلمند است که توسط ستار
محمد همدرد در سال  1385ایجاد و به نشرات آغاز نمود.
این رادیو روزانه  16ساعت نشرات دارد و ساحه تحت پوشش آن شهر
لشکرگاه و  11ولسوالی می باشد.
در این رادیو  8تن مشغول کار اند.

0707557663 -0795880770
hamaunafghan1992@gmail.com

تلویزیون باختر از رسانه های فعال در والیت هلمند است که توسط موال
داد توبه گار در سال  1392تاسیس گردید.
این تلویزیون  12ساعت در شبانه روز نشرات دارد و شهر لشکرگاه را
تحت پوشش نشراتی خود قرار میدهد.
تلویزیون باختر  15کارمند (  13مرد و  2زن ) دارد.

رهنمای رسانه های افغانستان 2017
نام رسانه

هلمند ژوندون تلویزیون

نام رسانه

تلویزیون خاور

موقعیت

شهر لشکرگاه

موقعیت

لشکر گاه

صاحب امتیاز

ستار محمد همدرد

صاحب امتیاز

محمد فاضل صافی

مدیر مسوول

صفت هللا زاهدی

مدیر مسوول

ظاهر اتل

شماره های تماس

0703424529 -0706888086

شماره های تماس

نشانی برقی:

zaihedy@gmail.com

نشانی برقی:

هلمند ژوندون تلویزیون از رسانه های فعال در والیت هلمند است که
توسط پستار محمد همدرد در سال  1395تاسیس گردید.
این تلویزیون  16ساعت در شبانه روز نشرات دارد و شهر لشکرگاه را
تحت پوشش نشراتی خود قرار میدهد.
تلویزیون باختر  8کارمند دارد.

0704982408
zahid.zaz@gmail.com

تلویزیون خاور از رسانه های فعال در والیت هلمند است که توسط محمد
فاضل صافی در سال  1392تاسیس گردید.
این تلویزیون  8ساعت در شبانه روز نشرات دارد و شهر لشکرگاه را
تحت پوشش نشراتی خود قرار میدهد.
تلویزیون باختر  18کارمند (دارد.

رهنمای رسانه های افغانستان 2017
نام رسانه

رادیو بست FM 98.6

نام رسانه

ماه نامه سمون

موقعیت

والیت هلمند،شهر لشکرگاه

موقعیت

والیت هلمند

صاحب امتیاز

عبدالسالم زاهد

صاحب امتیاز

توریالی همت

مدیر مسوول

عبدالسالم زاهد

مدیر مسوول

توریالی همت

شماره های تماس

0707810310_079828774

شماره های تماس

0704999904

نشانی برقی:

Bost.radio.helmand@gmail.com

نشانی برقی:

رادیو بست از رادیو های فعال والیت هلمند است که توسط عبدالسالم
زاهد در سال  1387ایجاد و به نشرات آغاز نمود.
این رادیو  17ساعت در شبانه روز نشرات دارد ،ساحه تحت پوشش
آن 70کیلومتر می باشد.
رادیو بست توسط عبدالسالم زاهد تمویل و  11تن (  10مرد و  1زن)
در آن مشغول کاراند.

ماه نامه سمون از نشریه های فعال والیت هلمند است که توسط توریالی
همت در سال  1390ایجاد شد.
در این نشریه  4تن مشغول کار اند.

