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رهنمای رسانه های افغانستان 2018
نام رسانه

تلویزیون غزل

نام رسانه

ماهنامه صحرا

موقعیت

شهر شبرغان ،مرکز والیت جوزجان ،سرک اول
عالمه استاد صالح الدین سلجولی

موقعیت

والیت جوزجان ،بندر آلچه

صاحب امتیاز

دمحم نادر اغلو

صاحب امتیاز

مصطفی مخدوم

مدیر مسوول

نیال صادق اوغلو

مدیر مسوول

عبدالبشیر حکیمی

شماره های تماس

-0766206620_0798828228
0799262733

نشانی برقی:

radioghazal@yahoo.com

تلویززیون غزل از رسانه های فعال در جوزجان است که توسط دمحم
نادر اوغلو در سال  1395تاسیس گردید.
این تلویزیون نشرات  24ساعته دارد که والیات جوزجان و سرپل را
تحت پوشش نشراتی خود لرار میدهد.
تلویززیون غزل توسط بودیجه شخصی و اعالنات تمویل میگردد و هم
اکنون  21کارمند دارد که  15تن آن خانم ها می باشند.

شماره های تماس
نشانی برقی:

0786721182_0799030383
_0794942005
mkmhdum@hotmail.com
Bashir.hakimy@yahoo.com

ماهنامه صحرا از نشریه های فعال والیت جوزجان است که توسط
مصطفی مخدوم در سال  1391ایجادو از چاپ برآمد.
این نشریه به تیراژ  1000شماره توزیع می گردد.
ماهنامه صحرا توسطبودیجه شخصی و فروش آن تمویل میگردد و  7تن
درآن مشغول کاراند  1تن آن خانم ها هستند.
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رهنمای رسانه های افغانستان2018
نام رسانه

رادیو ارمغان 89.9 FM

نام رسانه

رادیو بوستان FM 87.7

موقعیت

والیت جوزجان ،شهر شبرغان

موقعیت

والیت جوزجان،شهرشبرغان،بندر آلچه ،عمب ریاست
معارف ،جوار سره میاشت

صاحب امتیاز

انجنیر شامحمود عاصم

صاحب امتیاز

انجنیر زرغونه یوسف عزیزی

مدیر مسوول

دمحم رسول سرداش

مدیر مسوول

حشمت هللا باهر

شماره های تماس

_0780662940_0700223511
0787498749

نشانی برقی:

Armaghanfm_86@yahoo.com

رادیو ارمغان از رادیو های فعال والیت جوز جان است که توسط انجنیر
شامحمود عاصم در سال  1386ایجاد و به نشرات آغاز نمود.
این رادیو  24ساعت در شبانه روز نشرات دارد و  km 70را تحت
پوشش نشراتی خود لرار میدهد.
رادیو ارمغان توسط اعالنات و بودیجه شخصی تمویل میگردد و  18تن
در آن مشغول کار اند که  7تن آن خانم ها می باشند.

شماره های تماس

_0700551213_0786715470

0793486661_0786780630
Zarghona_yusufazizi@yahoo.com
نشانی برقی:
Bostanradio.gm89@gmail.com
رادیو بوستان از رادیو های فعال والیت جوزجان است که توسط رفیع
هللا عزیزی درسال  1389ایجاد و به نشرت آغاز نمود.
این ردیو 24ساعته نشرات دارد و از طریك انترنت در تمام جهان لابل
دسترس است .و ساحه تحت پوشش آن  km60می باشد.
رادیو بوستان توسط اعالنات و بودیجه شخصی تمویل میگردد و  16تن
در آن مشغول کار اند که ازجمله  11تن آن اناث می باشد.
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رهنمای رسانه های افغانستان 2018
نام رسانه

رادیو درمان 89.5 FM

نام رسانه

رادیو سرایش FM 91.1

موقعیت

والیت جوزجان ،ولسوالی آلچه

موقعیت

والیت جوزجان  ،بندر اندخوی

صاحب امتیاز

نهاد فرهنگی اجتماعی ترکستان

صاحب امتیاز

فریده رحیم عزیزی

مدیر مسوول

نورآغا شریفی

مدیر مسوول

فواد سرایش احمدی

شماره های تماس

0799269580_0799124444

شماره های تماس

0786700499_0781854003

نشانی برقی:

Nooragha.sharifi7@gmail.com

نشانی برقی:

Saraish.radio91.1fm@gmail.com

رادیو درمان از رادیو های فعال والیت جوزجان است که توسط موسسه
انتر نیوز در سال  1388ایجاد و به نشرات آغاز نمود .
این رادیو  24ساعته نشرات دارد .و ساحه تحت پوشش آن  km45می
باشد.
رادیو درمان توسط اعالنات و بودیجه شخصی تمویل و  30تن در
آنمشغول کار اند،از جمله  10تن آن اناث می باشد.

رادیو سرایش از رسانه های فعال والیت جوزجان است که توسط فریده
رحیم عزیزی در سال  1391تاسیس گردید.
این رادیو به طور  24ساعته در شبانه روز نشرات دارد که درحدود 70
کیلومتر را تحت پوشش نشراتی لرار می دهد.
رادیو سرایش به بودجه شخصی موسس تمویل میگردد و  15نفر کارمند
دارد که از جمله  8تن آن خانم ها است .
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رهنمای رسانه های افغانستان 2018
نام رسانه

رادیو غزل 99.9

نام رسانه

هفته نامه جوزجانان

موقعیت

شهر شبرغان ،مرکز والیت جوزجان ،سرک اول
عالمه استاد صالح الدین سلجولی

موقعیت

والیت جوزجان،شهرشبرغان

صاحب امتیاز

نیال صادق اوغلو

صاحب امتیاز

ریاست اطالعات و فرهنگ والیت جوزجان

مدیر مسوول

نیال صادق اوغلو

مدیر مسوول

نجیب هللا حکمتجو

شماره های تماس

-0766206620_0798828228
0799262733

شماره های تماس

0786538953_0799128488

نشانی برقی:

aa.rahmanyar@yahoo.com

نشانی برقی:

radioghazal@yahoo.com

رادیو غزل از رسانه های فعال در والیت جوزجان است که توسط نیال
صادق اوغلو در سال  1392تاسیس گردید.
این رادیو نشرات  24ساعته دارد که والیات جوزجان و سرپل را تحت
پوشش نشراتی خود لرار میدهد.
رادیو غزل توسط بودیجه شخصی تمویل میگردد و هم اکنون  21کارمند
دارد که  15تن آن خانم ها می باشند.

هفته نامه جوزجانان از نشریه های فعال والیت جوز جان است که توسط
وزارت اطالعات و فرهنگ در سال  1340ایجادو از چاپ برآمد.
این نشریه به تیراژ  300شماره در والیت جوزجان و چندین والیت
دیگر و در ریاست اطالعات و فرهنگ توزیع می گردد.
هفته نامه جوزجان توسط ریاست اطالعات و فرهنگ این والیت تمویل
میگردد و  6تن درآن مشغول کاراند  2تن آن خانم ها هستند.
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رهنمای رسانه های افغانستان 2018
نام رسانه

ماهنامه گوراش

نام رسانه

فصل نامه حکومت و شهروند فعالیت ندارد

موقعیت

شهرشبیرغان ،جوار تعمیر تلویزیون آئینه

موقعیت

ممام والیت جوزجان

صاحب امتیاز

ریاست سرحدات و لبایل

صاحب امتیاز

دفتر متبوعاتی جوزجان

مدیر مسوول

دمحم آغا

مدیر مسوول

دمحم یوسف یوسفی

شماره های تماس

0799148284-0786370101

شماره های تماس

0772059030-0788252644

نشانی برقی:

gorashturkmen@gmail.com

نشانی برقی:

Yuosuf2011@yahoo.com

ماهنامه گوارش از نشریه های فعال والیت جوزجان است که توسط
ریاست سرحدی ولبایل درسال  1357ایجاد و از چاپ بر آمد.
این نشریه به تیراژ 1000نشریه در والیات جوزجان ،کندز،فاریاب و
کابل توزیع می گردد.
ماهنامه گوارش توسط ریاست سرحدی ولبایل تویل و  2تن در آن
مشغول کار اند.

فصل نامه حکومت و شهروند از نشریه های فعال والیت جوزجان است
که توسط ممام این والیت در سال  1389ایجاد و از چاپ برآمد .
این نشریه به تیراژ  1000شماره چاپ و در والیات جوزجان و سایر
والیات دیگر توزیع می گردد.
فصل نامه حکومت و شهروند  5کارمند دارد که  1تن آن اناث می باشد.

از نشرات مانده

