رهنمای رسانه ها ی افغانستان 2016
نام رسانه

تلویزیون غرغشت

نام رسانه

سولی پیغام رادیو FM 93.2

موقعیت

خوست ،پروژی باغ

موقعیت

صاحب امتیاز

سخی سرور میاخیل

خوست ،پروژه ،شمال دفتر یوناما جوار ریاست
انکشاف و دهات

صاحب امتیاز

زاهد شاه انگار

مدیر مسوول

شیرنواز

مدیر مسوول

زاهد شاه انگار

شماره های تماس

0798176064 – 0799136637

شماره های تماس

0799406167 – 0779527240

نشانی برقی:

sahaimiakhal@yahoo.com

نشانی برقی:

z_angar@yahoo.com

تلویزیون غرغشت از رسانه های فعال والیت خوست است که در سال
 1389توسط سخی سرور میاخیل ایجاد گرید.
فعال فعالیت ندارد.

رادیو سولی پیغام از رسانه های فعال والیت خوست می باشد که درسال
 1382توسط زاهد شاه انگار تاسیس گردید.
این رادیو  18ساعت در شبانه روز نشرات دارد که خوست را تحت
پوشش نشراتی خود قرار میدهد.
 20نفر در این رادیو مشغول کار اند که شامل  17مرد و  3زن میگردد.

رهنمای رسانه ها ی افغانستان 2016
نام رسانه

رادیو صدای جوان FM 99.7

نام رسانه

هیلو کاروان رادیو 90.6 FM

موقعیت

والیت خوست داخل شیخ زاهدپوهنتون

موقعیت

خوست ،خواجه متون تپه

صاحب امتیاز

شیخ زاید پوهنتون

صاحب امتیاز

هیأت هشت نفری

مدیر مسوول

پهنمل دوکتور واحدی

مدیر مسوول

افسر صادق

شماره های تماس

0700074026

شماره های تماس

0700795092_0772208535

نشانی برقی:

Zawanghag@gmail.com

نشانی برقی:

Afsar.sadiq@yahoo.com

رادیوصدای جوان از رادیو های والیت خوست است که توسط پوهنحی
ژورنالیزم در سال  1386ایجاد و به نشرات آغاز نموده است.
فعال فعالیت ندارد.

رادیو هیلو کاروان از رادیو های والیت خوست است که توسط افسر
صادق در سال  1387ایجاد شده و به نشرات آغاز نموده است.
این رادیو  17ساعت در شبانه روز نشرات دارد که ساحه تحت پوشش
آن  km 12میباشد .
رادیوهیلوکاروان توسط اعالنات رادیوئی آن تمویل می شود و  37نفر
در آن مشغول کار هستند که از جمله  6زن و 31مرد می باشد.

رهنمای رسانه ها ی افغانستان 2016
نام رسانه

ولس غژرادیو 96.7 FM

نام رسانه

ماهنامه ملی احساس

موقعیت

خوست خوجه متون تپه

موقعیت

خوست دفتر شورای صلح

صاحب امتیاز

امان هللا حقمل

صاحب امتیاز

سپوژمی رسنیزاو کلتوری مرکز

مدیر مسوول

بسم هللا حقمل

مدیر مسوول

نجیب هللا الوخیل

شماره های تماس

0794621140_0707021919

نشانی برقی:

Melee.ehsas.daily@gmail.com

شماره های تماس
نشانی برقی:

0700787788_0777445300
b.haqmal@yahoo.com

رادیو ولس غژ از رادیو های والیت خوست میباشد که توسط امان هللا
جقمل در سال  1384آغاز به نشرات نموده است.
این رادیو  16ساعت در شبانه روز نشرات دارد که خوبت ،پکتیا و
پکتیکا را تحت پوشش خود قرار داده است.
رادیو ولس غژ توسط نشراعالنات رادیوئی تمویل میشود و در آن 20
نفر مشغول کارهستند که  2تن آن خانم ها می باشند.

روزنامه ملی احساس از نشریه های والیت خوست می باشد که توسط
سپوژمی رسنیزاو کلتوری مرکز در سال 1389به کار آغاز نموده است
.
این روزنامه به تعداد 1000شماره تیراژدارد که در والیات
کابل،خوست،گردیزولوگر توضیح می گردد.
روزنامه ملی احساس توسط بودیجه شخصی تمویل میشود که  16نفر در
آن مشغول کار اند.

رهنمای رسانه ها ی افغانستان 2016
نام رسانه

ولس هیله مجله

نام رسانه

مجاهد غژمجله

موقعیت

خوست خار متون تپه

موقعیت

مرکز خوست

صاحب امتیاز

بسم هللا حقمل

صاحب امتیاز

مولوی محمد سردار ځدران

مدیر مسوول

بسم هللا حقمل

مدیر مسوول

مولوی محمد سردار ځدران

شماره های تماس

0777445300_0799445300

شماره های تماس

0798859246-0799148746

نشانی برقی:

b.haqmal@yahoo.com

نشانی برقی:

mujahidghag@yahoo.com

هفته نامه ولس هیله از رنشریه های والیت خوست می باشد که توسط
بسم هللا حقمل تاسیس شده است.
این هفته نامه هر هفته به تعداد  1000نسخه چاپ که در والیات کابل،
ننگرهار ،پکتیا ،کندهار و خوست توزیع می گردد.
این هفته نامه توسط بودیجه شخصی تمویل می گردد که  7نفر درآن
مشغول کار اند که  2تن آن خانم ها می باشند.

مجله مجاهد غزاز نشریه های والیت خوست است که توسط شورای
مجاهدین خوست در سال 1386به کار آغاز نموده است.
این نشریه به تعداد  1000نسخه چاپ که در والیات خوست،
گردیزوپکتیا توزیع می گردد.
مجله مجاهد غز توسط بودیجه شخصی تمویل می شود که در آن  4نفر
مشغول کار اند.

رهنمای رسانه ها ی افغانستان 2016
نام رسانه

پیوستون مجله

نام رسانه

رادیو کلید خوست

موقعیت

شهر خوست  ،فغان کاور بلند منزل الین

موقعیت

خوست ،نزدیک مسجدیعقوبی،دروازه شمال سرک اول

صاحب امتیاز

انجمن که توسط محمد رسول ایجاد شده

صاحب امتیاز

خدمات انکشافی بشری برای افغانستان

مدیر مسوول

محمد رسول عریل

مدیر مسوول

نوراجان بهیر

شماره های تماس

0796030050-0799149098

شماره های تماس

0777791620_0202500717

نشانی برقی:

adil.khost@gmail.com

نشانی برقی:

rkk@tkg.af
shahir.zahine@dhsa.af/n.ayubi@tkg.a
f

مجله پیوستون از نشریه های والیت خوست است که توسط (پیوستون
کلتوری او خپرندیه تولنه) در سال  1385ایجاد وبه کار آغاز نمود.
فعال فعالیت ندارد.

رادیو کلید والیت خوست از رسانه های فعاال در خوست است که توسط
خدمات انکشافی بشری برای افغانستان در سال  1389تاسیس گردید.
این رادیو  24ساعت فعالیت دارد که  40کلومتر والیت خوست زیر
تحت پوشش خود قرار داده است .
این رادیو از عواید خود رسانه ،و بعضی پروژه ها از دونر های مختلف
تمویل میگردد .که  20نفر (  19مرد و  1زن ) در آن مشغول کار اند.

رهنمای رسانه ها ی افغانستان 2016
نام رسانه

رادیو چنار

نام رسانه

رادیو نن

موقعیت

خوست

موقعیت

خوست

صاحب امتیاز

سباوون ستوری

صاحب امتیاز

محمد اسلم قانونی

مدیر مسوول

ولی مرجان درمان

مدیر مسوول

احسان هللا ضدران

شماره های تماس

0700951895

شماره های تماس

0700000002

نشانی برقی:

رادیو چنار از رسانه های فعال در خوست است که توسط سباوون
ستوری در سال  1391تاسیس گردید.

نشانی برقی:

رادیو نن از رسانه های فعاال در خوست است که توسط محمد اسلم
قانونی در سال  1389تاسیس گردید.

رهنمای رسانه ها ی افغانستان 2016
نام رسانه

رادیو یون

نام رسانه

تلویزیون زرغون

موقعیت

خوست

موقعیت

خوست

صاحب امتیاز

اسماعیل حقمل

صاحب امتیاز

اسماعیل حقمل

مدیر مسوول

امان هللا حقمل

مدیر مسوول

محمد شاه همت

شماره های تماس

0764484870- 0707821717

شماره های تماس

0764484870- 0707821717

نشانی برقی:

b.haqmal@yahoo.com

نشانی برقی:

b.haqmal@yahoo.com

رادیو یون از رسانه های فعال در خوست است که توسط اسماعیل حقمل
در سال  1384تاسیس گردید.
ساحه پوشش آن والیت خوست میباشد.
 15نفر در آن مصروف کار می باشد.

تلویزیون زرغون از رسانه های فعال والیت خوست است که در سال
 1390توسط اسماعیل حقمل ایجاد گرید.
این تلویزیون  4ساعت نشرات دارد و ساحه پوشش والیت خوست می
باشد .
 10تن در این تلویزیون مشغول کار هستند.

