رهنمای رسانه ها ی افغانستان 2017
نام رسانه

تلویزیون غزنویان

نام رسانه

رادیو امید جوان96.9 FM

موقعیت

والیت غزنی ،پالن سوم ،جوار حوزه دوم امنیتی

موقعیت

والیت غزنی -شهرغزنی پالن 4

صاحب امتیاز

انجینیر عبدالقیوم عمری

صاحب امتیاز

عبدالصبور "حمیدی"

مدیر مسوول

احمد فرید "عمری"

مدیر مسوول

الحاج عبدالغفور"حمیدی"

شماره های تماس

- 0799420252-0780754444
0799420252

شماره های تماس

0786370730-0799117575

نشانی برقی:

Ghazanwyan_omary@yahoo.com

نشانی برقی:

Rojfm.afg@gmail.com
hamidy@aftab.tv.tv

تلویزیون غزنویان از جمله رسانه های والیت غزنی می باشد که توسط
انجنیر عبدالقیوم"عمری"در سال  1388به نشرات آغاز تمود.
این تلویزیون روزانه  11ساعت نشرات دارد که ساحه تحت پوشش آن
 40kmمی باشد.
تمویل کننده تلویزیون غزنویان بودیجه شخصی وعواید اعالنات آن می
باشد  ،که  11نفر در آن مشغول کار اند که  2تن آن خانم ها می باشند.

رادیو امید جوان از رادیو های والیت غزنی است که توسط عبدالصبور
"حمیدی"و چند تن از جوانان شهر این والیت در سال  1385به نشرات
اغاز نمود.
این رادیو  24ساعت نشرات دارد ودر والیات غزنی ،پکتیکا و در برخی
از مناطق وردک ،لوگر،و زابل را تحت پوشش نشراتی خود دارد.
رادیو امید جوان توسط صاحب امتیاز و نشر اعالنات آن تمویل می
شود و  17نفر در آن مشغول کار ان اند که  4تن آن خانم ها می باشند.

رهنمای رسانه های افغانستان 2017
نام رسانه

رادیو جاغوری

موقعیت

غزنی ،ولسوالی جاغوری

صاحب امتیاز

احمد حسین جاغوری

مدیر مسوول

احمدی وفا

شماره های تماس

0799054849

نشانی برقی:

ahmadjaghori@yahoo.com

رادیو جاغوری از رسانه های فعال در غزنی است که توسط موسسه
انترنیوز درسال  1383تاسیس گردید.
این رادیو از ساعت  7صبح تا  12ظهر واز ساعت  2تا  8شب نشرات
دارد که  45کیلو متر نواحی اطراف خود را تحت پوشش نشراتی خود
قرار می دهد.
رادیو جاغوری توسط موسسه انترنیوز و آیساف تمویل میگردد وهم
اکنون  12تن در آن مشغول کاراند.

نام رسانه

رادیو دهکده FM 88.8

موقعیت

شهر غزنی،پالن سوم ،سرک  40متره مقابل
سره میاشت

صاحب امتیاز

فرید احمد "روستائی"

مدیر مسوول

فرید احمد "روستائی"

شماره های تماس

0777481748 – 0786144333

نشانی برقی:

rostayee@yahoo.com

رادیو دهکده از رادیو های والیت غزنی است که توسط فرید احمد
"روستائی" در سال  1387به نشرات آغاز نموده است.
فعال غیر فعال میباشد.

رهنمای رسانه ها ی افغانستان 2017
نام رسانه

رادیو سعادت 90.9 FM

نام رسانه

رادیو سماع

موقعیت

غزنی (مسجدجامع ختم المرسلین(ص)

موقعیت

شهرغزنی پالن سوم ،خانه 512

صاحب امتیاز

حاجی غالم سنایی

صاحب امتیاز

سید نصرت فروتن

مدیر مسوول

استاد فدامحمد"فقیرزاد"

مدیر مسوول

سید نصرت فروتن

شماره های تماس

0786282823 - 0772422330

شماره های تماس

0777916916-0786003461

نشانی برقی:

saadatradio@gmail.com

نشانی برقی:

Samaradio.media@gmail.com

این رادیو از رادیو های والیت غزنی است که توسط یکعده مردم متدین و
فرهنگ دوست این والیت در سال  1388به نشرات آغاز نمود.
این رادیو  18ساعت در شبانه روز نشرات دارد که ساحه تحت پوشش
آن 50kmمیباشد
رادیوسعادت توسط مردم این والیت تمویل میشود که به تعداد  20نفر
در آن مشغول کار اند.

رادیو سماع از رسانه ها در والیت غرنی است که توسط سید نصرت
فروتن تاسیس گردید.
فعال غیر فعال میباشد.

رهنمای رسانه ها ی افغانستان 2017
نام رسانه

رادیو صدای غزنویان 89.3 FM

نام رسانه

هفته نامه سنائی

موقعیت

والیت غزنی ،مرکز شهر،جاده سینما

موقعیت

صاحب امتیاز

انجینیر عبدالقیوم عمری

والیت غزنی،ریاست اطالعات وفرهنگ جاده
البیرونی.

صاحب امتیاز

ریاست اطالعات وفرهنگ والیت غزنی

مدیر مسوول

عبدالمجید "عمری"

مدیر مسوول

عبدالعلی فکوری

شماره های تماس

0799420252 –0780754444

شماره های تماس

0799408799

نشانی برقی:

Ghaznawyan_omary@yahoo.com

رادیو صدای غزنویان از رادیو های والیت غزنی است که توسط انجنیر
عبدالقیوم "عمری" به کمک موسسه انتر نیوز در سال 1383به نشرات
آغاز نمود.
این رادیو  18ساعت نشرات است که  100kmرا تحت پوشش خود
دارد.و توسط بودیجه شخصی و اعالنات تجارتی تمویل می شود که 8
نفر در ان مصروف کار اند که  3تن آن خانم ها می باشند.

نشانی برقی:

fakury5@gmail.com

هفته نامه سنائی از نشریه های والیت غزنی است که توسط ریاست
اطالعات وفرهنگ والیت غزنی در سال  1331به نشرات آغاز نمود.
این هفته نامه به تیراژ 500-350شماره در والیت غزنی و ریاست های
اطالعات فرهنگ تمام والیات توزیع می شود .که توسط ریاست
اطالعات وفرهنگ والیت غزنی تمویل می شود و  2تن در آن مشغول
کار اند .

رهنمای رسانه ها ی افغانستان 2017
نام رسانه

ماهنامه کندو

نام رسانه

رادیوکلید غزنی

موقعیت

والیت غزنی ،جاده البیرونی

موقعیت

پالن،سه،کوچه مهتاب،شرق لیسه شمس العارفین،

صاحب امتیاز

محمدعارف روان رسولی

صاحب امتیاز

(DHSAخدمات انکشاف وبشری برای افغانستان

مدیر مسوول

محمدعارف روان رسولی

مدیر مسوول

ابراهیم مهدوی

شماره های تماس

0799253417

شماره های تماس

0793173009

نشانی برقی:

Arifrawan2013@gmail.com

نشانی برقی:

ماهنامه کندو از نشریه های والیت غزنی است که توسط محمدعارف
روان رسولی در سال  1389ایجاد و به نشرات آغاز نمود.
این ماهنامه به تیراز 500شماره در والییت غزنی توزیع می شود .که
توسط بودیجه شخصی تمویل میشود.
ماهنامه کندو  7نفر کارمند دارد ک از آن جمله یکی آن خانم میباشد.

shahir.zahine@dhsa.af rkg@tkg.com

رادیو کلید والیت غزنی از رسانه های فعال این والیت میباشد که توسط
(DHSAخدمات انکشاف و بشری برای افغانستان) درسال  1389تاسیس
و به فعالیت آغاز نمود .
این رادیو  24ساعت نشرات دارد که  40کیلومتر اطراف خود را تحت
پوشش نشرات خود قرار داد ه است.
رادیو کلید غزنی توسط عواید خود رسانه و بعضی پروژه ها از دونر
های مختلف تمویل میگردد.
که هم اکنون  23نفر کارمند درآن مشغول هستند که از آن جمله 11
نفرآنها مسلکی می باشد .و همجنان ا 8نفر آن خانم ها می باشد.

رهنمای رسانه ها ی افغانستان 2017
نام رسانه

تلویزیون آفتاب

نام رسانه

رادیو پیام جوان

موقعیت

شهر غزنی پالن چهارم

موقعیت

شهر غزنی  -سینگماشه جاغوری

صاحب امتیاز

عبدالصبور حمیدی

صاحب امتیاز

نصرهللا مومن زاده

مدیر مسوول

عبدالصبور حمیدی

مدیر مسوول

خادم حسین

شماره های تماس

0786370730-0799117575

شماره های تماس

0790494349

نشانی برقی:

hamidy@aftabtv.tv

نشانی برقی:

p.j.javen.jaghori@gmail.com

تلویزیون آفتاب از رسانه های فعال والیت غزنی است که توسط
عبدالصبور " در سال  1393تاسیس و به نشرات اغاز نمود.
این تلویزیون  24ساعت نشرات دارد ودر والیات غزنی ،پکتیکا،
وردک و در برخی از مناطق دیگر را تحت پوشش نشراتی خود قرار می
دهد.
تلویزیون آفتاب توسط صاحب امتیاز و نشر اعالنات آن تمویل می شود
و  65نفر در آن مشغول کار ان اند که  10تن آن خانم ها می باشند.

رادیو پیام جوان والیت غزنی از رسانه های فعاال این والیت میباشد که
توسط نصرهللا مومن زاده درسال  1391تاسیس و به فعالیت آغاز نمود .
این رادیو  10ساعت نشرات دارد و ولسوالی سینگماشه جاغوری والیات
غزنی را تحت پوشش نشراتی خود قرار می دهد.
هم اکنون  9نفر کارمند درآن مشغول هستند که از آن جمله  5نفر آن
خانم ها می باشد.

