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رهنمای رسانه ها ی افغانستان 2018
نام رسانه

رادیو صدای عدالت 90.3

نام رسانه

هفته نامه پیام بهار

موقعیت

والیت غور شهرک مهاجرین جوار حوزه اول

موقعیت

مرکز غور کتابخانه غور باستان

صاحب امتیاز

علی ظفرطاهری

صاحب امتیاز

گروه نویسنده گان

مدیر مسوول

عبدالسالم صمیم

مدیر مسوول

دمحم گل یزدان پناه

شماره های تماس

07081986170797510236_0797510236

شماره های تماس

0766404828_0798404828

نشانی برقی:

salam5048@gmail.com

نشانی برقی:

yazdanpana@yahoo.com

رادیو صدای عدالت یکی از رادیو های والیت غور است که توسط
موسسه انتر نیوزدر این والیت تأسیس ودرسال  1382به فعالیت آغاز
نموده است.
این رادیو به طور  24ساعت نشرات دارد که مرکز شهر چغچران و قرأ
نزدیک راتحت پوشش قرار داده است.
رادیو صدای عدالت توسط اعالنات تمویل می شود که  20نفر درآن
مشغول کار اند .که از جمله  3تن آن خانم ها است .

هفته نامه پیام بهار از هفته نامه های والت غور است که توسط جمعی
ازفرهنگیان این والیت در سال  1385تاسیس و به نشرات آغاز نموده
است.
این هفته نامه به تیراژ 1500الی 2500شماره چاپ و دروالیت غور
توزیع میشود که با پر داخت حق العضویت اعضای رهبری آن تمویل
میگردد.
هفته نامه پیام بهار  17کارمند دارد که  6تن آن خانم ها می باشند.
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رهنمای رسانه ها ی افغانستان 2018
نام رسانه

ماهنامه جام

نام رسانه

هفته نامه مصور

موقعیت

والیت غور ،روبه روی لیسه سابقه سلطان
عالودین

موقعیت

چغچران مرکزوالیت غور دفتر مطبوعاتی مقام
والیت

صاحب امتیاز

مردم غور

صاحب امتیاز

دفتر مطبوعاتی مقام والیت

مدیر مسوول

حامدهللا داد فر

مدیر مسوول

عبدالحی خطیبی

شماره های تماس

07008989800779386646_0797031516

شماره های تماس

0798293841

نشانی برقی:

Hd.dadfar@gmail.com

نشانی برقی:

Khatebi.ghor@gmail.com

ماهنامه جام از نشریه های والیت غور است که توسط شورای غور
باستان در سال  1384به نشرات آغاز کرده است.
این ماهنامه در  2000نسخه چاپ میگردد و در والیات زون غرب و
غور توزیع میگردد.
ماهنامه جام توسط بودیجه شخصی تمویل می گردد و  13نفر در آن
مشغول کار اند که  4تن آن خانم ها می باشند.

هفته نامه مصور از نشریه های والیت غور است که توست دفتر
مطبوعاتی این والیت در سال  1389به فعالیت آغاز نموده است.
این هفته نامه به تیراژ  1000شماره در نه واحد اداری توزیع می شود.
هفته نامه منصور توسط شخص والی غزنی تمویل میشود که  3نفر در
آن مشغول کار اند.
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رهنمای رسانه ها ی افغانستان2018
نام رسانه

ماهنامه اتحاد

نام رسانه

ماهنامه فیروز کوه

موقعیت

والیت غور شهر فیروز کوه

موقعیت

والیت غور ،کوچه سره میاشت

صاحب امتیاز

نهاد فرهنگی توسعه ملی

صاحب امتیاز

بنیاد جوانان

مدیر مسوول

پرویز یعقوبی

مدیر مسوول

فضل الحق فایق

شماره های تماس

0797068473_ 0797634460

شماره های تماس

0781809900_0797409903

نشانی برقی:

parwizyaqubi@gmail.com

نشانی برقی:

fayeq786@gmail.com

ماهناهمه اتحاد از نشریه های والیت غور است که توسط اعضای نهاد
فرهنگی توسعه ملی در سال  1387به نشرات آغاز نموده است.
این ماهنامه در  1000نسخه چاپ و در والیت غور توزیع میگردد.
ماهنامه اتحاد توسط بودیجه شخصی تمویل می شود و هم اکنون 10
نفر در آن مشغول کار اند که  2تن آن خانم ها می باشند..
این رسانه چاپی از فعالیت مانده است

ماهنامه فیروز کوه یکی از نشریه های والیت غور است که توسط بنیاد
تحصیلکرده گان این والیت در سال 1383به فالیت آغاز نموده است.
این ماهنامه به تیراژ 1000شماره چاپ و دروالیت غور توزیع میشود.
ماهنامه فیروز کوه توسط اعضای بنیاد جوانان و تحصیل کرده گان
،افراد خیر و موسسات فرهنگی تمویل میشود که  5نفر در آن مصروف
کار اند.
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رهنمای رسانه ها ی افغانستان 2018
نام رسانه

نام رسانه

موقعیت

موقعیت

صاحب امتیاز

صاحب امتیاز

مدیر مسوول

مدیر مسوول

شماره های تماس

شماره های تماس

نشانی برقی:

نشانی برقی:

