رهنمای رسانه ها ی افغانستان 2017
نام رسانه

رادیو صدای عدالت

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 تمیم

مدیر مسوول

محمد گل یزدان پناه

شماره های تماس

0798404828

نشانی برقی:

yazdanpana@yahoo.com

شماره های تماس
نشانی برقی:

0790375709 - 0797510236
salam5048@gmail.com

رادیو صدای عدالت یکی از رادیو های والیت غور است که توسط علی
ظفر طاهری در این والیت تأسیس ودرسال  1382به فعالیت آغاز نموده
است.
این رادیو  24ساعت نشرات دارد که  50الی  60کیلو متر را تحت
پوشش قرار داده است.
رادیو صدای عدالت توسط موسسه انتر نیوز وموسسات خارجی تمویل
می شود که  18نفر درآن مشغول کار اند.

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  17کارند دارد که  6تن آن خانم ها می باشند.

رهنمای رسانه ها ی افغانستان 2017
نام رسانه

هفته نامه پیام جهان

نام رسانه

هفته نامه مصور

موقعیت

مرکز غور کتابخانه غور باستان

موقعیت

چغچران مرکزوالیت غور – فیروز کوه

صاحب امتیاز

محمد گل بزران پناه

صاحب امتیاز

دفتر مطبوعاتی مقام والیت

مدیر مسوول

محمد گل بزران پناه

مدیر مسوول

عبدالحی خطیبی

شماره های تماس

0798404828 - 0798500085

شماره های تماس

0798293841

نشانی برقی:

yazdanpana@yahoo.com

نشانی برقی:

Khatebi_ghor@yahoo.com

هفته نامه پیام بهار از هفته نامه های والت غور است که توسط گروه
نویسنده گان این والیت در سال  1385تاسیس و به نشرات آغاز نموده
است.
این هفته نامه به تیراژ  1000الی  2000شماره چاپ و دروالیت غور
توزیع میشود.
هفته نامه پیام بهار  13کارند دارد که  5تن آن خانم ها می باشند.

هفته نامه مصور از نشریه های فعال والیت غور است که توسط دفتر
مطبوعاتی این والیت در سال  1389به فعالیت آغاز نموده است.
این هفته نامه به تیراژ  1000شماره چاپ و در تمام ولسوالی های غور
توزیع می شود.
در هفته نامه مصور  4نفر در آن مشغول کار اند.

رهنمای رسانه ها ی افغانستان 2017
نام رسانه

ماهناهمه 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

استاد غالم ربانی هدفمند

شماره های تماس

0797068473_ 0797634460

شماره های تماس

0703445105 - 0799204625

نشانی برقی:

parwizyaqubi@gmail.com

نشانی برقی:

hadafmand@gmail.com

ماهناهمه اتحاد از نشریه های والیت غور است که توسط اعضای نهاد
فرهنگی توسعه ملی در سال  1387به نشرات آغاز نموده 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 رسانه چاپی از فعالیت مانده است
این رسانه چاپی فعال از فعالیت مانده است.

رهنمای رسانه ها ی افغانستان 2017
نام رسانه

ماهنامه جام

نام رسانه

رادیو فیروز کوه

موقعیت

مرکز والیت غور

موقعیت

غور -داخل شهر فیروز کوه

صاحب امتیاز

حامدهللا داد فر

صاحب امتیاز

انجنیر خلیل هللا نور

مدیر مسوول

حامدهللا داد فر

مدیر مسوول

حضر حسین معدوی

شماره های تماس

0797031516 - 0791650098

شماره های تماس

0778383662 -0708198660

نشانی برقی:

Hd.dadab@gamil.com

نشانی برقی:

enk.noor@gmail.com
Firozkokoh87@gmail.com

ماهنامه جام از نشریه های فعال والیت غور است که توسط حامد هللا
دادفر در سال  2002میالدی تاسیس و به نشرات آغاز کرده است.
این ماهنامه در  1500جلد چاپ میگردد و در تمام والیت غور توزیع
میگردد.
ماهنامه جام توسط شورای غور باستان تمویل می گردد و  7نفر در آن
مشغول کار اند که  1تن آن خانم ها می باشند.
شماره ثبت308 :

رادیو فیروز کوه از رسانه های فعال والیت غور است که توسط انجنیر
خلیل هللا نور در سال  1393تاسیس گردید.
این رسانه از  8صبح الی  10شب نشرات دارد که در حدود  50کیلو
متر را تحت پوشش نشراتی خود قرار میدهد..
در رادیو فیروز کوه  19نفر مشغول کار اند که  4تن آن خانم ها می
باشند.

رهنمای رسانه ها ی افغانستان 2017
نام رسانه

رادیو سرحد

نام رسانه

رادیو ملی غور

موقعیت

شهر فیروزکوه کنار تاسیسات نفت گاز مایع
والیت غور

موقعیت

غور -جاده قوه مسلح

صاحب امتیاز

ترویز یعقوبی

صاحب امتیاز

رادیو ملی غور

مدیر مسوول

سید معروف سعیدی

مدیر مسوول

عالودین محمدی

شماره های تماس

0797068473 -0794900599

شماره های تماس

0793228168 -0797185069

نشانی برقی:

Parwizyaqubi@gmail.com
S.maruf86@gmail.com

نشانی برقی:

Alawdin-ghor@yahoo.com

رادیو سرحد از رسانه های فعال والیت غور است که توسط سید
معروف سعیدی در سال  1392تاسیس گردید.
این رسانه از  7صبح الی  10شب نشرات دارد که در حدود  65الی 70
کیلو متر را تحت پوشش نشراتی خود قرار میدهد..
در رادیو سرحد  15نفر مشغول کار اند که  2تن آن خانم ها می باشند.

رادیو ملی غور از رسانه های فعال والیت غور است که توسط عالودین
محمدی در سال  1359تاسیس گردید.
این رسانه از  5عصر الی  10شب نشرات دارد که در حدود  45کیلو
متر را تحت پوشش نشراتی خود قرار میدهد..
در رادیو ملی غور  12نفر مشغول کار اند که  2تن آن خانم ها می
باشند.

رهنمای رسانه ها ی افغانستان 2017
نام رسانه

تلویزیون ملی افغانستان

نام رسانه

ماهنامه حیث

موقعیت

جاده قوه مصلح افغانستان مرکز فیروز کوه

موقعیت

شهر فیروز کوه غرب فامیل یار

صاحب امتیاز

تلویزیون ملی افغانستان

صاحب امتیاز

حبیب هللا سرود

مدیر مسوول

عالودین محمدی

مدیر مسوول

یار محمد یاور

شماره های تماس

0793228168 -0797185069

شماره های تماس

0707504098 -0795207644

نشانی برقی:

Alawdin-ghor@yahoo.com

نشانی برقی:

Habibullahsurood@gmail.com
yawar-yar@yahoo.com

تلویزیون ملی افغانستان از رسانه های فعال والیت غور است که توسط
عالودین محمدی در سال  1359تاسیس گردید.
این رسانه از  5عصر الی  10شب نشرات دارد که در حدود  45کیلو
متر را تحت پوشش نشراتی خود قرار میدهد..
در تلویزیون ملی افغانستان  12نفر مشغول کار اند که  2تن آن خانم ها
می باشند.

ماهنامه حیث از نشریه های فعال والیت غور است که توسط یار محمد
یاور در سال  1393تاسیس گردید.
این ماهنامه  1000نسخه چاپ و دروالیت غور توزیع میشود .
در ماهنامه حیث  18نفر مشغول کار اند .

رهنمای رسانه ها ی افغانستان 2017
نام رسانه

دو هفته نامه بیست و یک

نام رسانه

ماهنامه شنسب

موقعیت

شهر چغــــچران کوچه سرمیاشت والیت غور

موقعیت

شهر فیروز کوه

صاحب امتیاز

بنیاد انکشاف اجتماعی و ملی جوان

صاحب امتیاز

عبدالخیبر مرادی

مدیر مسوول

نبی ساقی

مدیر مسوول

غالم ربانی هدفمند

شماره های تماس
نشانی برقی:

شماره های تماس

N . saqee@gmail.com
Nassan.ahkimy@gmail.com

دو هفته نامه بیست و یک از نشریه های فعال والیت غور است که
توسط عالودین محمدی در سال  1391تاسیس گردید.
این نشریه در  15روز یک بار نشر میگردد که در خود والیت غور
توزیع میگردد.
در دو هفته نامه بیست و یک  10نفر مشغول کار اند که  2تن آن خانم
ها می باشند.

نشانی برقی:

-0794436779 -0775838866
0797244300
Habibullahsurood@gmail.com
yawar-yar@yahoo.com

ماهنامه شنسب از نشریه های فعال والیت غور است که توسط غالم
ربانی هدفمند در سال  1390تاسیس گردید.
این ماهنامه در یک ماه  1000نسخه چاپ و دروالیت غور توزیع
میشود.
در ماهنامه شنسب  5نفر مشغول کار اند که  1تن آن خانم میباشد .

