رهنمای رسانه ها ی افغانستان 2017
نام رسانه

رادیو پکتیا غژ FM 94.2

نام رسانه

چمکنی غژ رادیو

موقعیت

گردیز ،چوک گردیز ،اتحاد مارکیت

موقعیت

پکتیا بازار -شهر نو

صاحب امتیاز

ایوا عمری احمدزی

صاحب امتیاز

میرویس آهنگر

مدیر مسوول

طوفان عمری

مدیر مسوول

میرویس آهنگر

شماره های تماس

-0707708135-0786248248
0700151190

شماره های تماس

0700858359

نشانی برقی:

Chamkani.fm@gmail.com

نشانی برقی:

Paktia_ghag.afghanistan@yahoo.com

رادیو پکتیا غژ از رسانه های فعال در والیت پکتیا است که توسط ایوا
عمری احمدزی درسال  1385تاسیس گردید.
این رادیو از  7صبح تا  10شب نشرات می نماید که تا  70کیلو متری
تحت پوشش نشراتی خود قرار میدهد.
رادیو پکتیا غژ توسط نشراعالنات تمویل میگردد و  12کارمند دارد که
از آن جمع  3تن آن از طبقه اناث می باشند.

رادیو چمکنی از رادیو های والیت پکتیا است که توسط میرویس آهنگر
در سال  1385ایجاد و به نشرات آغاز نمود.
فعال فعالیت ندارد.

رهنمای رسانه ها ی افغانستان 2017
نام رسانه

دپکتیا ښځی رادیو 88.2 FM

نام رسانه

هفته نامه پکتیا غژ

موقعیت

پکتیا ،شهر گردیز ،چوک پکتیا

موقعیت

شهر گردیز سرک کابل ،چوک گردیز

صاحب امتیاز

ایوا عمری

صاحب امتیاز

محمد نیا عمران عمری

مدیر مسوول

طوفان عمری

مدیر مسوول

طوفان عمری

شماره های تماس

0707708135-0786248248

شماره های تماس

0799502775 --0788248248

نشانی برقی:

Voice.women@yahoo.com

نشانی برقی:

Paktia_ghag.afghanistan@yahoo.com

د پکتیا ښځی غژ رادیو از رسانه های فعال در والیت پکتیا است که
توسط مرکز نشراتی لوی پکتیا در سال  1391تاسیس گردید.
این رادیو  16ساعت در شبانه روز نشرات دارد که ساحه تحت پوشش
آن  70کلومتر می باشد.
دپکتیا شحی عژ رادیو از بودیجه شخصی تمویل میگردد و هم اکنون 12
نفر در آن مشغول کار اند که  9تن آن خانم ها هستند.

هفته نامه پکتیا از نشریه های فعال والیت پکتیا است که توسط محمد نیا
عمران عمری در سال  1382به فعالیت آغاز کرد.
این نشریه با تیراژ  3000نسخه به چاپ می رسد و در والیات جنوب و
غرب افغانستن توزیع میگردد.
هفته نامه پکتیا غژ  4کارمند دارد.
صفحۀ انترنتیwww.paktiaghag.com.af :

رهنمای رسانه ها ی افغانستان 2017
نام رسانه

خوزښت مجله

نام رسانه

میرزکی مجله

موقعیت

پکتیا ،گردیز ،وزیر حسین مارکیت

موقعیت

پکتیا ،گردیز صحت پالزا

صاحب امتیاز

خوزښت کلتوری تولنه

صاحب امتیاز

حکیم سرتیر

مدیر مسوول

سمیع هللا پیوند

مدیر مسوول

عبدالمنان عابد

شماره های تماس

-0775410049-0700686467
0780090030

شماره های تماس

0799149189 –0777449696

نشانی برقی:

peiwand.paktya.gmail.com

نشانی برقی:

Manan.abid@gmail.com

مجله خوزښت از رسانه های چاپی فعال در والیت پکتیا است که توسط
(خوزښت کلتوری تولنه) درسال  1389تاسیس گردید.
این مجله توسط تاجران تمویل شده که در  1000نسخه چاپ ودروالیت
های خوست ،پکتیا ،لوگر و ننگرهار توزیع میگردد که هم اکنون  8تن
در آن مشغول کار اند.

مجله میرزکی از رسانه های فعال والیت پکتیا است که توسط جوانان
میرزکی درسال  1389تاسیس گردید.
این مجله توسط تجاران ملی تمویل شده که در  1000نسخه چاپ میگردد
ودر والیت های خوست پکتیا وپکتیکا توزیع میگردد.
مجله میرزکی  5کارمند دارد که در آن مشغول کار اند که  1نفر آن خانم
است.

رهنمای رسانه ها ی افغانستان 2017
نام رسانه

رادیو تلوسه AM 945

نام رسانه

اوښتون رادیو

موقعیت

شرن پکتیا

موقعیت

شهر ګردیز -پکتیا

صاحب امتیاز

محمد نعیم فیصل

صاحب امتیاز

اوښتون محمد نعیم احمدزی

مدیر مسوول

محمد نعیم فیصل

مدیر مسوول

حقمل معسودزی

شماره های تماس

0708198224 -0702317365

شماره های تماس

0702070507 -0799113025

نشانی برقی:

sulaimanfaisal@yahoo.com

نشانی برقی:

ahmadzaiab105@yahoo.com

رادیو تلوسه یکی از رسانه های فعال در والیت پکتیا میباشد که در سال
 2015میالدی توسط محمد نعیم فیصل ایجاد گردید.
این رادیو از ساعت  7صبح الی  10شب نشرات فعال دارد و ساحه تحت
پوشش آن والیات پکتیا ،غزنی ،لوگر ،وردک و کنر میباشد.
وتعداد کارمندان این رسانه  7نفر (  6مرد و  1زن ) میباشد.

رادیو اوښتون یکی از رسانه های فعال در والیت پکتیا میباشد که در
سال  1391توسط اوښتون محمد نعیم احمدزی ایجاد گردید.
این رادیو از ساعت شش صبح الی دوازده قبل از ظهر  ،و از سه عصر
الی ده شب نشرات فعال دارد و ساحه تحت پوشش آن پکتیا میباشد.
وتعداد کارمندان این رسانه  22نفر میباشد که  10نفر کارمند مسلکی
میباشد و  8نفر کارمند اداری میباشد.تمام کارمندان از طبقه ذکور میباشد.

رهنمای رسانه ها ی افغانستان 2017
نام رسانه

رادیو سورک

نام رسانه

رادیو صدای زن

موقعیت

شهر گردیز

موقعیت

شهر ګردیز -پکتیا

صاحب امتیاز

ایوا عمری احمدزی

صاحب امتیاز

ایوا عمری احمدزی

مدیر مسوول

طوفان عمری

مدیر مسوول

طوفان عمری

شماره های تماس

0707708135 -0786248248

شماره های تماس

0707708135 -0786248248

نشانی برقی:

paktia_ghag.afghanistan@yahoo.com

نشانی برقی:

voice.women@yahoo.com

رادیو سورک از رسانه های فعال در والیت پکتیا است که توسط ایوا
عمری احمدزی درسال  1385تاسیس گردید.
این رادیو از  8ساعت نشرات می دارد که شهر گردیز را تحت پوشش
نشراتی خود قرار میدهد.
رادیو سورک  6کارمند دارد.

رادیو صدای زن از رسانه های فعال در والیت پکتیا است که توسط ایوا
عمری احمدزی درسال  1391تاسیس گردید.
این رادیو  18ساعت نشرات دارد که شهر گردیز را تحت پوشش
نشراتی خود قرار میدهد.
 8تن ( 5زن و  3مرد ) در اینجا مشغول کار هستند.

رهنمای رسانه ها ی افغانستان 2017
نام رسانه

تلویزیون ملی

نام رسانه

هفته نامه دگر

موقعیت

شهر گردیز

موقعیت

طوفان عمری

صاحب امتیاز

دولت

صاحب امتیاز

طوفان عمری

مدیر مسوول

عاشق هللا اخالصیار

مدیر مسوول

طوفان عمری

شماره های تماس

0706641500

شماره های تماس

0700151190 -0786248248

نشانی برقی:

a.akhlsyar95@gmail.com

نشانی برقی:

paktia_ghag.afghanistan@yahoo.com

تلویزیون ملی از رسانه های فعال در والیت پکتیا است که توسط دولت
درسال  1357تاسیس گردید.
این تلویزیون  14ساعت نشرات می دارد که شهر گردیز را تحت پوشش
نشراتی خود قرار میدهد.
تعداد  30نفر در اینجا مشغول کار اند.

هفته نامه دگر از نشریه های فعال والیت پکتیا است که توسط طوفان
عمری درسال  1382تاسیس گردید.
این هفته نامه والیات جنوب و غرب را تحت پوشش نشراتی خود قرار
میدهد.
در این نشریه  3نفر مشغول کار هستند.

