( )258

رهنمای رسانه ها ی افغانستان 2018
نام رسانه

رادیو کاوون ژغ 89,4 FM

نام رسانه

مجله روښان

موقعیت

لغمان ،علی خیل ،شهرک کاوون

موقعیت

مهترالم ،د روښان عالی لیسه

صاحب امتیاز

دلغمان علمی او فرهنگی تولنه

صاحب امتیاز

میا رسول حمیدیار

مدیر مسوول

انقالبی جوان

مدیر مسوول

سلیمان زلمی

شماره های تماس

0770631419 - 0799619092

شماره های تماس

0786198168

نشانی برقی:

Zarkamar_laghman@yahoo.com

نشانی برقی:

ندارد

رادیو کاوون ژغ از رسانه های فعال درلغمان است که توسط مرکز
فرهنگی واجتماعی لغمان درسال  1384تاسیس گردید.
این رادیو  11ساعت در شبانه روز نشرات دارد که  80کیلومتر نواحی
اطراف خود را تحت پوشش نشراتی خود قرار می دهد.
رادیو کاوون ژغ توسط نشر اعالنات تمویل میگردد که هم اکنون  15نفر
درآن مشغول کاراند .که از جمله  3تن آن خانم ها است .

نشریه رښان از رسانه های فعال در ولغمان است که در سال 1384
توسط سلیمان زلمی تاسیس ګردید.
این نشریه در  1000نسخه چاپ میګردد و دروالیات مختلف توزیع می
شود.
نشریه روښان توسط شماری از استادان و متعلمین تمویل میګردد.

( )259

رهنمای رسانه ها ی افغانستان 2018
نام رسانه

لغمان جریده

نام رسانه

کاوون مجله

موقعیت

والیت لغمان ،ریاست اطالعات و فرهنگ

موقعیت

والیت لغمان

صاحب امتیاز

ریاست اطالعات و فرهنگ

صاحب امتیاز

اسد دانش

مدیر مسوول

دواجان هدایت

مدیر مسوول

عبدالمعید هاشمی

شماره های تماس

0799619066-0785973410

شماره های تماس

0700639383_0700585807

نشانی برقی:

Laghman_icy@yahoo.com

نشانی برقی:

Hashimi.ngr@gmail.com

لغمان جریده از رسانه های فعال د روالیت لغمان می باشد که در سال
 1366توسط ریاست اطالعات و فرهنگ این والیت تاسیس گردید.
این جریده در  1000نسخه چاپ و در تمام والیات کشور توزیع میگردد.
لغمان جریده توسط ریاست اطالعات وفرهنگ این والیت تمویل میگردد
و هم اکنون  3تن در آن مشغول کار اند.

مجله کاوون از رسانه های فعال در والیت لغمان است که در سال
 1382توسط عبدالمعید هاشمی تاسیس و به فعالیت آغاز نمود.
این مجله در  2000نسخه چاپ میگردد و در تمام والیات کشور توزیع
میگردد.
مجله کاوون توسط عواید شخصی تمویل میگردد و هم اکنون  5تن
کارمند دارد.

از نشر باز مانده است .
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رهنمای رسانه ها ی افغانستان 2018
نام رسانه

گاهنامه بورا

نام رسانه

شینکی لغمان مجله

موقعیت

والیت لغمان ،شهر مهترالم

موقعیت

والیت لغمان ،مرکز لغمان

صاحب امتیاز

عمر امانی

صاحب امتیاز

ځوان ادبی ځواک فرهنگی تولنه

مدیر مسوول

شهزاده شیرین زوی

مدیر مسوول

جاوید مسرور

شماره های تماس

0708198592

شماره های تماس

0788109766

نشانی برقی:

Nazar.afghan50@gmail.com

نشانی برقی:

نشرات ندارد

شینکی لغمان مجله از رسانه های فعال در والیت لغمان است که در سال
 1391توسط ځوان ادبی ځواک تاسیس گردید.
این نشریه در  1000نسخه چاپ میگردد و در تمام کشور توزیع می
شود.
شینکی لغمان مجله توسط نشراعالنات تمویل میگردد و هم اکنون  7تن
در آن مشغول کار اند.

( ) 261

رهنمای رسانه ها ی افغانستان 2016
نام رسانه

ماهنامه نورالم پشه یی اخبار

نام رسانه

زنحیر مهالنی مجله

موقعیت

والیت لغمان شهر مهترالم

موقعیت

والیت لغمان شهر مهترالم

صاحب امتیاز

ریاست اطالعات وفرهنگ لغمان

صاحب امتیاز

شفیع هللا سنگر نیازی

مدیر مسوول

عطاهللا نوری

مدیر مسوول

خالید بیچاره

شماره های تماس

0786468237

شماره های تماس

0785286775_0787934578

نشانی برقی:

Laghman_icy@yahoo.com

نشانی برقی:

imrandnish232@gamil.com

از فعالیت باز مانده

مجله زنحیر مهالنی از رسانه های فعال در والیت لغمان میباشد که در
سال  1393توسط شفیع هللا سنگر نیازی تاسیس شد .
این رسانه توسط اعالنات بازرگانی تمویل میشود و به تعداد  600نسخه
چاپ میشود و هم اکنون  10تن در آن مشغول کار است .

