رهنمای رسانه ها ی افغانستان 2017
نام رسانه

رادیو زینت FM 105.7

نام رسانه

موقعیت

مرکز لوگر -پل علم

موقعیت

والیت لوگر

صاحب امتیاز

نورهللا استانکزی

صاحب امتیاز

عثمان طارق

مدیر مسوول

نورهللا استانکزی

مدیر مسوول

محمد نصیر مدثر

شماره های تماس

0797550027 -0783841600

نشانی برقی:

Radiomilpaygham@yahoo.com

شماره های تماس
نشانی برقی:

0788838838-0772360855
Noorullah202000@gmail.com

رادیو زینت از رادیو های آزاد والیت لوگر است که توسط نورهللا
ستانکزی در سال  1387به نشرات آغاز نمود.
این رادیو همه روزه از ساعت  6صبح الی  12ظهر وازساعت  5عصر
الی  11شب نشرات دارد.
رادیوزینت ،والیت های لوگر ،میدان وردک ،پکتیا و کابل را تحت
پوشش نشراتی دارد.
این رادیو با بودجۀ شخصی موسس ونشرات اعالنات تمویل شده که هم
اکنون  15نفر در آن مصروف کار اند.
شماره ثبت4456 :

رادیو پیغام ملی
ولسوالی محمد آغه

رادیو پیغام ملی از رادیو های آزاد وغیر وابسته والیت لوگر است که در
ولسوالی محمد آغه این والیت قرار دارد .این رادیو در سال 1382
توسط عثمان طارق ایجاد و به فعالیت آغاز نمود.
رادیو پیغام ملی  12ساعت نشرات دارد که والیت لوگر را تحت پوشش
نشراتی خود قرار میدهد.
این رادیو توسط انجینیر عثمان طارق تمویل میگردد که هم اکنون 60
نفردرآن مصروف کار اند.

رهنمای رسانه ها ی افغانستان 2017
نام رسانه

رادیو اتفاق

نام رسانه

رادیو پیوند ملی

موقعیت

پمپ استیشن مرکز لوگر

موقعیت

شهر پل علم ،جوار کمیسیون مستقل انتخابات

صاحب امتیاز

قل اردوی  203تندر

صاحب امتیاز

الحاج محمد اکبر استانکزی

مدیر مسوول

جگرن پوپل وارد

مدیر مسوول

مطیع هللا سروری

شماره های تماس

0771244234

شماره های تماس

نشانی برقی:

ندارد

0788222249 -0796059009
0700657587

نشانی برقی:

Matiullah_sarwar@yahoo.com

رادیو اتفاق از رادوهای وابسته به نیرو های ائیتالف در والیت لوگر
میباشد که درسال  1391توسط این نیرو ها ایجاد وبه فعالیت آغاز نموده
است.
رادیو اتفاق توسط این نیرو ها تمویل شده واز ساعت  6صبح تا  10شب
نشرات دارد که تمام والیت لوگر را تحت پوشش نشراتی خود دارد وهم
اکنون  9نفر در آن کار می نمایند که  3تن آن خانم ها هستند.

رادیو پیوند ملی از رسانه های فعال در والیت لوگر است که در سال
 1393توسط الحاج محمد اکبر استانکزی تاسیس گردید.
این رادیو  18ساعت در شبانه روز نشرات می نماید و  12تن به شمول
 2خانم کارمند دارد.
پیوند ملی توسط نشر اعالنات تجارتی و بودیجه شخصی تمویل میگردد
که تا  100کیلو متری تحت پوشش نشراتی اش قرار دارد.
نمبر جواز148 :

رهنمای رسانه ها ی افغانستان 2017
نام رسانه

گاهنامه صدای جوان

نام رسانه

مجله پیام ورزشکار

موقعیت

مرکز والیت لوگر ،عقب مارکیت دواخانه داکتر
یوسف

موقعیت

لوگر مرکز والیت

صاحب امتیاز

محمد شفیق پوپل

صاحب امتیاز

سید نجیب هللا هاشمی

مدیر مسوول

محمد عبید اورمر

مدیر مسوول

سید نجیب هللا هاشمی

شماره های تماس

0780161982 -0700161982

شماره های تماس

0771057329 -0799529310

نشانی برقی:

Shafiq_popal1@yahoo.com

نشانی برقی:

Syednajeeb_hashemi@yahoo.com

هفته نامه صدای جوان از رسانه های والیت لوگر است که توسط محمد
شفیق پوپل ومحمد عبید اور مر در سال  1388ایجاد گردید.
فعال به نسبت نبود بودجه تعطیل است .

این رسانه به خاطر کمبود بودیجه از فعالیت باز مانده.

رهنمای رسانه ها ی افغانستان 2017
نام رسانه

ماهنامه ستوری

نام رسانه

ماهنامه المپیک

موقعیت

والیت لوگر ،حسین خیل مارکیت

موقعیت

لوگر

صاحب امتیاز

مطیع هللا سرور

صاحب امتیاز

ریاست المپیک لوگر

مدیر مسوول

مطیع هللا سرور

مدیر مسوول

داکتر عبدالولید ستانکزی

شماره های تماس

0700657587- 0786074740

شماره های تماس

0776864560 -0700379128

نشانی برقی:

Matiullah_sarwar@yahoo.com

نشانی برقی:

Logar.sports@hotmail.com

این رسانه به خاطر کمبود بودیجه از فعالیت باز مانده است .

ماهنامه المپیک ازرسانه های آزاد وغیر وابسته والیت لوگر می باشد که
درسال  1389توسط ریاست المپیک ایجاد گردید.
این ماهنامه توسط ورزشکاران این والیت تمویل شده وهرماه در یکهزار
شماره به چاپ میرسد.
ماهنامه المپیک در والیت های لوگر ،پکتیا ،پکتیکا و خوست توزیع شده
و هم اکنون  6نفر در آن مشغول کار اند که  2تن آن خانم ها هستند.

رهنمای رسانه ها ی افغانستان 2017
نام رسانه

جریده شهر ما خانه ما

نام رسانه

جریده لوگر

موقعیت

والیت لوگر

موقعیت

لوگر

صاحب امتیاز

صاحب امتیاز

مدیر مسوول

مدیر مسوول

شماره های تماس

0775035104

نشانی برقی:

این رسانه از فعالیت باز مانده است.

شماره های تماس

0707244228

نشانی برقی:

ماهنامه المپیک ازرسانه های والیت لوگر می باشد .

رهنمای رسانه ها ی افغانستان 2017
نام رسانه

مجله احساس

نام رسانه

جریده لوگر

موقعیت

والیت لوگر -ولسوالی محمد آغه

موقعیت

لوگر

صاحب امتیاز

جوانان لوگر

صاحب امتیاز

مدیر مسوول

خان ولی احمدزی

مدیر مسوول

شماره های تماس

0775883005

شماره های تماس

نشانی برقی:

مجله احساس از رسانه های والیت لوگر می باشد که توسط جوانان
لوگر در سال  1391تاسیس گردید..
این نشریه ماه یک بار چاپ و در والیات جنوبی و مشرقی به نشر
میرسد.
در مجله احساس  15نفر مشغول کار اند  1تن آن خانم است.

0707244228

نشانی برقی:

ماهنامه المپیک ازرسانه های والیت لوگر می باشد .

رهنمای رسانه ها ی افغانستان 2017
نام رسانه

هفته نامه ملی هیله

نام رسانه

موقعیت

والیت لوگر -پل علم

موقعیت

صاحب امتیاز

الحاج محمد امیر استانکزی

صاحب امتیاز

مدیر مسوول

مطیع هللا سرور

مدیر مسوول

شماره های تماس

0700657587

شماره های تماس

نشانی برقی:

Matiullah_sarwar@yahoo.com

نشانی برقی:

هفته نامه ملی هیله از رسانه های والیت لوگر می باشد که در سال
 1391تاسیس گردید..
این نشریه هفته یکبار  100جلد چاپ میگردد .
در هفته نامه ملی هیله  100نفر مشغول کار اند.

