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رهنمای رسانه ها ی افغانستان 2018
نام رسانه

رادیو حقیقتFM 87.5

نام رسانه

رادیو رستم 88.1 FM

موقعیت

والیت سمنگان ،شهر ایبک ،بازار باال مقابل
والیت

موقعیت

والیت سمنگان،شهر ایبک

صاحب امتیاز

امیر هللا کراد قیومی

صاحب امتیاز

امیر هللا مراد قیومی

مدیر مسوول

عبدالبصیر ظاهری

مدیر مسوول

نجیب هللا دانش

شماره های تماس

_0794446002_0700555593
0797909026

شماره های تماس

-0700555593_0700730561
0794446002

نشانی برقی:

Haqiqat_radio@yahoo.com

نشانی برقی:

rustamfm@yahoo.com

رادیو حقیقت از رادیو های فعال والیت سمنگان است که توسط موسسه
انتر نیوز در سال  2004ایجاد و به نشرات آغاز نمود.
این رادیو  18ساعت در شبانه روز نشرات دارد .ساحه تحت پو شش آن
 km45میباشد.
رادیو حقیقت توسط اعالنات آن تمویل و  7تن در آن مشغول کار اند که
 2تن آن خانم ها می باشند.

رادیو رستم از رادیو های فعال والیت سمنگان است که توسط امیر اله
قیو می در سال  1389ایجاد و به مشرات آغاز نمود.
این رادیو  19ساعت در شبانه روز نشرات دارد.ساحه تحت پو شش آن
 50الی  km 7میباشد.
رادیو رستم توسط اعالنات و بودیجه شخصی تمویل و  8تن در آن
مشغول کار اند که از جمله  3تن آن اناث می باشد.
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رهنمای رسانه ها ی افغانستان 2018
نام رسانه

رادیو شهروند 87.8 FM

نام رسانه

هفته نامه ایبک

موقعیت

والیت سمنگان ،شهر ایبک

موقعیت

سمنگان ،شهر ایبک ،جاده قهرمان ملی

صاحب امتیاز

احمد جاوید افغان

صاحب امتیاز

دمحم هاشم سروری

مدیر مسوول

وجیه احمدی

مدیر مسوول

دمحم هاشم سروری

شماره های تماس

_0744594500_0795933992
0799660129

شماره های تماس

0790500900

نشانی برقی:

Shahrwandfm@gmil.com

نشانی برقی:

m.hashimsarwary@yahoo.com

رادیو شهروند از رادیو های فعال والیت سمنگان است که توسط احمد
جاوید افغان در سال  1389ایجاد و به نشرات آغاز نمود.
این رادیو  18ساعت در شبانه روز نشرات دارد .ساحه تحت پوشش آن
 60kmمی باشد .و بجر والیت سمنگان چندین ولسوالی های دیگر را
نیز تحت پوشش قرار میدهد .
رادیو شهروند توسط بودیجه شخصی تمویل و  8تن در آن مشغول کار
اند که  4تن آن خانم ها می باشند.

هفته نامه ایبک از رسانه های فعال در سمنگان است که توسط دمحم هاشم
سروری و دمحم عارف هجران در سال  1383تاسیس گردید.
این هفته نامه در  5000نسخه چاپ میگردد و در والیات ایبک ،کابل،
پروان ،سمنگان و بلخ توزیع میگردد.
هفته نامه ایبک توسط بودیجه شخصی تمویل میگردد و هم اکنون  7تن
در آن مشغول کار اند که  2تن آن خانم ها می باشند.
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رهنمای رسانه ها ی افغانستان 2016
نام رسانه

هفته نامه تخت رستم

نام رسانه

موقعیت

مرکز والیت سمنگان ،شهر ایبک

موقعیت

صاحب امتیاز

نجیب اله خرم

صاحب امتیاز

مدیر مسوول

نجیب اله خرم

مدیر مسوول

شماره های تماس

0778303010-0797917215

شماره های تماس

نشانی برقی:

Takhterustam.weekly@gmail.com

نشانی برقی:

هفته نامه تخت رستم از نشریه های فعال والیت سمنگان است که توسط
نجیب اله خرم در سال  1389ایجاد و از چاپ برآمد.
این نشریه به تیراژ  500شماهر در والیت سمنگان ،کابلو بلخ توزیع می
گردد.
هفته نامه تخت رستم توسط بودیجه شخصی تمویل و  17تن در آن
مشغول کار اند که  9تن آن خانم ها می باشند.

این رسانه از فعالیت باز مانده است .

 15روزه تابش خورشید

عزیزالرحمان قطره

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

جریده سمنگان

نام رسانه

موقعیت

والیت سمنگان،شهر ایبک

موقعیت

صاحب امتیاز

ریاست اطالعات وفرهنگ

صاحب امتیاز

مدیر مسوول

حیات هللا برمک

مدیر مسوول

شماره های تماس

0798932800_0799292923

شماره های تماس

نشانی برقی:

24brmak@gmail.com

نشانی برقی:

جریده سمنگان از نشریه های فعال والیت سمنگان است که توسط ریاست
اطالعات وفرهنگدر سال  1357ایجاد و از چاپ بر آمد.
این نشریه به تیراژ  1800شماره در والیت سمنگان وسایر والیات دیگر
توزیع می گردد.
جریده سمنگان توسط ریاست اطالعات وفرهنگ تمویل و  3تن در آن
مشغول کار اند.

