رهنمای رسانه ها ی افغانستان 2017
نام رسانه

رادیو بانو 87.7 FM

نام رسانه

ماهنامه پیام شورا

موقعیت

والیت سرپل ،شهر نو ،جاده منار،جوار عزیز بانگ

موقعیت

والیت سرپل ،داخل شورای والیتی

صاحب امتیاز

شفیع هللا عز یزی

صاحب امتیاز

ریاست شورای والیتی سرپل

مدیر مسوول

شفیق هللا حیدری

مدیر مسوول

معصومه رمضانی

شماره های تماس

0794115561 -0794115561
0798601119

نشانی برقی:

masoma_ramazani@yahoo.com

شماره های تماس
نشانی برقی:

0797909014 -0796981517
ssrtv21@gmail.com

رادیو بانو از رادیو های فعال والیت سرپل است که توسط شفیع هللا
عزیزی درسال  2009ایجاد و به نشرات آغاز نمود.
این رادیو از  6صبح الی  12شب نشرات دارد .و ساحه تحت پوشش آن
 km200می باشد.
رادیو بانو توسط بودیجه شخصی واعالنات تمویل و  8تن در آن مشغول
کار اند .از جمله  3تن آن اناث می باشد.

ماهنامه پیام شورا از نشریه های فعال والیت سرپل است که توسط
شورای والیتی سرپل در سال  1390ایجاد و از چاپ برآمد.
این نشریه به تیراژ  1500شماره در والیت سرپل و سایر والیات دیگر
توزیع می گردد.
ماهنامه پیام شورا توسط موسسه  UNDPتمویل و  5تن در آن مشغول
کار اند  2تن آن خانم می باشد.

رهنمای رسانه ها ی افغانستان 2017
نام رسانه

گاهنامه سیمای زن

نام رسانه

رادیو انبیر

موقعیت

والیت سرپل ،ناحیه دوم،ریاست امور زنان والیت سرپل

موقعیت

مرکز سرپل -ناحیه دوم

صاحب امتیاز

ریاست امور زنان والیت سرپل

صاحب امتیاز

امرهللا مراد

مدیر مسوول

حمیده حسینی

مدیر مسوول

ادیب

شماره های تماس

0786407478 -0788551050

شماره های تماس

0790181863 -0799531122

نشانی برقی:

faridsirat2014@gmail.com

نشانی برقی:

radioanbeerfm@gmail.com

گاهنامه سیمای زن از نشریه های فعال والیت سرپل است که توسط
ریاست امور زنان این والیت در سال  1385ایجاد واز چاپ برآمد.
این نشریه در  100نسخه چاپ میگردد ودر والیت سرپل و سایر والیات
دیگر توزیع می گردد.
گاهنامه سیمای زن توسط ریاست امور زنان این والیت تمویل میگردد و
هم اکنون  5تن در آن مشغول کار اند.

رادیو انبیر ازر سانه های فعال در والیت سرپل است که توسط امرهللا
مراد در سال  1393تاسیس گردید.
این رادیو از  6صبح الی  12شب نشرات دارد .و ساحه تحت پوشش آن
 km72می باشد.
رادیو انبیر توسط نشر اعالنات تجارتی تو بودیجه شخصی تمویل میگردد
و  11تن در آن مشغول کار اند که تن آن خانم ها هستند.

رهنمای رسانه ها ی افغانستان 2017
نام رسانه

تلوزیون ملی سرپل

نام رسانه

موقعیت

ناحیه اول سر پل

موقعیت

صاحب امتیاز

ریاست مستقل رادیو تلویزیون ملی

صاحب امتیاز

مدیر مسوول

عبدالسمیع حمیدی

مدیر مسوول

شماره های تماس

0799060260 -0747047220

شماره های تماس

نشانی برقی:

rtsnews707@mail.com

نشانی برقی:

تلوزیون ملی سرپل از نشریه های فعال والیت سرپل است که توسط
ریاست مستقل رادیو تلویزیون ملی این والیت در سال  1385تاسیس
گردید.
این رسانه از  9الی  12شب نشرات دارد و ساحه تحت پوشش آن 30
 kmمی باشد.
در تلوزیون ملی سرپل  12تن مشغول کار اند.

