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رهنمای رسانه ها ی افغانستان 2018
نام رسانه

رادیو فریاد FM 87.5

نام رسانه

مجله همگان

موقعیت

فراه ،شاه بازار ،مارکیت فراه پالزه

موقعیت

فراه ،جاده ریاست اطالعات وفرهنگ

صاحب امتیاز

خلیل احمد امیری

صاحب امتیاز

انجمن مستقل علمی فرهنگی اجتماعی همگان

مدیر مسوول

عبدالغنی پیروز

مدیر مسوول

دمحم همایون ذهین

_0799640229_0700666696
0792329238
radiofaryad@yahoo.com
Radiofaryad.farah92@gmail.com

شماره های تماس

0794355973

نشانی برقی:

Zahin.news@gmail.com

شماره های تماس
نشانی برقی:

رادیو فریاد از رسانه های فعال دروالیت فراه است که درسال 1390
توسط خلیل امیری تاسیس گردید.
این رادیو  15ساعت در شبانه روز نشرات دارد که در آن  15نفر
مشغول کاراست که  4تن آن خانم ها است .
رادیو فریاد  72کیلومتر نواحی اطراف خود را تحت پوشش نشراتی خود
قرار میدهد.
و توسط اعالنات و پروژه ها تمویل میشود .

مجله همگان ازرسانه های فعال در فراه است که توسط دمحم همایون ذهین
درسال 1387تاسیس گردید.
این مجله توسط شماری از موسسات وانجو ها تمویل میگردد که هم
اکنون  14تن درآن مشغول کاراند که  4تن آن خانم ها میباشند.
مجله همگان در  1800نسخه چاپ و در والیات فراه ،هرات ،و شماری
والیات دیگر توزیع میگردد.

فعآل فعالیت ندارد .
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رهنمای رسانه ها ی افغانستان 2018
نام رسانه

مجله فراد اتا

نام رسانه

هفته نامه اوشکه

موقعیت

فراه

موقعیت

والیت فراه ،ناحیه  ،3پهلوی ریاست معارف

صاحب امتیاز

مقام والیت فراه

صاحب امتیاز

رادیو تلویزیون دنیا نو

مدیر مسوول

غالم مختار راهب

مدیر مسوول

احمد شاه فطرت

شماره های تماس

0799415284

شماره های تماس

0705606073_0799625166

نشانی برقی:

Farah_governorship@yahoo.com

نشانی برقی:

Fetrat_shah@yahoo.com

فعآل غعالیت ندارد .

نشریه اوشکه از رسانه های فعال در والیت فراه است که توسط انجمن
شاعران والیت فراه در سال  1388تاسیس گردید.
این هفته نامه به تعداد  500نسخه بچاپ میرسد.
این نشریه توسط انجمن وشماری از فرهنگ دوستان تمویل میگردد و هم
اکنون  12نفر کارمند دارد که  2تن آن خانم ها هستند.
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رهنمای رسانه ها ی افغانستان 2018
نام رسانه

جریده سیستان

نام رسانه

رادیو تلویزیون دنیا نو

موقعیت

فراه

موقعیت

والیت فراه ،ناحیه  ،3پهلوی ریاست معارف

صاحب امتیاز

ریاست اطالعات وفرهنگ فراه

صاحب امتیاز

احمد شاه فطرت

مدیر مسوول

دمحم جمعه پیکار

مدیر مسوول

ابراهیم دمحم

شماره های تماس

0797181788

شماره های تماس

0795103301_0799625166

نشانی برقی:

ندارد

نشانی برقی:

Dunyanaw89.3@gmail.com

جریده سیستان از رسانه های فعال در والیت فراه است که توسط
عبدالمنان دردمند درسال  1326تاسیس گردیده است.
این جریده توسط ریاست اطالعات وفرهنگ در این والیت تمویل
میگردد.
جریده سیستان در  500نسخه چاپ میگردد وهم اکنون  2نفر درآن
مشغول کاراند.

فعالیت ندارد

رادیو تلویزیون دنیا نو از رسانه های فعال در والیت فرا میباشد مه
توسط احمدشاه فطرت در سال  1394رادیو و در سال  1396تلویزیون
تاسیس شد .
این رادیو تلویزیون توسط اعالنات تجاراتی تمویل میشود و به طور 24
ساعت نشرات دارد .
و هم اکنون  35نفر در آن مشغول کار است که از جمله  5تن آن خانم ها
است .
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رهنمای رسانه ها ی افغانستان 2016
نام رسانه

نام رسانه

موقعیت

موقعیت

صاحب امتیاز

صاحب امتیاز

مدیر مسوول

مدیر مسوول

شماره های تماس

شماره های تماس

نشانی برقی:

نشانی برقی:

