رهنمای رسانه ها ی افغانستان 2017
نام رسانه

رادیو فریاد 88.5 FM

نام رسانه

مجله همگان

موقعیت

فراه ،شاه بازار ،مارکیت فراه  ،منزل 4

موقعیت

فراه ،جاده ریاست اطالعات وفرهنگ

صاحب امتیاز

خلیل امیری

صاحب امتیاز

انجمن مستقل علمی فرهنگی اجتماعی همگان

مدیر مسوول

بریالی غفاری

مدیر مسوول

محمد همایون ذهین

شماره های تماس

-0794351579 -0700666696
0703654343

شماره های تماس

0794355973

نشانی برقی:

Baryalaighafari@gmail.com

نشانی برقی:

Zahin.news@gmail.com

رادیو فریاد از رسانه های فعال دروالیت فراه است که درسال 1388
توسط خبر نگاران والیت فراه تاسیس گردید.
این رادیو از  7صبح الی  11شب نشرات دارد که در آن  18نفر
مشغول کاراست.
رادیو فریاد  65کیلومتر نواحی اطراف خود را تحت پوشش نشراتی
خود قرار میدهد.

مجله همگان ازرسانه های والیت فراه است که توسط محمد همایون
ذهین درسال 1387تاسیس گردید.
فعال فعالیت ندارد.

رهنمای رسانه ها ی افغانستان 2017
نام رسانه

مجله فراد اتا

نام رسانه

نشریه اوشکه

موقعیت

فراه

موقعیت

والیت فراه مقابل لیسه نفیسه میرزایی

صاحب امتیاز

مقام والیت فراه

صاحب امتیاز

انجمن شاعران فراه

مدیر مسوول

غالم مختار راهب

مدیر مسوول

احمد شاه فطرت

شماره های تماس

0799415284

شماره های تماس

0799625166

نشانی برقی:

Farah_governorship@yahoo.com

نشانی برقی:

Fetrat_shah@yahoo.com

مجله فراد اتا از رسانه های والیت فراه است.

نشریه اوشکه از رسانه های والیت فراه است که توسط انجمن شاعران
والیت فراه در سال  1388تاسیس گردید.

فعال فعالیت ندارد.
فعال فعالیت ندارد.

رهنمای رسانه ها ی افغانستان 2017
نام رسانه

جریده سیستان

نام رسانه

رادیو دنیای نو

موقعیت

فراه

موقعیت

شهر فراه ناحیه سوم مقابل وردک

صاحب امتیاز

ریاست اطالعات وفرهنگ فراه

صاحب امتیاز

عبدالمالک ساحل

مدیر مسوول

محمد جمعه پیکار

مدیر مسوول

احمد شاه فطرت

شماره های تماس

0797181788

شماره های تماس

نشانی برقی:

ندارد
نشانی برقی:

جریده سیستان از رسانه های والیت فراه است که توسط عبدالمنان دردمند
درسال  1326تاسیس گردیده است.
فعال فعالیت ندارد.

-0799067909 -0799640299
0799625166
Dunyanaw.89.3@gmail.com
Fetrat shah@yahoo.com

رادیو دنیای نو از رسانه های فعال در والیت فراه است که توسط
خبرنگاران فراه درسال  1394تاسیس گردیده است.
این رادیو  24ساعت نشرات دارد که ساحه تحت پوشش آن  60کیلو متر
است.
در رادیو دنیای نو  35نفر مشغول کار اند که  5تن آن خانم ها هستند.
شماره ثبت89 :

رهنمای رسانه ها ی افغانستان 2017
نام رسانه

رادیو عروج 2

نام رسانه

رادیو ملی فراه

موقعیت

فراه -ناحیه 3

موقعیت

مرکز فراه مقابل مسجد عیدگاه در قعله کوه

صاحب امتیاز

محمد ابراهیم فرهاد

صاحب امتیاز

دولت

مدیر مسوول

سباون زالن

مدیر مسوول

محمد هاشم عمری

-0790999797 -0799906565
0799006565
Uroojradio@gmail.com
Zaland 07@gmail.com

شماره های تماس

0729384058 -0706615885

نشانی برقی:

Frah.tv2@gmail.com

شماره های تماس
نشانی برقی:

رادیو عروج از رسانه های فعال در والیت فراه است که توسط محمد
ابراهیم فرهاد درسال  1393تاسیس گردیده است.
این رادیو از  7صبح الی  11شب نشرات دارد که ساحه تحت پوشش آن
 120کیلو متر است.
در رادیو عروج  17نفر مشغول کار اند که  7تن آن خانم ها هستند.

رادیو ملی فراه از رسانه های فعال در والیت فراه است که توسط دولت
فراه درسال  1369تاسیس گردیده است.
این رادیو از ساعت  6صبح الی  11شب نشرات دارد که ساحه تحت
پوشش آن  80الی  85کیلو متر است.
در رادیو ملی فراه  20نفر مشغول کار اند که  1تن آن خانم ها هستند.

رهنمای رسانه ها ی افغانستان 2017
نام رسانه

رادیو نشات 89.9 FM

نام رسانه

تلویزیون ملی فراه

موقعیت

شهر فراه مارکیت حضرت بالل منزل چهارم

موقعیت

مرکز فراه مقابل مسجد عیدگاه در قعله کوه

صاحب امتیاز

نعمت هللا حمیدی

صاحب امتیاز

دولت

مدیر مسوول

حمید هللا حمیدی

مدیر مسوول

محمد هاشم عمری

شماره های تماس

0794791755

شماره های تماس

0729384058

نشانی برقی:

Hamid2013ph@gmail.com

نشانی برقی:

Farah.tv2@gmail.com

رادیو نشات از رسانه های فعال در والیت فراه است که توسط نعمت هللا
حمیدی و حمید هللا حمیدی درسال  2016تاسیس گردیده است.
این رادیو  24ساعت نشرات دارد که ساحه تحت پوشش آن  120کیلو
متر است.
در رادیو نشات  18نفر مشغول کار اند که  8تن آن خانم ها هستند.

تلویزیون ملی فراه از رسانه های فعال در والیت فراه است که توسط
دولت فراه درسال  1363تاسیس گردیده است.
این تلویزیون از ساعت  6صبح الی  11شب نشرات دارد که ساحه تحت
پوشش آن  80الی  85کیلو متر است.
در تلویزیون ملی فراه  20نفر مشغول کار اند که  1تن آن خانم ها
هستند.

رهنمای رسانه ها ی افغانستان 2017
نام رسانه

جریده اشک

نام رسانه

رادیو دنیای نو

موقعیت

فراه – ناحیه 3

موقعیت

شهر فراه ناحیه سوم مقابل وردک

صاحب امتیاز

احمد شاه فطرت

صاحب امتیاز

عبدالمالک ساحل

مدیر مسوول

عبدالرحمن ژوندی

مدیر مسوول

احمد شاه فطرت

شماره های تماس

0799590281 -0799625166

شماره های تماس

نشانی برقی:

ندارد
نشانی برقی:

جریده اشک از رسانه های والیت فراه است که توسط عبدالرحمان
ژوندی و احمد شاه فطرت تاسیس گردید.
فعال فعالیت ندارد.

-0799067909 -0799640299
0799625166
Dunyanaw.89.3@gmail.com
Fetrat shah@yahoo.com

رادیو دنیای نو از رسانه های فعال در والیت فراه است که توسط
خبرنگاران فراه درسال  1394تاسیس گردیده است.
این رادیو  24ساعت نشرات دارد که ساحه تحت پوشش آن  60کیلو متر
است.
در رادیو دنیای نو  35نفر مشغول کار اند که  5تن آن خانم ها هستند.
شماره ثبت89 :

