توجه توجه  :از اول ژوئن برابر با  ۱۱خرداد ،برنامه های تلویزیون برابری در شبکه  ۲۴ساعته دیدگاه
تی وی  ،به جای ماهواره هات برد از ماهواره یاه ست پخش خواهد شد .لطفا دوستان خود را مطلع کنید.
تلویزیون برابری برنامه ماهواره ای برای یکشنبه  ۷خرداد  ۱۳۹۶برابر با  28مه 2017
شامل -۱:گفتار تلویزیون برابری در دفاع از اسماعیل عبدی و دیگر زندانیان سیاسی اعتصابی و لزوم حمایت از مبارزه
این زندانیان -۲ .سخنرانی جعفرعظیم زاده در دفاع از اسماعیل عبدی  -۳پیام محمود صالحی وآیت نیافر به شب
همبستگی با کارگران معدن آزادشهر در اسکهلم  -۴گفتگوی علی دماوندی با بهروز عرفانی درباره اهداف و دالیل سفر
ترامپ به عربستان و اسرائیل ،قراردادهای تسلیحاتی و خرید کالن اسلحه با سعودیها ،ترامپیسم در خاورمیانه و تقابل آن
با رژیم ایران
* ساعت پخش برنامه های ماهواره ای تلویزیون برابری:
 هر پنجشنبه ساعت نه ونیم شب بوقت ایران ( ساعت ده صبح بوقت لس انجلس و هفت عصر بوقت اروپای مرکزی )بازپخش این برنامه  :جمعه نه و نیم صبح بوقت ایران ( ده بعداز ظهر پنجشنبه بوقت لس انجلس و هفت صبح جمعه
بوقت اروپای مرکزی)
 هر یکشنبه ساعت نه و نیم شب بوقت ایران ( ده صبح بوقت لس انجلس  ،هفت عصر بوقت اروپای مرکزی )بازپخش این برنامه  :دوشنبه نه و نیم صبح بوقت ایران ( ده شب یکشنبه بوقت لس انجلس و هفت صبح دوشنبه بوقت
اروپای مرکزی)
به اطالع میرسانیم که شبکه  ۲۴ساعته دیدگاه از روز  ۲۵تیر  ۱۳۹۵به جای ماهواره  Yah Satاز طریق
ماهواره  HOT BIRDبرای ایران  ،خاورمیانه و اروپا پخش می شود و از طریق اینترنت نیز  ۲۴ساعته هم از طریق
شبکه دیدگاه و هم از طریق شبکه جی ال ویز مشغول پخش برنامه است که آدرس این سایتها به قرار زیر می باشد:

www.glwiz.com

www.didgah.tv

آرشیو برنامه های برابری در دو سایت زیر قابل دسترس هستند :
http://barabari.tv
www.radiobarabari.com
49 – 511- 2617492

تلفن

info@barabar.tv

ایمیل

کانال برابری در یوتوب http://www.youtube.com/user/RAHEKAREGAR?feature=mhee :
صفحه برابری در فیس بوک
http://www.facebook.com/arash.kamangar.9#!/radiotv.barabari?fref=ts
تلویزیون برابری درشبکه تلگرام
https://telegram.me/barabaritelevision
صفحه برابری در گوگل پالس
https://plus.google.com/104256247512155762888/posts
آدرس سایت راه کارگر ویزه اینترنت پرسرعت

www.rahekaregar.com
آدرس سایت راه کارگر ویژه اینترنت کم سرعت و برای ایران
http://rahekaregar.com/index1.php

