آگهی تلویزیون برابری

 -۲به صورت آرشیو  ،در سایت رادیو  -تلویزیون برابری
و نیز سایت راه کارگر :

www.radiobarabari.com
http://barabari.tv
www.rahekaregar.com

برنامه های تلویزیون برابری روی شبکه ۲۴
ساعته تلویزیون "دیدگاه" از اول ژوئن ۲۰۱۷
برابر با  ۱۱خرداد  ۱۳۹۶به جای ماهواره هات
برد مجددا از ماهواره یاه ست پخش می شود.
مشخصات ماهواره :
Satellite Yahsat
ماهواره یاه ست
فرکانس Frequency 11766 ۱۱۷۶۶
Polarization Vertical
عمودی
سمبل ریتSymbol rate 27500 ۲۷۵۰۰
FEC 5/6
اف ای سی ۵/۶
----------------------------------------------------

ساعت پخش برنامه های تلویزیون برابری:
 -۱پنجشنبه 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 )
 -۲یکشنبه ساعت نه و نیم شب بوقت ایران ( ده صبح
بوقت لس انجلس و 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 )

اینترنت :
در صورت عدم دسترسی به تلویزیون ماهواره ای ،
میتوانید از طریق اینترنت نیز برنامه های تلویزیون
برابری را مشاهده کنید .
 -۱بطور زنده در ساعات ذکر شده  ،در سایت تلویزیون
دیدگاه و شبکه رسانه ای " جی .ال  .ویز "

www.didgah.tv
www.glwiz.com

توجه  :بیندگان عزیز تلویزیون برابری دقت کنند که سالی
دو بار – در پائیز و بهار – بطور ناهمزمان در ایران ،
اروپا و امریکای شمالی ساعات تغییر می کنند که البته
هر بار پس از چند هفته  ،ساعات این سه منطقه یکسان
می شوند.

سایت رادیو -تلویزیون برابری
www.radiobarabari.com
http://barabari.tv
ایمیل تلویزیون برابری
info@barabar.tv
تلفن پیام گیر تلویزیون برابری
49 – 511- 2617492
همچنین میتوانید از طریق سه شبکه
اجتماعی یوتوب  ،گوگل پالس و فیس
بوک  ،برنامه های برابری را مالحظه
کنید .

http://www.youtube.com/user/
RAHEKAREGAR/videos
فیس بوک برابری
https://www.facebook.com/Rah
ekaregar
گوگل پالس Google+
https://plus.google.com/104256
247512155762888/posts
شبکه تلگرام

https://telegram.me/barab
aritelevision

