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 شرایط بازگشت خودروسازان 
خارجی به ایران نامعلوم است

ایلنا- عضو هیات 
رییســه اتاق ایــران و 
فرانســه اظهار داشت: 
ما باید بتوانیم حداکثر 
داخلی ســازی را انجام 
دهیم، هرچه این اتفاق بیشتر بیافتد کمتر احتمال 
خطر از رفتن احتمالی شرکت های خارجی وجود 
دارد و تولید و اشتغال هم بیشتر می شود. محمدرضا 
نجفی منش در مورد اخباری مبنی بر بازگشــت 
شرکت فرانسوی رنو به ایران در صورت لغو تحریم ها 
گفت: رنو هیچوقت از ایران نرفت و هنوز در کشور 
حضور دارد، اما اینکه بخواهند دوباره فعالیت خود 
را از سر بگیرند بستگی به شــرایطی دارد که هنوز 
آن شرایط مشخص نیست.  وی با استقبال از حضور 
شرکت های خارجی در کشــور گفت: ما از حضور 
خودروســازان و شــرکای خارجی به شرط اینکه 
بیشترین استفاده را از داخلی سازی قطعات کنند 
استقبال می کنیم. وقتی این شرکت ها فعالیت خود 
را کاهش دادند یا از ایران رفتند با پای خود ایران را 
ترک نکردند بلکه فشار آمریکا آنها را مجبور به این 
کار کرد. نجفی منش در ادامــه اضافه کرد: ما باید 
کاری کنیم که وقتی دوباره این شرکت ها برگشتند 
هم داخلی ســازی صورت بگیرد و هم تمهیداتی 
اندیشــیده شــود که اگر این اتفاق دوباره رخ داد و 

مشکالتی پیش آمد، چگونه کار ادامه دار باشد. 
    

هزینه پیامک در بانک های دولتی 
۱۵ هزار تومان

ایسنا- دبیر شورای 
هماهنگــی بانک های 
دولتی و نیمــه دولتی 
درباره برنامه بانک های 
دولتی در زمینه افزایش 
هزینه سرویس پیامکی آن ها، اعالم کرد: تاکنون 
هیچ صحبتی مبنی بر افزایش هزینه ســرویس 
پیامک در بانک های دولتی مطرح نشده است و در 
این بانک ها همچنان حداکثر ۱۵ هزار تومان برای این 
سرویس از مشتریان دریافت می شود که البته اکثر 
بانک های دولتی  کمتر از ۱۵ هزار تومان از حساب 
مشتریان در این زمینه کسر می کنند. در روزهای 
اخیر گزارش هایی منتشر شد که برخی بانک ها از 
جمله بانک شــهر اقدام به افزایش هزینه سرویس 
پیامکی خود به ۳۰ هزار تومان کرده اند و علت آن 

افزایش هزینه های مخابرات اعالم شد.
    

خانه های قولنامه ای هم باید در 
سامانه امالک و اسکان ثبت شود

یرانی-  ا توسعه 
طبق اعالم وزارت راه و 
شهرسازی، قولنامه جزو 
اســناد عادی محسوب 
می شــود لذا عــالوه بر 
واحدهای ســنددار، امالک قولنامه ای و قراردادی 
نیز باید در سامانه امالک و اسکان ثبت شود. بر اساس 
قانون، تمامی امالک قولنامــه ای و قراردادی جزو 
امالک با اسناد عادی محسوب می شوند لذا صاحبان 
آن ملزم به ثبت اطالعات این واحدها در سامانه ملی 
امالک و اسکان هستند. وزارت راه و شهرسازی در 
توضیح علت لزوم ثبت اطالعــات امالک ملکی و 
استیجاری در سامانه امالک و اسکان  آورده است: 
جریان ســفته بازی و احتکار مسکن در شهرهای 
کوچک به دالیل مختلف از جمله کشش درآمدی 
خانوار، جمعیت کم، پایین تر بــودن هزینه های 
تولید مســکن و... رواج کمتری دارد، لذا ضرورت 
اخذ مالیات از خانه های خالی در آن مناطق کمتر 

احساس می شود.
    

درخواست از دولت برای ورود به 
بازار جوجه یک روزه

مشــاور اتحادیــه 
مرغداران گوشتی گفت: 
بر اســاس آمارها میزان 
جوجــه در کشــور کم 
نیست اما سوال اینجاست 
که چرا باید در این فصل قیمــت جوجه یکروزه باال 
باشد؟ محمدعلی کمالی با بیان اینکه  سوال اینجاست 
که چرا باید در این فصل قیمــت جوجه یکروزه باال 
باشد، گفت: مرغداران جوجه یکروزه را بیش از ۵۶۰۰ 
تا ۶۰۰۰ تومان خریداری می کنند و قیمت مصوب 
۴۲۰۰ تومان رعایت نمی شود. وی ادامه داد:بر اساس 
آمارهای اعالم شده جوجه کم نیست و از ابتدای ماه تا 
امروز حدود ۷۷ میلیون قطعه جوجه تولید شده است.   
مشاور اتحادیه مرغداران گوشتی اضافه کرد: انتظار 
می رود معاونت امور دام وزارت جهاد کشــاورزی و 
انجمن جوجه یکروزه به موضوغ افزایش قیمت جوجه 

یکروزه ورود و آن را کنترل کنند.

خبر اقتصادی
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ایمان ربیعی

ماجــرای فیلترینگ حــاال وارد فاز 
تازه ای شده است. در حالی که اپلیکیشن 
تازه از راه رسیده از سوی اپراتورها فیلتر 
است، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
صریحا اعالم می کنــد تصمیمی برای 
فیلترینگ این اپلیکیشن گرفته نشده 
است.  شــبکه اجتماعی کالب هاوس 
از پنــج روز قبــل دچار اختالل شــد، 
اختاللی که هیچ نهادی مسئولیت آن را 
نمی پذیرد، اما این اتفاق باالخره به تعیین 
ضرب العجل وزارت ارتباطات برای سه 

اپراتور منجر شد.
 فراتر از فیلترینگ 

در شرایطی که جمال هادیان، رئیس 
مرکز روابط عمومــی وزارت ارتباطات، 
اعالم کرده است انسداد کالب هاوس در 

کارگروه تعیین مصادیق حتی مطرح هم 
نشده و هیچ حکم قضایی در این خصوص 
وجود ندارد، گزارش کاربران همچنان 
حکایت از ادامه اختالالت در این حوزه 
دارد. همین امر سبب شده است بار دیگر 
افکار عمومی معطوف به بازار عجیب و 
پردرآمد فروش فیلترشکن در ایران شود. 
 ماجرای فروش فیلترشــکن تنها 
در میان مــردم عادی مطرح نیســت، 
رئیس جمهوری صریحا در گفت وگو با 
یکی از رسانه های خارج از کشور در سال 
گذشته تاکید کرد: همان کسانی که فیلتر 

می کنند، فیلترشکن نیز می فروشند. 
این اولین باری نیســت که اجرای 
فروش فیلترشــکن به بحثــی مهم در 
اقتصاد تبدیل می شــود. فیلترشــکن 
در ایران بازاری به وســعت حداقل ۶۰۰ 
میلیارد تومان در یک سال دارد. کاربران 

البته با اســتفاده از فیلترشــکن زیانی 
مضاعف را تحمل می کنند. گذشــته 
از هزینه ســنگین خرید فیلترشکن، 
استفاده از آن مصرف اینترنت و در نهایت 
پرداختی مشترکان را افزایش می  دهد. 
رقم 600 میلیارد تومان از کجا آمد؟

فیلترینگ سایت ها و اپلیکیشن ها 
در ایران از دو مســیر صورت می گیرد. 
تصمیم کارگروه تعیین مصادیق محتوای 
مجرمانه که دادستان کل کشور ریاست 
آن را بر عهــده دارد یا حکــم قضایی، 
می تواند زمینه را برای فیلتر یک سایت یا 

اپلیکیشن در ایران فراهم کند. 
 بر این اســاس آنچه اهمیــت دارد 
این اســت که در خصوص اپلیکیشن 
کالب هاوس هنوز هیچ حکمی از سوی 
هیچ نهادی صادر نشــده است از این رو 
سئوال مهم مطرح شد این است که پای 

چه کسانی در میان است و آیا پشت پرده 
ماجرا به منتفعان اقتصادی از فیلترینگ 
بازمی گــردد؟ در حــال که بســیاری 
ازکارشناسان تا هشت سال قبل، گردش 
مالی فروش فیلترشکن در ایران را حتی 
تا هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان ارزیابی کرده 
بودند اما ســپیده حبیبی، عضو انجمن 
صنفی کسب وکارهای اینترنتی، گردش 
مالی فــروش وی پــی ان را ۵۰ میلیارد 
تومان در ماه و ۶۰۰ میلیارد تومان در سال 
دانسته و گفته است که این ارقام باعث 
شده خیلی ها از خیر آن نگذرند. به گفته 
او کسانی که به رانت دسترسی دارند این 

بازار را در اختیار گرفته اند.
وی تنها کسی نیست که درباره نفع 
اقتصادی فیلترشکن ها صحبت می کند. 
سعید شریعتی، فعال سیاسی نیز پیش تر 
در این زمینه سخن گفته است. وی نیز 
نفع اقتصادی باالی فیلترشکن ها را عامل 
مهم ماندگاری آنها در ساختار اقتصادی 

ایران می داند. 
در این شــرایط نیز به نظر می رسد 
ماجرای فیلتر شدن یا نشدن کالب هاوس 
در ایران حداقل تا دو ماه آتی منتهی به 
برگزاری انتخابات ریاســت جمهوری 
دوام داشته باشد چرا که فضایی تازه در 

این حوزه باز شده است. 
هر چنــد پیــش از این ســایت ها 
طعمه فیلترینگ در ایــران بودند اما با 
فراگیر شدن استفاده از اپلیکشین های 
موبایلی و ظهور گوشی های هوشمند، 
این اپلیکیشــن ها بودند کــه در ایران 
در دایــره فیلترینگ قــرار گرفتند. در 
شرایط فعلی تنها اپلیکیشن مهم فیلتر 
نشــده در ایران، اینســتاگرام است که 
البته بحث های مفصلی درباره فیلتر آن 
مطرح شده اســت و دولت در گزارشی 
مخالفت جدی خود با این اقدام را اعالم و 

تاکید کرده است چنین اقدامی می تواند 
زمینه را برای بیــکاری یک میلیون نفر 
فراهم کند. هــر چند اینســتاگرام در 
شرایط فعلی فیلتر نیســت اما همین 
اپلیکیشن نیز با کندی فعالیت از سوی 
خدمات دهندگان روبروســت. به گفته 
علی ربیعی، سخنگوی دولت، حدود ۴۰۰ 
هزار صفحه اینستاگرام ایرانیان دارای 
بیش از ۵ هزار دنبال کننده است که در 
این میان ۲۸.۸ درصــد از آنها صفحات 
مربوط به فروشــگاه ها و کسب و کارها 
است. بر اســاس این آمار یعنی حداقل 
۱۱۵ هــزار صفحه اینســتاگرام وجود 
دارد کــه درآمد خانوارهایــی را تامین 
می کند. ایــن امر بدین معناســت که 
حتی اگر هر صفحه درآمــد دو نفر یا دو 
خانواده را تأمین کند، ۲۳۰ هزار خانواده 
یعنی چیزی حدود ۹۵۰ هزار نفر ایرانی 
به اینستاگرام وابســته است. بی تردید 
ماندگاری کالب هاوس نیــز می تواند 
زمینه را برای شکل گیری فضای شغلی 
جدید فراهم کند. نکته مهم اینجاست که 
حسین فالح جوشقانی، رئیس سازمان 
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز 
در این خصوص گفته اســت: در صورت 
استفاده از مشــترکین از نرم افزارهای 
فیلترشکن و VPN به دلیل عدم امکان 
شناسایی ســایت مورد استفاده، حتی 
در صورت استفاده از سایت های داخلی 
محاسبه تعرفه بر اســاس تعرفه عادی 
بین الملل انجام شده و تعرفه ترجیحی 
برای سایت های داخلی اعمال نخواهد 
شد. فروش فیلترشکن در وب سایت ها در 
شرایطی صورت می گیرد که با استفاده 
از نرم افزارهــای تغییردهنــده آی پی، 
ترافیک داخلی تبدیل به دیتای خارجی 
شده و هزینه های مردم برای استفاده از 
این فضا دو برابر می شود و از سوی دیگر، 
خرید و فروش فیلترشکن هم به روشی 
برای کسب درآمد تبدیل شده است، کما 
اینکه فعاالن سیاسی و رسانه ای معتقدند 
منافع اقتصادی یکی از دالیل پشت پرده 
محدودکنندگان فضای مجازی است، از 
آنجایی که با فیلتر شبکه های اجتماعی و 

استفاده از فیلترشکن، هزینه های مردم 
برای اســتفاده از فضای مجازی دو برابر 
می شود و باید دید این درآمدها به سود 

چه افراد و شرکت هایی واریز می شود.
تکروی ادامه دارد؟

 این اولین باری نیســت که کســی 
مســئولیت اقدام اپراتورهــا را به عهده 
پراتورهــا پیش تــر  نمی گیــرد. ا
پرفروش ترین بسته های اینترنت خود 
را حذف کردند و در نهایت پس از دریافت 
اخطارهای متعدد، با بازگرداندن بسته ها 
با قیمت های باالتر و البته حذف مجدد 
بســته های اقتصادی فعالیــت خود را 

ادامه دادند.
اتفاقــا در این دور نیــز اخطارهای 
متعددی را از وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعــات دریافت کردند و شــخص 
آذر جهرمی، وزیــر ارتباطات و فناوری 
اطالعات نیــز بارهــا در این خصوص 
اطالع رسانی کرده و هشدار داده است، 

اما درنهایت مشکالت برطرف نشد. 
 حاال گرانی اینترنت در کنار افزایش 
هزینه های ناشی از استفاده از فیلترشکن 
در شرایطی که کرونا اینترنت را به یکی از 
اصلی ترین اقالم در سبد خانوارها تبدیل 
کرده اســت، بحران هــای متعددی را 

متوجه هزینه خانوار می کند.
 به نظر می رسد حاال فیلترینگ دیگر 
از وادی مساله ای اجتماعی و فرهنگی پا 
را فراتر نهــاده و در حوزه اقتصادی قابل 
تعریف و رصد است، مشکلی که الزم است 
سیاستگذاران هر چه سریع تر برای حل 

آن ورود کنند. 

پشت پرده اختالل در کالب هاوس اقتصادی است یا سیاسی؟

ورود اپراتورها به معرکة فیلترینگ
فیلترینگ دیگر از وادی 

مساله ای اجتماعی و 
فرهنگی پا را فراتر نهاده 
و در حوزه اقتصادی قابل 

تعریف و رصد است، 
مشکلی که الزم است 
سیاستگذاران هر چه 

سریع تر برای حل آن ورود 
کنند

خبر

خبر

دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق می گوید با وجود شرط 
دشواری که دولت عراق بر سر راه شرکت ها گذاشته اما پول های 

ایران در عراق امکان جابجایی پیدا کرده اند.
سید حمید حسینی در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: در 
سال های گذشته یکی از بهانه هایی که دولت عراق در تسویه 
نکردن پول  حاصــل از صادرات ایران داشــت، تحریم های 
آمریکا بود اما در هفته های گذشــته، گشایش هایی در این 
زمینه رخ داده و حتی صحبت از دادن یک مهلت ۱۲۰ روزه به 

عراق مطرح شده است.

وی با بیان اینکه مذاکرات برای آزادسازی پول های ایران در 
عراق در جریان سفر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به بغداد نیز 
دنبال می شود، بیان کرد: وزیر اقتصاد عراق در جریان سفر آقای 
شریعتمداری به این کشور نیز صحبت از ممکن شدن آزادسازی 
پول های ایران را مطرح کرده و از آمادگی دولت این کشور برای 
همکاری در این زمینه خبر داده است. هرچند بغداد شرط های 
دشواری را در این مسیر گذاشته اما به نظر می رسد بهانه تحریم ها 
دیگر وجود ندارد. دبیرکل اتاق بازرگانی ایــران و عراق درباره 
شرط های دولت این کشور برای انتقال ارز ایران نیز گفت: شرط ها 

کار را در عرصه عمل برای شــرکت های عراقی دشوار می کند. 
مثال اینکه نیاز به دریافت مجوز از تمام وزارت خانه های ذیربط 
وجود دارد یا اینکه گفته اند باید کاالی ایرانی به عراق منتقل شود 
و پس از تایید تخلیه، پول جابجا شود یا در رابطه با باز کردن ال 
سی یا نحوه پرداخت ارز نیز اما و اگرها وجود دارد اما در مجموع 

 هرچند به دشــواری اما امکان انتقال پول فراهم شــده است. 
حسینی درباره ابعاد سفر وزیر کار ایران به عراق نیز توضیح داد: 
یکی از اصلی ترین ابعاد این سفر، بحث حضور نیروهای متخصص 
ایرانی در عراق است. عراق در سال های گذشته تعداد زیادی از 
نیروهای خود را از دست داده و در کنار آن برخی نیروهای ایرانی 

به شکل انفرادی کار خود را در این کشور دنبال می کردند.
وی افزود: با نهایی شدن توافقات در این زمینه، شرکت های 
کاریابی ایرانی و عراقی می توانند بستر همکاری های رسمی در 
زمینه نیروهای انسانی را بررسی کنند تا عایدی دو کشور از این 
تبادالت افزایش یافته و همکاری های دو جانبه در سطح نیروی 
انسانی نیز رشد کند.  بناست در جریان سفر محمد شریعتمداری، 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، ایران به بغداد، دو طرف یک سند 

همکاری پنج ساله به امضا برسانند.

در جلسه رییس سازمان بورس و اوراق بهادار 
با مدیران عامل هلدینگ ها و شرکت های سرمایه 
گذاری فعال در بازار سرمایه مقرر شد طی روزهای 
سه شنبه و چهارشنبه ۲۴ هزار میلیارد تومان به 
منظور انتشار اوراق وارد بازار سرمایه شود. از همین 
رو شاهد ورود هوشمندانه هلدینگ ها و خرید سهام 
در بازار از سوی آنها خواهیم بود. به گزارش توسعه 

ایرانی از بازار سرمایه، رییس سازمان بورس و اوراق 
بهادار با بیان اینکه بازار سرمایه به عنوان کانال اصلی 
برای تامین سرمایه گذاری و تولید در کشور مطرح 
است، اعالم کرد: هم اکنون بیش از ۵۷ میلیون نفر 
در بازار سرمایه حضور دارند و از همین رو حرکت 
این بازار برای آنها مهم است و بازار سرمایه به امری 
ملی تبدیل شده است. دکتر محمدعلی دهقان 
دهنوی اضافه کرد: در کنار آن باید توجه داشــت 
که این حرف به معنی نادیــده گرفتن روند فعلی 

بازار نیست. امید می رود با برنامه ریزی ها و اهمیت 
یافتن بازار، روند در افق بلندمدت بازدهی خوبی 
داشته باشد. وی با تاکید بر اینکه بازار از درون خود 
توان ارتقا و توســعه دارد، ادامه داد: صندوق های 
سرمایه گذاری در سال گذشته ۲۰۴ هزار میلیارد 
تومان نقدینگی جذب کرده اند. از همین رو می توان 
گفت بانک و بازارسرمایه در کنار هم کار می کنند 
و نقشی متقابل در رشد اقتصاد دارند. دکتر دهقان 
دهنوی با تاکید بر نقش مهم شرکت های سرمایه 

گذاری و هلدینگ ها بر روند بازار ســرمایه، ابراز 
داشت: توسعه       فعالیتهای این شرکت ها، عامل 
اصلی رشد اقتصادی کشور اســت. وی ادامه داد: 
موانع توسعه برای این شرکت  ها تامین مالی بانکی 
است در حالی که در بازار سرمایه امکانات خوبی 
وجود دارد. بازاربدهی در ســال ۹۰ ، حدود ۷۰۰ 
میلیارد تومان بوده، اما در سال گذشته حدود ۲۰۰ 
هزارمیلیارد تومان اوراق منتشر شده که نشان از 
رشد ۳۰۰ درصدی این بازار دارد. رییس سازمان 
بورس و اوراق بهادار از شرکت های سرمایه گذاری 
و هلدینگ ها دعوت کرد تا وارد فرایند انتشار اوراق 
شوند و تاکید کرد: ســازمان بورس در نظر دارد 
فرایندها را تسهیل کرده و زمان صدور مجوزهای 

الزم را کوتاه کند. در این دیدار مدیران هلدینگ 
های بزرگ کشور ضمن اشــاره به تدوین برنامه 
های جدید با هدف ورود نقدینگی، بهبود فرآیند 
نقد شوندگی و تعادل بازار سرمایه سرمایه، دغدغه 
ها و مشــکالت خود را بیان کردند. دکتر دهقان 
دهنوی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز بر 
اساس مباحث مطرح شده به تمامی مجموعه های 
نهاد ناظر بازار سرمایه ماموریت داد تا در دور روز 
پیش رو یعنی ۲۴ و ۲۵ فروردین، موانع پیش روی 
هلدینگ ها رفع و فرآینــد های ورود نقدینگی به 
بازار سرمایه تسهیل شود. مقرر شد شرکت های 
هلدینگ به منظور تقویت بازار، امروز و فردا حدود 

۲۴ هزار میلیارد تومان به بازار تزریق کنند.

پول های بلوکه شده ایران در عراق آزاد می شود

خبر مهم برای بازار سرمایه

24 هزار میلیارد تومان در راه بورس 

خبر ویژه

همزمان با آغــاز رمضان المبــارک ۱۴۴۲ هجری قمری، 
تلویزیون اینترنتی لنز ایرانسل برای کاربران و مخاطبان خود، 

برنامه های ویژه ای را با اشتراک رایگان تدارک دیده است. 
به گزارش ایلنا، شــبکۀ »لنز و ماه« همچون سال گذشته، 
به پخش برنامه های مناسبتی، مذهبی، آموزش های مذهبی، 
مداحی و... می پردازد. همچنین »لنز فیلم« عنوان شبکۀ ویژۀ 
فیلم و سریال لنز است که در ماه مبارک رمضان، از افطار تا سحر، 
فیلم ها و سریال های جدید و ویژه ای متناسب با حال و هوای این 

ماه پخش می کند.
لنز ایرانســل همچنین طی همکاری با مجموعۀ »هیئت 
آنالین«، ویژه برنامه های مناسبتی این مجموعه، مانند سخنرانی، 
مداحــی و برنامه های مذهبی را در قالب شــبکۀ اختصاصی، 

برای عالقه مندان پخش می کند. طرفداران موسیقی لنز نیز 
می توانند در این ماه مبارک، مجموعۀ ویژۀ مناسبتی، شامل، 
نواهای مذهبی، مداحی و کتاب های صوتی مرتبط با ماه رمضان 

را در لنز بشنوند.
عالوه بر موارد فوق، برنامۀ ورزشــی »محوطۀ جریمه«، با 
موضوع فوتبال و حواشی آن، در ماه مبارک رمضان، به صورت 
ویژه در شبکۀ »لنز اسپورت« برای عالقه مندان به برنامه های 
ورزشی پخش می شود. لنز ایرانسل همچنین برنامه های طنز 
و سرگرمی ویژه ای را برای ماه مبارک رمضان و نیز یک شگفتانه 
برای عید سعید فطر تدارک دیده است که جزئیات آن به زودی 

به اطالع مخاطبان برنامه های این اپلیکیشن خواهد رسید.
اپلیکیشن لنز، )Lenz.ir( تلویزیون اینترنتی ایرانسل، اولین 

و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران است که کاربران می توانند آن 
را بدون هزینه دانلود کنند و هر لحظه و هر کجا، به مجموعه ای 
از جدیدترین فیلم ها و سریال های ایرانی و خارجی )دوبله و با 
زیرنویس فارسی(، برنامه های زندۀ تلویزیونی، پخش مستقیم 
مسابقه های ورزشی )پخش زنده فوتبال، پخش زنده شبکه سه 
و...(، پادکست، کتاب های صوتی، موسیقی و آلبوم های جدید 
و... ، روی گوشی تلفن همراه یا در منزل روی تلویزیون دسترسی 
داشته باشند. از جمله امکانات اپلیکیشن لنز می توان به ایجاد 
دسترسی به مجموعۀ عظیمی از فیلم ها، سریال ها، آلبوم های 
موسیقی و برنامه های مســتند ایرانی و خارجی، پخش زندۀ 
برنامه های تلویزیونی، مسابقات و برنامه های ورزشی و فرهنگی، 
امکان ضبط خودکار برنامه های زنده تلویزیون در زمان بندی از 

پیش تعیین شده، امکان مشاهده جدول برنامه های پخش شده 
از شبکه های مختلف تلویزیون، امکان مشاهده برنامه ها در بخش 
آرشیوها تا هفت روز بعد از پخش زنده، امکان افزودن برنامه های 
مورد عالقه کاربر به فهرست »عالقه مندی« و دسترسی آسان تر 

به آنها اشاره کرد.

ویژه  برنامه های تلویزیون اینترنتی »لنز« ایرانسل برای رمضان ۱400 اعالم شد 


