
در شرايطي كه مسئوالن حوزه فضاي مجازي 
با مماش�ات از كنار فعاليت ه�اي تلگرام عبور 
می كنند و درگير و دار محاس�به تأمين منافع 
خود در بس�تر اين پيام رس�ان، تعيين تكليف 
تلگرام و شكس�تن انحص�ار اين پيام رس�ان 
را ب�ه تعوي�ق مي اندازن�د،  مدي�ران تلگ�رام 
در ت�دارك عرض�ه ارز ديجيت�ال روي اي�ن 
پيام رس�ان هس�تند و تحركات ب�راي فروش 
گ�رام از ط�رف تلگرام ش�روع ش�ده اس�ت. 
درست درشرايطي كه پيام رس��ان هاي داخلي در 
حال پا گرفتن بودند، فيلترش��كن هاي يك شركت 
دانش بنيان داخلي انحصار پيام رس��ان هاي كشور 
را دوباره در اختيار تلگرام قرارداد. تلگرام همچنان 
در وقت اضافه به س��ر مي برد؛  وقت اضافه با پوشش 
فيلترش��كن هايي همچ��ون طالگ��رام و هاتگرام 
كه نتيجه نهاي��ي اش خريد وقت ب��راي ماندگاري 
بيش��تر اين پيام رس��ان و ادامه انحصار آن اس��ت. 
ضرب االجل هاي تعيين ش��ده براي تعيين تكليف 
تلگرام هم يكي پس از ديگري به تاريخ مي پيوندد تا 
گواه مستندي باشد بر جزم نبودن عزم مسئوالن در 
برابر اين ماجرا. چرايي چنين برخوردي هم چندان 
پوشيده نيست. دولت خاطرات خوش��ي از تلگرام 
دارد چه در انتخابات مجلس دهم و چه در انتخابات 
دوره يازدهم رياس��ت جمهوري چندانكه به شكل 
رسمي نقش شبكه هاي اجتماعي را در پيروزي دكتر 
روحاني در انتخابات رياست جمهوري مي پذيرد و 
مي گويد: »در دوران انتخابات با نقيصه اطالع رساني 
برخي رسانه ها روبه رو بوديم، بنابراين ناچار شديم 
فضاي مج��ازي را جايگزين آنها كني��م. « حاال هم 
حدود يك سال تا انتخابات مجلس شوراي اسالمي 
فرصت هست و درست سناريوي قبلي خريد وقت 

براي باقي ماندن تلگرام در حال تكرار است. 
  عرضه ارز ديجيتال

به گفته محس��ن غفاري فعال حوزه رسانه در حال 
حاضر وضعيت فعاليت پوس��ته هاي فارسي تلگرام 
نظير »هاتگرام« و »تلگرام طاليي« به گونه اي است 
كه مي توانند به اطالعات كاربران دسترسي داشته 
باشند، برخي كانال هاي مورد نظرشان را حذف كنند 
يا نظارت هايي از اين دست داشته باشند كه قطعاً در 
زمان عرضه گرام، اين نوع دسترس��ي ها از س��مت 
تلگرام مسدود خواهد شد يا نهايتاً ممكن است نوعي 

API در اختيار پوسته ها قرار داده شود كه قادر به 
دسترسي اطالعات كاربران نباشد. 

وي درباره اينكه چرا تلگرام جلوي فعاليت و دسترسي 
هاتگرام و تلگرام طاليي را نمي بندد؟ پاسخ مي دهد: 
تلگرام تواناي��ي فني اين كار را دارد ام��ا براي ادامه 
حيات مشتركان براي رسيدن به زمان عرضه گرام يا 
همان ارز ديجيتالي اش اين كار را نمي كند.  غفاري 
مي افزايد: با بسته شدن دسترسي پوسته هاي فارسي 
هاتگرام و تلگرام طاليي م��ردم براي خريد گرام به 
استفاده از فيلترشكن روي مي آورند. هم اكنون نيز 

تحركات براي فروش گرام از طرف تلگرام شروع شده 
است و مسئوالن كشور هم هيچ عكس العملي در برابر 

اين اتفاق نشان نمي دهند. 
غفاري تأكي��د مي كن��د: عرض��ه گ��رام از طريق 
كانال دارهاي بزرگ تلگرام��ي خواهد بود. هر كدام 
از كانال هاي مع��روف مي توانند درگاه��ي از بانك 
بگيرند و به تلگرام معرفي كنند تا گرام از آن طريق 
عرضه شود. به گفته وي گويا رابط تلگرام در دوبي با 
برخي كانال دارهاي بزرگ در همين زمينه جلسه اي 

داشته است. 

غفاري تصري��ح مي كند: در آخرين نس��خه تلگرام 
و با وج��ود اينكه گ��رام هنوز عرضه نش��ده، درگاه 
پرداخت فعال ش��ده و حتي خود م��ا گزارش يك 
درگاه پرداخت��ي داخلي را به مع��اون وزير گزارش 

داديم و آنها بستند. 
وي معتقد است خطر عرضه گرام و تبعات بعدي آن 
از جمله اتفاقات نزديك اس��ت و مسئوالن كشور با 

وجود وقوف به اين مسئله كاري نمي كنند. 
  يك سناريوي قديمي

دو س��ال پيش هم ماجراي مهلت ب��ه تلگرام براي 
انتقال سرورهايش به داخل كشور مطرح بود، اما با 

مهلتي يك ساله به اين پيام رسان مواجه شد!
س��ال 95 بود كه تب��ادالت گس��ترده محتواهاي 
مجرمانه در شبكه اجتماعي تلگرام و هشدارهاي 
متعدد كارشناسان درباره اين محتواها شوراي عالي 
فضاي مجازي را بر آن داشت طي مصوبه اي 12 ماه 
به اين ش��بكه اجتماعي مهلت دهد تا سرورهاي 
خود را به داخل كشور منتقل كند. مهلت 12ماهه 
تلگرام اما درست مصادف با ايام برگزاري انتخابات 
رياست جمهوري در كشور بود. پيام سران تلگرام 
دردوره انتخابات مجلس هم موفق عمل كرده بود 
تا جايي كه به گفته روح اهلل مؤمن نسب، كارشناس 
رس��انه در انتخابات س��ال 94، گاردين انگلستان 
17 روز قبل از انتخابات مقاله اي با اين تيتر منتشر 
كرد: »كاربران تلگرام در ايران س��رمايه اي براي 
انگلستان هستند.  « در اين مقاله اشاره شده است 
كه از هر چهار ايراني يك نفر عضو تلگرام اس��ت و 
اين مي تواند براي دولت انگلس��تان فرصتي باشد 
كه در ايران تغييرات سياسي ايجاد كند. چند روز 
قبل از انتخابات، بي بي سي انگلستان نيز مقاله اي 
منتشر كرد كه شامل دو ليست انتخاباتي بود كه در 
اين مقاله به مردم ايران اعالم كرده بود كه به فالن 
ليست رأي بدهيد و به ليس��ت ديگر رأي ندهيد. 
مؤمن نسب با اش��اره به بررس��ي نتايج انتخابات 
مجلس با ضريب نف��وذ تلگرام تصري��ح مي كند: 
 با بررس��ي بيش��تر نتايج انتخابات س��ال گذشته 
دريافتيم كه در ش��هرهايي كه بيش��تر از تلگرام 
استفاده مي شد، نتايج بيشتر با چيزي كه بي بي سي 

پيش بيني كرده بود مطابقت داشت. 
با چنين س��ابقه اي آي��ا ادامه مهلت ب��ه هاتگرام و 

طالگرام تا انتخابات  بعدي ادامه مي يابد؟ 
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تدارك عرضه ارز ديجيتال در وقت اضافه تلگرام
آيا ضرب االجل هاي تكراري و خريد وقت براي تلگرام با انتخابات مجلس سال آينده مرتبط است؟

رئيس جديد نهاد نمايندگی رهبری در دانشگاه ها:
 انتظار رهبري

 تربيت دانشجوياني پرکار و بانشاط است
معارف�ه  و  محمدي�ان  حجت االس�ام  از  تكري�م  مراس�م 
مق�ام  نمايندگ�ي  نه�اد  رئي�س  رس�تمي،  حجت االس�ام 
معظ�م رهب�ري در دانش�گاه ها روز گذش�ته برگ�زار ش�د. 
حجت االسالم مصطفي رستمي، 12 شهريورماه با حكم رهبر معظم انقالب 
به عنوان رئيس جديد نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانش��گاه ها 
منصوب شد.  حجت االسالم رستمي در اين مراسم گفت: خدا را سپاسگزارم 
كه مورد عنايت رهبر انقالب قرار گرفتم كه به سرباز كوچكي چون من بار 
بزرگي را محول كردن��د. اين بار بزرگ بدون دعا و كم��ك و ياري عزيزان 
دانشگاهي به مقصد نخواهد رسيد. اطمينان دارم توجه حضرت آقا كمك ها 

و مددهاي زيادي را به ما خواهد رساند. 
وي اظهار داش��ت: كار ويژه اي رهبر انقالب براي دانشگاه ها ترسيم كردند، 
دانشگاهي كه دانشجويان پركار، فرزانه، صالح و بانشاط تربيت كند و خروجي 
آن انسان هاي توانمند و مديران آينده كشور باشد، اما در حال حاضر خواسته 
رهبري در خروجي دانشگاه ها برآورده نش��ده و با آن فاصله زيادي داريم.  
مس��ئول نهاد رهبري در دانشگاه ها يادآور ش��د: ما با سه دسته مخاطبان 
اساتيد، دانش��جويان، مديران و كاركنان دانش��گاه ها مواجه هستيم. اين 
فضايي كه نهاد در آن تنفس مي كند به واسطه حضوري است كه با افتخار و 
فضل خدا داشته است و بايد به سمت اهداف تعالي انقالب حركت كند. براي 
اين اهداف خستگي و نااميدي ممنوع است. ما باور داريم كه هيچ شكستي 
براي مجاهدت در راه خدا وجود ندارد، اگر در اين راه آسيبي به كسي برسد، 
پيروزي است.« وي با تشكر از فعاليت هاي حجت االسالم محمديان در نهاد 
رهبري گفت: »مدال افتخاري كه حضرت آقا به ايشان دادند، خستگي را از 
تن ايشان درآورد. اينكه رهبر انقالب حجت االسالم محمديان را دلسوز و 
تالشگر دانستند، ارج مي نهيم و مي گوييم حجت االسالم محمديان فردي 

مجاهد، بي تكلف، مشورت پذير و قاطع بود.«
  نهاد نمايندگي بايد سنگ صبور دانشجويان باشد

رئيس دفتر مق��ام معظم رهبري در مراس��م توديع و معارف��ه رئيس نهاد 
رهبري در دانشگاه ها، ضمن قرائت حكم مقام معظم رهبري براي انتصاب 
حجت االسالم رستمي به عنوان رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري 
گفت: بنده حامل س��الم گرم حضرت آقا به همه شما هستم و ايشان همه 
شما را سالم رس��اندند.  آيت اهلل محمدي گلپايگاني با تأكيد بر اينكه نهاد 
نمايندگي مقام معظم رهبري بايد سنگ صبور دانشجويان باشد و درددل 
و حرف آنها را بشنود، تصريح كرد: راز موفقيت شما در نهاد و انجام وظيفه 
خطيري كه برعهده داريد، شنيدن حرف و درددل دانشجويان است.  وي 
خطاب به مسئوالن نهاد رهبري در دانشگاه ها گفت: جوانان آماده شنيدن 
نصايح شما هستند، از اين رو بايد اساس كار نهاد مبتني بر احاديث اهل بيت 
عليهم السالم و قرآن باشد. در هر حال اگر اينگونه عمل كنيم، آنچه را انجام 
مي دهيد ذخيره آخرت شما خواهد بود.  رهبر معظم انقالب در سخنراني 
نوروزي امسال خطاب به مسئوالن و با توجه به توانايي هاي گسترده جوانان 
تحصيلكرده كش��ورمان تأكيد كردند كه در مديري��ت هم هر جا جوان ها 
باشند مديريت، مديريت با نشاط تري خواهد بود و توصيه  ما اين است كه 
در مديريت هاي مختلف، جوان ها بيشتر به كار گرفته شوند و بيشتر مورد 
استفاده قرار گيرند.   عموم انتصابات غيرنظامي رهبري، دو حوزه اجرايي 
و غيراجرايي )مانند نمايندگي ولي فقيه در استان ها( را دربر مي گيرد كه 
رهبر انقالب در رون��د انتصابات اين دو حوزه به ويژه دس��ته اول، رويكرد 
جوانگرايي را در دس��تور كار قرار داده اند، به طوري كه با احكام جداگانه 
ايشان از ابتداي امسال دو چهره جوان و متولد دهه 50 در دو مجموعه مهم 
سازمان تبليغات اسالمي و نهاد نمايندگي ولي فقيه در دانشگاه ها عهده دار 
مسئوليت شده اند. اين مس��ئله با انتصابات محمد قمي )متولد 1359( و 

مصطفي رستمي )متولد 1351( رقم خورده است. 

نيره ساري

زهرا چيذري
  گزارش  

 براي بدهكاران مهريه
 درست تصميم گيري کنيد

يكي از تأثيرات گراني هاي اخير و نوسانات بازار سكه و ارز، تورم محكومان 
مالي مهريه و افزايش جمعيت كيفري در اين زمينه بود. برخي شنيده ها 
حكايت از اين دارد كه بس��ياري از بانوان به دنبال باال رفتن قيمت سكه 
مهريه هاي خود را به اجرا گذاشتند؛ بي آنكه حتي دادخواستي براي جدايي 
داده باشند. به دنبال اخبار منتشر شده در اين زمينه بود كه خبرهايي از 
كاهش سقف مهريه به نصف شنيده شد و برخي ديگر هم پيشنهادهايي 
داش��تند مبني بر اينكه پرداخت مهريه به نرخ روز عقد محاس��به شود؛ 
موضوعاتي كه شايد كمكي براي اداي دين زوج و جلوگيري از جمعيت 
كيفري محكومان مهريه باشد، اما از طرف ديگر مي تواند اجحاف در حق 

زوجه باشد. 
تصميم گيري در مورد بدهكاران مهريه و ش��يوه درست و قانوني در اين 

زمينه موضوعي است كه هر روز مطرح مي شود. 
حاال هم رئيس مركز آمار و فناوري اطالعات ق��وه قضائيه، آماري از 10 
خواسته قضايي اول كشور ارائه كرده كه طبق آن، اعسار از پرداخت محكوم 
به جزو سومين خواسته است، اعساري كه طبق آمارهاي ميداني بخش 
عمده اي از آن مربوط به همين بدهكاران مهريه مي شود. چندي پيش بود 
كه مديرعامل ستاد ديه نيز با اشاره به افزايش تعداد پرونده هاي محكومان 
مهريه به دليل رشد ناگهاني قيمت سكه گفته بود، برخي افرادي كه در 
حال حاضر در زندان هستند براي مهريه سنگين راهي زندان نشده اند. 
بيشتر آنها كارگراني هستند كه درآمدي كمتر از دو ميليون دارند.  حاال 
سؤال اين است كه راهكار مناس��ب در اين باره چيست تا هم از افزايش 
جمعيت كيفري بدهكاران مالي جلوگيري شود و هم حقوق زن در اين 

بين مدنظر قرار گيرد؟ 
البته در اين خصوص بايد زواياي مختلف را بررسي كرد، اما شايد بد نباشد 

چند مورد را در پروسه وضع قانون براي پرداخت مهريه در نظر گرفت: 
اول: با در نظر گرفتن شرايط اقتصادي امروز هر آنچه كه قرار است تحت 
عنوان به روز كردن قانون مهريه توسط نمايندگان مردم مطرح شود در 

فوريت قرار گيرد و در اسرع وقت بررسي و تصويب شود. 
دوم: در به روزرساني قانون و فرآيند رسيدگي به محكومان مالي مهريه، 
بايد اين نكته را در نظر داشت كه قانون حداقل تا يك سال قبل از آن عطف 
به ماَسَبق و شرايط محكومان سال 97 با وضعيت نوسانات بازار سكه و ارز 

در جايي لحاظ شود. 
سوم: راهكاري انديشيده شود تا شرط حبس و تحمل مجازات كيفري 
براي محكومان مالي مهريه از بين برود و به جاي آن س��اير مجازات هاي 

جايگزين حبس در نظر گرفته شود.  
چهارم: انحصار مهريه در سكه برداشته شود يا بهتر بگوييم، شيوع سكه 
در مهريه از بين ب��رود. ضمن اينكه راه فرار براي آن دس��ته از زوج هايي 
كه قبل از متاركه داراي��ي و اموال خود را از انحص��ار خارج مي كنند نيز 

بسته شود. 

  پليس پايتخت اعالم كرد: نصب داربس��ت، جانمايي تكايا و حركت 
دسته هاي عزاداري نبايد موجب اختالل در تردد در سطح معابر شود. 

  مدير كل مسكن و امور مهندسي كميته امداد گفت: امسال حدود 
۶0 هزار خدمت در زمينه خريد، ساخت و تعمير به مددجويان تحت 

حمايت كميته امداد داده مي شود.
  معاون دادس��تان كل كش��ور در امور فضاي مجازي گفت: بيش از 
چهار ماه از صدور دستور قضايي فيلتر تلگرام گذشته است، اما متأسفانه 

عده اي نگذاشتند  اين دستور به درستي اجرا   شود. 

سخنى در تکریم حوزه و مرجعّیت و سکوالریسم ناپذیرى اسالم و قرآن 


