
 جزئیات شناسایی عامل دستکاری 
نظرسنجی  صداوسیما

رئیس پلیس فتا ناجا از شناسایی عامل دستکاری 
نظرس��نجی جام جم خبر داد و در ذک��ر جزئیات این 
پرونده گفت: متهم یکی از توسعه دهندگان نرم افزار و 
سامانه کدهای دستوری USSD در شرکت پیمانکار 

و مجری انجام نظرسنجی بوده است.
س��ردار وحید مجید اظهار کرد: ب��ه دنبال گزارش 
رسمی و شکایت واحد حقوقی سازمان صداوسیما و یکی 
از مدیران و تهیه کنندگان تلویزیونی مبنی بر دستکاری و 
تغییر غیرمجاز آرای یکی از برنامه های شرکت کننده در 
پنجمین جشنواره مردمی جام جم و نظرسنجی مردمی 

آن، کارآگاهان پلیس فتا وارد عمل شدند. 
وی ادام��ه داد: ب��ا توجه به اهمی��ت موضوع، پلیس 
سایبری کشور ضمن ارائه گزارش به مقام قضایی و تشکیل 
پرونده، بالفاصله هماهنگی الزم را با دادسرای ویژه جرائم 
رایان��ه ای ناحیه 31 تهران انج��ام داد و اقدامات قانونی و 
بررس��ی های فنی - تخصصی به منظور کشف پرونده را 
آغاز ک��رد. پس از انجام بررس��ی های میدانی و پیجویی 
قانونی مس��ئله، با حضور کارشناس��ان فن��ی و تیم های 
مستندس��ازی ادله دیجیتال پلیس فت��ا در اپراتور تلفن 
همراه و شرکت ارائه دهنده خدمات USSD و همچنین 
شرکت مجری و توسعه دهنده نرم افزار مربوطه که پیمانکار 
و مجری فنی و متولی فرآیند سیستمی نظرسنجی مزبور 
بودند، س��امانه های اطالعاتی و سیستم های نرم افزاری و 

سخت افزاری مورد بررسی قرار گرفت. 
مجید بیان کرد: در نهایت، ادله دیجیتال تکمیل کننده 
تحقیقات جمع آوری شد و پس از تحلیل در آزمایشگاه ها 
پلیس فتا عامل دستکاری آرا با تالش فنی کارآگاهان این 
پلیس مورد شناسایی قرار گرفت و نتیجه پیجویی ها به 
همراه گزارش اقدامات جهت س��یر مراحل قانونی بعدی 
به مقام قضایی تحویل داده ش��د. برابر شواهد دیجیتال 
اس��تخراج و بررسی شده، متهم یکی از توسعه دهندگان 
نرم افزار و س��امانه کدهای دستوری USSD در شرکت 

پیمانکار و مجری انجام نظرسنجی بوده است. 
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گروهزيستبوم کمیت��ه پیگی����ری رئی��س 
امداد امام خمینی)ره( با اشاره به اینکه 
وضعیت رس��یدگی به مناطق زلزله زده 
کرمانشاه و مردم این منطقه در اولویت 
ما در س��ال 98 است، گفت: احداث و 
واگذاری 5200 واحد مسکونی در سه 

مرحله انجام شده است.
پروی��ز فتاح در دیدار با اس��تاندار 
کرمانش��اه و رئیس ستاد مدیریت بازار 
کش��ور گفت: 5200 واحد مس��کونی 
در استان کرمانش��اه برای مددجویان 
احداث شده است که اکثر این واحدها 

متعلق به زنان سرپرست خانوار است.
وی افزود: در سه مرحله واحدهای 
مسکونی به مناطق زلزله زده کرمانشاه 
اختصاص پیدا کرده است که در مرحله 
اول 1500 واح��د، مرحله دوم 2500 
و در مرحل��ه س��وم نی��ز 2700 واحد 

مسکونی احداث و واگذار شده است.
فتاح خاطرنش��ان ک��رد: احداث و 
بازسازی واحدهای مسکونی تا نیمه دوم 
سال آینده به طور کلی به پایان می رسد 

و در این خصوص رکورددار هستیم.
رئیس کمیته امداد ضمن تش��کر 
از استاندار کرمانش��اه گفت: کرمانشاه 
نباید از اولوی��ت بیفتد و نباید اینگونه 
باش��د که فقط در هنگام زلزله به فکر 
مناطق بیفتیم بلکه باید از نظر روحی 

و روان��ی نیز اقدامات وی��ژه ای در این 
منطق��ه انجام ش��ود. وی با اش��اره به 
اینکه در سال 98 کرمانشاه در اولویت 
کمیته امداد اس��ت، تصری��ح کرد: کار 
ما تازه ش��روع است و اینکه فقط خانه 
بسازیم نیست. بلکه باید کاری کنیم تا 

زندگی عادی مردم جریان پیدا کند.
فت��اح تأکی��د ک��رد: کار اصلی ما 
پیش روست و اقدامات مثبتی در سال 

آینده انجام خواهیم داد.

 یک میلیارد تومان کمک مردم
در حساب یک سلبریتی

استاندار کرمانشاه نیز در این دیدار 
گفت: سلبریتی که حدود یك میلیارد 
تومان مردم به حساب وی برای کمك 
ب��ه مناطق زلزله زده کرمانش��اه کمك 
کرده بودند پ��ای کار نیامده و اقدامی 

انجام نداده است.
هوش��نگ بازوند با اشاره به اینکه در 
زلزله کرمانشاه 104 هزار خانه تخریب شد، 
گفت: همچنین 13 هزار جایگاه دامی و 7 
هزار واحد تجاری تخریب شد. وی گفت: 
زلزله کرمانش��اه در 9 شهرستان و 1932 
روس��تا خس��اراتی را وارد کرد که تعمیر 
67 هزار واحد در دس��تور کار قرار دارد و 
62 هزار واحد تاکنون به اتمام رس��یده و 
همچنین از 37 هزار واحد احداثی 25 هزار 

واحد به اتمام رسیده است.

بازوند با اشاره به اینکه کمیته امداد 
9 هزار و 400 واحد مس��کونی را احداث 
و بازسازی کرده است، گفت: از این تعداد 
واحد فقط 200 واحد باقی مانده و بقیه 
واحدها تحویل داده شده است. به گفته 
وی همچنین 11 ه��زار واحد دامی و 7 

هزار واحد تجاری به اتمام رسیده است.
اس��تاندار کرمانش��اه ب��ا تاکید بر 
اینک��ه در زلزله کرمانش��اه مردم 269 
میلی��ارد تومان م��واد غذایی کمك و 
توزیع کردند، گفت: 63 میلیارد تومان 
وجه نقد به حساب هالل احمر از سوی 
م��ردم واریز ش��ده اس��ت و همچنین 
22 میلی��ارد تومان مردم به حس��اب 

سلبریتی ها واریز کرده اند.
وی گف��ت: از کمك های��ی ک��ه به 
س��لبریتی ها واریز شده س��ه نفر آنها در 
منطقه در حال انجام کار هستند و فردی 
که حدود یك میلیارد مردم به حس��اب 
وی ب��رای کم��ك به مناط��ق زلزله زده 
کرمانش��اه کمك کرده بودن��د پای کار 

نیامده و اقدامی انجام نداده است.
اس��تاندار کرمانش��اه با بیان اینکه 
مردم در زلزله کرمانشاه برای کمك به 
این منطقه سنگ تمام گذاشتند، گفت: 
اقدام دولت بی نظی��ر بود به طوری که 
اعتبارات بعد از یك هفته ابالغ ش��د و 
در حال حاضر 95 درصد اعتبارات سال 

97 تخصیص یافته است.

هفته های  معموال  اس��فند، درح���اشیه پایان��ی 
فرصتی بود تا فیلم های برگزیده اکران 
ن��وروزی، مخاطب خود را محك بزنند 
و ب��رای تبلیغ��ات و ف��روش آثار خود 

اقدام کنند.
اما امسال برخالف سال های قبل و با 
توجه به استقبال عجیب تهیه کنندگان 
و فیلمس��ازان از زم��ان طالی��ی اکران 
نوروزی و حضور بی��ش از 10 فیلم در 
فهرس��ت متقاضیان، هنوز کار انتخاب 
فیلم ها از س��وی شورای صنفی نمایش 

به سرانجام نرسیده است.
روز گذشته قرار بود جلسه شورای 
صنف��ی نمایش با هدف نهایی ش��دن 
اکران های نوروز 98 برگزار ش��ود، اما 

به یکب��اره و ب��دون هی��چ توضیحی از 
س��وی مسئوالن این شورا لغو شد و به 
اعضا از طریق پیامك اطالع داده ش��د 

که جلسه برگزار نمی شود.
در حالی که رسانه در انتظار اعالم 
فهرس��ت نهایی فیلم ها از س��وی شورا 
بودند، اعضای ش��ورای صنفی نمایش 
از طریق پیامك در جریان لغو جلس��ه 

قرار گرفتند.
در پاس��خ به پیگیری ه��ا، غالمرضا 
فرجی سخنگوی شورای صنفی نمایش 
در گفت وگ��و با مهر ضم��ن تأیید خبر 
برگزار نش��دن جلس��ه، تأکید کرد دلیل 
اصلی برگزار نشدن این جلسه هنوز اعالم 
نشده و این امکان وجود دارد که برگزاری 

این جلسه به روز دیگری موکول شود.

درپ��ی اب��راز بی اطالعی س��خنگو 
از دالی��ل لغو این جلس��ه، با محس��ن 
امیریوس��فی رئی��س ش��ورای صنفی 
نمایش تماس گرفتیم اما امیریوس��فی 
نی��ز حاضر به ارائه توضی��ح درباره لغو 
جلس��ه دیروز ش��ورای صنفی نمایش 

نشد.
در حال��ی که کمت��ر از 10 روز به 
پایان سال باقی مانده و طبق آیین نامه 
اک��ران، فیلم های نوروز بای��د از هفته 
آین��ده روان��ه پرده س��ینماها ش��وند، 
هنوز ترکیب قطعی فیلم ها مش��خص 
نش��ده و تأخیر در معرفی آثار موجب 
س��ردرگمی برخی از صاحبان فیلم ها 
ب��رای آماده س��ازی مقدم��ات اک��ران 

نوروزی شده است.

امامصادقعلیهالسالم:
خداوند عزّ و جّل انسان را برای محّبت بسیار به فرزندانش 

مورد رحمت خود قرار می  دهد.
مناليحضرالفقیهج3،ص482،ح4695

طی مراسمی در پردیس سینمایی  رسانه باغ کتاب تهران، نش��ان یونسکو به گزارش
فیل��م س��ینمایی »23 نف��ر« ب��ا حض��ور مس��ئولین و 

هنرمندان، اهدا شد.
در این مراسم که از س��وی کمیسیون ملی یونسکو 
در ایران برگزار شد، از کارگردان، تهیه کننده و بازیگران 

نوجوان این فیلم سینمایی تقدیر به عمل آمد.
کمیس��یون  دبی��ر 
در  ایران  یونس��کو  ملی 
این مراسم ضمن تشکر 
از عوامل فیلم سینمایی 
»23 نف��ر« گف��ت: م��ا 
ص��دای  و  نماین��ده 
جمه��وری اس��المی در 
ایران در یونسکو هستیم 
و چ��ه زبانی بهتر از هنر 
و سینما که بتواند مردم 

نازنین ایران زمین را نمایندگی کند؟
وی افزود: ما در رش��ته های مختلف هنر با بسیاری از 
کشورهای جهان قابل قیاس هستیم اما در سینما فقط با 
چند کشور می شود فیلم و سینمای ایران را مقایسه کرد و 

این محصول نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران است.
ایوب��ی در ادامه این مراس��م با تش��ریح فعالیت های 

فرهنگی کمیس��یون ملی یونس��کو خبر داد: از امس��ال 
کمیس��یون ملی یونس��کو یك فیلم ایران��ی و چند فیلم 
کوتاه و مس��تند را به عنوان س��فیر جهوری اسالمی در 

کشورهای مختلف نمایش خواهد داد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: خوشحال هستم که این 
راه با فیلم درخشان »23 نفر« آغاز می شود؛ فیلمی که از 
جهت هنری، فیلمنامه، کارگردانی و بازی ها بی نظیر است 
و نشان دهنده عظمت 
م��ردم این س��رزمین 
اس��ت. فیلمی که بعد 
از دی��دن آن به ایرانی 

بودن خود می بالید.
در ای��ن مراس��م 
س��ردار  چون  افرادی 
حسین اشتری فرمانده 
کل ناجا، سردار رحیم 
رهبر  مش��اور  صفوی 
انق��الب، حجت االس��الم پورمحم��دی، حجت االس��الم 

رستمی و... به تماشای این فیلم سینمایی نشستند.
این فیلم به کارگردانی مهدی جعفری اقتباس��ی از 
خاطرات گروهی از رزمندگان نوجوان ایرانی در هش��ت 
س��ال دفاع مقدس اس��ت که از س��ال 1361 به اسارت 

نیروهای عراقی درآمدند.

اعطاینشانيونسکوبهفیلمسینمايی»23نفر«

ونده دکل نفتی صادر شد حکم پر
حکم بدوی رسیدگی به پرونده دکل  ن ا نفتی گمشده روز یکشنبه صادر شد.می�����ز
یك مس��ئول دادگستری اس��تان تهران اظهار کرد: 
روز یکشنبه شعبه بدوی رسیدگی به پرونده دکل نفتی 

گمشده، رأی خود را صادر کرده است.

پرونده دکل نفتی 6 متهم دارد که سه متهم در دادگاه 
حضور دارند و س��ه متهم دیگر نیز در خارج از کشور به سر 
می برند که یکی از آنها مدیرعامل یك شرکت اردنی و دو تن 
دیگر، ایرانی هستند. در این پرونده که پیشتر ارزش آن 78 
میلیون دالر مطرح ش��ده بود، عالوه بر دکل نفتی، موضوع 
یك شناور نیز مطرح است که ارزش مالی پرونده یاد شده را 

تسنیم جمعاً به 121 میلیون دالر می رساند. 

به مناسبت  دكتر على صفرى، شهردار قزوين گفت: 
اسالمى،  انقالب  پيروزى  فجر  چهلمين  فرارسيدن 
زنى  كلنگ  و  افتتاح  برنامه  قزوين  شهرى  مديريت 
پروژه هاى مهم خود را با رويكرد انسان محورى و توزيع 
خصوص  به  شهرى  نواحى  تمام  در  امكانات  عادالنه 

نواحى كم برخوردار، در دستور كار قرار داده است.
در  قزوين  شهردارى  و  شورا  افزود:  صفرى  دكتر 
ُخرد  هاى  پروژه  از  بردارى  بهره  با  تا  است  تالش 
اجراى و  تمام  نيمه  هاى  پروژه  اتمام  تأثيرگذار،   اما 
  پروژه هاى انسان محور و پياده محور، شهرى بانشاط و داراى

 استاندارد هاى زندگى شهرشينى در شأن شهروندان 
فهيم قزوينى ايجاد كند.

پروژه   65 قزوين  شهردارى  كرد:  خاطرنشان  وى 
افزون  اعتبارى  با  زنى  كلنگ  و  بردارى  بهره  آماده 
مناسبت چهلمين  به  كه  دارد  تومان  ميليارد  بر 760 
به شوراها  هفته  تا  اسالمى  انقالب  پيروزى   سال 
 

بهره بردارى مى رسد.
اين مقام مسئول پروژه ملى سافارى پارك را يكى از 
مهم ترين پروژه هاى مجموعه مديريت شهرى قزوين 
بيان كرد و گفت: اين پروژه با اعتبار 10 ميليارد تومان 
و با حضور دكتر كالنترى معاون رئيس جمهور و رئيس 

سازمان محيط زيست كشور به بهره بردارى رسيد. 
اينكه پروژه سافارى پارك يكى  با بيان  دكتر صفرى 
از جاذبه هاى گردشگرى شهر قزوين خواهد شد كه 
به رونق صنعت توريسم استان و تحقق شعار قزوين 
خواهد  شايانى  كمك  مقصد  ترين  نزديك  شاداب؛ 
كرد، افزود: اين پروژه با هدف توسعه زيرساخت هاى 
گردشگرى بوستان باراجين، آشنايى كودكان با حيوانات 
و ايجاد مركز مطالعه و تحقيق در خصوص حيوانات در 
حال انقراض در شمال شهر قزوين در حال اجرا است كه 

سه دره از هفت دره آن به مرحله بهره بردارى رسيد.
آماده پروژه  ديگر  را  آسفالت  كارخانه  پروژه   وى 
 

بهره بردارى شهردارى قزوين اعالم كرد و گفت: اين 
پروژه با اعتبارى افزون بر 10 ميليارد تومان با حضور 

عليرضا آوايى، وزير دادگسترى به بهره بردارى رسيد.
با  با كيفيت مناسب و  شهردار قزوين توليد آسفالت 
پروانه استاندارد براى پروژه هاى عمرانى شهردارى و 
كاهش آلودگى هاى زيست محيطى را از اهداف اجراى 

پروژه كارخانه آسفالت بيان كرد.
دكتر صفرى برقرارى عدالت اجتماعى را از مهم ترين 
اهداف مجموعه مديريت شهرى دانست و گفت: تالش 
تمام  براى  امكانات  عادالنه  توزيع  قزوين  شهردارى 
در  پروژه  چندين  منظور،  بدين  و  است  شهروندان 
مناطق كم برخوردار آماده بهره بردارى دارد و همچنين 
افزايش بودجه اين مناطق در بودجه سال 1398 اعمال 

شده است.
وى تصريح كرد: در راستاى تحقق عدالت اجتماعى، 
و فرهنگى زمين چمن مصنوعى  پروژه هاى عمرانى 
باران،  فرهنگ  خانه  نشاط،  فرهنگ  خانه  ناصرآباد، 
نوين،  ارائه خدمات  به  منفصل شهرى  نواحى  تجهيز 
خانه فرهنگ ايثار، خانه فرهنگ آفتاب، خانه فرهنگ 
عارف، خانه فرهنگ ياس، سالن ورزشى شهيد رفيعى، 
مصنوعى  چمن  زمين  و  جنوبى  نواب  جيبى  پارك 
 شهردارى در مناطق كم برخوردار شهر قزوين آماده

 بهره بردارى است.
ورزشى  مجموعه  كرد:  خاطرنشان  مسئول  مقام  اين 
ناحيه منفصل شهرى چوبيندر  نيز در  رفيعى  شهيد 
وزير  آوايى،  حضور  با  تومان  ميليون   500 اعتبار  با 

دادگسترى مورد بهره برداري قرار گرفت.
اينكه پروژه مجموعه ورزشى  بيان  با  شهردار قزوين 
ناحيه  در  تومان،  ميليون  اعتبار 650  با  فارس  خليج 
رسد،  مى  بردارى  بهره  به  زودي  به  قزوين  مينودر 
تصريح كرد: اين پروژه با هدف افزايش سرانه ورزش 

شهر، توزيع عادالنه امكانات شهرى، كمك به تيم هاى 
ورزشى و افزايش نشاط اجتماعى براى جوانان احداث 

شده است.
دكتر صفرى تصريح كرد: اين پروژه با هدف افزايش 
سرانه ورزشي، ترغيب جوانان به ورزش، غنى سازى 
اوقات فراغت نوجوانان و جوانان، كاهش آسيب هاى 
اجتماعى و افزايش نشاط اجتماعى در ناحيه منفصل 

شهرى چوبيندر احداث شد.
وى با اشاره به اينكه پل معلق يكى ديگر از پروژه هاى 
آماده بهره بردارى است كه در انتهاى جاده سالمت واقع 
شده و با هدف تسهيل در رفت و آمد عابران به بوستان 
باراجين احداث شده است، گفت: اين پل بر روى دره 
مجاور بوستان باراجين احداث شده و از جاذبه هاى اين 

منطقه است.
شهردار قزوين تأكيد كرد: انسان محورى از نكات مهم 
و كليدى مورد توجه مجموعه مديريت شهرى قزوين 
است كه در تالش هستيم در تمام پروژه هاى شهردارى 

لحاظ شود.
دكتر صفرى تصريح كرد: احداث بيش از 10 كيلومتر 
مسير دوچرخه در سطح شهر، ايمن سازى پياده روى 
و دوچرخه سوارى در شهر و ايجاده پياده راه ها از جمله 
انسانى  تحقق  راستاى  در  قزوين  شهردارى  اقدامات 

محورى در شهر است.
وى با بيان اينكه يكى از موضوعات مهم شهر قزوين، 
و  حمل  از  استفاده  افزايش  و  ترافيك  ساماندهى 
كاهش  و  زيست  محيط  منظور حفظ  به  عمومى  نقل 
آلودگى هوا است، تأكيد كرد: نصب سيستم گرمايشى 
و سرمايشى بر روى 60 دستگاه اتوبوس، بازسازى 20 
دستگاه اتوبوس، احداث قسمت تعميرگاهى و بازسازى 
واقع در توقفگاه امام على (ع)، افتتاح اتوبوس مديريت 
بحران، خدمات رايگان به جانبازان و معلوالن، اصالحات 
هندسى اطراف ميدان نصر، نصب بيش از 600 متر مربع 
تابلوى جديد راهنمايى مسير، هوشمند سازى 5 تقاطع 
سطح شهر و سيستم كيپاد از جمله پروژه هاى آماده 
بهره بردارى شهردارى قزوين در حوزه حمل و نقل و 

ترافيك است.
با اعتبار 538  شهردار قزوين از كلنگ زنى 6 پروژه 
ميليارد تومان در شهردارى قزوين خبر داد و گفت: 
پروژه احداث پل هوايى عابر پياده بلوار شهيد لشگرى، 

شرق  ورزشى  سالن  كشورى،  داده)  سنتر(مركز  ديتا 
انديشه،  ورزشى  مجموعه  بهشتى،  شهيد  كمربند 
به  كه  است  هايى  پروژه  سنتر  و سيتى  ملى  بارانداز 
مناسبت چهلمين سال انقالب اسالمى ايران در شهر 

قزوين آغاز مى شوند.
دكتر صفرى گفت: بارانداز ملى با هدف كمك به پويايى 
اقتصاد شهرى و توزيع و تأمين ميوه، تره بار و خشكبار 
استان هاى غربى كشور با اعتبار 5 ميليارد تومان در 

دهه فجر آغاز به كار مى كند.
شهرى  مديريت  مجموعه  اولويت  كرد:  تصريح  وى 
وسيله  بدين  تا  است  تمام  نيمه  هاى  پروژه  اتمام 
اسباب تسهيل در عبور و مرور وسايل نقليه و افزايش 

رضايتمندى شهروندان مهيا شود.
اين مقام مسئول خاطرنشان كرد: با اتمام پروژه هايى 
مجموعه  (ع)،  رضا  امام  غيرهمسطح  تقاطع  چون 
مديريت شهرى با فراغ بال و آسودگى بيش تر به انجام 

امور شهروندان و خدمات رسانى بهتر مى پردازد.
توسعه  بوستان،   34 بازپيرايى  پروژه  صفرى  دكتر 
بازيگاه  بستر  سازى  ايمن  اى،  قطره  آبيارى  سيستم 
بوستان ها، احداث 19 بازيگاه در بوستان هاى سطح 
شهر و نوسازى وسايل بازى بوستان ها و احداث فضاى 
سبز در چهار بوستان را از پروژه هاى آماده بهره بردارى 

در حوزه پارك ها و فضاى سبز شهر قزوين اعالم كرد.
سنگى  ديوار  نادرى،  راه  پياده  كرد:  خاطرنشان  وى 
رودخانه ياليان، پياده راه طالقانى، احداث پارك مجتمع 
ميرداماد، پارك جيبى ياران، بلوار ايران و شبكه فيبر 
انقالب  پيروزى  سالگرد  چهلمين  مناسبت  به  نورى 

اسالمى ايران به بهره بردارى مى رسد.
شهردار قزوين تصريح كرد: شهردارى ها پيشانى نظام 
جمهورى اسالمى ايران هستند و خدمات و عملكرد 
اعتماد و  شهروندان  دلگرمى  باعث  آنان،   شايسته 

 بيش تر آنان به نظام خواهد شد.

دكتر على صفرى، شهردار قزوين خبر داد

«افتتاح و كلنگ زنى 65 پروژه شهردارى قزوين  با اعتبار 762 ميليارد تومان در چهلمين سال پيروزى انقالب اسالمى»
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