بازار
New Tab

سخت

معرفی کرومبوکهای تازه
ایسوس

بوگ
ایسوس اخیرا از یک نمونه جدید کروم
 14اینچی رونمایی ک����رده که دارای  4درگاه
بی و لوالی صفحه نمایش  180درجهای
اس
یو
است.
ب����وک جدید که
فن��اوران -ای����ن کروم
 Chromebook C423ن����ام دارد ،در
دو مدل عرضه ش����ده؛ اولی مجهز به صفحه
نمایش لمس����ی  FHDو پردازش����گر چهار
ای اینتل پنتیوم  N4200اس����ت و
هس����ته
دومی نیز ب����ا صفحه نمای����ش  HDعرضه
شده و درون آن از پردازش����گر اینتل سلرون
ای  N3350اس����تفاده ش����ده
دو هس����ته
است.
ه����ا دارای  8گیگابایت
هر دو ای����ن مد ل
 SDRAMو  32ی����ا  64گیگابای����ت فضای
ذخیرهسازی  eMMCهستند.
بی نوع  Aو
اس
ها دو درگاه یو
در این دستگاه
دو درگاه نوع  Cهم تعبیه شده است.
دی و خروجی
اس
همچنین ش����کاف میکرو
کم با
متری ب����ه همراه وب
هدفون  3/5میلی
ها وجود
رزولوش����ن  HDدر هر دو این مدل
دارد.
گوید لوالی صفح����ه نمایش
ایس����وس می
این دس����تگاه را که  180درج����ه قابلیت باز
ش����دن دارد ،مورد آزمونهای طوالنی مدت
قرار داده و این دس����تگاه  20ه����زار بار باز و
بسته شدن را بدون مشکل پشت سر گذاشته
است.
ایس����وس هنوز زمان عرض����ه و قیمت این
رسد
بوک را عالم نکرده ولی به نظر می
کرو م
برای رقابت با کروم بوک  x360اچپی قیمتی
زیر  599دالر ب����رای این محص����ول تعیین
کند.
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فناوران -کنیچیرو یوشیدا ،رییس شرکت سونی تایید کرد که این شرکت در حال کار روی نسخه بعدی کنسول بازی پلیاستیشن است؛ دستگاهی که احتماال  PS5نام نخواهد
سونی در حال کار روی
داشت .وی در گفتوگویی با فایننشال تایمز افزود :چیزی که در حال حاضر میتوانم بگویم ،این است که ارایه نسل بعدی سختافزار کنسول بازی ضرورت دارد .او البته در این رابطه
پلیاستیشن جدید است توضیح بیشتری نداد ،ولی منابع خبری فایننشال تایمز اعالم کردند که احتماال این دستگاه جدید از نظر معماری داخلی تفاوت چندانی با نسخه قبلی این کنسول بازی نخواهد داشت.

فیسبوک از دستگاه تماس ویدیویی «پورتال» رونمایی کرد

های «پورتال»
شرکت فیس بوک دو دستگاه جدید به نام
و «پورتال پالس» را برای برقرای تماس ویدیویی رونمایی
کرده است.
مهر  -بر اساس گزارش وب سایت انگجت ،فیس بوک به
تازگی از دو دستگاه جدید برای ارتباط ویدیویی رونمایی کرده
های جدید به نامهای  Portalبا قیمت  ۱۹۹و
است .دستگاه
 Portal+با قیمت  ۳۴۹دالر عرضه میشوند.
ها اکنون برای تحویل ماه نوامبر پیش فروش
این دستگاه
میشوند .دس���تگاههای مذکور دوربینهایwide angle
مجهز به هوش مصنوعی هستند که کاربران را در اطراف اتاق
دنبال میکنند و چش���م انداز تصویر را براساس آن تنظیم
کنند .این ویژگی انتقاد کارشناسان امنیتی را برانگیخته
می
است.
دستگاه  Portal +نس���خه ای بزرگتر با نمایشگر 15/6
اینچی و وضوح  ۱۰۸۰پیکسل است .پورتال نیز نمایشگر ۱۰
توانند هنگام
اینچی با وضوح  ۷۲۰پیکسل دارد .کاربران می
تماس ویدیویی بین دو حالت پرتره و منظره انتخاب کنند.
هر دو دستگاه دوربینی  ۱۲مگاپیکسلی و دو میکروفون در
پشت و جلو دارند.
ها با زاویه ۱۴۰
دوربینهای  ۱۲مگاپیکس���ل این دستگاه
درجه از هوش مصنوعی استفاده میکنند تا تصویر کاربر را با
توجه به حرکت او در اتاق تنظیم کنند.

دوربینهای ۱۲
مگاپیکسل این
دستگاهها با زاویه
 ۱۴۰درجه از هوش
مصنوعی استفاده
میکنند تا تصویر کاربر
را با توجه به حرکت او
در اتاق تنظیم کنند

ش���ود ،به
این ویژگی که  Smart Cameraنامیده می
طور اتوماتیک تصویر را براس���اس افرادی که وارد یا خارج
کنند
میشوند ،تنظیم میکند .هنگامیکه کاربران حرکت می
دوربین طوری تنظیم میش���ود که آنها را در قاب تصویر
بگنجاند.
های پورتال و پورتال پالس برای برقراری و دریافت
دستگاه
کنند.
تماس ویدیویی از فیس بوک مس���نجر استفاده می
عالوه برآن این دستگاهها با دستیار صوتی آمازون یکپارچه
شده اند که طیف وسیعی از اپلیکیشنها مانند اسپاتیفای و

پاندورا را فعال میکند .همچنین عالوه بر دستورهای عادی
مانند کنترل وضعیت آب وهوا و سفارش خرید مواد خوراکی
را انجام میدهند.
کاربران این دس���تگاهها میتوانند با گفتن جمله «هی
های پورتال
پورتال» تماس ویدیویی برقرار کنند .دس���تگاه
همچنین مجهز به بلندگوی بلوتوثی و یک بلندگوی دیگر
شود.
هستند که با صوت فعال می
توان برای
های پورتال را می
در کنار این موارد ،دس���تگاه
نمایش ویدیو از اپلیکیشنهایی مانند فیس بوک واچ و فود
نتورک استفاده کرد.
فیس بوک سعی کرده در این محصول به حریم خصوصی
کاربران توجه کند .هنگامی که تماسی برقرار میشود ،پس
شود .این
از قبول آن از س���وی گیرنده ،دوربین روشن می
های مش���ابه دیگر در بازار چنین
درحالی است که دستگاه
قابلیتی ندارند.
فیس بوک همچنین قابلیت غیرفع���ال کردن دوربین و
میکروفون در هر دو دس���تگاه را فراهم کرده است .کاربران
میتوانند یک پس���ورد  ۱۲کاراکتری برای قفل نگه داشتن
دستگاه به کار گیرند.
فیس بوک از یک سال قبل س���اخت دستگاههای چت
 Portalرا آغاز کرده بود اما به دلیل رس���وایی کمبریج
آناالیتیکا آن را رها کرد.

فناوری

شرکت سامسونگ قصد دارد میزبان برگزاری چند رخداد در جریان بازیهای
المپیک  ۲۰۱۸جوانان در بوینس آیرس آرژانتین شود که هدف از آنها انتقال
روحیه انجام ناممکنها در میان مخاطبان جوان المپیک اس���ت .سامسونگ
جزو حامیان کمیته بینالمللی المپیک در حوزه تامین تجهیزات مخابراتی و
ارتباطاتی است.
فناوران -بر اساس این تصمیم در جریان بازیهای المپیک جوانان ،ورزشکاران
و هواداران میتوانند پیشرفتهترین فناوریهای سامسونگ را تجربه کرده و ضمن
ثبت خاطرات ماندگار خود در المپیک ،آنها را به راحتترین شکل با دیگران هم
به اشتراک بگذارند.
براس���اس این برنامه مجموعهای از تجربههای تعاملی و فراگیر در غرفه
«نمایشهای المپیکی سامسونگ» در اختیار هواداران قرار خواهد گرفت که
تمرکز آن بر جدیدترین محصوالت و فناوریهای ارتباطاتی ،از جمله گوشیهای
گلکسی  S9و S9+و البته ترکیب گیر IconXبا گوشیهای گلکسی S9
و S9+و تبلت گلکسی  Tab S4خواهد بود.
در این برنامه دو غرفه «نمایشهای المپیکی سامس���ونگ» ،یکی در پارک
المپیک جوانان و یکی در بازار بزرگ آباستو ایجاد خواهد شد .این دو غرفه به روی

پرونده کالســه  9509988316000507شــعبه  111دادگاه کیفری دو شهر
کرمانشاه  111جزایی سابق تصمیم نهایی شماره  9709978313400687شکات
 -1نماینده دادســتان  -2بیمــه کارافرین با وکالت خانم مژگان قنبری ســیاه بیدی
فرزند یار محمد به نشــانی گــرگان خیابان چهل متری مطهــری مقابل هتل داریوش
ســاختمان وکال طبقه دوم و آقای کیوان کیادی فرزند محمود به نشــانی خ  40متری
شــهید مطهری مقابل هتل داریوش ساختمان وکال ط  2کد پستی - 6713978318
 -3ســهامی بیمه ایــران با نمایندگی اقــای احمدی مهدوی فرزند محمود به نشــانی
کرمانشــاه دبیر اعظــم نمایندگی بیمه ایران  -4بیمه معلم با نمایندگی اقای افشــار
فالحی به نشــانی  -5بیمه نوین به نشــانی کرمانشاه متهمین  -1اقای اشکان شیری
گام کبودی فرزند جهانشاه با وکالت اقای محمد رضا پور نجف فرزند دیاله به نشانی
کرمانشاه  22بهمن چهارراه چاله چاله نبش گلشن کد پستی -2 - 6714784676
اقای حمید رضا قدمی ســه چکانی فرزند فتاح بگ به نشــانی ایالم هلیالن روســتای
کبود  -3آقای هادی صبوری  -4اقای حســین زنگینه وندی فرزند افشــار  -5اقای
محمــد جواد عزیزی  -6اقای کیــوان حیدری  -7اقای کیوان کریمــی  -8اقای امید
اختیاری فرزند هاشم همگی به نشانی متواری  -9اقای نادر حسن اباد قارلق فرزند
محمود به نشــانی کرمانشــاه  -10اقای محمد مهدی اســماعیلی فرزند مراد علی به
نشانی استان کرمانشــاه شهرستان کرمانشاه شهر کرمانشــاه کیهانشهر خیابان دوم
نبش گلستان  4نبش جانبازان  -11اقای علی همتی فرزند براتعلی به نشانی استان
کرمانشاه شهرستان کرمانشاه شهر کرمانشاه شهیاد کوچه برادارن پالک -12 - 17
آقای میالد دژکام فرزند شاپور به نشانی کرمانشاه کیهان شهر میدان اول بلوم دوم
کوچه عبدالمجید کریمی پالک  -13 -33اقای امیر حســین ملکی فرزند علی عباس
به نشــانی اســتان کرمانشاه شهرستان کرمانشــاه شهر کرمانشــاه خیابان  45متری
بســیج روبرو هیئت محبان حضرت زهرا لوازم خانگی ارین  -14اقای مجید اکبریان
فرزند ایمان به نشــانی کرمانشــاه کیهانشــهر خیابان  20متری برق گلستان  2پالک
 -15 -17اقای محســن فتاحی فزراله فرزند ســبز علی به نشانی کرمانشاه شهرک
نوکان شــهرک یاســین  -16اقای احســان هاشــمی فرزند صید علی با وکالت اقای
محمدر ضا پور نجف فرزند یداله به نشــانی کرمانشــاه  22بهمــن چهارراه چاله چاله
نبش گلشن کد پستی  -17 -6714784676اقای مهدی صفاتی تبار فرزند اساله
با وکالت اقای جالل گل محمدی فرزند محمد مراد به نشانی کرمانشاه کرمانشاه دبیر
اعظــم روبروی بانک ســپه طبقــه فوقانی لبــاس دیپلمات ط  2واحــد  -18 -5اقای
نورالدین ملکی نژاد فرزند علی کرم به نشانی استان کرمانشاه شهرستان کرمانشاه
شــهر کرمانشاه شهرک رسالت فاز  2کوچه شهید قاسمی پالک  -19 -23اقای میالد
صفائی تبار فرزند اســداهلل با وکالــت اقای فریدون فالحی فرزند نجات به نشــانی
کرمانشــاه کرمانشــاه کرمانشاه سه راه مسکن روبروی شــورای حل اختالف اتهام ها
 -1کالهبــرداری  -2شــروع بــه کالهبــرداری بســمه تعالــی گردشــکار بــه موجب
کیفرخواســت های صادره از دادســرای عمومی و انقالب کرمانشــاه به شــماره های
 -9510438315110007مورخــه -961043831510955 -1395/8/23
مورخه  1396/3/3و  -96510438315107072و -9610438315112003
مورخــه  96/11/16و  - 9710438315104002مورخــه  1397/5/1آقایــان
 -1محمد مهدی اسماعیلی فرزند مراد علی  -2مجید اکبریان فرزند ایمان  -3امیر
حســین ملکــی فرزند علی عبــاس  -4نورالدین ملکــی نژاد فرزند علــی کرم متهم
هســتند به شــروع به کالهبرداری با ایجاد تصادف ســاختگی جهت استفاده از بیمه
ایارن  -5احسان هاشمی فرزنمد صید علی با وکالت اقای محمدر ضا پور نجف متهم
اســت به شروع به کالاهبرداری با اســجاد تصادف ساختگی و ایجاد تصدف ساختگی
منجــر بــه اخــذ دیه ســه فقــره کالهبــرداری بــا اخذ دیــه از بیمــه معلم بــه مبلغ
 186/352/000ریــال بیمــه کار افرین مبلــغ  294/318/000ریال بیمه ایران
 285/934/800ریــال  -6میــالد صفایی فرزند اســداله با وکالــت اقای فریدون
فالحی متهم است به شروع به کالهبرداری با ایجاد تصادف ساختگی موضوع شکایت
بیمه ایران و ایجاد تصادف ســاختگی سه فقره منجر به سه فقره کالهبرداری با اخذ
دیه از بیمه کارافرین مبلغ  167/850/000ریال بیمه نوین  25/987/500ریال
بیمه ایران  156/750/000ریال بیمه ایران  -7اشکان شیری گلم کبودی فرزند
جهانشــاه با وکالت اقای محمد رضا پور نجف متهم اســت به مشــارکت در شــروع به
کالهبرداری با ایجاد تصادف ســاختگی موضوه شــکایت بیمه ایران و کالهبرداری با
ایجاد تصادف ســاختگی منجر به اخذ دیه به مبلــغ  120میلیون ریال از بیمه ایران
 -8میالد دژکانم فرزند شاهپور متهم است به کالهبرداری با ایجاد تصادف ساختگی
و اخــذ دیه بــه مبلغ  137/940/000ریــال از بیمه کار افرین  -9محســن فتاحی
نوراله فرزند ســبز علی متهم اســت به کالهبرداری با ایجاد تصادف ساختگی و اخذ
دیــه بــه مبلــغ  103/200/000ریال از بیمــه کار افرین  -10علــی همتی فرزند
براتعلی متهم اســت به کالهبرداری به عنوان راننده حین تصادف ساختگی منجر به
اخذ دیه توسط اقایان محسن فتاحی و میالد صفایی  -11حسین زنگنه وندی فرزند
افشار متهم اســت به کالهبرداری با رانندگی خودرو حین تصادف ساختگی منجر به
اخذ دیه توسط اقایان احسان هاشمی و میالد دژکام  -12کیوان صیدی فرزند تیمور
متهم اســت به کالهبرداری با رانندگی خودرو حیبن تصادف ســاختگی منجر به اخذ
دیه توســط اقــای مهدی صفایی تبار و نادر حســین ابادی  -3حمید رضا قدمی ســه
چکانی فرزند فتاح متهم است به کالهبرداری با ایجاد تصادف ساختگی منجر به اخذ
دیــه بــه مبلغ  100/320/000ریــال بیمه معلم  -14کیوان کریمی ســرونو متهم
اســت بــه کالهبــرداری بــا ایجــاد تصــادف ســاختگی منجــر به اخــذ دیه بــه مبلغ
 301/518/600ریــال از شــرکت بیمه ایران  -15هادی صبوری متهم اســت به
کالهبرداری به عنوان راننده مقصر منجر به اخذ دیه توسط میالد صفایی  -16محمد
مهــدی صفایی با وکالت اقای جالل گل محمدی متهم اســت به کالهبــرداری با ایجاد
تصادف ســاختگی منجر به اخذ دیه به مبلغ  287/550/000ریال از شــرکت بیمه

ایــارن  -17نادر حســن ابــادی قارلقی متهم اســت به کالهبــرداری با ایجــاد تصادف
ســاختگی با اخذ دیه از شرکت بیمه ایران به مبلغ  222/000/000ریال  -18محمد
جــواد عزیــزی  -19امید افتخاری متهم هخســتند به شــروع به کالهبــرداری با ایجاد
تصادف ســاختگی موضوع شکایت بیمه معلم با مدیریت اقای افشار فالحی بیمه ایران
با نمایندگی اقای علی اکبر حســینی جبلی خانم مژگان قنبری به وکالت از شــرکت بیمه
کار افرین و شکایت شرکت بیمه نوین و کیفرخواست صادره از دادسرا حسب شکایت
نمانیــده بیمه ایارن بدین شــرح در مورخه  94/12/15در منطقه چاالبه بیســتون به
کرمانشــاه آقــای مجید اکبریان به عنــوان راننده مقصر معرفی طــی حادثه مدعی بوده
خودرو پیکان واژگون شــده سه نفر به نام های امیر حسین ملکی نورالدین ملکی نژاد
محمد مهدی اســماعیلی مدعی مجروح شــدند در شــعبه  20دادیاری کرمانشــاه مطرح
گردید ســپس به شــعبه  110دادگاه کیفری دو کرمانشــاه ارجاع و ان دادگاه با مطالبه
پرونده شــعبه  9بازپرســی دادســرا کرمانشــاه به اقرار متهمین زیان دیدگان حادثه
صــوری مبنــی بر ایجاد جراحات عمدی بر اعضای بدن توســط اقایان اشــکان شــیری و
احسان هشامی و میالد صفایی که در شعبه  110حکم برائت به موجب دادنامه شماره
 9509978313301070مورخــه  95/9/23صادر و قطعیت یافته اســت همچنین
متعاقب شــکایت شرکت بیمه ایران فرد تنظیم کننده کروکی حادثه اقای منصور باوند
پور به اتهام گزارش خالف واقع در شــعبه  103دادگاه کیفری دو شهرستان کرمانشاه
محکوم خود شــاهدی بر ادعای صوری بودن حادثه میباشــد و همچنین متهمان اشــکان
شــیری احســان هاشــمی و میالد صفایی حســب صفحات  223و  224پرونده منزل به
مدت  10روز از شــخصی به اسم نوراله خدادادی اجاره نموده در ان مبادرت به انجام
عملیــات مجرمانــه نمــوده اند و متهمــان در پلیس آگاهی بــه بزه اقرار نمــوده اند در
صفحات  210 -205منعکگس اســت و شروع به کالهبرداری متهمان محرز است و در
خصوص تنی چند از متهمان با عنایت به حادثه مذکور و همچنین وقوع حوادث مشــابه
در زمانهــای نزدیــک به هم منجر به اخذ وجه از شــرکت بیمه ایران و شــرکتهای دیگر
نمــوده اند که انتســاب بــزه در این خصوص محرز اســت اقای میالد صافــی به عنوان
دوچرخه ســوار با اقــای هادی صبوری تصادف نموده اند و ســپس مدعــی تصادف در
شهرستان سنندج شده است و در سال  95مدعی تصادف و اخذ خسات از علی ناصری
گردیده است اقای احسان هاشمی در سال  92مبلغ  280میلیون ریال و اشکان شیری
در ســال  1393مبلغ  120میلیون ریال از بیمه ایران اخــذ نموده اند اظهارات وکیل
شــرکت بیمه کار افرین بدین شــرح حسب محتویات و اظهار ندامت اقایان امیر حسین
ملکــی محمد مهدی اســماعیلی نورالدین ملکــی و مجدی اکبریان ضمــن اظهار منبی بر
اینکه با توجه به شرایط اقتصادی و مشکالت خانوادگی و جبران هزنیه دانشگاه با قبول
پیشــنهاد یکی از هم محله های خویش به نام احســان هاشــمی منبی بر ایجاد تصادف
ساختگی و تحصیل نامشروع از منابع بیمه ها ایراد جرح عمدی با اندام همدیگر نمودند
و با مشــارکت میالد رضایی و اشــکان شــیری در مورخه  94/12/15با خودرو سواری
پیکان به شــماره پالک  12ق  884ایران  19تصادف ســاختگی ایجاد حســب اظهارات
اقای مهدی اســماعیلی صفحه  82پرونده به منزل احســان هاشمی رفته بنده را اغفال
در مورخه  94/12/15شــش میلیــون توما از وی گرفته از مــن و عمویم  12میلیون
تومان اخذ اقای هاشــمی به میالد صفایی و اشــکان شــیری همگی از دوســتان احسان
هاشمی میباشد گفته مایع بیهوشی با اب معدنی اورده و میالد صفایی با چکش به دماغ
من کوبیده دماغ مرا شکست با لوله به دست وی زده احسان هم با انبر دست اقثدام
مینمود میالد به تیغ به صورتم زد احســان با مامورین هماهگی نمود  24ساعت کروکی
تصادف اراه نمودند بشــرح صفحات  332و  333احســان هاشــمی منزل مسکونی 20
روز از نوراله خدادادیان اجاره نموده اســت بشرح صفحه  196پرونده میالد صفایی با
اقرار خویش له شرکت بیمه ایران کامال موضوع صحنه تصادف و ایجاد حادثه در منزل
احسان هاشمی با سناریوی ساختگی احسان هاشمی صورت میگرید جراحات تا حدودی
یکسان از نوع دامیه و حارصه است با توجه به دستور قاضی محترم در جلسه قبلی به
کمیســیون پزشکی معرفی متاســفانه متهمین به کمیسیون مراجعه ننموده اند و مدعی
عدم توانایی مالی شدند فقط مبلغ ناچیز  170هزار واریز کردند خودرو استفاده شده
منجر به مطالبه خســارت از شرکت موکل به شماره  12ق  844ایران  19همان خودرو
در تصادف ساختکی علیه شرکت بیمه ایران است کالهبرداری متهمان محرز است اکثر
تصادف ها در شــب بوده اســت در صفحه  76و  82پرونده اقایان امیر حسین ملکی و
اســماعیلی و نورالدین ملکی اقرار نمودنه احســان هاشمی با ستوانیکم اکبر باوند پور
تماس و هماهنگی داشته اند ظرف  24ساعت کروکی تصادف به انها تحویل نموده اند
تواریــخ وقوع تصادفهای ســاختگی  1392/9/15و  1396/6/1بوده اســت متهمین
احســان هاشــمی  294/318/000ریــال میــالد دژکام  137/940/000ریال میالد
صفایی تبار  167/850/000ریال محســن فتاحی مرزاتله  103/200/000ریال از
شرکت موکل اخذ نموده اند مقصر حادثه ساختگی مورخه  1393/1/30حسین زنگنه
ونــدی و متهمین احســان هاشــمی و میــالد دژکام در بزرگراه امام خمینــی با خودروی
سواری پیکان و حادثه مورخه  93/6/1جاده سنندج کامیاران راننده مقصر علی همتی
و مصدومین محســن فتاحی و میالد صفایی تبار میباشــد خواســتار رســیدگی هستیم
شــرکت بیمــه معلم الیحه دفاعیه ارائه نموده اند بدین شــرح احســان هاشــمی میالد
صفایــی تبــار و حمید رضا قدمی در ســال  91و  92اقدام به ایجاد تصادف ســاختگی
نموده و اخذ خسارت به مبلغ  286/672/000ریال نمودند محمد جواد عزیزی و امید
بختیاری با تشــکیل پرونده خســارت مالی از این شرکت خســارت دریافت نمودند یک
دســتگاه ســواری پراید به شــماره انتظامی  225ص  85ایران  19بــه رانندگی میالد
صفایی تبار با یک دستگاه موتور سیکلت هوندا برخورد هویت راکب در کروکی نامعلوم
قید نمودند در اثر برخورد دو نفر ترک نشــینان موتور احســان هاشــمی حمید قدمی
مجروح گردیدند وفق نظریه پزشکی صراحتا تاکید در صضورت اثبات ایجاد حین حادثه
صدمات در اثر جسم سخت ایجاد شده است که ساییدگی خلف بازوی چپ و خلف ساعد
چــپ قســمت خارجی ســاق پای چپ و خلف ران چپ مشــهود اســت ارتباطــی با حادثه
ترافیکــی نــدارد که در نهایت با صدور رای و محکومیت میالد صفایی حســب دســتور

مراجعهکنندگان به غرفههای سامسونگ همچنین میتوانند با تکمیل انواع
تجربهای تعاملی عرضه شده در این غرفهها ،برنده حداکثر هفت پین مخصوص
شوند که شرکت سامسونگ آنها را با هدف توسعه روح المپیک ،با تمهای ورزشی
و فرهنگی ،طراحی کرده است.
در بخش دیگری از این برنامه و با هدف کمک به فراگیر شدن روح المپیک،
شرکت سامسونگ در تعدادی از فروشگاههای منتخب خود ،به مراجعهکنندگان
کارت ورود به بازیهای المپیک جوانان بوینس آیرس  ۲۰۱۸را اهدا خواهد کرد.
با استفاده از این کارت شما بدون پرداخت هیچ هزینهای میتوانید به چهار پارک
المپیک جوانان و ورزشگاه محل برگزاری بازیها و نیز  ۱۲۰۰فعالیت فرهنگی
در حاشیه المپیک وارد شوید .تا کنون نزدیک به  ۶۰۰هزار درخواست برای
این کارتها بررسی شده است .این کارتها به شکل گردنبندهای الکترونیکی
عرضه خواهند شد.
حمایت سامسونگ از بازیهای المپیک از سال  ۱۹۸۸و المپیک سئول آغاز
شد .این شرکت سپس سطح حمایت خود را افزایش داده و در المپیک ۱۹۹۸
ناگانو به حامی جهانی این بازیها تبدیل شد .المپیک جوانان  ۲۰۱۸بوینس
آیرس در روزهای  ۶تا  ۱۸اکتبر امسال در بوینس آیرس برگزار میشود.

قضایی  186/352/000ریل در وجه احسان هاشمی و مبلغ  100/32/000ریال به
اقای حمید قدمی پرداخت گردید میالد در مواجهه با سایر متهمان نورالدین ملکی نژاد
ذکر نموده قبول دارم به منزل واقع در کیهانشهر رفتیم با رضایت متهمین دو سه عدد
امپول به دســت نورالدین ملکی نژاد زدم دســتش را شکستیم چند ضربه با رضاقت
امیر حســین ملکــی و با صارار خودش بــه دماغش زدیم در تصادف کــه با اقای صبور
یداشــتیم وقتی به منزل رســیدم چند زخم به بدنم اضافه نمودم امید بختیاری بابت
خســارت مالــی  4/600/000و محمد جواد عزیزی بابت خســارت مالی 2/300/000
ریال اخذ نمودند شرکت نوین علیرغم ابالغ وقت رسیدگی حاضر نشده و الیحه دفاعیه
ارائه ننمودند حســب اظهارات نماینده حقوقی شرکت بدین شرح در تحقیقات دادسرا
اقای میالد صفایی تبار مبلغ  25/987/500ریال با ایجاد تصادف ساختگی اخذ نموده
اند اظهارات متهم ردیف اول بدین شــرح فکر کنم در مورخه  1394/12/15اشــکان
شــیری خواهر زاده احســان هاشمی در کیهانشهر بودیم در اشــگاه اشکان میامد نگاه
میکرد یک روز ســر بحث باز کرد گفت چرا ایــن طوری زندگی میکنید خودرو ندارید با
صحنه ســاری برای تمام مردم کیهاشــنهر تصادف ســاختگی ایجاد کردم پپاشــنا دارم
احســان هشــامی دایی من اســت  7الی  6میلیون بیار میخواهم به راهور و پزشــکی
قانونی بدهم پرونده ســاختگی درست کنم بیمارســتان اشنا دارم شش میلیون دادم
اشــکان واسطه بود رفتیم خانه ای در کیهانشهر مال احسان بود مجید اکبری همسایه
ما است امیر حسین و نورالدین نمی شناسم اشکان اورد ساعت  4الی  5به خانه ای در
کیهانشــهر رفتیم من و مجید با هم رفتیم احســان هاشمی اشکان شیری میالد صفایی
قلیان میکشــیدند امیر حســین و نورالدین هم بودند امپول به دست نورالدین زدند
میالد ســفایی با لوله آهنی دســت وی را شکست دندان مرا با سیم شکست دماغ امیر
ملکی با امپوی ســر کرد میالد صفایی شکست احسان و اشکان زنگ به فردی در پلیس
راهور به اســم باوند پور زدند گفت االن شــیفت من تمام میشود پول شما میرود من
قرص خوردم ســوار پیکان شــدم خودرو  206میالد صفایی بود خوردو واژگون کردند
احسان امد کفر کرد مجددا سوار پیکان شوید شوید زمانی داخل خودرو بودم بعد از
این جریان احســان زنگ زد تهدید میکرد پول بیار پزشــکی جراحت شــما را رد کرده
اســت یک شــب در خانه ما امدند درب زندنــد گفت بیرون بیا  5الــی  6نفر با خودرو
احســان هاشمی با شمشیر خوســتند مرا داخل خودرو ببرند موضوع را به پدرم اعالم
نمودم و ســپس ســاختگی بودن تصادف بیان کردیم اظهارات متهــم ردیف دوم بدین
شرح دوســت اســماعیلی هم محله در کیهانشهر هستیم اشــکان یک مرتبه کیهانشهر
دیدم گفت چه کاره هستید گفت کسی میشناسید صحنه ساری تصادف کنیم چند سال
پیش انجام داده ام یک روز اشکان با اسماعیل امدند تعجب کردم اسماعیل با این اقا
رفیق اســت من و اسماعیل با اشکان شیری رفتیم داخل منزل احسان هاشمی و میالد
صفایی و نورالدین و امیر حســین از قبل نمیشــناختم ساعت بعد از ظهر بود ساعت 4
الی  55احســان قلیان میکشــید یک نفر به احســان زنگ زد جواب داد خان داریم می
اییــم بعد پرســیدم گفت پلیس راهور اســت منتظر ما اســت اســم وی نگفت دندان
اسماعیل با سیم چین توسط اشکان شکست خواستم بروم احسان نگذاشت تهیدد کرد
گفت ما را لو میدهید قرار شــد راننده باشــم دماغ امیر حســین شکستند چیزی کنار
دماغش گذاشــتند و با چکش پالســتیکی زد دست میالد شکاند کروکی احسان هشامی
بــه بیمارســتان اورد میــالد رضایی با  206خط ترمــز انداخت هوا تاریک شــد نزدیک
کارخناه ارد بیگلری خوردو احســان به لب پرتگاه برد ســه نفری احسان اشکان و میالد
هول دادند پرتگاه سه متر بود خودرو علطید روی چرخ مستقر شد احسان گفت خودت
به بیهوشــی بزن و طرف راننده نشســتم احسان و میالو اشــکان رفتند متهمان ردیف
سوم و چهارم علیرغم ابالغ حاضر نده ظهارات انها در تحقیقات دادسرا اخذ شده است
اظهارات متهم ردیف پنجم احسان هشامی بدین شرح اظهارات نزد پلیس آگاهی قبول
نداترم ســایر متهمان با من دشــمنی دارند ســال  91یا  92روســتای جاللوند در حال
حرکــت با موتــور دایی من حمید رضا قدمــی بودیم با خودرو پراید میــالد صفایی تبار
تصادف کردیک از ان موقع اشنا شدیم دو نفر مصدوم شدیم دیه گرفتیم مرتبه دوم
به همراه خواهر زاده ام اشــکان شــیری در اسالم اباد تصادف کردیم خودرو پیکان به
ما زد راننده موتور بودم دیه به مبلغ بیست و هشت میلیون گرفتم تصادف بعدی چهار
ماه بعد چند کیومتری بعد از صحنه بود راننده حسین زنگنه وندی بود ساعت شب بود
دیه گرفتم اظهارات متهم ردیف ششــم میالد صفایی بدین شرح منزل کیهانشهر رفتم
داخل منزل نرفتم خانه دیوار به دیوار ماست محل تصادف نرفتم اطالع ندارم اظهارت
نزد پلیس آگهای اقای محمودی قبول ندارم یک مرتبه با پســر داییم سال  91به اسم
فرشــاد ســاعت  9شــب درب دادگاه با خودرو پیــکان تصادف کردیم بیمــه ایران بود
تصــادف بعدی بیمه کار افرین از ســنندج ســاعت  6عصر هوا تاریک بــود راننده علی
همتی خودرو پراید مثل ازانس بود اشنایی دوری داشتیم مقصر حادثه علی همتی بود
واژگون شــد من جلو نشســته بودم بک نفر دیگر همراه ما بــود یک مرتبه تصادف در
پارک شــرقی با پســر دایی خود نمودم احسان و اشــکان دوست من است یک مرتبه با
احســان هلیــالن تصادف کردم من مقصــر بودم یک مرتبه با رئیــس اجرائیات تصادف
سوار موتور بودم ان اقا مقصر بود اظهارات متهم اشکان شیری بدین شرح من تصادف
چاالبه نمیدانم چه میگویند تهمت اســت با احســان دایی من اســت یک مرتبه تصادف
کردیم در اسالم اباد سال  1392پیکان به ما که سوار موتور بودیم زد من مبلغ دوازده
میلیون دیه گرفتم هیچ تصدف ســاختگی نداشــتیم شــروع به تصادف ساختگی دروغ
اســت مهدی اسماعیلی باشگاه دیدم اکبریان ندیدم دفاعیات وکیل متهم دریف ششم
متهمان که اقرار نموده اند با موکل من مشکل مالی دارند اقدام به تهیدد موکل نموده
اند و اقرار در پلیس آگاهی به دلیل بازداشــت و ضرب و شــتم بوده است موکل مبلغ
دوازده میلیون پانزده میلیون از بیمه ها اخذ نموده که هزینه صحنه سازی بیش از این
مبالغ اســت دلیل بر ســاختگی بودن تصادفات قبلی نیســت حســب اظهارات احســان
هاشمی و اشکان شیری عنوان نموده اند میالد صفایی یک امپول به یکی از افراد حاضر
زده امپــول مربوطه به بدنســازی بــوده هیچ ربطی به صحنه ســاری تصــادف ندارد و
اظهارات و دفاعیات وکیل متهمان ردیف پنجم و دهم بدین شــرح اشــکان شــیری یک

پیشخوان

قیمت و زمان عرضه تلویزیون
 QLED 8Kسامسونگ اعالم شد

شرکت سامسونگ ازنخستین تلویزیون QLED 8K
خود در ماه اوت رونمایی کرد و هم اکنون نس���خه 85
اینچی تلویزیون هوشمند  Q900Rبا قیمت  15هزار
دالر در اختیار سفارش دهندگان قرار میگیرد.
الکاایران -تاکنون اطالعات���ی در خصوص زمان
عرضه نسخههای  72 ،65و  82اینچی منتشر نشده و اما
مشتریان میتوانند نسخههای  85اینچی را از  28اکتبر
تحویل بگیرند.
این محصول سامسونگ با مجموعه ای از فناوری و
نوآوریهای جدید به بازار عرضه میش���ود که از جمله
میتوان رزولوشن  ،8Kقابلیت هوش مصنوعی ،پشتیبانی
از استاندارد  +HDR10و حداکثر روشنایی  ۴۰۰۰نیتی
اشاره کرد .ویژگی این تلویزیون هوشمند سامسونگ به
این جا ختم نمیشود و این نسخه نیز همانند بسیاری
محصوالت این شرکت کرهای مجهز به حالت امبینت
( )Ambient Modeاس���ت .در این حالت نه تنها
امکان نمایش آثار هنری (همانند قاب عکس) وجود دارد،
بلکه امکان نمایش اخبار یا شرایط آب و هوایی را نیز دارد.
خط تولید تلویزیونهای  4K QLEDسامسونگ با
قیمتی بین  1,600تا  5,300دالر به فروش میرسد که
در مقایسه با نسخههای  8Kبسیار ارزان تر هستند و
اما شرکت سامسونگ به منظور تسهیل خرید این سری
محصوالت از پرداخت  36ماه و در هر ماه  415/70دالر
خبر داده است.

اسپیکر ویژه دیوید لینچ
رونمایی شد

حمایت سامسونگ از المپیک جوانان بوئنوس آیرس
عموم مردم باز خواهد بود و مراجعهکنندگان میتوانند با استفاده از فناوریهای
نوآورانه سامسونگ بازیهای المپیک جوانان را به شکل تعاملی تماشا کنند.
در کل دوره بازیهای المپیک ،ورزشکاران و هواداران و حتی عموم مردم
مراجعهکننده به غرفههای سامسونگ می توانند از طریق فعالیتهای متنوع زیر،
ارتباطی معنادار با هم برقرار کنند:
فعالیتهای تجربی :امکاناتی مانند میز تعاملی سامسونگ ،گالری ایموجی،
چالش فوتبالی سوپرایموجی و گلکس���ی فیتنس به هواداران و عموم مردم
مراجعهکننده امکان میدهد تا تجربهای فراگیر و ملموس از مسابقات المپیک
داشته باشند.
تجربه واقعیت مجازی فراگیر :امکانات چهاربعدی منحصربهفرد با استفاده از
گوشی گلکسی  S9و S9+به هواداران امکان میدهد ورزشهایی مانند کایاک
سواری ،موج سواری و موتورسواری روی برف را بصورتی جذاب تجربه کنند.
تجربه محصوالت موبایلی و تجهیزات جانبی :غرفههای المپیک سامسونگ
همچنین فرصت آزمایش محصوالتی مانند گوشیهای گلکسی  S9و S9+
و نیز ترکیب گیر IconXبا این دو گوشی و تبلت Tab S4را در اختیار
همگان قرار میدهند.
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ش���رکت  Bang & Olufsenاز یک س���ری
اسپیکرهای ویژه رونمایی کرده که مزین به طرحهایی از
دیوید لینچ کارگردان معروف هالیوود است.
فن��اوران -این س���ری ش���امل اس���پیکرهای
 M5 ،Beoplay A9و  P2میش���ود .ای���ن
محصوالت ب���ه ص���ورت مح���دود عرضه ش���ده
ک���ه در این می���ان فق���ط  5دس���تگاه  A9وجود
دارد.
اسپیکر  M5به قیمت  750دالر و  P2با قیمت 200
دالر به معرض فروش گذاشته شده است.

فقره تصادف داشته منجر به اخذ دیه  12میلیون داشته بر اساس گواهی پزشکی
قانونی و کروکی میباشد و موکل زمان دریافت دیه  17سال داشته احسان هاشمی
ســه فقــره تصادف منجر به اخذ دیه داشــته گزارش بیمارســتان گواهی پزشــکی
قانونی نظریه کارشناس که یک مورد با رسیدگی هئیت سه نفره کارشناسی به سود
موکل گزارش داده شــده است در خصوص مشــارکت در تصادف چاالبه با توجه به
انکار شــدید همچنین عداوت و دشمنی خواســتار صدور رای برائت هستمی سایر
متهمان علیرغم ابالغ وقت رســیدکی به ادرس اعالمــی و متهمان مجهول المکان از
طریق نشــر آگهی در جلســه دادگاه حاضر نشــده و الیحه دفاعیه ارائه ننموده اند
دادگاه با اعالم ختم رســیدگی با اســتعانت از خداوند متعال بشــرح زیر مبادرت به
صدور یا مینماید رای دادگاه در خصوص اتهام متهمان ردیف اول الی هفتم دایر بر
شــروع به ایجــاد تصادف ســاختگی جهت اخذ دیه از شــرکت بیمه ایــران موضوع
شــکایت بیمه مربوطه با توجه به اوراق پرونده کیفرخواســت صادره از دادســرای
عمومــی و انقالب کرمانشــاه اقرار و اظهارات متهمان ردیف اول تا ششــم در طول
تحقیقــات مرجع انتظامی و دادســرا در خصوص چگونگی اشــنایی انها با همدگیر با
مدیریت و هماهنگی متهمان ردیف پنجم الی هفتم تهیه منزل اجاره ای توسط متهم
ردیف پنجم به مدت بیست روز جهت اجرای عملیات تصادف ساختگی اظهارات مالک
در خصــوص اجــاره ملــک در تحقیقات دادســرا اظهارات متهمــان در خصوص تهیه
امپول بی حس کننده و نوشــیدنی و چکش جهت شکســتگی اســتخوان و دندان و
دمــاغ و صدمات عمدی گواهی پزشــکی قانونی ارائه شــده در ایــن خصوص تهیه
خودرو مدل پایین پیکان و چگونگی واژگونی ان در شب اظهارات متهمان ردیف اول
و دوم در خصــوص تماس متهم ردیف پنجم با افســر پلیــس راه قبل از تصادف و
هماهنگی با نامبرده دادنامه اصداری در خصوص برائت متهم ردیف دوم به عنوان
راننده تصادفا ســاختگی انکار بالوجه متهمان ردیف پنجم الی هفتم و ســایر قرائن
بزهــکاری انهــا دایر بر ایجاد تصادف ســاختگی جهت اخذ دیه بــدون حصول نتیجه
محرز اســت و در خصوص شکایت شــرکت بیمه معلم علیه اقایان حمید رضا قدمی
سه چکانی و احسان هاشمی دایر بر کالهبرداری با ایجاد تصادف ساختگی و اخذ دیه
از شــرکت مربوطه به تریب به مبالــغ  100/320/000ریال و 186/352/000
ریــال بــا همکاری راننده مقصر اقای میالد صفایی تبار و شــکایت شــرکت بیمه کار
افریــن علیه اقایان میالد دژکام و احســان هاشــمی دایــر برکالهبــرداری با ایجاد
تصادف ســاختگی منجر به اخذ دیه از شــرکت مربوطه به ترتیب 137/940/000
رایل و  294/318/000ریال با همکاری اقای حسین زنگنه وندی به عنوان راننده
مقصر و شــکایت شــرکت بیمه کار افریــن علیه اقایان میالد صفایی تبار و محســن
فتاحــی دایــر بــر کالهبرداری بــا اخذ دیه از شــرکت مربوطــه به ترتیب بــه مبالغ
 167/850/000ریال و  103/200/000ریال با همکاری به عنوان راننده مقصر
توسط اقای علی همتی و شکایت شرکت بیمه ایران علیه اقایان نادر حسین ابادی و
محمد مهدی صفایی تبار دایر بر کالهبرداری با ایجاد تصادف ساختگی و اخذ دیه از
شرکت بیمه مربوطه به ترتیب  222/000/000ریال و  287/550/000ریال با
همــکاری اقــای کیوان صیدی فرزند تیمــور به عنوان راننده قمصــر و متهم ردیف
هشــتم دایر بر کالهبرداری مبلغ  137/940/000ریال از شرکت بیمه کار افرین
متهــم ردیف نهم اقای محســن فتاحی دایر بر کالهبــرداری مبلغ 103/200/000
ریال از بیمه کارافرین و متهم ردیف سیزدهم حمید رضا قدمی دایر بر کالهبرداری
مبلغ  10./320/000ریال از شــرکت بیمه معلم متهم محمد مهدی صفایی دایر بر
کالهبرداری با اخذ مبلغ 287/550/000ریال از شرکت بیمه ایران و متهم ردیف
هفدهم نادر حســن ابادی به اتهام کالهبرداری با اخذ مبلغ  222/000/000ریال
از شــرکت بیمه ایران و متهمان ردیف دهم علــی رحمتی ردیف یازدهم علی زنگنه
وندی دوازدهم کیوان صیدی به اتهام معاونت در بزه کالهبرداری با معرفی خود به
عنــوان راننده متهم حین تصادف ســاختگی بــا توجه بــه اوراق و محتویات پرونده
قرائن و امارات موجود در پرونده از جمله اوراق پرونده های تصادف نظریه افســر
گواهی پزشــکی و اســناد و مدارک پرداخت وجوه به متهمان با توجه به مشــارکت
متهمان ردیف پنجم و ششــم با مدیریت تصادف ســاختگی در سال  1394در محل
چاالبه جاده بیســتون کرمانشــاه در ســاعت شــب و اظهارات متهمــان در تحقیقات
دادســرا در خصوص چگونگی ایجاد تصادف ساختگی و مدمات عمدی جهت اخذ دیه
نظریه کارشناسان راهور در پرونده های مطروحه تصادف اکثر صحنه تصادف به هم
خورده انجام و وقوع تصادف ها مذکور در شــب جهت اجــرای بهتر عملیات تصادف
ســاختگی اکقر تصادفات به صورت واژگونی اعالم گردیده اســت اکثر تصادفات با
خــودرو مدل پایین جهت کمتــر هزنیه نمودن در تصادف ســاختگی رابطه فامیلی و
اشــنایی متهمان بــا یکدیگر جهت جلوگیــری از لو رفتن تصادفات ســاختگی تکرار
تصادفات توســط تعــدادی از متهمان در طول بازه زمانی ســال  91الی  94انکار بال
وجه متهمان حاضر در جلسه رسیدگی قرائن و امارات ذکر شده توسط شرکت های
بیمه بزهکاری متهمان بشرح فوق محرز است مستند به مواد -127-126-19-2
 134-131قانــون مجازات اســالمی مصوب  1392و ماده  61قانون بیمه شــخص
ثالث و ماده یک قانون تشــدید مجازات مرتکبین اختالس ارتشــاء و کالهبرداری و
مواد  -427-406قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص موضوع اتهام شورع به
ایجاد تصادف ساختگی و مانورهای متقلبانه جهت اخذ دیه از شرکت های بیمه ایارن
منتســب به متهمــان ردیف اول تا هفتم حکم به محکومیــت متهمان ردیف اول الی
چهــارم و ردیف هفتم هر گدام به پرداخت هشــتاد و یک میلیون ریال جزای نقدی
متهمان ردیف پنجم و ششــم هر کدام یکصد و هشتاد میلیون ریال جزای نقدی در
حق صندوق دولت صادر و در خصوص اتهام متهمان دریف پنجم و ششم با توجه به
تعــدد جرائم ارتکابی و لزوم تعینی مجازات حدلکثر در تعدد جرم خصوص دو فقره
بزه کالهبرداری منتسب به متهم ردیف پنجم عالوه بر رد مال بابت هر فقره بزه به
تحمل  7سال خبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل مال اخذ شده در حق
بقیه در صفحه روبرو

