
اجتماع مردم مقابل دانشگاه های 
امیرکبیر، شریف و تهران

صدها نفر از مردم تهران در اعتراض به اعالم دیرهنگام دلیل ســقوط 
هواپیمای اوکراینی که منجر به جان باختن جمعی از هموطنان شــد، 
مقابل دانشگاه های اصلی پایتخت در خیابان های حافظ، انقالب و آزادی 

تجمع کردند.
به گزارش خبرنگار ایرنا مقابل دانشگاه امیرکبیر حضور زیاد مردم به ویژه 
جوانان موجب شده است تا  جمعیت به سمت چهارراه ولیعصر حرکت 
کنند. جمعیت از تقاطــع خیابان طالقانی و حافظ تــا تقاطع انقالب و 
حافظ و به سمت چهارراه ولیعصر در حرکت است و هر لحظه بر تعداد 

آنان افزوده شد. 
تعدادی از اجتماعی کنندگان شــمع روشــن کرده و عکس مسافران 
جان باخته را در دســت دارند. همین تجمع با شمار کمتری از شرکت 
کنندگان در مقابل دانشگاه تهران برگزار شد و دانشجویان تالش داشتند 
به یاد هم کالسی های درگذشته شان در ســقوط هواپیما شمع یادبود 
روشن کنند. سردر دانشــگاه صنعتی شریف نیز شاهد تجمع اعتراضی 
دانشجویان و مردم بود. محور اصلی اعتراض های برگزار شده پذیرش و 
اعالم دیرهنگام نقش پدافند هوایی در سقوط هواپیما است.  این تجمع  

مقابل دانشگاه امیرکبیر با دخالت نیروی انتظامی متفرق شد.

 خبر یک
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را    بردار  پول 
و صاحبخانه شو!

بررسي مزایا و معایب سه استراتژي  پیش 
روي سپرده گذاران صندوق یکم  صفحه  04

 از ایران تا مایکروسافت 
با گفت وگوی تمدن ها

 رضا علوی مدیر ارشد طراحی ایکس باکس
 از ماجراجویی های خود می گوید   صفحه  12

قسمت اول؛ سبیت
ســبیت، یکی از بزرگ ترین و معروف ترین نمایشگاه های دنیا 
در حوزه کامپیوتر بود، که ســال 2018، آخریــن رویداد آن 
برگزار شــد. اما اهمیت این نمایشگاه به حدی است که در بین 
نمایشگاه های معروف اروپا، نمی شــد از آن چشم پوشی کرد و 

به دلیل تعطیلی، درباره اش ننوشت.
این نمایشــگاه را می توان بزرگترین نمایشگاه دنیا در صنعت 
کامپیوتر، شبکه و فناوری اطالعات دانست که هر سال، در شهر 
هانوفر آلمان برگزار می شد. اولین بار این رویداد در سال 1970 
برگزار شد و در تمام این ســال ها، با فراز و نشیب های فراوانی 
مواجه بود. ســبیت که به طور کامل، مرکز اتوماسیون اداری، 
فناوری اطالعات و ارتباطات نام داشــت، هرســاله چشم انداز 
تکنولــوژی در دنیا را برای عمــوم به نمایش می گذاشــت و 
شــرکت کنندگان در آن، از این رویداد برای ارتباط با ســایر 
شرکت  ها، کاربران، کارشناســان و خبرنگاران بهره می بردند. 
یکی از اصلی ترین ویژگی های سبیت که آن را برای عالقه مندان 
جذاب می کرد، تعــداد زیاد محصوالتی بود کــه از حالت یک 
ایده اولیه، بــه محصول نهایی و تولید رســیده بودند. در واقع، 
شرکت ها در سبیت پیشرفت هایشان را در حوزه تکنولوژی به 
رخ یکدیگر می کشیدند. از اهمیت سبیت همین قدر بدانید که 
در سال های پایانی، توسط افراد سرشناسی مانند آنگال مرکل 
صدر اعظم آلمان، یا شینزو آبه نخســت وزیر ژاپن افتتاح شده 
بود. ســال های اولیه قرن بیســتم، بهترین روزهای نمایشگاه 
ســبیت بود. در بعضی ســال ها، تعداد بازدیدکنندگان از این 
نمایشگاه به بیش از 800هزار نفر می رسید، این درحالی بود که 
جمعیت شــهر هانوفر کمتر از این عدد بود. اما در سال 2018، 
با کاهش چشــم گیر بازدیدکنندگان به حدود 100هزار نفر، 
مرکز نمایشــگاهی آلمان را مجبور به یک تصمیم گیری جدی 
درباره این نمایشــگاه کرد، که همان تعطیلی این نمایشــگاه 
از ســال 2019 بود. علت های مختلفی برای کاهش استقبال 
از ســبیت می توان پیدا کرد. برای مثال، شــهر هانوفر یکی از 
شهرهای توریستی و بزرگ آلمان نیست و همان طور که اشاره 
کردیم، جمعیت کم این شهر باعث شده مکان های توریستی و 
تفریحی و حتی اقامتگاه و هتل های کمی برای پذیرش چنین 
نمایشگاهی در این شــهر وجود داشته باشد. مسلما، مشکالت 
رزرو هتل و یا سرگرمی های کم این شهر، یکی از دالیل استقبال 
کمتر بازدیدکنندگان از این رویداد بود. در نظر داشته باشید که 
رقبای نمایشگاه سبیت، مانند نمایشگاه CES که در الس وگاس 
برگزار می شــود، یا کنگره جهانی موبایل یا همان MWC که 
در شهر بارسلون قرار دارد، مشکالت این چنینی را پیش روی 
بازدیدکنندگان یا شرکت های حاضر در نمایشگاه قرار نمی دهد 
و باعث شده کسانی که یک سال در این نمایشگاه ها حضور پیدا 
کرده اند، هرساله برای حضور مجدد در این رویدادها روزشماری 
کنند. همه این موارد باعث شــد که سبیت در سال های پایانی 
برگزاری، بــرای برگزارکنندگان زیان هــای هنگفت میلیون 

یورویی به همراه داشته باشد. 
با اینکه نمایشگاه سبیت آلمان، در سال 2018 برای آخرین بار 
برگزار شــد، اما برگزارکنندگان این نمایشــگاه قصد دارند با 
ادغام کــردن آن با نمایشــگاه هانوفر که صنایــع مختلفی را 
پوشش می دهد، به راه خود ادامه دهند. ضمن اینکه سبیت در 
کشورهای دیگری مانند استرالیا هم در ابعادی کوچک تر برگزار 

می شد که قرار است کماکان به کار خود ادامه دهد.
تعطیلی نمایشگاهی در این سطح، خبر ناراحت کننده ای برای 
عالقه مندان حوزه تکنولوژیســت، اما هنوز هم نمایشگاه های 
بزرگ جذاب دیگری در ســطح اروپا و جهان برگزار می شوند 
که در هفته های بعد، به معرفی آن هــا خواهیم پرداخت. پس 
منتظر مقاالت بعدی درباره نمایشگاه های حوزه تکنولوژی در 

جهان باشید.

نمایشگاه های معروف اروپا

ستونیکشنبه
شهروز چركچي

روزنامه فرهنگي ،  اجتماعي،
شهري  واقتصاد         ي ایران
یکشنبه |22 دی  1398 
16 صفحه
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 قيمت درتهران و البرز 2000تومان
 قيمت درساير استان ها 1000تومان

یک فیلم و سه فرضیه
چرا قاتل و وحشی به جشنواره نرسید:  

سه روایت و به قولی چهار روایت 
متفاوت از این ماجرا را بخوانید

پایان غافلگیرکننده 
72 ساعت تعلیق 

سیل گزارش ها و مصاحبه ها و 
بیانیه ها درباره سقوط هواپیمای 

مسافربری اوکراینی که همه
ما را غافلگیر کرد 

شنبه صبح قبل از ساعت 7 اطالعیه ستاد کل  نیروهای 
مسلح به سه روز تعلیق و شایعه و ابهام در مورد سقوط 
هواپیمــای اوکراینی در اطراف تهــران پایان داد. در 
بیانیه ذکر شده بود که هواپیمای مسافری اوکراینی به 
سمت یکی از مناطق حساس نظامی سپاه تغییر مسیر 
داده و یک خطای انســانی از ســوی اپراتور موشکی، 
موجب سقوط این هواپیما و کشته شدن 176  نفر شده 
است . در ادامه خبرها ،  گفته شد که رهبر انقالب صبح 
جمعه  از خطای انســانی اپراتور ضد هوایی ســپاه در 
ســقوط هواپیمای اوکراینی مطلع شده و متعاقب آن 
جلسه شورای عالی امنیت ملی در عصر جمعه تشکیل 
شده است. احتماال یک جلســه طوالنی و پرجزئیات. 
در نهایت صبح شنبه اطالعیه ســتاد کل  منتشر شد. 
بعدش بیانیه رئیس جمهور که موضوع را با ادبیاتی کمی 
متفاوت تائید کرد. بیانیه ای که مطبوعات جمعه شب در 
انتظارش بودند.  قبل از ظهر سردار حاجی زاده  فرمانده 
نیروی هوا فضای سپاه ، برای دومین بار طی 48 ساعت 
گذشته  جلوی دوربین های تلویزیونی ظاهر شد و این 
بار جزئیات این اشــتباه مرگبار را شرح داد. او انحراف 
از مسیر هواپیمای اوکراینی را ردکرد و  مسئولیت را از 
دوش دولت و نیروهای کشوری برداشت و مسئولیت ها را 
قبول کرد. در پایان این حضور 20 دقیقه ای ،  جدا از اشتباه 
اپراتور و اشــتباه گرفتن هواپیمای مسافری با موشک 
کروز دشمن و  اختالل ارتباطی با مراکز راداری کشور 
و احتماال دستپاچگی اپراتور مربوطه ،   اصل ماجرا حاال 
اینجاست:  چرا فضای فرودگاه امام خمینی در آن شرایط 
ســخت و ملتهب جنگی روی هواپیماهای مسافربری 
بسته نشده و پروازها لغو نشده اند ؟ حاجی زاده این قصور 
را متوجه نیروهای مســلح کرد و از سازمان هواپیمایی 
کشوری رفع مسئولیت کرد اما در عین حال اعالم کرد که 
مسئول این  عدم هماهنگی او نبوده و به نوعی توجهات 
را به سمت  بخش های دیگر نیروهای نظامی معطوف کرد. 

گزارش کامل ماجرا  را در صفحه 3 بخوانید .

نامه ای به خوانندگان ما  را  ببخشید
هفت صبح که توقعات 

بیشتری از ما داشتند 

قرعه کشی مودم ثابت به همراه ۴۸۰ گیگا بایت 

با قراردادن سیم کارت ایرانسل در گوشی هوشمند 

اَبرقهرمان وو بددار کن! 

آرش خوشــخو | ببخشــيد که کارمان را در اين 
حوزه در عرصه خبررساني و شفاف سازي حقيقت 
خوب انجام نداديم. تالش کرديم. اما نشــد. ايراد 
اصلي از خود ما بود. ببخشــيد ما را. ببخشيد ما را 
که به رغم بعضي حدســيات و شواهد، به حرف ها 
و توجيهات مقامات هواپيمايــي اعتماد کرديم. 
از آقاي عابدزاده تــا آقاي جعفرزاده. ببخشــيد 
که فکر کرديم انجمن متخصصيــن هوا و فضاي 
فارغ التحصيــل از آن دانشــگاه معتبــر صنعتي 
کشــور، وقتي بيانيه مي دهند البــد همه چيز را 
مي دانند. حدس نمي زديم که دانش شان اين قدر 
کم باشد و تعهدشــان آن قدر زياد که حقيقت را 

تحت الشــعاع خود قرار دهد.  ببخشــيد ما را که 
حرف هاي آن مجري مشــهور با ســوابق خلباني 
و آن کاپيتان خوشــنام را در مورد رفتار هواپيما 
بعد از اصابت موشــک، قابل اســتناد دانســتيم. 
ببخشــيد ما را که چنان در توهم توطئه غوطه ور 
بوديم که  نمي توانستيم شک و ترديد هاي خود را 
نسبت به روايت رسمي  بيان کنيم. ببخشيد ما را 
که حرف هاي فالن مشاور اعظم را جدي گرفتيم. 
ببخشــيد ما را که در هجوم کارشناســان مدعي 
خوش سخن با رگ هاي گردن برآمده به صفحات 
تلويزيون و روزنامه ها و خبرگزاري ها،نتوانســتيم 
آن طور که بايد و شايد نگاه ژورناليستي خودمان 

را لحــاظ کنيم. ببخشــيد ما را کــه در بمباران 
بخشنامه ها و توصيه هاي مسئوالن در لحاظ کردن 
منافع ملي، يادمان رفت که کشف حقيقت خودش 
بهترين خدمت به منافع ملي است. ببخشيد ما را 
که متخصصين و کارشناسان توئيتري با آن ادبيات 
حق به جانب تمســخرآميز را زياد جدي گرفتيم. 
حداقل االن فهميديم که اين کارشناسان سياسي 
مدعي را فرامــوش کنيم. بگذاريم خودشــان با 
دوستانشان خوش باشند. ما را ببخشيد که کارمان 
را درســت انجام نداديم. ما را ببخشيد.  و حاال اين 
کلمات هيچ فايده اي ندارند. حقيقت افشــا شده 

است و ما گنگ و مبهوت در گوشه اي نشسته ايم. 

رمن ها ملي گرایی ژ
از 30خودرو برتر سال 2019 در بازار آلمان 22تا بومي  هستند، این یعني ساکنان 

سرزمین ایده ها به خودروسازان شان اعتماد کامل دارند  صفحه 06 را بخوانید

اسلحه را شکستم
گفت وگو با محمد صادق داجلری، مردی که 
سال ها شکارچی بود اما حاال سه سال می شود

که همیار محیط زیست شده است  صفحه 15

مرگ سلطان 
صلح طلب

چه کسی جانشین
سلطان قابوس شد؟

 صفحه  07 را بخوانید

یکی از شگفتی های جشنواره امسال فقدان فیلم حمید 
نعمت اهلل است . فیلم قاتل و وحشی که با بازی لیال حاتمی 

در حال ساخت بود. سومین همکاری لیال حاتمی و 
نعمت اهلل بعد از بی پولی و رگ خواب.   صفحه  08
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