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دستیار رییس سازمان فضایی در توسعه زیرساخت 
آران  و  کاشان  های  شهرستان  فضایی،  ترویجی  های 
جهت  ایران  نقاط  مستعدترین  عنوان  به  را  بیدگل  و 
کشور  در  نجوم  رصد  و  شناسی  ستاره  دانش  توسعه 

دانست؛ گامی بلند به سمت شکوفایی اقتصاد شب.
شامگاه  قندی«  محسن  »سید  ایرنا،  گزارش  به 
پنجشنبه در همایش »طلیعه اختران کویر« در »آران و 
بیدگل« گفت: این شهرستان ها جزو بهترین نقاط برای 
چنین فعالیت هایی به شمار می روند و در این زمینه 
اقدام های خوبی از جمله ایجاد رصدخانه و رصدگاه در 

جریان است.
و  کاشان  »نیاسر«  در  ملی  رصدخانه  ایجاد  به  وی 
و  کرد  اشاره  بیدگل  و  آران  مرنجاب«  »کویر  رصدگاه 
افزود: در راستای توسعه گردشگری فضاپایه در کشور، 
آماده  و  فعالیت  با  و  است  جریان  در  ها  طرح  این 
شدن آنها می توان این 2 نقطه را به مقصدهای مهم 

گردشگری فضاپایه کشور تبدیل کرد.
دستیار رییس سازمان فضایی در توسعه زیرساخت 
گردشگری  توسعه  با  کرد:  بیان  فضایی  ترویجی  های 
فضاپایه در مناطق کاشان و آران و بیدگل به توسعه 
کمک  مناطق  این  در  زدایی  محرومیت  و  اقتصادی 
خواهد شد و در این راستا حذف آلودگی های نوری هم 

باید در اولویت قرار بگیرد.
سازمان  هماهنگی  با  مجموعه  این  کرد:  اضافه  وی 
کشور،  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث 
پیش بینی جذب 1.5 درصد گردشگر داخلی در حوزه 
گردشگری فضاپایه در برنامه ریزی بلند مدت را مد نظر 
قرار داده که می تواند به شکوفایی گردشگری فضاپایه 

منجر شود.
قندی با اشاره به برنامه ریزی سایر کشورها در زمینه 
دهکده  ایجاد  کرد:  اضافه  فضاپایه  گردشگری  توسعه 
ویتنام  در  شناسی  ستاره  های  پارک  چین،  در  مریخ 
برای  کشورها  دیگر  در  گوناگون  نمادهای  ساخت  و 
شناساندن عظمت جهان هستی بوده و کشور ما هم 

برنامه ریزی هایی در این زمینه در دست انجام دارد.
 آران و بیدگل به پایگاه ستاره شناسی کشور تبدیل 

می شود
با اشاره به ظرفیت های  نیز  فرماندار آران و بیدگل 
این شهرستان در حوزه ستاره شناسی گفت: با توجه به 
وسعت کویر و آسمان زیبای شب آران و بیدگل، این 
خطه می تواند به قطب رصد ستارگان در کشور تبدیل 
شود که در این راستا نیز راه اندازی دهکده نجوم در 

حال بررسی است.
»اسماعیل بایبوردی« افزود: ظرفیت خدادادی کویر 
تواند عالقه مندان ستاره  بیدگل می  آران و  و آسمان 
شناسی در کشور را به سوی این شهرستان بکشاند که 

به نوعی آن را می توان توسعه اقتصاد شب برشمرد.

وی بیان کرد: این شهرستان با توجه به برخورداری 
از کویرهای مرنجاب، »سنبک« و »سیازگه ابوزیدآباد« 
می تواند به قطب گردشگری کویری کشور تبدیل شود.

نماینده مردم شهرستان های کاشان و آران و بیدگل 
در مجلس شورای اسالمی هم در این همایش، ظرفیت 
های منطقه از جمله اثرهای تاریخی، کویر، کوهستان 
و دریاچه نمک را برشمرد و گفت: این ظرفیت ها به 
منطقه جایگاه ویژه ای در گردشگری کشور داده و می 
شناسی  ستاره  قطب  به  را  آن  ریزی،  برنامه  با  توانیم 

تبدیل کنیم.
»سید جواد ساداتی نژاد« یادآور شد: 35 نقطه در 
کشور مورد شناسایی و بررسی قرار گرفت که در نهایت 
کاشان و آران و بیدگل جهت اجرای برنامه های رصد 

ستاره ها مورد تایید قرار گرفته اند.
ستارگان  رصد  های  برنامه  اجرای  کرد:  اضافه  وی 
می تواند به جذب گردشگر کمک کند که در این بین 
رصدخانه نیاسر و کویر مرنجاب نیز از موقعیت ویژه ای 

برخوردار و مورد تایید سازمان فضایی است.
نماینده کاشان و آران و بیدگل در مجلس، کاهش 
آلودگی های نوری منطقه را نیز در این راستا بسیار مهم 
ارزیابی و تاکید کرد: حمایت مدیرعامل شرکت توانیر 

کشور در این زمینه می تواند مشکل را برطرف کند که 
برای سال 98 قول های مساعدی از جانب وزارت نیرو 

داده شده است.
حذف آلودگی های نوری منطقه کاشان از اولویت های 

وزارت نیرو است
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی نیز در ادامه 
های  در شهرستان  نوری  های  آلودگی  همایش حذف 
کاشان و آران و بیدگل را از اولویت های این وزارتخانه 

عنوان کرد.
و  کاشان  های  شهرستان  گفت:  حائری«  »همایون 
آران و بیدگل با وجود برخورداری از آسمان زیبا و چشم 
انداز زیبای ستارگان در شب می تواند به قطب دانش 

ستاره شناسی کشور تبدیل شود.
وی دانش فیزیک و ستاره شناسی را پایه رشد فناوری 
در جهان دانست و افزود: حذف آلودگی های نوری در 
منطقه های کاشان و آران و بیدگل باید در اولویت قرار 

بگیرد که در این راستا وزارت نیرو برنامه هایی دارد.
کرد:  بیان  انرژی  و  برق  امور  در  نیرو  وزیر  معاون 
اگر بخواهیم گردشگران داخلی و خارجی را به واسطه 
ستاره شناسی در این منطقه کویری جذب کنیم، باید 
با فناوری روز، محیطی زیبا و دور از آلوگی های نوری 

فراهم کنیم.
اعمال تعرفه کاهش برق در شهرستان های  به  وی 
با  شد:  یادآور  و  کرد  اشاره  بیدگل  و  آران  و  کاشان 
پیگیری ها و تالش نماینده این شهرستان ها در مجلس 
شورای اسالمی، این مهم که از خواسته های بحق مردم 

این منطقه بود، اجرایی شد.
حائری اضافه کرد: مردم ساکن این شهرستان ها باید 
در کنار بهره مندی از کاهش تعرفه برق، همچنان در 
مصرف صرفه جویی کنند تا با کمبود برق به عنوان یکی 
از مهمترین منابع ملی و محرکه اقتصاد کشور رو به 

رو نشوند.
آلودگی نوری که در سال های گذشته در جهان و از 
جمله ایران افزایش یافته، به روشن شدن بیش از حد 
و  شود  می  گفته  مصنوعی  نورهای  اثر  بر  محیط  یک 
پیامد ناخواسته استفاده از نور مصنوعی در طول شب 
و نوعی آلودگی هنگام هدررفت نور به دلیل روشنایی 

یا المپ ها است.
این پدیده به کاهش حد قدر )کم نورترین ستاره ای 
که در آسمان محل رصد قابل مشاهده است( و دیده 
نشدن ستارگان و اجرام آسمانی در آسمان منجر می 
به محیط زیست  ها  آلودگی  دیگر  انواع  مانند  و  شود 
پژوهش ها در زندگی  برخی  پایه  بر  و  آسیب رسانده 
جانوران، آبزیان، انسان و نسل های بعدی نیز اختالل 

ایجاد می کند.
شمال  در  مرنجاب  کویری  منطقه  ایرنا،  گزارش  به 
مهمترین  از  یکی  دیرباز  از  بیدگل  و  آران  شهرستان 
دوستداران  که  رود  می  شمار  به  کشور  های  رصدگاه 
ستاره شناسی و شگفتی های آسمان را از نقاط گوناگون 

به خود جلب می کند.
رصدخانه دانشگاه کاشان در ارتفاعات نیاسر و طرح 
نزدیکی  در  واقع  »گرگش«  قله  ملی  رصدخانه  های 
شهر کامو و آغاز عملیات اجرایی طرح پارک گردشگری 
فضاپایه در نیاسر از توابع کاشان در راستای رصد اجرام 
شمسی،  منظومه  های  سیاره  سازی  شبیه  و  آسمانی 
و  شناسی  ستاره  حوزه  در  ترویجی  علمی  تاالرهای 
به  رسان  خدمات  مرکزهای  فضایی،  های  اکتشاف 
بر  مبتنی  و  ارزشی  مفاهیم  از  استفاده  گردشگران، 
عظمت آسمان در آیه ها و روایت ها و تبدیل آنها به 
فرم از جمله ظرفیت های این منطقه در زمینه ستاره 

شناسی است.
همایش طلیعه اختران کویر به مناسبت گرامیداشت 
و  ها  ویژگی  معرفی  راستای  در  و  نجوم  جهانی  هفته 
آسمان پرستاره کویر، ترویج کسب و کارهای فضاپایه 
و شناساندن جذابیت ها و ناشناخته های دانش ستاره 
شناسی به میزبانی فرمانداری آران و بیدگل برگزار شد.

آران و بیدگل در فاصله نزدیک به 6 کیلومتری کاشان 
و 215 کیلومتری شمال اصفهان قرار دارد.

  
باشگاه ذوب آهن:

فردا از الزورا شکایت می کنیم
باشگاه ذوب آهن اعالم کرد شکایت از باشگاه الزورا عراق قطعی است و فردا 

این شکایت را به کنفدراسیون فوتبال آسیا اعالم می کند.
به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال ذوب آهن روز سه شنبه گذشته در 
هفته پنجم لیگ قهرمانان آسیا در ورزشگاه کربال به مصاف تیم الزورا عراق 
رفت که این بازی با تساوی 2 - 2 به پایان رسید. ذوب آهن گل تساوی را در 
دقایق تلف شده به ثمر رساند تا ضمن قطعی کردن صعودش، حذف تیم 

الزورا را رقم بزند.
بعد از گل دوم ذوب آهن، تعدادی از تماشاگران عراقی وارد زمین شده و با 
بازیکنان و اعضای ذوب آهن درگیر شدند. سعید آذری مدیرعامل باشگاه ذوب 
آهن درباره این درگیری ها گفت: تلویزیون عراق صحنه های مهندسی شده از 
این اتفاقات را نشان داد. میالد فخرالدینی مرتب مورد آماج حمالت لسانی و 
فیزیکی بود. تماشاگران به میالد و به خانواده اش توهین می کردند و چند بار 

هم با فندک به سر این بازیکن زدند.
مدیرعامل ذوب آهن ادامه داد: توپ جمع کن ها به میالد توپ نمی دادند 
و وقتی او توپ تقاضا می کردند، هواداران به او وحشتناک توهین می کردند. 
به هر حال میالد کمی زبان عربی بلد است و متوجه می شد. توهین ها به 
فخرالدینی وحشتناک بود. کار این بازیکن )پرتاب سنگ به سمت تماشاگران( 
را تأیید نمی کنم و ورزشکار باید خودش را در هر حالتی کنترل کند ولی اینها 
تئوری است. صحنه هایی که شما دیدید با صحنه هایی که ما دیدیم زمین تا 
آسمان فرق می کرد. آذری تاکید کرد: به نظرم جرقه اول اتفاقات را دروازه 
بان عراق زد. وقتی گل دوم را خوردند این دروازه بان با حرکات دستش اشاره 
می کرد تماشاگران وارد زمین شوند. اینها را تلویزیون نشان نداد. فکر می کنم 
آقای امامی فیلمبردار باشگاه این صحنه ها را گرفته است. فیلم هایش را روی 
اینستاگرام باشگاه می گذاریم. وی یادآور شد: حتی وقتی ما گل دوم را خوردیم 
شش، هفت تماشاگر عراقی وارد زمین شدند و دروازه بان عراق را در آغوش 

گرفتند. تلویزیون این صحنه ها را نشان نداد.
مدیرعامل ذوب آهن درباره اینکه آیا شکایت باشگاه ذوب آهن از باشگاه الزورا 
قطعی است؟ گفت: بله؛ صبح شنبه الیحه شکایت را به AFC می فرستیم. این 

مورد دیگر نیازی به تصمیم گیری ندارد. شکایت ما قطعی است.
آذری ادامه داد: بنده تا آخرین لحظه نمی خواستم در اعتراض به عوض 
کردن سرپرست تیم به عراق بروم ولی خدا را شکر در این بازی کنار تیم بودم. 
اول اینکه عراقی ها نمی خواستند ویزای اوساگوانا مهاجم نیجریه ای ما را بدهند. 
از محبت دوستان در سفارت ایران تشکر می کنم. شهروندان پنج کشور زئیر، 
زامبیا، نیجریه، کلمبیا و پورتوریکو حق ورود به عراق را ندارند ولی ما از قبل 
استعالم کرده بودیم که چند بازیکن نیجریه ای در عراق بازی می کنند. در 
فوتبال محدودیت های مرزی از بین می رود. اگر تالش بچه های وزارت خارجه 
نبود این اتفاق نمی افتاد. وی گفت: مورد دیگر اینکه وقتی درگیری ها در بازی 
شدید شد خودم وارد زمین شدم و همه را روی نیمکت نشاندم و نگذاشتم 

فاجعه ای رخ بدهد. خدا را شکر که آنجا بودم.
مدیرعامل ذوب آهن درباره احتمال تغییر محل بازی ذوب آهن با النصر 
امارات که پیش از این شهر کربال برای میزبانی تعیین شده بود، گفت: بله؛ 
تقریباً کارها را تمام کردیم. منصوریان بعد از بازی رسماً اعالم کرد تحت 
هیچ شرایطی حاضر نیست در این وضعیت بازی کند. تجمع هواداران الزورا 
بعد از پایان مسابقه باعث شد ما را با اسکورت ببرند. جایی از اعراب ندارد 
به خاطر بازی با عربستان جان ورزشکار را به خطر اندازیم و اعتقاد و ارتباط 
دو کشور خوب ایران و عراق تحت تأثیر قرار بگیرد. البته تعداد آدم های وارد 
زمین شدند نمی توانند نماینده ملت عراق باشند. فقط خدا کمک کرد کسی 

آسیب جدی ندید.

اخبار

روزنامه صبح ایران

۱۳۰مغازه
درآتش سوخت

سیاستی که
بازارمسکن راویران کرد

صفحه 7

صفحه 6 صفحه 5

می خواهم ایران بزرگ و قوی باشد!
ترامپ: 

جنجال  عراقچی !

وری برای نکات ضر
پخت بهداشتی مواد غذایی 

در ماه رمضان

انتزاعی ترین
وسک هایی که پیشینه  عر

هزار ساله دارند

باربی  و سارا؛ سرنوشت دو جهانمسئول آموزش همگانی تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور مطرح کرد
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