
 سال بیست و هشتم
 شماره 8098

 یکشنبه 18 دی 1401
 15 جمادی الثانی 1444 

 24 صفحه 
 قیمت تهران و کرج 5000 تومان 

 شهرستان ها 4000 تومان

ISSN1027-1449 Keytitle: IRAN (Tehran)www.IRANNewSpApeR.IR

 نفع 10 هزار میلیارد تومانی خریداران و فروشندگان خودرو از تاالر نقره ای

سرپرست اداره کل رفاه و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در گفت و گو با »ایران« خبر داد

»ایران« از هوشمند شدن فرایند صدور پروانه های ساخت و تأثیر آن بر میزان تخلفات گزارش می  دهد

 مرغ گرم به کیلویی ۴۹ هزار تومان رسید

طبق آمار شهرداری تهران، تخلفات در حوزه ساختمان کاهش یافته است

 بازی برد برد 
خودرو در بورس

 وام صد میلیون تومانی 
برای فرهنگیان

 تراکم فروشی حل شد
 تخلف فروشی نه!

 مرغ 14 هزار تومان
 ارزان تر از نرخ مصوب

18

23

2

13

 وزیر فرهنگ با رئیس جمهور موریتانی
 و  برخی وزرای جهان اسالم   دیدار کرد

 دیپلماسی فرهنگی 
با کشورهای اسالمی
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»ایران« ضرورت مقابله با گروه های فشار 
در عرصه فرهنگ و هنر را بررسی می کند

 واکنش ها به افتتاحیه تورنمنتی 
با نام جعلی در عراق ادامه دارد

 برخی منابع خبر دادند عربستان
 شروط انصاراهلل را پذیرفته است

پرسش این روزهای مردم 
با مشاهده عالئم بیماری شبه آنفلوانزا

 پشیمان سازها 
را پشیمان کنید

 اعتراض ایران 
به فیفا 

 بن سلمان
  در جست و جوی 
راه خروج از یمن

 بازگشت 
هشت باره کرونا؟

با حکم فرماندهی معظم کل قوا سردار سرتیپ رادان به فرماندهی کل انتظامی منصوب شد

فرمانده نام آشنای امنیت
حراست از امنیت و تأمین آسایش عمومی  دو وظیفه اصلی فرمانده جدید فراجا
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ë قیمت گذاری دستوری، ۲۵0 هزار میلیارد تومان رانت نصیب ویژه خواران کرده است
ë  ،عرضه خودرو در بورس کاال اهدافی چون افزایش شفافیت در فروش خودرو، حذف رانت

نظم بخشی به بازار، افزایش رقابت و در نهایت افزایش رفاه مصرف کنندگان را دنبال می  کند

مهاجران سیبری در تهران

هــر ســال اواخــر مــاه آذر و بــا شــروع فصــل ســرما، 
پرنــدگان برای پیدا کردن محل جدیدی برای زندگی 
اقدام به کوچ می کنند. تهران نیز یکی از میزبانان این 
پرندگانی اســت که از سیبری برای یافتن غذا و محل 
مناســب نقــل مــکان کرده اند. ایــن پرنــدگان مهاجر 
امســال نیــز میهمان دریاچه شــهدای خلیــج فارس 

تهران بودند.
حــاال اهالی پایتخت می تواننــد از نزدیک پرندگان 
مهاجــری را ببیننــد که بــه هــوای دریاچــه چیتگر، به 
تهــران راه پیــدا کرده انــد و روی آب پــرواز می کننــد و 
زندگی چند ماهه شان را در این محدوده آغاز کرده اند.
چنــدی پیــش شــهردار منطقــه 22 گفتــه بــود بــا 
بهره بــرداری از حــوزه آبگیــر دریاچه شــهدای خلیج 
فــارس )چیتگــر(، اکوسیســتم جدیدی برای زیســت 
گونه های جانوری از جمله پرندگان در محیط شهری 
فراهم شده و با شروع فصل پاییز و با توجه به مناسب 
بــودن محیــط و شــرایط زیســت مناســب، پرنــدگان 

دریایی در دریاچه تجمع کرده اند.
بــه گفتــه او تاکنــون حــدود ۵۰۰ پرنــده ســازگار بــا 
زیست در اکوسیستم جدید پایتخت، در این محدوده 
دیده شــده اند و پیش بینی می شود تعداد آنها بیشتر 

هم شود.
براســاس ایــن گــزارش برخــی گونه هــای مهاجــر 
شناســایی شــده در دریاچــه شــهدای خلیــج فــارس 
شــامل: کشــیم کوچک، کشــیم بــزرگ، کشــیم گردن 
کوکــوی  کوچــک،  بوتیمــار  بوتیمــار،  بــاکالن،  ســیاه، 
ماهی خــورک،  بادخــورک،  حــق،  مــرغ  معمولــی، 
زنبورخوار، ســبزقبا، هدهــد، دارکوب باغــی، چکاوک 
شــب،  حواصیــل  پرســتو،  کوهــی،  چلچلــه  کاکلــی، 

گاوچرانک، اگرت کوچک، چلچله دمگاه سفید، اگرت 
بــزرگ، حواصیل خاکســتری، حواصــی ارغوانی، غاز 
خاکســتری، تنجه، گیالر، اردک ارده ای، خوتکا، اردک 
سرســبز، فیلوش، خوتکا ابرو سفید، اردک نوک پهن، 
اردک ســرحنایی، کورکور سیاه، طرالن، قرقی، پیغوی 

کوچک، سارکپه معمولی است.
یک پرنده شناس درباره این پرندگان مهاجر گفته 
اســت: »ایــن پرنده هــا مهاجرانــی از اروپای شــرقی و 
شمال ســیبری هستند که برای زمســتان گذرانی مثل 
همیشــه به ایران آمده اند و رهسپار تاالب های فارس 
و خوزســتان بودند اما وقتی ســر راهشــان بــه جنوب، 
بــا دریاچــه مواجــه شــده اند، فــرود آمــده و مانــدگار 

شده اند.«
پرنده شــناس دیگــری می گویــد: »تهــران مســیر 
مهاجــرت ایــن مرغ هاســت کــه مــا آنهــا را بــه اســم 
»کاکایــی« می شناســیم و احتماالً وقتی از شــمال کره 
زمین به ســمت جنوب می رفتند بیــن راه متوجه این 

دریاچه شدند و همین جا ساکن شدند.«
ایــن پدیــده نشــان از شــکل گیری یک اکوسیســتم 
متفاوت در چیتگر برای این پرندگان دارد.البته امسال 
عــالوه بر دریاچــه چیتگــر، در کانال ها و مســیل های 

تهران نیز این پرندگان حضور دارند. 
بــه گــزارش مهر، تهران در ســال های گذشــته هم 
گاهــی میزبان این پرنده ها می شــد. چند ســال پیش 
خبــر حضــور پرندگانــی بــه نام هــای »ابیــا« و »تــاج 
طالیــی« در مناطقــی مثل پارک جمشــیدیه منتشــر 
شد و بعضی پرندگان هم در مسیر مهاجرتشان چند 
روزی میهمــان تهران می شــدند اما حضور گســترده 
آنهــا امســال و در کنــار دریاچــه چیتگر و مســیل های 

تهران، اتفاق تازه ای برای تهرانی هاست.
در شــرایطی که در چند ســال گذشــته و با آلودگی 
شــدید هوا، گونه های ثبت  شــده پرنده در شهر تهران 
۵۹ درصــد کاهــش پیــدا کــرده و حتی دو ســال پیش 
اعالم شــد کــه کم کم کالغ هــا هم در حــال مهاجرت 
از تهران هســتند، حضــور این پرنده های تــازه وارد در 

پایتخت، می تواند کمی امیدوار کننده باشد.
البته پرنده شناسان می گویند که ممکن است این 
پرنده ها ماندنی نباشــند و با نوســانات آب و هوایی تا 
آخر اسفند اینجا بمانند و اگر مشکل خاصی برایشان 
پیش نیاید این دریاچه را به عنوان محل زمســتان گذر 
خــود انتخاب کنند، این بــرای این گونه پرنده معمول 
اســت و در محیط هــای شــهری و ارتبــاط با انســان ها 
هم تحمل باالیــی دارند. اما ارتباط و اعتمادشــان به 
انســان ها تابعــی از عدم احســاس خطر یــا رفتارهای 
خصمانه ای اســت کــه می بینند، اگر کســی اذیتشــان 
نکنــد در آینــده هم بــه انســان ها نزدیک می شــوند و 
ســال های آینده هم دوباره به اینجــا خواهند آمد، اما 
اگــر اذیت شــوند اینطــور نخواهد بود و ممکن اســت 

مسیر مهاجرتشان را عوض کنند.
اما به نظر می رسد که آنها ارتباط خوبی با انسان ها 
برقرار کرده اند، یکی از نگهبان های دریاچه چیتگر در 
ایــن باره گفته اســت: »ایــن پرنده ها از یــک ماه پیش 
آمده انــد، اول تعدادشــان کــم بــود بعد یکبــاره زیاد 
شدند، خیلی هم با مردم راحت هستند و پفک و نان 
می خورنــد، گاهی هم دیدم از ماهی های ریز توی آب 
برمی دارنــد اما چــون ماهی ها خیلی کم روی ســطح 
آب می آیند به همین خاطر بیشتر از غذایی که مردم 

برایشان می ریزند تغذیه می کنند.«
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از جدیدترین آلبوم موسیقی محسن نفر 
رونمایی شد

»زار« به روایت 
فیلسوف تار 

 ســه روز پیش بود که پرواز همای در مراســمی برای 
گرامیداشــت مقام ســردار ملــی ایران، حاج قاســم 
سلیمانی، قطعه ای را اجرا کرد، اما حاشیه سازی ها 
بســرعت از ســوی برخی گروه های خــاص داخلی و 
رسانه های فارسی زبان بیگانه آغاز شد تا این هنرمند 

را نظیر سایرین از فعالیت خود پشیمان کنند...

 مــرغ گرم عمده در روز گذشــته در میدان میــوه و تره بار 
بهمــن تهــران بــه قیمــت ۴۸ تا ۴۹ هــزار تومــان عرضه 
شــده اســت و بدون تفاوت چندان بــا هفته پیش عرضه 
می شــود و همچنان 14 هزار تومــان کمتر از نرخ مصوب 
63 هــزار تومانی اســت. قیمــت مرغ در میادیــن میوه و 
تره بار ســطح شهر هم با قیمت 4۹ هزار و ۹۰۰ تومان به 
فروش می رسد درحالی که قیمت خرده فروشی مرغ در 
این میدان بین ۵۰ تا ۵1 هزار تومان عرضه می  شــود. در 
میادین میوه و تره بار ســطح شهر تهران هم هر کیلوگرم 

مــرغ ۵2 هــزار و ۷۰۰ تومان به مشــتریان داده می  شــود 
کــه حدود 1۷ درصــد از نرخ مصوب دولتی کمتر اســت. 
بــر اســاس گزارش های میدانــی در مراکز خرده فروشــی 
قیمــت مــرغ گــرم در روزهــای گذشــته در هــر کیلــو بــه 
حــدود 54 تــا 55 هــزار تومان رســید که باز هــم کمتر از 
نرخ مصوب دولتی اســت. طبق اعالم سازمان مدیریت 
میادین شــهرداری تهران در روز 12 دی ماه ســال جاری، 
قیمــت هر کیلوگرم گوشــت مرغ تــازه در میادین میوه و 

تره بار 2 هزار تومان کاهش داشت و ...

 هرساله با شروع فصل سرما نوعی از پرندگان مهاجر    مناطق سرد سیر
 در برخی از شهرهای کشور از جمله   پایتخت ساکن می شوند

عرضــه خــودرو در بــورس کاال که در گذشــته از طرف 
طیف گسترده ای از نمایندگان مجلس مورد استقبال 
قــرار گرفته بود، یکی از سیاســت هایی بــوده که از نظر 
کارشناســان بازار و اکثریــت متخصصان علم اقتصاد 

نیز مــورد تأییــد قرار گرفتــه اســت؛موضوعی که حاال 
زمزمه هایــی از گوشــه و کنــار مجلــس بــرای متوقــف 
کــردن آن و ســنگ اندازی در ایــن فراینــد برخاســته 

است.
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