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کشف کهكشان جديد
در پس راه شيري

گروه شوک :دانشمندان سازمان
فضايي ناس�ا اعالم کردند که در پس
کهکش�ان راه ش�يري ،کهکش�ان
ديگري را يافتهاند.
اين فرضيه يکي از بزرگترين اس��رار
تکامل کهکشاني در فضاي کيهان به شمار
ميآيد.در سالهاي گذش��ته محققان بر
اين باور بودند که کهکش��انهاي مذکور با
انفجارهاي شديد در يکديگر ادغام و نابود
شدهاند ،اما اکنون با دستيابي به اطالعات
جديد روش��ن شد که کهکشان ديگري در
پس کهکشان راه شيري وجود دارد.آليستر
گراهام از دانش��گاه س��وينبون ميگويد:
هنگامي که کهکشان راه شيري جوان و کم
سن بوده است بس��ياري از کهکشانهاي
بيضوي ب��ا تريليونها س��تاره در نزديکي
آن وجود داشتهاس��ت .در ح��ال حاضر ما
متوجه درخشش کهکش��ان بيگانهاي در
پس راه شيري شديم .نخستين فرضيهها
به س��ال  2005ميالدي باز ميگردد اما با
گذش��ت زمان اکنون به وجود کهکش��ان
جديد ديگري پ��ي برديم.نگاه دقيق تر به
 21كهكش��ان موجود و بررسي ستارگان
به ش��کل س��ه بعدي حضور اين کهکشان
را روشن کرد .اين کهکشان منطقهاي گم
ش��ده در فضاي کيهان محسوب ميشود.
دکت��ر نيکوال لن��د از دانش��گاه ايندياناي
امريکا ميگوي��د :خصوصيات هاله گازي
ش��کل اطراف کهکشان ما را دريافتن اين
کهکشان گم شده ياري کرد.

تحلیل شوك
گشت ارشاد :نقد یا نفی
دکتر غالمرضا محمدنسل
جرمشناس و استاد دانشگاه

گش��ت تأمی��ن امنی��ت اخالق��ی که
اصطالحاً گشت ارش��اد نامیده میشود،
یک��ی از فعالیت ه��ای پلیس اس��ت که
وظیفه تذکر ،ارشاد و برخورد با بدحجابی
و اعمال خ�لاف عفت و اخ�لاق عمومی
در مألع��ام را ب��ر عه��ده دارد .برخ�لاف
گش��تهای تخصصی دیگر پلیس (مثل
گش��ت آگاهی ی��ا راهنمای��ی رانندگی)
ک��ه درخصوص ضرورت وج��ود و تقویت
آنه��ا در بین همه اقش��ار جامع��ه اعم از
مردم و مس��ئوالن اتفاق نظر وجود دارد،
درخص��وص گش��ت ارش��اد ب��ا اختالف
نظرچندگانگی س�لایق مواجه هستیم.
در مجم��وع میتوانی��م نظ��رات موجود
در خصوص گش��ت ارش��اد را به سه گروه
موافق و مخالف و خنثی تقسیم کنیم .هر
یک از این س��ه گروه نیز در درون خود به
شعباتی دیگر تقسیم میشوند.
گروه نخس��ت از مخالفان گشت ارشاد
کسانی هستند که اساساً مخالف با الزامی
بودن حجاب بوده و آن را امری ش��خصی
میدانن��د و معتقدن��د که هر ک��س باید
بتواند براس��اس میل باطنی خود حجاب
یا بیحجابی را انتخ��اب کند و پلیس هم
نباید در این حوزه دخالتی داش��ته باشد.
گروه دوم از مخالفان گشت ارشاد کسانی
هس��تند که حجاب را واجب میدانند اما
در عین ح��ال معتقدند که دولت و پلیس
باید از دخالت در مسأله حجاب خودداری
ک��رده و برخورد ب��ا این ناهنج��اری را به
جامعه مدنی واگذار کنند .گروه س��وم از
مخالفان گشت ارشاد عدهای هستند که
معتقدند حجاب یک مقوله فرهنگی است
و بای��د با اقدامات فرهنگ��ی در جامعه جا
بیفتد و با تدابیر انتظام��ی و بگیر و ببند،
حجاب و عفاف مردم درس��ت نمیشود.
این افراد معتقدند ک��ه دخالت پلیس در
این حوزه موجب عن��اد و لجاجت برخی
از شهروندان ش��ده و تأثیر عکس خواهد
داش��ت.اما موافقان گشت ارش��اد نیز به
چند دس��ته قابل تقسیم هس��تند .گروه
نخست کسانی هس��تند که طرفدار پروپا
قرص گشت ارشاد بوده و تقویت و توسعه
این گشت را اّ
حلل مشکل حجاب و عفاف
در جامعه میدانن��د .به عبارت دیگر ،این
افراد گش��ت ارشاد را ش��رط الزم و کافی
برای رعای��ت حجاب و عف��اف میدانند.
گروه دوم از موافقان اش��خاصی هس��تند
که وجود گش��ت ارش��اد را ب��رای تثبیت
حج��اب و عفاف در جامعه الزم اما ناکافی
میدانن��د .ای��ن گ��روه از ش��هروندان و
کارشناس��ان معتقدند که گش��ت ارشاد
برای رعایت ظاهر حجاب الزم اس��ت اما
توانایی نهادینه ک��ردن اعتقاد به حجاب
در جامع��ه را ن��دارد .مس��ئولیت بخش
اخیر با نهادهای فرهنگی و مدنی اس��ت
که باید در کنار پلی��س به وظایف خطیر
فرهنگسازی خود عمل کنند.
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اشتباه بزرگ

شماره شوک 984
با پيگيريهاي گروه شوك روزنامه ايران صورت گرفت
و شهردار تهران وعده داد

نجات باغ دامپزشكي

در بازگشت به زندان

داوود آجرلو :باغ دامپزشكي كه اسير ساخت و سازها
شده بود ،به فضاي سبز تبديل خواهد شد.
ماجراي اين باغ معروف در منطقه  11تهران از  27خردادماه
سال گذش��ته وقتي گزارش��ي از نابودي درختان قديمي آن در
ش��وك روزنامه ايران انتش��ار يافت ،تحت بررسيهاي ويژه قرار
گرفت.
روز  21خ��رداد ماه س��ال گذش��ته ب��ود كه اهال��ي خيابان
اسكندري در برابر باغ دامپزشكي كه روزي متعلق به ارتش بوده
و در اختيار برجس��ازها قرار گرفته بود ،تجم��ع كردند و به نبود
فضاي سبز در منطقه پرترافيك و آلوده خود اعتراض كردند.
نيروي زميني ارتش اين زمين را با مس��احت  22هزار و 241
متر مربع بنابر درخواس��ت شهرداري در سال  88-89و به قصد
توسعه فضاي سبز و پارك محله به شهرداري واگذار كرده بود.
شهردار در آن زمان وعده ساخت يك پارك عمومي -تفريحي
و ورزشي را به س��اكنان محله داده بود .با وجود اين ،اين محله و
منطقه از نبود فضاي س��بز ،پارك عمومي  -تفريحي و ورزش��ي
رنج ميبرد .در حالي كه همه اهالي براي ديدن بوس��تان س��بز
در مجاورت بزرگراه نواب ثانيهش��ماري ميكردند ،ش��هردار به
يكب��اره وعدههاي خود را به فراموش��ي س��پرد و تصميم گرفت
در يك��ي از پرجمعيتترين مناطق تهران  600واحد مس��كوني
ديگ��ر براي كاركنان خود بس��ازد .اهالي منطق��ه كه ميديدند
در آيندهاي نزديك ديگر فضايي براي تنفس نخواهند داش��ت،
به اين اقدام و آغاز عمليات س��اخت و س��از اعت��راض كردند و از
شهردار تهران خواستار بازپسگيري اين باغ و تبديل آن به يك
فضاي سبز عمومي شدند .محمد باقر قاليباف شهردار تهران در
مراس��م افتتاح مركز خدمات رفاهي بازنشستگان شهرداري به
خبرنگاران گفت 10 :روز پيش به همراه ش��هردار مــــــنطقه
و به طور س��رزده از «باغ دامپزش��كي» و محله اسكندري ديدار
ك��ردم و با وجود اينكه هزينههايي براي ش��هرداري در پي دارد
تصميم گرفتم اين باغ را به فضاي سبز عمومي تبديل كنم.
قاليباف در اين نشس��ت خبري خاطرنش��ان كرد :اين باغ به
مردم منطقه  11هديه و آنها ميتوانند در سيزدهم فروردين ماه
سال  1395از اين پارك عمومي استفاده كنند.
بعد از اين تصميمگي��ري ،گروهي از اهالي منطقه  11تهران
در تماس با گروه ش��وك از همراهي روزنامه ايران در بازگردانده
شدن باغ دامپزشكي به فضاي تفريحي سبز قدرداني كردند.

گروه شوك-معصومه مرادپور :دزد خودرو كه سناريوي سرقت آساني
را كلي�د زده بود وقتي از كارت عابربانك طعمهاش س�رقت ميليوني كرد،
نميدانس�ت س�رنخ اصلي را در اختيار پليس قرار داده است .اين اشتباه
كاف�ي بود تا پليس س�ايبري با اقدامات تخصصي بتوان�د دزد حرفهاي را
گرفتار تيمهاي نامرئي خود كند.
س��رهنگ يزداننيكن��ام رئيس پليس فتاي اس��تان البرز به ش��وك گفت :روز
پنجشنبه  17ارديبهش��ت ماه مردي با مراجعه به پليس فتا اظهار كرد كه از كارت
عابربانك وي كه چند روز پيش مورد س��رقت قرار گرفته همه موجودي حس��ابش
مورد دس��تبرد قرار گرفته اس��ت« .س��ينا» در ادامه افزود :عصر روز چهارشنبه 16
ارديبهش��ت زماني كه از خودرويم پياده شدم تا لحظاتي براي كار فوري به مغازهاي
بروم در همين فرصت اندك متوجه سرقت خودرويم شدم.كيف ،تلفن همراه و همه
مداركم داخل خودرو بود كه بالفاصله پليس را در جريان قرار دادم.
سينا يك روز بعد با خارج شدن همه موجودي كارت عابربانكش دوباره شوكه شد
و با مراجعه به پليس خواستار رديابي دزد حرفهاي شد.بررسيهاي پليس سايبري
نشان داد سارق با خريد ميليوني شارژ تلفن همراه موجودي كارت عابربانك را خالي
كرده اس��ت اما اينكه دزد جوان شماره رمز كارت عابر را از كجا به دست آورده است
تعجبآور ب��ود .كارآگاهان در اين مرحله با پيگيريهاي دقيق باالخره توانس��تند
ردپاي دزد را به دست آورند.
فرهاد بازداش��ت شد و در بازجوييها گفت :هدف من سرقت خودرو بود و وقتي
گوش��ي همراه داخل خودرو بود آن را برداش��تم و به ش��مارههاي آن نگاه كردم كه
ش��مارههاي رمز كارتهاي عابر نظرم را به خود جلب كرد .كيف مدارك هم داخل
خودرو بود و من براحتي با وارد كردن رمز با موجودي ميليوني حس��اب شارژ تلفن
همراه خريدم.به گفته رئيس پليس فتاي اس��تان البرز دزد خودرو اگر با اين سرعت
از كارت عابر استفاده نميكرد معماي شناسايي او معلوم نبود تا كي ادامه پيدا كند.
در واقع اين س��رقت او باعث شد به دام بيفتد.فرهاد  35ساله كه پيش از اين بارها به
خاطر كالهبرداري و س��رقت روانه زندان شده است بار ديگر پشت ميلههاي زندان
جاي گرفت.س��رهنگ نيكنام از رش��د جرايم حوزه فضاي مجازي خبر داد و گفت:
بخش بس��ياري از اين جرايم ناش��ي از رعايت نكردن برخي اصول امنيتي است كه
متأس��فانه زمينه بروز چني��ن جرايم را فراهم ميكند.وي ب��ه بيان چند نكته حائز
اهميت درباره امنيت كارتهاي عابر پرداخت و از مردم خواس��ت با افزايش آگاهي
خود ضريب امنيت را باال برده و دست سارقان و كالهبرداران را كوتاه كنند.

مشاهده  500يوفو از سوي مرد استراليايي

گروه شوك :مرد استراليايي ادعا كرد تاكنون پرواز  500يوفو را در آسمان استراليا
مشاهده كرده است«.آلن فرگوسن» ميگويد آخرينباري كه يوفو را در آسمان استراليا
ديده ،روز ش��نبه گذشته بوده اس��ت.او با دوربين خود از س��فينه فضايي بيگانه در 50
كيلومتري جنوب «داروين» عكس گرفته اس��ت.آلن كه خود از كارشناسان يوفو است،
ميگويد :همه زندگي خودم درگير مش��اهده يوفوها بودهام ،هر بار پس از ديدن سفينه
فضايي بالفاصله از آن عكس ميگرفتم.چند عكس منتش��ر شده از سوي آلن متعلق به
س��الهاي  2008و  2009ميالدي است.وي مدعي است نخستين يوفوي زندگياش را
در سن هشت سالگي هنگامي كه سوار خودروي پدر و مادرش بوده ،ديده است.وي ادعا
ميكند كه يوفوها در منطقه بياباني و صحرايي اس��تراليا بيشتر به چشم ميخورند .اين
در حالي است كه منتقدان بر اين باورند اين منطقه نقطهاي براي مانورهاي نظامي است
و اجرام آسماني هواپيما يا هليكوپترهاي نظامي بودهاند كه فرگوسن آنها را ديده است.

جغد کله قلبي

گروه ش�وک :تولد جغد کلهقلبي در پ�ارک حيات وحش فيدرديل
سيدني مسئوالن اين پارک را شگفتزده کرده است.
شکل کله اين جغد که نامش گريفين است بهصورت قلب بوده ومورد توجه
بسياري از گردشگران قرار گرفته است.
مت کتري مس��ئول نگه��داري از اين جوج��ه جغد بامزه و ش��گفتانگيز
ميگويد :او بزودي پرواز را ياد ميگيرد و با داش��تن چنين صورتي هنگام پرواز
ش��ما شاهد پرواز عشق در آسمان هستيد.گريفين بسيار کنجکاو است و سعي
داردتا محيط اطرافش را جستوجو کرده
و به تجربههاي جديدي دست يابد.شکل
ظاهري پرنده باعث منحصر بفرد بودن
وي شده است .شکل قلب کل صورت
شامل چشمها و منقار حيوان را فرا
گرفته اس��ت ،اين گون��ه از جغدها
اغلب از انس��انها فراري هس��تند.
اين پرن��دگان جزو پرن��دگان بومي
کوئينزلند هستند.

گروه ش�وك :دانش�مندان دانشگاه
منچستر پس از بررسي  800موميايي
حيوان�ات مصري اعلام كردند كه
 30درص�د اي�ن مومياييه�ا
تقلب�ي هس�تند.به گزارش
كارشناس�ان پس از اسكن
 800مومياي�ي ب�ا اش�عه
ايك�س روش�ن ش�د ك�ه
بسياري از مومياييهاي به
دست آمده تقلبي هستند.
محققان پس از بررسيهاي
انجام ش�ده اي�ن واقعيت را
يك رس�وايي ب�زرگ در صنعت
مومياي�ي حيوان�ات توصي�ف
كردند.حيوان�ات خانگ�ي در
مصر باستان از اهميت ويژهاي
برخوردار بودند.
آنه��ا در كنار صاحب��ان خود
زندگي وي��ژهاي را پس از مرگ
داش��تهاند .هر حيوان در س��فر
مرگ صاحب خ��ود را همراهي
ميكرد.از اي��ن رو هر موميايي
حيوان به دس��ت آم��ده براي
محقق��ان و دانش��مندان
بس��يار حائز اهميت اس��ت.
باستانشناس��ان انگليس��ي
ميگوين��د درون برخ��ي از
مومياييهاي تقلبي تنها با
چوب و ميله پوشانده شده
اس��ت و ظاهر آن به شكل
حيواناتي چون سگ ،گربه
و ميم��ون ب��ا پارچههاي
موميايي پوش��انده شده
اس��ت كه البت��ه برخي
ديگ��ر از مومياييه��اي
تقلبي با پر و پوس��ت پر
شدهاند.
«ليديجا مك نايت»
از تي��م تحقيقات��ي
ميگوي��د :نتـــاي��ج
سيتياس��كن م��ا را
شگفتزده كــــرد
ب��ه نظ��ر ميرس��د
كالهـــب��رداران از
اين صنعت بس��يار
سوءاس��تـــفاده
كردهاند تا بتوانند
مومياييه��اي
تقــلب��ي را ب��ا
قيمت گزاف به
فروش برسانند.

فيگورهاي  4يوزپلنگ ايراني در برابر دوربينهاي مخفي
چهار یوزپلنگ آس��یایی در پناهگاه حیاتوحش
دره انجیر جلوي دوربينهاي مخفي فيگور گرفتند.
به گزارش ديدهبان حیاتوحش ایران ،محیطبانان
اردکان اوایل فروردین ماه س��ال جاری براي بررس��ی
وضعیت یوزپلنگ آس��یایی در پناهگاه حیات وحش
دره انجی��ر با همکاری انجمن یوزپلنگ ایرانی اقدام به
کارگزاری دوربین تله ای در این منطقه كردند.
رئی��س اداره محی��ط زیس��ت اردکان در این باره
گف��ت :به همین منظور محیطبانان جواد ش��کوهی و
علی محمد غالمی با ش��ناختی که از منطقه داشتهاند
پس از ردیابی مسیرهای تردد و نقاط احتمالی حضور
یوزه��ا ،دو دوربین تل��ه ای در دو نقط��ه از پناهگاه به
فاصله حدود  ۳۰کیلومتر از یکدیگر نصب كردند.
مرتضی عزیزی اظهار داشت :پس از گذشت حدود
 ۵۰روز ،در بازبین��ی حافظه دوربینها تصاویر زیبایی
از  ۴یوزپلنگ آسیایی به ثبت رسید که سه یوز در کنار

یکدیگ��ر و یک یوز نی��ز به تنهاي��ي در مقابل دوربین
حاضر شده اند.
نکت��ه جالب توجه اینجاس��ت که س��ه یوزپلنگی
که همراه هم بوده و به احتمال بس��یار زیاد س��ه برادر
هس��تند درس��ت در مقابل دوربین نصب ش��ده روی
زمین خوابیده و به استراحت میپردازند.

دزديدن  17ميمون كمياب از باغ وحش فرانسه
گروه شوك :دزدان  17ميمون «تامارين» كمياب را از باغ وحش فرانسه ربودند.بنابر گزارش رسانههاي محلي
و اطالعات پليس ،دزدان ش��نبه شب گذشته پس از شكستن قفل قفس اين ميمونهاي نادر از باغ وحش ،آنها را
دزديدند.دوربينهاي امنيتي باغ وحش «بويرا» از لحظات دزديده ش��دن ميمونها توس��ط سارقان فيلم گرفته
اس��ت«.رودولف دلور» از مس��ئوالن باغ وحش ميگويد :اين ميمونها بس��يار نادر و ارزشمند هستند .ما بشدت
نگران تغذيه اين  17حيوان هستيم .ميمونهاي طاليي تامارين جزو گونههاي كمنظير برزيل هستند .بدرستي
نميدانيم دزدان چطور اين كار را انجام دادهاند .آنها براي سرقتشان از قبل برنامهريزي كرده بودند.

نفسهاي شير خسته

شکاري لذيذ براي بچهها
گروه شوک« :ديويد هوا» عکاس پرندگان تصويري ديدني از عقاب مادهاي
را گرفته که براي جوجه هايش غذايي لذيذ فراهم کرده است.
ديويد ميگويد :عقابه��اي طاليي همچون ديگر همنوعان خود همواره درش��کار
موفق هستند .هنگام عکاسي عقاب مادهاي را ديدم که پس از شکار يک ماهي بزرگ آن
را با پنجههاي تيزش گرفته و به النه ميبرد.
جوجه عقابها در انتظار مادرش��ان بيتابي ميکردند .آنها بسيارگرس��نه بوده و به
ماه��ي بزرگي که عقاب مادر برايش��ان تهيه کرده بود هجوم آوردند .من س��عي کردم با
تصويري کلوزآپ از اين لحظه ديدني عکسي شگفتانگيز بگيرم.

گروه شوك :ش�يرهاي نر در همه
ط�ول عمر خود ب�راي زن�ده ماندن
در مي�ان ديگر رقبا تالش بس�ياري
ميكنند.
«كن ديب��ان» ع��كاس حياتوحش
تصويري ديدني از لحظات نفس كشيدن
يك شير خس��ته در كنياي آفريقا گرفته
اس��ت.كن ميگويد ش��ير هنگام طلوع
خورش��يد نفسهاي عميقي ميكشيد.
سرماي هوا باعث شده بود تا هواي خارج
ش��ده از بيني و دهان حي��وان به وضوح
ديده ش��ود .او خس��ته به نظر ميرسيد و
چهرهاي غمگين داش��ت ،م��ن در همان
لحظه از او عكس گرفتم.

