عذرخواهي گرانقيمت

خطر براي پروانه ها

مرکز ملي پروانه ها يک مرکز حفاظت شده و يک باغ به مساحت حدود 400
هزار متر مربع است که در جنوب تگزاس قرار دارد .اين مرکز نه تنها ميزبان
و مح��ل زندگي بيش از  100گونه مختلف از پروانه اس��ت ،بلکه چندين نوع
گياه و همچنين جانور که در معرض خطر انقراض قرار دارند نيز در اين مرکز
تحت حفاظت هس��تند .اما مشکل اينجاست که
اين مرکز دقيقًا در مسير ديوار مرزي قرار دارد
ک��ه دونالد ترامپ دس��تور س��اخت آن را داده
و در حال تکميل اس��ت .اين مس��أله آينده اين
مرک��ز را مبهم کرده اس��ت .اگرچه اهميت اين
جانوران و در خطر بودن آنها براي دانشمندان و
جانورشناسان امري بديهي و واضح است ،اما از
آنجا که دونالد ترامپ در اقدامي عجيب تصميم
گرفت آمري��كا را از توافقنام��ه اقليمي پاريس

پيش به سوي قطب

فيليپ سيدلي

آقا و خانم ׳׳ترولده׳׳ در اقدامي براي تبليغ و البته تغيير س��بک زندگي خود به يک سبک
بدون هيچ گونه آلودگي محيطي ،به زودي سفري هيجان انگيز و ماجراجويانه را به سمت
يکي از سردترين مناطق روي زمين آغاز خواهند کرد ،قطب جنوب!
اين زوج هلندي قصد دارند از محل کمپ اوليه خود در قاره جنوبگان تا نقطه دقيق قطب
جنوب زمين را در يک خودروي خورش��يدي که از اجزاي پالستيکي بازيافتي و يا ساخته
شده توسط پرينت سه بعدي ساخته شده است ،رانندگي کنند .اين ماجراجويي حدود 30
روز زم��ان برده و در کمتر از يك ماه ديگر آغاز خواهد ش��د .آنها نام اين خودروي کاملًا
دوس��تدار محيط زيست را ׳׳کاوشگر خورشيدي׳׳ گذاشتهاند .اين خودرو که طولش به
 16متر ميرس��د 1485 ،کيلوگرم وزن دارد .بدنه آن از بلوکهاي  6ضلعي با پرينت س��ه
بعدي ساخته شده است که مانند ساختار کندوي عسل کنار هم قرار گرفتهاند .تعداد 40
دستگاه پرينت سه بعدي براي ساخت اين خودرو استفاده شدند تا بتوانند  200کيلوگرم
پالس��تيک خام بازيافتي را به بدنهاي محکم براي کاوش��گر خورش��يدي تبديل کنند که
بتوانند هواي بسيار سرد قطب را هم تحمل کند .اين خودرو از يک کابين بزرگ دو نفره و
دو يدک که روي  8چرخ حرکت ميکنند تشکيل شده است .براي نيروي محرکه خودرو
هم از يک موتور الکتريکي  325وات استفاده شده است که انرژي مورد نيازش توسط 10
صفحه خورش��يدي تامين ميش��ود .آنها قصد دارند با اجراي يک سفر کاملًا پاک و سبز،
به مردم نش��ان دهند که بايد به محيط زيس��ت خود اهميت بيشتري نشان دهند و حتي
االمکان از روش��هاي پاک و بدون آلودگي براي زندگي اس��تفاده کنند .اين ماجراجويان
طرفداران بس��ياري پيدا کردهاند که حامي آنها هستند و يک تيم فيلمبرداي سه نفره هم
براي ثبت اين ماجراجويي آنها را همراهي ميکنند.

فزون خواهی برای داشتههای ما زیانبار است			

در گزارش��ي که اخيرًا منتشر شده است ،دولت اس��کاتلند در  5سال اخير بيش از  10هزار پوند را صرف خريد
گلهايي کرده که براي عذرخواهي ارس��ال کرده اس��ت .به منظور عذرخواهي در مورد اش��تباهات انجام شده در
محاس��به ماليات افراد ،دسته گلهايي را براي عذرخواهي ارس��ال کرده است که ظاهرًا تعداد اين اشتباهات کم
نبوده است .براي مثال صاحب يک کافه يک قبض مالياتي يك ميليون پوندي دريافت کرده بود .فردي ديگر به
جاي يك پوند ،قبضي معادل  800پوند دريافت کرده بود .تعدد اين اشتباهات باعث شده که تعداد دسته گلهاي
ارس��الي براي عذرخواهي هم افزايش پيدا کند و در پنج س��ال گذشته مبلغي معادل  10هزار و  298پوند صرف
خريداري دسته گلهاي عذرخواهي شود! اين گزارش باعث ناراحتي بسياري از افراد شده است .از يک سو مردم
از تعدد دفعات تکرار اين مش��کل ناراحت هس��تند و آن را نشانه ضعف اداره ماليات ميدانند .آنها عقيده دارند
خيلي افراد ديگري هم هس��تند که احتمالًا متوجه اين اش��تباه نش��ده و مالياتي بسيار بيشتر از ماليات واقعي خود
پرداختهاند .مورد ديگر اين است که آنها عقيده دارند اين هزينه که براي خريد گل انجام شده است ،ميتوانست
اس��تفادههاي بس��يار مفيدتر و بهتري هم داشته باش��د .مردم عقيده دارند روندهاي پيچيده مالياتي يکي از علل
بروز اين مشکالت هستند .به گفته يکي از مسئوالن يک اداره ،اين روش عذرخواهي بسيار نامناسب و ناکارآمد
است .اما اداره ماليات از اين حرکت خود دفاع کرده و ارسال دسته گل را حرکتي ׳׳صميمي تر براي عذرخواهي
شخصي׳׳ دانست .بايد ديد اين اداره چه راه حلي براي حل کارآمد اين مشکل خواهد داشت.

خارج کند ،بس��ياري از کارشناس��ان و جانورشناس��ان و فعاالن محيط زيست
بر اين باورند که احتمال دارد سرنوش��ت جالبي در انتظار مرکز ملي پروانهها
نباش��د .سرمايه گذاري براي ادامه ساخت و تکميل اين ديوار ادامه دارد و ماه
گذش��ته مبلغ  1.6ميليارد دالر ديگر براي تکميل آن سرمايه گذاري شد .اگر
ديوار در همين مس��ير يعني مرز آمريکا ساخته شود ،مرکز ملي پروانهها را به
دو نيم تقس��يم ميکند و بخش عمدهاي از اين مرکز نابود خواهد شد .گروهي
از دانشمندان نامهاي براي درخواست از دولت
آمريکا براي حفظ اين مرکز نوش��تهاند و 2700
دانش��مند آن را امض��ا كردهاند .آنه��ا از دونالد
ترامپ خواس��تهاند حداقل درباره اس��تراتژي
س��اخت ديوار در اين منطق��ه تجديدنظر کند.
اين در حالي اس��ت که برنامهه��اي بلند مدت
مهمي در حال اجرا در اين مرکز نگهداري است
و در صورت از بين رفت��ن نيمي از آن ،آيندهاي
نامشخص خواهد داشت.
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