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حمله به آثار هنری به خصوص همزمان با نشست های جهانی مربوط 
به محیط زیست و تغییر اقلیم به یک روال برای فعاالن محیط  زیست 
تبدیل شده اســت. فعاالن اقلیم، معروف ترین آثار را نه برای آسیب 
رساندن، بلکه برای جلب توجه رسانه ها به آسیب های پایدار بحران 
آب وهوا، هدف قرار می دهند.امسال از »کلود مونه« تا »اندی وارهول«، 
آثار چندین نفر از بزرگ ترین هنرمندان جهان توسط معترضانی که 
به دنبال جلب توجه جهانی به وضعیت اضطراری تغییرات آب وهوایی 
هستند، مورد حمله قرار گرفته است. نمایندگان تقریبا 100گالری در 
سراسر جهان از جمله موزه »گوگنهایم« نیویورک، موزه »بریتانیا« در 
لندن و موزه »لوور« پاریس در بیانیه مشترکی هشدار دادند که چنین 
اعتراضات اقلیمی، آثار هنری بسیار ارزشمند را که بخشی از میراث 
جهانی هستند و نمی توان روی آن قیمت گذاشت، به خطر می اندازد. 
این درحالی است که هنوز هیچ آسیب دائمی به آثار هنری محصور 
در شیشه های محافظ وارد نشده اســت. این بیانیه از سوی شورای 
بین المللی موزه ها )ICOM( منتشر شد. در ادامه نگاهی به آثاری که 

در سال میالدی اخیر مورد حمله قرار گرفته اند، می اندازیم.
در اســترالیا، معترضــان بــه تغییــرات آب و هوایــی، 

روی»قوطی های کنسرو ســوپ کمبل« اثر نقاش معاصر 1
آمریکایی، اندی وارهول، قوطی رنگ آبی ریختند. آنها در توییتر خود 
از دولت استرالیا خواستند که انتشار کربن خود را کاهش دهد و یارانه 
ســوخت فســیلی را حذف کند و نوشــتند: »تنها چیــزی که ما 
می خواهیم یک سیاره قابل زندگی است«. البته این اثر هنری آسیبی 

ندیده است.
 »وقتی می بینید چیزی زیبا و بی ارزش ظاهرا جلوی چشمت 

نابود می شــود، چه احساســی دارید؟ آیا احساس خشم 2
می کنید؟ وقتی می بینید این سیاره مقابل چشمان ما در حال نابودی 
است چه احساسی دارید؟« این جمالتی است که حمله کنندگان به 
تابلوی »دختری با گوشواره مروارید« پیش از ریختن سوپ گوجه 
فرنگی فریاد زدند. دختری با گوشواره مروارید اثر یوهانس فرمیر یکی 
از شناخته شده ترین آثاری اســت که در ماه گذشته در هلند مورد 
 Just( حمله قرار گرفت. درحالی که یکی از فعاالن گروه موسوم به
Stop Oil( سعی کرد ســر خود را به پوشش شیشه  ای این شاهکار 
قرن هفدهمی بچسباند، نفر دوم یک قوطی سوپ گوجه فرنگی روی 

نقاشی ریخت. این اثر هم در این ماجرا آسیبی ندید.
 اعضای گروه Just Stop Oil در گالری ملی لندن یک قوطی 

ســوپ گوجه فرنگــی نیز به روی نقاشــی مشــهور »گل 3
آفتابگردان« اثر ونســان ونگوگ )1888( پرتــاب کردند. به گفته 
مسئوالن موزه، تنها آســیب جزئی به قاب نقاشی وارد شده است. 

بالفاصله پس از حمله به اثر، 2 فعال محیط زیست، خود را به دیوار 
زیر تابلو چسباندند. آنها بلند فریاد زدند: »چه چیزی ارزش بیشتری 
دارد، هنر یا زندگی؟ آیا ارزشش بیشتر از غذاست؟ ارزشش بیشتر از 
عدالت است؟ آیا شما بیشتر نگران حفاظت از یک نقاشی هستید یا 
حفاظت از سیاره و مردم ما؟« بحران هزینه زندگی بخشی از بحران 
هزینه نفت است. سوخت برای میلیون ها خانواده سرمازده و گرسنه، 
غیرقابل تهیه اســت. آنها حتی نمی توانند یک ظرف سوپ را گرم 

کنند.
تنها یک روز پس از حمله به آثار ونگوگ در رم، 2 معترض 

از یک گروه فعال محیط زیســت کمتر شــناخته شــده 4
اســپانیایی، خود را به قاب های اطراف 2 اثر هنری فرانسیس گویا 
چسباندند و روی دیوار بین این دو اثر نوشتند: »+1.5درجه«. این 
عدد همان محدوده ای اســت که دانشــمندان از سیاســتگذاران 
خواسته اند تا دمای زمین 1.5درجه افزایش پیدا نکند؛ در غیر این 
صورت با انقراض ششــم مواجه خواهیم شــد. پیش از این حمله، 
سازمان ملل  اعالم کرده بود که محدود کردن گرمایش زمین به زیر 

1.5درجه امکان ناپذیر است.
 3 فعال محیط زیست با پرتاب سوپ نخود به تابلوی دیگری 

از ونگوک در رم اعتراض خود را نسبت به شرایط آینده زمین 5
اعالم کردند. یکی از آنها فریاد زد: »مــا نباید در مورد تابلویی که با 
شیشه محافظت می شود و فردا تمیز می شــود عصبانی شویم. ما 
عصبانی نمی شویم زیرا نمی دانیم که در حال از دست دادن آب و غذا 

هستیم.«

 اعتراضات فعاالن محیط زیست محدود به تابلوهای نقاشی 
نمی شود. 2 فعال محیط زیست در موزه تاریخ طبیعی برلین 6

با در دست داشتن یک بنر که روی آن نوشته شده بود: »اگر دولت آن 
را تحت کنترل نداشــته باشــد چه؟« زیر اســکلت یک دایناسور 
ایستادند. یکی از معترضان به آسوشیتدپرس گفت: »این مقاومت 
مسالمت آمیز، وسیله ای است که ما برای محافظت از فرزندانمان در 
برابر جهل مرگبار دولت انتخاب کرده ایم. برخالف دایناســورها، ما 
سرنوشــت خود را در دســتان خود داریم. آیــا می خواهیم مانند 

دایناسورها منقرض شویم یا می خواهیم زنده بمانیم؟«
 گروهی موسوم به »آخرین نسل« پس از انداختن پوره سیب 

زمینی روی اثر کلود مونه به نــام »کاهگلی« زیر اثر هنری 7
نشستند و دســتان خود را به دیوار چسباندند، اما به سرعت توسط 

پلیس جدا و بازداشت شدند.
 2 فعال استرالیایی با چسباندن دستان خود به اثر پیکاسو به 

نام »کشتا در کره«یک بنر پارچه ای را روی زمین باز کردند 8
که روی آن نوشته شده بود »آشوب اقلیمی = جنگ + قحطی«. این 

نقاشی هم آسیب ندید، ولی توجهات زیادی را به خود جلب کرد.
 گروه آخرین نســل، دســت های خود را به پایــه یکی از 

معروف ترین مجسمه های روم باستان چسباندند و بنر گروه 9
 Laocoon خود را باز کردند. در بیانیه این گروه آمده است: »مانند
)اشاره به ماجرای اسب تروا(، دانشمندان و فعاالن شاهدانی هستند 
که سعی می کنند به اطرافیان خود در مورد عواقبی که اقدامات امروز 

بر آینده خواهد داشت، هشدار دهند.«

تشکیل شورای جهاد آبرسانی در 

وزارت نیــرو یک هــدف دارد؛ گزارش
محرومیت زدایی و آبرســانی به 
10هزار روستای کشور. درحالی  که یک سال از 
اجرای این طرح می گذرد و حدود 600روستا وارد 
شبکه آب مطمئن و پایدار شده اند، همچنان بیش 

از 8میلیون روستایی با تنش آبی روبه رو هستند.
فیروز قاسم زاده، سخنگوی صنعت آب، پیشرفت 
این طرح را در کشور 25درصد ارزیابی می کند؛ 
به طوری که پیشــرفت طرح در برخی استان ها 
بین 1۷ تا 18درصد و در برخی استان ها بیش از 

۷5درصد بوده  است.
در این میان سراغ وضعیت پیشرفت این طرح در 
استان همدان رفتیم. اســتانی که در پی کاهش 
بارندگی ها و خشکسالی ناشــی از آن، با کاهش 
ذخیره آب سدها به ویژه سد اکباتان به عنوان منبع 
اصلی تامین آب شهر همدان روبه رو بود و قطعی 
آب در ساعتی از شــبانه روز و آبرسانی با تانکر در 
روزهای گرم تابســتان امســال را از سر گذراند. 
به گفته مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان 
همدان، 31پروژه در قالب طرح جهاد آبرســانی 
در استان در حال اجراست و در بازه زمانی 8ماهه 

امسال به پیشرفت 3۷درصدی رسیده  است.

تکمیل طرح جهادی آبرسانی
دسترسی روستاییان به آب آشــامیدنی سالم و 
پایدار، خود یکی از دالیل ماندگاری در روستاست. 

گام نخســت اجرای طرح آبرسانی به روستاهای 
استان همدان با بررسی روستاها و مناطق محروم 
همراه بود تا روســتاهایی که بــرای تامین آب با 
مشکل مواجه اند، مشــخص شوند و در این طرح 

قرار بگیرند.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان همدان 
با تأکید بر اینکه این طرح جهادی در راســتای 
ارتقای کیفیت زندگی مشــترکان روســتایی با 
جدیت دنبال می شــود، درباره روند اجرای طرح 
آبرسانی به روســتاها به همشــهری می گوید: 
31پــروژه فعــال در قالــب جهاد آبرســانی به 
روســتاهای محروم همدان با همکاری قرارگاه 
بسیج سازندگی امام حسن مجتبی)ع( و شرکت 
آب و فاضالب استان در 160روستای استان در 
حال اجراست.160روستای جامعه هدف استان 
همدان برای محرومیت زدایی و آبرسانی در این 
طرح گنجانده شــده که 4هــزار و500خانوار و 

جمعیتی بیش از 150هزار نفر را در برمی گیرد.
فرهاد بختیاری فر، اجرای فاز نخســت این طرح 

را در قراردادی 3ســاله با اعتبــار 509میلیارد 
تومان عنوان می کند و ادامــه می دهد: تاکنون 
210میلیارد تومان اعتبار از محل اعتبارات درنظر 

گرفته شده برای این طرح تخصیص یافته است.

احداث مخزن دخیزه آب 
روستاهای  عشاق در شهرســتان مالیر، ارزانفود 
در جنوب شــهر همدان و کندتپه در شهرستان 
کبودرآهنگ ازجمله روســتای پیشگام در طرح 
آبرسانی هستند و بختیاری فر روند اجرای طرح 
در روســتاها را اینطور توضیــح می دهد: مخزن 
200مترمکعبی روســتای عشاق به بهره برداری 
رســیده و عملیــات اجرایــی احــداث مخزن 
600مترمکعبی روستای ارزانفود و کندتپه نیز به 
اتمام رسیده است.3روستای قوره جینه )با قدمت 
5قرنی خود(، جزوان و عظیم دره در شهرســتان 
کبودرآهنگ هم به مخــزن آب 600مترمکعبی 
مجهــز شــدند.عملیات احداث حــدود 2هزار 
مترمکعب مخــزن دیگر نیز در روســتاهای ده 

موسی نهاوند، آرتیمان و اشــتران تویسرکان، 
پرورق و نورآبــاد کبودرآهنگ و پیرملو و کمک 
علیا و سفالی اسدآباد در حال انجام است.عالوه 
بر احداث مخــزن آب، عملیات اصالح شــبکه 
توزیع آب و اجــرای خطوط انتقــال منابع در 
شهرســتان های کبودرآهنگ و تویسرکان نیز 
آغاز شده اســت. روســتاهای شهرستان های 
کبودرآهنگ و بهار، تابستان ســختی همراه با 
تنش آبی را گذراندند که عملیات آبرسانی با تانکر 
انجام می شــد.بختیاری فر به دیگر فعالیت های 
در حال انجام اشــاره می کنــد و می گوید: در 
تکمیل اجرای طرح آبرســانی به روســتاهای 
اســتان همدان، حفر و تجهیز 22حلقه چاه در 
دســتور کار بود که تا کنون 16حلقه از چاه های 
مذکور حفاری یا به بهره برداری رسیده  است.در 
حوزه انتقال آب نیز از 223کیلومتر خط انتقال 
طراحی شده، عملیات اجرایی حدود 30کیلومتر 

به اتمام رسیده است.

    
میانگین بارش های اســتان همدان در سال آبی 
امسال، 44درصد نسبت به بلندمدت کاهش یافته 
است. قرارداد اجرای پروژه های محرومیت زدایی 
در سراســر کشــور در قالب پروژه هــای حفر و 
تجهیز چاه، اجرای خط انتقال و ایستگاه پمپاژ، 
ساخت مخزن و اصالح شبکه با تخصیص 30هزار 

میلیارد تومان اعتبار در دست انجام است.

حملهمحیطزیستیهابهآثارهنریموزهها
گروه های محیط زیستی با حمله به آثار مشهور موزه ای خواستار توجه جدی به تغییر اقلیمی شدند

خداحافظی 160 روستای همدان با تنش آبی
در طرح جهادی آبرسانی به همدان 31 پروژه در 160 روستا اجرا می شود 

مهدی رجحانی
معاون عمرانی استاندار قزوین

هزینه احــداث زیرســاخت های خدمات 
آب و بــرق در منطقــه بــاغ عمــران شــهر 
اقبالیه »سلطان آباد« از طریق اعتبارات 
مصوب سفر ریاســت جمهوری و فروش 
تأمیــن  و شهرســازی  راه  زمین هــای 
می شود. اهالی منطقه باغ عمران اقبالیه 
بیش از 10سال اســت که با معضل نبود 
زیرســاخت های خدماتی در این منطقه 
مواجه هستند. در قالب مصوبات سفر 
ریاســت جمهوری مقــداری اعتبــار بــرای 

احداث این زیرساخت ها گرفتیم. 

خبر خوان

نقل قول خبر

عدد خبر

سرپرست شــرکت گاز اســتان کرمانشاه 
گفت: مصرف گاز این استان در روز گذشته 
نســبت به مــدت مشــابه ســال گذشــته 
۲0درصد افزایش یافت. به گزارش تسنیم، 
ناصر حســینی با اشــاره بــه اینکه اســتان 
کرمانشاه 660هزار مشترک گاز در ۲ بخش 
خانگی و صنعتی دارد اظهار داشت: کاهش 
یک درجــه از دمای منزل کمــک بزرگی به 
کاهش مصرف سوخت در کشور می كند.

20
درصد

مدیرکل میــراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دستی لرستان گفت: ۳60هکتار 
بافــت تاریخی در اســتان ثبت شــده که 
به لحــاظ حجــم در شــهر خرم آبــاد مرکز 
اســتان بــا احتســاب محــدوده گــرداب 
ســنگی بیش از ۸0 هکتار بافت تاریخی 
قرار دارد. به گزارش ایرنا، عطا حسن پور 
افزود: مراحل مزایده چند بنای تاریخی 
خرم آباد در حال انجام اســت و به زودی 

به سرمایه گذار واگذار خواهد شد.

360
هکتار

آذربایجان شرقی عکس خبر

آذربایجان شرقی 

کشتارگاه صنعتی مرغ

استان آذربایجان شرقی به عنوان یکی از قطب های تولید 
مرغ و تخم مرغ در ایران است. یکی از کشتارگاه های صنعتی 
عرضه مرغ گرم با ظرفیت 6هزار قطعه در ساعت مشغول 

فعالیت است.

 خودروی کم کیفیت محیط بان ها
 به  خودروی شکارچی ها نمی رسد

سرپرست معاونت محیط زیست انســانی سازمان حفاظت 
محیط زیست گفت: خودروهای مورد اســتفاده در مناطق 
حفاظت شده پاسخگوی نیاز محیط بانان نیست و این موضوع 

باید مورد توجه قرار گیرد.
به گزارش سازمان حفاظت محیط زیســت، ایرج حشمتی 
در بازدید تعدادی از خودروهای تولیدی با حضور جمشــید 
محبت خانی، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست  و نماینده 
رئیس خودروهای تجــاری وزارت صنایع در محوطه پارک 
طبیعت پردیســان گفت: با اســتناد به تجربیات گذشته، 
خودروهایی که هم اکنون در اختیار محیط بانان اســت، در 
مقایسه با خودروهای شــکارچیان متخلف از لحاظ کیفیت 
و قدرت مناسب نیست.وی با اشــاره به کیفیت خودروهای 
تولید داخل گفت: در تعقیب و گریز شکارچیان متخلف در 
مناطق جغرافیایی صعب العبور با شرایط آب وهوایی سخت، 

به خودروهای باکیفیت و قدرت باال نیاز است.
حشــمتی افــزود: خودروهــا و موتورســیکلت های فعلی 
پاسخگوی نیاز محیط بانان نیست و در بازه زمانی5 تا 6ساله 
فارغ از زمانی که از دست می دهیم برای تعمیرات و نگهداری 

آنها هزینه های زیادی متحمل می شویم.
وی با بیان اینکــه نیاز ســازمان حفاظت محیط زیســت 
به خودروهای ویژه محدود اســت، گفت: برای خودروسازان 
داخلی با تعداد محدود به صرفه نیست نسبت به خودروهای 
ویژه اقدام کنند و خط تولید گســترده ای داشته باشند، در 
نهایت مجبور می شویم از خودروهای باکیفیت کمتر استفاده 

کنیم که آن هم تامین کننده نیاز ما نیست.
حشــمتی با اشــاره به اینکه برای تقویت نــاوگان موتوری 
حفاظت محیط زیســت باید اعتبــارات الزم در برنامه های 
بودجه ســال های 1402 تا 1405 پیش بینی شــود، گفت: 
به کمیسیون زیربنایی دولت پیشــنهادهایی شده است که 
اگر قطعی شــود، می توانیم صاحب خودروهای باکیفیت و 
مناسب شویم.سرپرست معاونت محیط زیست انسانی سازمان 
حفاظت محیط زیست گفت: درصورتی که خودروهای تولید 
داخل پاسخگوی نیاز نباشند، به سمت خودروهای وارداتی 
می رویم و سیاست سازمان حفاظت محیط زیست این است 
که با هماهنگی و همکاری دستگاه های بین بخشی شرایطی را 
ایجاد کنیم تا وضعیت ناوگان موتوری حفاظت محیط زیست 

بهتر شود.

خبر روز

 صادرات بذر چغندرقند 
از اردبیل

استان اردبیل قادر اســت 100درصد بذر چغندرقند 
مورد نیاز کشور را نه تنها تامین کند، بلکه مازاد تولید آن 
را به کشورهای همسایه نیز صادر کند. رئیس سازمان 
جهادکشاورزی استان اردبیل با اعالم این خبر گفت: 
امسال بیش از 200هزار کیلوگرم بذر منوژرم هیبرید 
چغندرقند در شهرستان های اردبیل، نیر و نمین تولید 
شده است.به گزارش تسنیم، نادر تقی زاده اظهار کرد: 
درصورت تجهیز کارخانه فرآوری بــذر و ورود ارقام 
جدید اصالح شده مؤسسه به چرخه تولید به طور قطع 
استان اردبیل قادر خواهد بود 100درصد بذر منوژرم 
مورد نیاز کشور را نه تنها تامین کند  بلکه مازاد تولید 
آن را به کشورهای همسایه نیز صادر کند  و بسترهای 
الزم را برای اشتغال نیروهای جوان و فعال فراهم آورد 
و به میزان قابل توجهی از خروج ارز از کشور جلوگیری 
کند.رئیس سازمان جهادکشــاورزی استان اردبیل 
گفت: ایران جزو معدود کشورهای جهان محسوب 
می شــود که با دارا بودن صنعت 80ساله تولید بذر 
چغندرقند عالوه بر اینکه شــرایط الزم جهت تولید 
مطمئن محصول را برای کارخانجات قند کشور فراهم 
آورده است.تقی زاده افزود: طی سال های گذشته بذر 
چغندرقند تولیدی اردبیل به کشورهای آذربایجان و 
ارمنستان و ترکمنســتان صادر شده و در سال های 
آتی نیز برنامه ریزی شده تا این صادرات به کشورهای 

روسیه و چین نیز انجام گیرد.

خبر روز

زهرا رفیعیگزارش
روزنامه نگار

درطرحجهادیآبرسانیبهروستاهایاستانهمدانچهمیگذرد؟
طرح جهادی آبرسانی روستاهای محروم و گرفتار تنش آبی، استان همدان را هدف گرفته و قرار است تا 
2سال آینده با تکمیل و اجرای این پروژه ها، روستاییان دیگر شاهد آبرسانی با تانکر یا قطعی آب آشامیدنی 
نباشند. پروژه های آبرسانی استان همدان برای 160روستای معرفی شده در این طرح شامل حفر و تجهیز 
22حلقه چاه با آبدهی 110لیتر در ثانیه، احداث 8باب ایستگاه پمپاژ با ظرفیت 101لیتر در ثانیه، طراحی 
و ایجاد 223کیلومتر خط انتقال، احداث حدود 20هزار متر مکعب مخزن در 54باب و اصالح و توسعه 

182کیلومتر شبکه توزیع آب است که روند اجرایی را می گذرانند.

مکث

منوچهر پارسافر
مدیر امور باغبانی گیالن

رایزنی هــای دولت بــرای صــادرات کیوی 
گیالن بــه هنــد در حــال انجام اســت.   با 
همترازی استانداردهای ۲کشور و جنبش 
نرم افــزاری در ســازمان حفــظ نباتــات و 
شناســه دار شــدن بســترهای تولیــد و 
شناسنامه دار شدن محصوالت کشاورزی، 
مشکل صادرات حل شــده است.کیوی 
گیالن بسیار باکیفیت و از بازار بسیار خوبی 

در کشورهای هدف برخوردار است.

اردبیل

کرمانشاه

گیالن

قزوین

لرستان

 دیدار معاون رئیس جمهور
 با وزیر خارجه مصر

وزارت خارجــه مصــر اعالم کــرد: علــی ســالجقه، معاون 
رئیس جمهوری و رئیس ســازمان حفاظت محیط زیست کشور 
در حاشیه نشست تغییرات اقلیمی )cop27( با وزیر خارجه مصر 
دیدار و از او به دلیل میزبانی خوب و برگزاری فوق العاده این نشست 

تقدیر کرده است.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشــورمان که به عنوان 
معاون رئیس جمهوری، ریاست هیأت اعزامی ایران به شرم الشیخ 
مصر برای حضور در اجالس تغییرات اقلیمی را برعهده داشت، در 
نشست با سامح الشکری، وزیر خارجه مصر اعالم کرد: تغییرات 
آب وهوایی یک چالش مهم برای تمام کشورهای جهان است و 
امیدواریم که نشست شرم الشیخ مقدمه ای برای انتقال از مرحله 

تعهدات به مرحله اجرای عملی باشد.
علی سالجقه گفت: هیأت ایرانی تمام تالش خود را خواهد کرد تا 

عوامل موفقیت نشست شرم الشیخ فراهم شود.
سامح الشــکری، وزیر خارجه مصر نیز در این دیدار از مشارکت 
ســطح باالی ایران در نشست شرم الشیخ تشــکر کرد و با اشاره 
به مشــورت و همکاری موجود میان ایــران و مصر درخصوص 
موضوعات مربوط به آب وهوا در چارچوب عضویت 2کشور در گروه 
۷۷ به اضافه چین اعالم کرد: درهای ریاست کنفرانس تغییرات 
آب وهوا به منظور رسیدن به نتایج واقعی، برای همیشه روی تمام 

هیأت ها باز خواهد بود.
اجالس جهانی تغییرات اقلیمی در حالی روزهای پایانی را پشت 
ســر می گذارد که دولت ترکیه اعالم کرده این کشور کاندیدای 
میزبانی سی ویکمین کنفرانس تغییرات آب وهوایی سازمان ملل 
متحد است.وزیر محیط زیست و شهرسازی ترکیه نیز که در این 
نشست حضور داشت، گفت: ترکیه هدف کاهش 21درصدی در 
میزان انتشار گازهای گلخانه ای و گرمایشی را به 41درصد افزایش 
داده است و در حال انجام تعهدی تقریبا دوبرابر بزرگ تر و بیشتر 
اســت.وی با اشــاره به اینکه ترکیه گام های قاطعی در مبارزه با 
تغییرات اقلیمی برداشته اســت و برای رسیدن به هدف کاهش 
انتشار گازهای گلخانه ای در حد صفر خالص تا سال 2038 تالش 
می کند، گفت: امیدواریم که این تعهدات برای کل جهان و ترکیه 
مفید باشد.لی هسین لونگ، نخست وزیر سنگاپور هم دیروز در 
اجالس جهانی تغییرات اقلیمی در مصر اعالم کرد: کشــورهای 
سراســر جهان باید به طور جمعــی اقدام کنند؛ زیــرا تغییرات 

آب وهوایی تهدیدی بلندمدت برای امنیت غذا و انرژی است.
او گفت: سنگاپور مالیات کربن را به میزان قابل توجهی افزایش 
می دهد و یک راهبرد ملی برای سبز کردن بخش برق خود اجرا 
خواهد کرد.جوکو ویــدودو، رئیس جمهور اندونزی نیز گفت که 
جهان با بحران های متعدد، »چالش های فوق العاده ای« را تجربه 
می کند؛ همه گیری کووید-19 هنوز به پایان نرســیده اســت، 
رقابت ها همچنان تشدید می شوند و جنگ ها رخ می دهند. تأثیر 
این بحران های مختلف بر امنیت غذایی، انرژی و مالی در جهان 

به ویژه کشورهای در حال توسعه احساس می شود.


