
به  ،جمھور رئيسمعصومه ابتکار، معاون خانم تھران: 
زيست جوايزی را  ھای جھانی مربوط به محيط بھترين پروژه

 اعطا کرد! 
  --/ PRNewswire/ 2016ژانويه  ,

رژی المللی، شانزدھمين جوايز جھانی ان ای بين ھای برج ميالد، بر بلندای تھران، و در جشنواره در مرکز باشکوه کنفرانس 
)Energy Globe World Awards .جمھور، در سخنرانی خود به اھميت  رئيسخانم معصومه ابتکار معاون  ) اھدا شدند

ھايی اشاره کرد.  اين رويداد،  زيست و لزوم اجرای چنين پروژه ھای ممتاز مربوط به محيط اھدای چنين جوايزی به پروژه
ای ثبات بخشيدن به مسائل محيط زيست در ايران است که ھسته مرکزی ھای روزافزون در راست ای از شروع تالش نشانه

وری تمرکز دارد. ھمچنين  چنين تالش ھايی برنامه ای توسعه ای است که بر ايجاد انرژی ھای تجديد پذير و افزايش بھره
يا وضع قوانين حاصل  ) تأکيدکرد که ايجاد تغييری باثبات در جھان، تنھا از راه گفتگوManeka Gandhiمانئکا گاندی (

شده است صورت  ) به آن اشارهEnergy Globeھای جھان انرژی ( شود بلکه بايد اقداماتی ھمانند آنچه در اظھارنامه نمی
 پذيرد.

الزم است که کشورھای فقير و ثروتمند  ، برنده جايزه نوبل و مجری اين برنامه، گفت: اکنونMunasingheپروفسور 
 برای تبادل تخصص و مھارت خود به يکديگر دست ھم را گرفته و از ھم حمايت کنند. 

 2000مجموعه زمين، آب، آتش، ھوا و جوانان به رقابت پرداختند.  اين کانديداھا از بين حدوداً  5قاره در  5سه کانديدا از  
 د.کشور انتخاب شدن 177درخواست از 

کند برنده شد.  در مجموعه آتش، يک پروژه  ی که خاک باير را دوباره حاصلخيز میای از اتيوپ در مجموعه زمين، پروژه 
کند پيشتاز بود.  ھای فقرا ميسر می اکسيژنه روشنايی را در آلونک ھای آب و آب روشنايی از فيليپين که با استفاده از بطری

ميليون نفری  12خانه را در شھری  تصفيه ای از تھران که کل فاضالب يک در مجموعه آب دو برنده انتخاب شدند: پروژه
ھای سراميک خودکار، ضدعفونی و تميز شده و  ای از تانزانيا که در آن آب توسط پااليه کند و ھمچنين پروژه بازيابی می

ای از سوئيس بود که با استفاده از نخستين  شود. پيشتاز در مجموعه ھوا، پروژه پذير می برای شرب ھزاران نفر امکان
ای از بليز  ھای بازی را ارائه کرده بود. و در مجموعه جوانان، پروژه کند زنجيره ميون در جھان که با نيروی برق کار میکا

که تنھا به جوانانی که قبالً پروژھايی مرتبط با محيط زيست انجام داده بودند اجازه شرکت در يک تورنمنت فوتبال را داده 
 بود، برنده شد.

وزير گاندی، شعف و شوقی  و نخستجمھور  رئيسخانم معصومه ابتکار معاون ز به برندگان توسط ھنگام اھدای جواي
 بزرگ سالن را در برگرفته بود.

ھای باير از طريق دانش و تعھد الزم و درنتيجه ايجاد مبنايی  ای از اتيوپی که بازنمود حاصلخيز ساختن دوباره خاک پروژه
 توسعه انتخاب شد. کشورھای درحالبرای زندگی است، به نمايندگی از 

گردد، ھم زمين کشاورزی  شوند، ھم انرژی توليد می ھا بازيابی می ای از ايران که تنھا طی يک فرآيند ھم فاضالب پروژه 
 يابند به نمايندگی از کشورھای صنعتی انتخاب شد.  شود و ھم گازھای گلخانه ای کاھش می ايجاد می

زيست، ميعادگاھی برای محافظتی ثمربخش از محيط و عزيمتی جھانی به سوی  داشت محيطجوايز جھانی انرژی گرامی  
  قرنی باثبات است. 
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