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اعالمیه مطبوعاتی

همایش بزرگ "تحول آینده افغانستان از طریق غنی سازی مواد غذایی"برگزار شد
زمان :سه شنبه ۳۰ ،قوس  ۰۹:۰۰ ، ۱۳۹۵صبح
مکان :هوتل انترکانتیننتال ،کابل ،افغانستان
همایش بزرگ تحت عنوان " تحول آینده افغانستان از طریق غنی سازی مواد غذایی"جهت آگاهی دهی و دادخواهی در مورد غنی سازی مواد
غذایی در کشور ،به تاریخ  ۳۰قوس  ۱۳۹۵در هوتل انترکانتیننتال کابل برگزار شد.
روی این ملحوظ ،اتاق تجارت و صنایع افغانستان ،وزارت صحت عامه افغانستان و اتحاد جهانی برای بهبود تغذیه ( )GAINدر هماهنگی با وزارت
های زراعت ،مالداری و آبیاری و تجارت و صنایع افغانستان به منظور جلوگیری از شیوع امراض در اطفال و رشد جسمی و ذهنی آنان ،همایش فوق
را به همکاری تخنیکی و مالی نهاد کمک های بین المللی ایاالت متحده امریکا برای توسعه جهانی) (USAIDو کمک های تخنیکی سازمان
جهانی صحت ،سازمان اطفال ملل متحد( ،)UNICEFزراعت و تغذیه جهانی( )FAOو بانک جهانی در افغانستان ،برگزار گردید.
در این همایش محترم احمد ضیا مسعود نماینده فوق العادۀ رئیس جمهوری در امور اصالحات و حکومتداری خوب ،محترم الحاج خان جان الکوزی
معاون اول هی ئت مدیره اتاق تجارت و صنایع افغانستان ،محترم فیروز الدین فیروز وزیر صحت عامه ،محترم اسداهلل ضمیر وزیر زراعت ،مالداری و
آبیاری ،محترم عبدالستار مراد وزیر اقتصاد ،محترم همایون رساء وزیر تجارت و صنایع ،محترم اکلیل حکیمی وزیر مالیه ،محترمه غزال حبیب یار
صافی وزیر معادن و پطرولیم ،محترم داکتر محب اهلل وحدتی رئیس عمومی اداره اتحاد جهانی برای بهبود تغذیه ،سخنرانی نمودند.
غنی سازی مواد غذایی به عنوان مؤثرترین و ارزانترین راه برای کاهش شیوع امراض سؤتغذی شمرده میشود و در دراز مدت میتواند به صورت پایدار
موجب کاهش امراض سؤتغذی و کاهش شیوع آنها در جمعیت یک کشورگردد .غنیسازی مواد غذایی با ویتامینها و منرال ها میتواند اثر مفیدی
در پیشگیری و درمان بیماری های ناشی از فقر برخی ویتامین ها داشته باشد .در نتیجه نرسیدن آنها به بدن در دراز مدت ،آثار و پیامد های زیانبار
متعددی را بدنبال خواهند داشت ،چنانچه کمبود برخی از ویتامین ها مثل آهن و آیودین عواقب بسیار شدید و حتی کشنده ای را در پی دارند.
به منظور تطبیق غنی سازی تولیدات داخلی و مواد غذایی اولیهی وارداتی از قبیل آرد گندم ،روغن و نمک ،بورد مشترکی برای تحقق این هدف
ایجاد گردیده است و سکرتریت این بورد در ساختار اتاق تشکیل و در بخش های ترویج غنی سازی تولیدات داخلی و واردات فعالیت می نماید.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان بدین باور است که برنامه غنی سازی آرد گندم ،روغن و نمک از یکطرف در جهت بهبود حالت صحی کودکان و
مردم سودمند می باشد و از جانب دیگر با وقایه در مقابل امراض ناشی از کمبود مواد فوق الذکر ،برای رشد وضعیت اقتصادی خانواده هایی که از
مشکل اقتصادی رنج می برند نیز مؤثر واقع خواهد شد .اتاق از آنعده تاجران و وارد کنندگانی که در بخش تولید و تورید مواد غذایی مصروف هستند
تقاضا به عمل می آورد تا در بخش های مربوطه شان موضوع غنی سازی مواد خوراکی را جداً مدنظر گیرند.
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