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مطبوعاتي خبرپاڼه
د خوراکي توکو د غني کولو له الرې د افغانستان د راتلوونکي بدلولو ستره غونډه
وخت :سه شنبه ،د ۱۳۹۵کال د لیندۍ د میاشتې  ۳۰مه نېټه ،د سهار  ۹:۰۰بجې
پټه :د انټرکانټیننټال هوټل ،کابل ،افغانستان
په هېواد کې د خوراکې توکو د غني کولو په موخه د عامه پوهاوۍ او مالتړ ستره غونډه د "خوراکي توکو د غني کولو له
الرې د افغانستان د راتلوونکي بدلول" تر سرلیک الندې ترسره شوه.
په همدې موخه ،د افغانستان د سوداګرۍ اوصنایعو اتاق ،د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او د خوراکې توکو د پرمختیا
نړیوال اتحاد لخوا د کرنې ،اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت په همغږي او د
نړیوال پرمختیا لپاره د متحده ایاالتو د مرستندویه ادارې ) ،(USAIDد روغتیا نړیوال سازمان ،د ملګرو ملتونو د
ماشومانو سازمان ( )UNICEFاو د نړیوال تغذیې او کرنې ادارې او د نړیوال بانک په مالي او تخینیکي مرسته ترسره
شوه.
پدې غونډه کې د اصالحاتو او ښه حکومتولۍ په برخه کې د جمهور رئیس ځانګړي استازی ښاغلي احمد ضیاء مسعود ،د
افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې لومړی مرستیال ښاغلي الحاج خان جان الکوزی ،د عامې روغتیا وزیر ښاغلي
فیروز الدین فیروز ،د کرنې ،اوبو لګونې او مالدارۍ وزیر ښاغلی اسدهللا ضمیر ،د اقتصاد وزیر ښاغلی عبدالستار مراد ،د
سوداګرۍ او صنایعو وزیر ښاغلي همایون رساء ،د مالیې وزیر ښاغلی اکلیل حکیمی ،د معادن او پطرولیم سرپرست وزیره
آغلۍ غزال حبیب یار صافی ،د خوراکې توکو د غني کولو نړیوال اتحاد د ادارې رئیس ښاغلي محب هللا وحدتی خبرې
وکړلې.
د نه تغذیې له امله د رامنځته شویو ناروغیو په وړاندې ،د خوړو غني کول یو له اغیزناکو او ارزانو الرو څخه بلل کیږي
او په اوږد مهال کې د خوارځواکي د ناروغۍ د کمولو او د نه تغذیي له امله د رامنځته کېدونکي ناروغیو دمخنیوۍ لپاره
مهم ګڼل کیږي .په ویتامینونو او منرالونو د خوړو غني کول کوالی شي د ویتامینونو د کمښت په وجه د ناروغیو د مخنیوي
المل شي او په پای کې که بدن ته ویتامینونه او منرالونه په منظم ډول ونه رسیږي ،ډېره ناوړه پایله له ځانه سره لري آن
تر دې چې د مرګ سبب کېږي.
د دې لپاره چې په هېواد کې کورني تولیدات او وارداتي خوراکي توکي لکه اوړه ،مالګه او غوړي په غني شوي بڼه تولید او
خلکو ته وړاندې شي ،د غني کولو سکرتریت د د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې په چوکاټ کې رامنځته شوي او د
غني کولو لپاره یې اړینې چارې پر مخ وړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه په دې باور دی ،چې د اوړو ،غوړیو او د مالګو غني کول ،له یو طرفه د
هېوادوالو او ماشومانو روغتیا لپاره اغیزمن دی له بلې خوا پر هغه کورنۍ چې د اقتصادي مشکالتو سره مخامخ دی،
اثرلرونکي پایله لرلی شي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د هغو تولیدوونکو او واردوونکو څخه چې د غوړیو ،اوړو او مالګو په برخه کې
فعالیت کوي ،غوښتنه کوي ترڅو په خپل کاروبار کې دې د خوړو د غني کولو ته خاصه پاملرنه وکړي.
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