 ۳۰درﺻﺪ ﻏﺬا ﺑﻪ ﺳﻔﺮه ﻣﺮدم ﻧﻤﯽ
رﺳﺪ/راﻫﮑﺎر ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
از ﺿﺎﯾﻌﺎت ﻏﺬاﯾﯽ

ﺗﺮﮐﯿﻪ راﻫﮑﺎری را ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻓﺴﺎد و ﺿﺎﯾﻌﺎت ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻪ
ﻣﺎﻧﻊ رﺳﯿﺪن  ۳۰ﺗﺎ  ۴۰درﺻﺪ ﮐﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﻔﺮه ﻣﺮدم ﻣﯽ ﺷﻮد،
اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺧﺒﺮﮔﺰاری
ﻓﺎرس ،ﺳﺎﻻﻧﻪ  ۳۰ﺗﺎ  ۴۰درﺻﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی در دﻧﯿﺎ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ رود
و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ راﻫﮑﺎر ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ آﻧﻬﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﺮای
ﮐﺸﻮرﺷﺎن اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻊ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و ﺧﺎک ﺷﻮﻧﺪ.
در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺳﺎﻻﻧﻪ  ۳۰ﺗﺎ  ۴۰درﺻﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی در ﻓﺮاﯾﻨﺪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﯿﺪ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ رود ﮐﻪ در ﺣﺪود ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم ﻏﺬای
ﺗﻮﻟﯿﺪی اﺳﺖ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻫﺪر رﻓﺘﻦ آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺨﺶ
زﯾﺎدی از ﻏﺬای ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺸﻮر ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺿﺎﯾﻌﺎت و از ﺑﯿﻦ
ﺑﺮدن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی و ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺗﯽ آر ﺗﯽ ورد ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺿﺎﯾﻌﺎت ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻤﭙﯿﻨﯽ را ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ
داﻧﺶ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮدم و ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ داده ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد
ﻋﺎدت ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
آﻧﻬﺎ اﻣﯿﺪوارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﯿﻦ و اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺮدم ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮات
ﭘﺎﯾﺪار رﻓﺘﺎری در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﺷﺪه و از ﻫﺪر رﻓﺘﻦ ﻏﺬای روزاﻧﻪ ﮐﻪ
اﺗﻔﺎﻗﺎ ﮐﻢ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮارو ﺑﺎر ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻫﻢ ﺑﺎرﻫﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺎﻣﻬﺎﯾﯽ را ﺑﺮای
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺿﺎﯾﻌﺎت و از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﻏﺬا داده و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
روزاﻧﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻧﻔﺮ ﺷﺐ ﻫﺎ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺳﺮ ﺑﺮ ﺑﺎﻟﺶ ﻣﯽ ﻧﻬﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ از
ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﯿﻦ در راﺳﺘﺎی ﭘﯿﺎم ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ
ﻣﺘﺤﺪ و ﻧﯿﺰ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﮔﺮﺳﻨﮕﺎن ﺟﻬﺎن اﺳﺖ.
ﭘﺎک دﻣﯿﺮﻟﯽ؛ وزﯾﺮ ﮐﺸﺎورزی و ﺟﻨﮕﻠﺪاری ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺗﺸﮑﯿﻞ اﯾﻦ
ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ و داﻧﺶ ﻣﺮدم در راﺳﺘﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺎﯾﺪار و
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺼﺮف ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از ﻏﺬا در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ وﺑﺨﺸﯽ
ﻫﻢ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﺼﺮف از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ رود.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وزﯾﺮ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ  ۱۸٫۸ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻏﺬا ﺗﻨﻬﺎ در ﺗﺮﮐﯿﻪ از
ﺑﯿﻦ ﻣﯽ رود و از ﭼﺮﺧﻪ ﻣﺼﺮف ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﺮﮐﯿﻪ در ﻧﻈﺮ دارد ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ روی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺿﺎﯾﻌﺎت ﻧﺎن روزاﻧﻪ از
ﻫﺪر رﻓﺖ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻗﺮض ﻧﺎن ﺑﻪ ارزش ﺳﺎﻻﻧﻪ  ۴۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
ﮐﻨﺪ.
ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮارو ﺑﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ)ﻓﺎﺋﻮ( ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ راﻫﮑﺎر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮ
از ﺿﺎﯾﻌﺎت و ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎزﻧﮕﺮی در ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﺼﻮﺑﺎت
اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ روﺷﻬﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻏﺬا ،ﺗﻮزﯾﻊ و ﻣﺼﺮف ﻫﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﺑﺪ و
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ اﻣﺮوز ﺑﺎﺷﺪ.
اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﺼﺮف ﻫﻢ
ﻓﺎﺋﻮ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ روزاﻧﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻧﻔﺮ
ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﺑﻨﺪ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﺣﺠﻢ از ﻏﺬا در ﺟﻬﺎن ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ
ﺑﺎور و ﭘﺬﯾﺮش اﺳﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﯾﯽ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ
اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺎﯾﺪار ،ﮐﺎﻫﺶ ﮔﺎزﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎ ﻧﻪ ای و ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر

ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ.
ﺿﺎﯾﻌﺎت ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی وﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎزﻫﺎی
ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻏﺬا ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آب وﺧﺎک اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود در ﺣﻘﯿﻘﺖ
اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻫﻢ از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ.
وزﯾﺮ ﮐﺸﺎورزی ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ از ﻫﻤﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
وی در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ اﯾﻦ اﻗﺪام ﯾﮏ آﻏﺎزی ﺑﺮای ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻓﻌﻼ از ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﯿﻦ
ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﺗﺮﮐﯿﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ از ﻫﻤﮑﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮارو ﺑﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﻓﺎﺋﻮ ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ

