ﺷورای ﺗﻐذﯾﮫ و ﻣوادﻏذاﯾﯽ ﺑرﻟﯾن

ھﻣﮑﺎری ﺟﻣﻌﯽ!

ﺑرای ﻣوارد زﯾر دورھم ﺟﻣﻊ ﺷده اﯾم::

ﺗﻣﺎم ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﺑرﻧﺎﻣﮫ ی دﮔرﮔوﻧﯽ آﯾﻧده ﻧﮕر ﻣﺎدر ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ی ﺗﻐذﯾﮫ
و ﻣواد ﺧوراﮐﯽ را ،ﻓﻌﺎﻻﻧﮫ ﺑﮫ ﭘﯾش ﺑﺑرﻧد و در ﺷﮑل ﮔﯾری آن ھﻣراھﯽ ﻣﺎن
ﮐﻧﻧد ،ﺑﮫ اﯾﻧﺟﺎ دﻋوت ھﺳﺗﻧد!

ﺗﺛﺑﯾت ﻧوﻋﯽ ﮐﺷﺎورزی و ﻓرآوری ﯾﺎ ﺑﮭﯾﻧﮫ ﺳﺎزی ﻣﻧطﻘﮫ ای،ﮐﮫ ﻓرﺻﺗﮭﺎی
ﺷﻐﻠﯽ ﭘﺎﯾدار در ھر ﻣﻧطﻘﮫ ﺑﮫ وﺟود ﻣﯽ آورد و ﭼﺷم اﻧدازھﺎی ﺗوﺳﻌﮫ را
ﺑرای ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻣﺎﻧدﮔﺎر ﻣﯽ ﺳﺎزد.

ﮐﺳب ھر ﮔوﻧﮫ اطﻼﻋﺎت در ﻣورد ﻧﺷﺳﺗﮭﺎ ،ﮔروھﮭﺎی ﮐﺎری و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑروز
ﺗﻌﮭد ﻓردی ،در ﻧﺷﺎﻧﯽ زﯾر:
www.ernaehrungsrat-berlin.de

اﺗﺻﺎل و ﭘﯾوﻧد ﺣﻔظ ﻣﺣﯾط زﯾﺳت و طﺑﯾﻌت،ﺑﮫ زﻧﺟﯾره ی ارزش آﻓرﯾﻧﯽ
ﺟﻣﻌﯽ از ﺗوﻟﯾد ﺗﺎ ﺣﻣل و ﻧﻘل،از ﻓرآوری ،ﺗﺟﺎرت و ﻣﺻرف ﺗﺎ ارزش
ﮔذاری ﻓرآورده ھﺎ را ﺷﺎﻣل ﻣﯽ ﺷود.

ﺷورای ﺗﻐذﯾﮫ و ﻣواد ﺧوراﮐﯽ ﺑرﻟﯾن ﺑرای دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ
ﺳﯾﺎﺳﺗﯽ آﯾﻧده ﻣﺣور و ﺗواﻧﻣﻧد در زﻣﯾﻧﮫ ی ﮐﺷﺎورزی
وﻣواد ﻏذاﯾﯽ در ﻣﻧطﻘﮫ.
ھﻣﺎھﻧﮕﯽ :ﮐرﯾﺳﺗﻧﮫ ﭘوﺣل
kontakt@ernaehrungsrat-berlin.de

اﯾﺟﺎد ﯾﮏ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ی ﺗﻐذﯾﮫ ﮐﮫ در ﺗﻣﺎم اﺑﻌﺎد،دارای ﺗﻧوع ﺑﺎﺷد ،و ھﻣزﻣﺎن ھم
اﺻول ﺑﯾو)زﯾﺳت ﻣﺣﯾطﯽ( ﺑودن را درﻧظر ﺑﮕﯾرد و ھم از ﻧظر ﮐﻧﺷﮕران
ﻋرﺻﮫ ی اﻗﺗﺻﺎدی،راھﮭﺎی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ،اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺻرف،ﺳطوح ﻣﺧﺗﻠف
ﻓرآوری و ﺳﺑﮑﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف زﻧدﮔﯽ ﻣﻔﯾد ﺑﺎﺷد.

ﺷورای ﺗﻐذﯾﮫ و ﺧوراﮐﯽ ﺑرﻟﯾن ﭘﺷﺗﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷود از

ﺑرای دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﺳﯾﺎﺳﺗﯽ آﯾﻧده ﻣﺣور ﺗﻐذﯾﮫ و و ﺗواﻧﻣﻧد در
زﻣﯾﻧﮫ ی ﮐﺷﺎورزی وﻣواد ﻏذاﯾﯽ در ﻣﻧطﻘﮫ.

ﺳﺎﺧﺗﺎرھﺎی ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﺑﺎزار ﻗﯾﻣت ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﺑرای ﺗوﻟﯾدﮐﻧﻧده و دﺳﺗﻣزد
ﮐﺎﻓﯽ ﺑرای ﮔذران اﻣور ﺷﺎﻏﻼن را ﺑﮫ ھﻣﺎن ﻣﯾزاﻧﯽ ﺗﺿﻣﯾن ﮐﻧد ﮐﮫ ﺗﮭﯾﮫ
ی ﺗﻐذﯾﮫ ی ﺳﺎﻟم و ﺗوﻟﯾد ﺷده ﺑﮫ روش اﮐوﻟوژﯾﮏ ،ﺑﮫ ﺣدی ﮐﮫ ھﻣﮕﺎن
ﺑﺗواﻧﻧد ﻗﯾﻣﺗش را ﺑﭘردازﻧد.
طراﺣﯽ و ﺗدارک ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺷﮭری-ﻣﻧطﻘﮫ ای ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﮐﮫ ﻓﺿﺎھﺎی
ﻓﯾزﯾﮑﯽ و ﺷرﮐﺗﯽ ﺑرای ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ی ﺗﻐذﯾﮫ ی ﺷﮭری را ﻓراھم و آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻣﯽ
ﮐﻧد،و ﺑر ﻣزﯾت و ﺑرﺗری زﯾرﺳﺎﺧﺗﮭﺎی ﮐﺷﺎورزی ﻣﺣﻠﯽ ﺑر ﺳﺎﺧﺗﺎرھﺎی
ﺗﺟﺎری-ﻓرآوری ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺗﺎﮐﯾد دارد.

ﺗدوﯾﻧﮕر:
–INKOTA-netzwerk e.V. Chrysanthemenstr. 1
Berlin 10407 ,3
www.inkota.de
اﯾن ﺑروﺷور ﺑﺎ ھﻣﮑﺎری ﺑﻧﯾﺎد ھﺎﯾﻧرﯾش ﺑل ﺗﮭﯾﮫ ﺷده.
ﺷورای ﺗﻐذﯾﮫ و ﻣواد ﺧوراﮐﯽ ﺑرﻟﯾن از ﺳوی ﺑﻧﯾﺎد ﭘﻠﮭﺎی ﺷﻣﺎل-ﺟﻧوب از ﻣﺣل
ﺑودﺟﮫ ی وزارت ﮐﺷﺎورزی )ب.ام.ﺗس( ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷود.

در اﯾﻧﺟﺎ از ﺣﻣﺎﯾﺗﮭﺎی ﺳﻧﺎی ﺑرﻟﯾن ﻧﯾز ﺳﭘﺎﺳﮕزارﯾم

ﺗدوﯾﻧﮕر اﯾن ﺑروﺷور ،ﻣﺳوول ﻣﺣﺗوای آن اﺳت.

اﯾﺟﺎد ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ھﺎی آﻣوزﺷﯽ و آﻣوزﺷﯽ-ﺗﮑﻣﯾﻠﯽ،ﮐﮫ در آﻧﮭﺎ داﻧﺳﺗﻧﯽ ھﺎﯾﯽ در
ﺧﺻوص ﭘﺎﯾداری و ﻋداﻟت ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ی ﻏذارﺳﺎﻧﯽ و ﻧﯾز داﻧش و ﻣﮭﺎرت ھﺎی
ﻋﻠﻣﯽ درﺑﺎره ﺗوﻟﯾد ،و ﻧﯾز داﻧﺳﺗﮫ ھﺎ و ﺗواﻧﺎﯾﯽ ھﺎی ﮐﺎرﺑردی در ﺧﺻوص
ﺗوﻟﯾد،ﻓرآوری و آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻣواد ﻏذاﯾﯽ ﺑﮫ داوطﻠﺑﺎن اراﺋﮫ ﻣﯽ ﺷود.
ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ی ﻏذارﺳﺎﻧﯽ ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﮐﮫ در آن ﻣواد ﻏذاﯾﯽ ﺗوﻟﯾدی ﺑﮫ طور ﭘﺎﯾدار،
ﺳﺎﻟم و ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ ارزﺷﮭﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ ﻣﺻرف ﮐﻧﻧدﮔﺎن ،در دﺳﺗرس ھﻣﮕﺎن
ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد،ﺑﯽ آﻧﮑﮫ ،ھﻧﮕﺎم ﺗوﻟﯾدش ،در اﯾن ﯾﺎ آن ﮔوﺷﮫ ی دﻧﯾﺎ از اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ
ﺑﮭره ﮐﺷﯽ ﺷودﯾﺎ ﺑﮫ واﺳطﮫ ی آن ،زﯾرﺳﺎﺧﺗﮭﺎی ﺣﯾﺎﺗﯽ ﻧﺎﺑود ﺷوﻧد.
اﯾﺟﺎد اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﺎﺛﯾرﮔذاری و ھﻣﮑﺎری دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺑرای ﺗﮏ ﺗﮏ
ﺷﮭروﻧدان ﻣﻧطﻘﮫ در ﺧﺻوص ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ی ﻏذارﺳﺎﻧﯽ و ﻣواد اوﻟﯾﮫ طﺑﯾﻌﯽ ﺑﮫ
ﮐﺎر رﻓﺗﮫ در ﺗﻣﺎم ﻣﺣﺻوﻻت.

ﻋﻣﻠﯽ ﺳﺎزی ِ◌ دﮔرﮔوﻧﯽ در روﯾﮑرد ﺑﮫ ﺗﻐذﯾﮫ!

ﭼرا ﺷورای ﺗﻐذﯾﮫ را ﺗﺎﺳﯾس ﮐردﯾم؟

روﯾﺎی ﻣﺎ ﺑرای ﻧﯾل ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻏذاﯾﯽ ﻋﺎدﻻﻧﮫ،آﯾﻧده ﻧﮕر و ﺗواﻧﻣﻧد
دﯾﮕر ﺑﯾش از اﯾن ﺟﺎی اﻧﮑﺎر ﻧدارد ﮐﮫ ﻣواد ﻏذاﯾﯽ در اﯾن ﮐﺷور ،ﺗﺎﮐﻧون ﺑﺎ ﭼﮫ
وﺿﻌﯽ ﺗوﻟﯾد و ﻣﺻرف ﺷده اﻧد ،ﺗوﻟﯾد و ﻣﺻرف اﯾن ﻣواد ﻧﮫ ﭘﺎﯾدار اﺳت و ﻧﮫ
ﺑرای ﺑرﻟﯾن،ﺑرآﻣده از ﺑرﻧﺎﻣﮫ ی ﺳﯾﺎﺳﯽ اﺳﺗﻘﻼل و ﺧودﺑﺳﻧدﮔﯽ ﻏذاﯾﯽ
ﻋﺎدﻻﻧﮫ .ﻣﺎ در ﻣﻘﯾﺎس ﻋظﯾم ،ﺗوﻟﯾد و ﻣﺻرف ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ،و ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺳﺑﮏ
اﺳت.
ﻣﺻرف ﻏذاﯾﯽ ﻣﺎن ،دوررﯾز ﻏذای ﻣﺎن زﯾﺎد اﺳت ،در ﺳرﺗﺎﺳر ﺟﮭﺎن از آدﻣﮭﺎ
اﯾن ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺷدن دوﺑﺎره ی ﺗوﻟﯾد ﻣواد ﮐﺷﺎورزی و ﻧﯾﺎزھﺎی
ﺑﮭره ﮐﺷﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم و ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺣﻔظ ھﻣﯾن ﺳﺑﮏ ﻣﺻرف اﺳراﻓﮑﺎراﻧﮫ طﺑﻌﯾت
ﻣﺻرﻓﯽ روزﻣره اﺳت،آﻧﭼﮫ ﻓﻘط ﺑﺎ دﯾﺳﯾﭘﻠﯾﻧﮭﺎ و ﻗواﻋد ﺑﻧﯾﺎدﯾﻧﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺣﻘوق
را ﺑﮫ ﻣﺧﺎطره ﻣﯽ اﻧدازﯾم.
ﺑﺷر ﺑر اﻣر ﺗﻐذﯾﮫ رﺳﺎﻧﯽ،ﻧﯾروﻣﻧدﺳﺎزی ﺑﺎزارھﺎی ﻣﺣﻠﯽ،ﻗﯾﻣت ﮔذاری
ﻣﺎ در ﺳراﺳر اﯾن ﮐره ی ﺧﺎﮐﯽ ،ﻣﻧﺎﺑﻊ اوﻟﯾﮫ ی ﺑﻧﯾﺎدﯾن ،ﻣﺎﻧﻧد زﻣﯾن ،آب و اﻧرژی
ﻋﺎدﻻﻧﮫ ،ﻣﯾزان درآﻣد ﻣطﻣﺋن ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ ھزﯾﻧﮫ ی زﻧدﮔﯽ،و ﺑرداﺷت از
ھﺎی ﻓﺳﯾﻠﯽ را ﺑﯽ اﻧدازه ﺣﯾف و ﻣﯾل ﻣﯽ ﮐﻧﯾم .و از اﯾن رھﮕذر ﺑﮫ ﻣﺣﯾط
ﻣﻧﺎﺑﻊ اوﻟﯾﮫ طﺑﯾﻌﯽ ﻣﺗﺣﻘق ﻣﯽ ﺷود.
زﯾﺳت ،ﺑﮫ ھوا و ﺑﮫ ﺗﻧدرﺳﺗﯽ ﺧودﻣﺎن آﺳﯾب ﻣﯽ رﺳﺎﻧﯾم .ﺑﺎ وﺟودی ﮐﮫ اﯾن
ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ روﯾﺎی ﻣﺎ ﺑﺗواﻧد ﺻورت واﻗﻌﯽ ﺑﮫ ﺧود ﺑﮕﯾرد ،ﻣﺎ ﻣﺷﺗرﮐﺎ ً
ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ،آﺷﮑﺎرا آﺳﯾب رﺳﺎن اﺳت و ﺑﮫ ھﯾﭻ وﺟﮫ آﯾﻧده ﻧﮕر ﻧﯾﺳت ،وﻟﯽ اﺟرای
ﺑﮫ ﺗوﺳﻌﮫ و ﺗﮑﺎﻣل ﯾﮏ اﺳﺗراﺗژی ﻏذاﯾﯽ آﯾﻧده ﻣدار و ﺗواﻧﻣﻧد ﺑﺎ ﺣوزه ھﺎی
آن ،ھﻣﭼﻧﺎن از ﻧظر ﺳﯾﺎﺳﯽ ،طرﻓداران ﺳف و ﺳﺧﺗﯽ دارد .ﺑرای اﺗﺧﺎذ ھر ﮔوﻧﮫ
ﻋﻣﻠﮑرد واﻗﻌﯽ و ﻋﯾﻧﯽ ﺑرای ﺳﯾﺎﺳت ﺗﻐذﯾﮫ ی ﺷﮭری ﻧﯾﺎزﻣﻧدﯾم .ﻣﺎ در ﻣورد اﻗداﻣﺎت و اﯾده ھﺎی ﺟﺎﯾﮕزﯾن ،اﻏﻠب ﺑﺎﯾد ﻣواﻧﻊ ﺳﺎﺧﺗﺎری ﻋظﯾﻣﯽ را از ﭘﯾش رو
ﺣوزه ھﺎی ﻋﻣل ،ﺷراﯾط و ﻣﻼﺣظﺎت ﺟﺎﻧﺑﯽ ﻻزم و ﺗﻣﮭﯾدات ﻣورد ﻧظر و
ﺑرداﺷت.
ﻣدﯾرﯾت آن ،ﺑﺎ ﺳﻧﺎ و در ﺳطﺢ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺣﻠﯽ-ﻣﻧطﻘﮫ ای ﺗﺑﺎدل اطﻼﻋﺎت ﻣﯽ
ﮐﻧﯾم و ﮔﻔت و ﮔوھﺎ و ﻧﺷﺳﺗﮭﺎ و ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ھﻣﮕﺎﻧﯽ را ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم .روز ﺑﮫ روز ﺑرﻟﯾﻧﯽ ھﺎی ﺑﯾﺷﺗری ﺧواھﺎن ﺗﻐﯾﯾر اﯾن روش و ﺗﺑدﯾل ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ی
در ﮔروھﮭﺎی ﮐﺎری ،ﻣواﺿﻊ ھر ﯾﮏ از ﻣﺎ ﺗﮑﺎﻣل ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ،ﭘﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود و ﮐﻧوﻧﯽ ﺗﻐذﯾﮫ ﺑﮫ ﻧظﺎﻣﯽ آﯾﻧده ﻣﺣور و ﺗواﻧﻣﻧد ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﺑرای اﯾﺟﺎد ﯾﮏ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ
ی ﻏذاﯾﯽ ﭘﺎﯾدار و ﻋﺎدﻻﻧﮫ و درﺳت ،در ﭘﺎﯾﯾز  ،2015ﺷﮭر ﺑرﻟﯾن ﺑﮫ اﺟرای
ﮐﻧﺷﮕران ،روی ﭘروژه ھﺎی وﯾژه ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و آن را ﭘﯾﺎده ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد.
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ی " ﻣﯾﻼن اورﺑﺎن ﻓود ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ ﭘﮑت" ﻣوظف و ﻣﺗﻌﮭد ﺷد.
در ﮔروھﮭﺎی ﮐﺎری ،ﻣواﺿﻊ ھر ﯾﮏ از ﻣﺎ ﺗﮑﺎﻣل ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ،ﭘﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود و
اﻋﺗﻼف دوﻟت ﻣﺣﻠﯽ ﺑرﻟﯾن ﻣوﺳوم ﺑﮫ ﺳﺑز-ﺳرخ-ﺳرخ ،در ﻣﯾﺛﺎق-ﻧﺎﻣﮫ ی
ﮐﻧﺷﮕران ،روی ﭘروژه ھﺎی وﯾژه ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و آن را ﭘﯾﺎده ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد.
اﻋﺗﻼف ﺧود ،در اواﺧر ﺳﺎل  2016اﯾن ﻧﮑﺗﮫ را ﻗﯾد ﮐرده اﺳت ،ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻣراه
ﺷورای ﻏذای ﺑرﻟﯾن ،ﯾﮏ اﺳﺗراﺗژی ﻏذاﯾﯽ آﯾﻧده ﻧﮕر و ﺗواﻧﻣﻧد ،و ﻣﺧﺗص و
ﻣﺎ ﻣﺷﺗرﮐﺎ ً دﺳت ﺑﮫ ﻋﻣل ﻣﯽ زﻧﯾم و ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺳﺎﯾر ﭘوﯾش ھﺎ را ﺑﮫ
ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ ﺧﺻوﺻﯾﺎت ﻣﻧطﻘﮫ ای ﺑرﻟﯾن ﺗدوﯾن و ﮐﺎﻣل ﺧواھﻧد ﮐرد.
ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ی ﺗﻐذﯾﮫ ی آﯾﻧده ﻧﮕر و ﺗواﻧﻣﻧد ﺳوق ﻣﯽ دھﯾم.
ﯾﮑﯽ از وظﺎﯾف ﺑدﯾﮭﯽ ﺷورای ﻏذارﺳﺎﻧﯽ ﺑرﻟﯾن ،ھﻣﺎﻧﺎ ﯾﺎدآوری اﯾن وﻋده،
طرح ﻣطﺎﻟﺑﺎت در ﺟﮭت اﺟراﯾﯽ ﮐردن آن ،ﭘﯽ رﯾزی اﻗداﻣﺎت و ﭘﯾش ﺷرطﮭﺎ
و ﻓﺿﺎھﺎی ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ ﻻزم ﺑرای آن اﺳت.

ﺷورای ﺗﻐذﯾﮫ و ﻣواد ﺧوراﮐﯽ ﺑرﻟﯾن
ﺷورای ﺗﻐذﯾﮫ و ﻣواد ﺧوراﮐﯽ ﺑرﻟﯾن ،ﺑرای دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﺳﯾﺎﺳﺗﯽ آﯾﻧده ﻣﺣور و
ﺗواﻧﻣﻧد در زﻣﯾﻧﮫ ی ﮐﺷﺎورزی و ﻣواد ﻏذاﯾﯽ در ﻣﻧطﻘﮫ ،ﭘﯾﻣﺎن و اﻋﺗﻼﻓﯽ اﺳت
ﮐﮫ در اﺧﺗﯾﺎر ﺗﻣﺎم ﺷﮭروﻧدان ﻗرار دارد .اﯾن ﺷورا ﺑﺎ اﯾن ھدف وارد ﻣﯾدان ﻣﯽ
ﺷود ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ دﮔرﮔوﻧﯽ آﯾﻧده ﻧﮕراﻧﮫ و ﺗواﻧﻣﻧدی در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ی ﺗﻐذﯾﮫ و
ﻏذارﺳﺎﻧﯽ در ﻣﻧطﻘﮫ ﺑﺷود و ﺳﭘس ﻓﻌﺎﻻﻧﮫ اﯾن ھدف را ﭘﯾش ﺑﺑرد.
ﺷورای ﺗﻐذﯾﮫ ،ﺳﮑوی ﺗﻣﺎم ﮐﻧﺷﮕران ﻓﻌﺎل ﻣﺣﻠﯽ و ﻣﻧطﻘﮫ ای ﺑرای اﯾﺟﺎد
دﮔرﮔوﻧﯽ ﭘﯾﮕﯾراﻧﮫ و ﻣداوم اﺳت .از ھﻣﯾﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ ﻣﺻرف ﮐﻧﻧدﮔﺎن دﺧﯾل در
آن ،ﺗوﻟﯾدﮐﻧﻧدﮔﺎن روﺳﺗﺎﯾﯽ ،ﺑﺎﻏﺑﺎﻧﮭﺎی ﺷﮭرﻧﺷﯾن ،ﻧﺎﺟﯾﺎن ﻣواد ﻏذاﯾﯽ،
دﺳت اﻧدرﮐﺎران ﻣﺣﻠﯽ و رﺳﺗوراﻧدارن ،ﻣﺣﻘﻘﺎن و داﻧﺷﻣﻧدان ،ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن اﻧﺟﻣن
ھﺎ ،ﺟﻣﻌﯾﺗﮭﺎ ،اﺗﺣﺎدﯾﮫ ھﺎ و ﻣوﺳﺳﺎت آﻣوزﺷﯽ ﺑﯾش از ھر ﺟﺎ ،اھداف و
اﺳﺗراﺗژی ھﺎی ﻣﺷﺗرک را در اﯾﻧﺟﺎ ﮐﺳب ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و آﻧﮭﺎ را ﻣﺑدل ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی
ﻣﺗﻌدد ،اﻋﺗراﺿﺎت و ﮐﻧﺷﮭﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد.
از ﻧظر ﻣﺎ اﯾن اﻣری ﺑدﯾﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣواﺿﻊ ،ﻣوﻗﻌﯾﺗﮭﺎ و ﻣطﺎﻟﺑﺎت
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ-ﻣدﻧﯽ ،ﺑرای دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ی ﻏذاﯾﯽ آﯾﻧده ﻧﮕر و ﺗواﻧﻣﻧد
ﺻدا و ﻓرﺻﺗﯽ ﺑدھﯾم و ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻗدرت ﺗﺎﺛﯾرﮔذاری ﺳﯾﺎﺳﯽ اﻋطﺎ ﮐﻧﯾم.

