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 تغذیه شد مبارزه با گرسنگی و سوءفائو خواستار حمایت اروپا از 

، در میالن در نشست غیررسمی وزرای کشاورزی اتحادیه اروپا

از رهبران دولتی اروپا خواستار آقای داسیلوا، مدیرکل فائو 

کمک به مبارزه جهانی علیه گرسنگی و سوءتغذیه شد و اظهار 

داشت که شکست در این مبارزه موجب افزایش جریان 

همچنین  .های بیشتر خواهد شد میامهاجرت و بروز ناآر

ها همیشه توام  عدم امنیت غذایی و ناآرامییادآور شدند که 

، مشکالت مربوط به افریقا و های اقلیمی بوده و پدیده

خاورنزدیک و شیوع بیماری ابوال در غرب افریقا از مرزهای 

وی کشاورزی پایدار و توسعه روستایی را از نیازهای اولیه  .ملی خواهند رسید ای و ملی فراتر رفته و به سطوح منطقه

که گرسنگی شکل تغذیه  ه مسئله سوءتغذیه و گرسنگی دانستند و از وزرای اتحادیه اروپا خواست ک مبارزه با سوء

 .باشند که نیاز به یک اقدام هماهنگ دارد اسفناک آن است را یک مشکل عمومی درنظرداشته

المللی تغذیه  همچنین خواستار مشارکت فعال وزرای کشاورزی اتحادیه اروپا در دومین کنفرانس بین داسیلواآقای 

(ICN2 ) برگزار خواهد شد نوامبر در رم 13الی  33شد که از. 

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/250955/icode:لینک خبر

 :خالصه خبر 

European governments must help combat hunger and malnutrition on a global level, as failure to 

do so will only boost migration flows and stoke conflicts, FAO Director-General José Graziano 

da Silva."Food insecurity and conflict go hand in hand" he said, noting that extreme climatic 

events, troubles in Africa and the Near East and now the Ebola outbreak in West Africa tend to 

spill over national borders and into other regions in a globalized world, often through forced 

migration. 

 تغذیه، کشاورزی پایدار  :موضوع 

 (FAO)فائو  :منبع

 01/19/4114: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

http://www.fao.org/news/story/en/item/250955/icode/
http://www.fao.org/news/story/en/item/250955/icode/
http://www.fao.org/news/story/en/item/243267/icode/
http://www.fao.org/news/story/en/item/243267/icode/
http://www.fao.org/news/story/en/item/243267/icode/
http://www.fao.org/news/story/en/item/243267/icode/
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 گییم به سمت کشاورزی پایدار و کشاورزی خانواداتغییر پاراد

که در روز ( COAG)در بیست و چهارمین جلسه کمیته کشاورزی 

هار سیلوا، مدیرکل فائو اظآقای دا  برگزار گردید،اکتبر  1جمعه 

 زنیاهای غذا  برای بازسازی اساسی سیستم گزاران که سیاست داشت

می سالم ایجاد نمایند که به طیف وسیعی از رویکردها دارند تا سیست

هایی با اتکا بر  های پیشین که مدل های مدل محدودیت  در آن

های  ستفاده از نهادهوی کاهش ا. های متراکم بودند، حذف گردد نهاده

داری و  زی، جنگلکشاورین هدف که ابا های اصلی این بخش دانسته و  کشاورزی بویژه آب و مواد شیمیایی را از چالش

با توجه به  وی .اعالم نمودند را« تغییر پارادیم» فراخوان  ،شوند دهی جهتباید   ور پایدار و بهره یدر مسیر شیالت

-از آگرو میلیاردی، 3برای تامین تقاضای جمعیت  1606درصد تا سال  06ه میزان نیاز افزایش تولید مواد غذایی ب

های مطرح و به استفاده از بیوتکنولوی و محصوالت تراریخته  اکولوژی و کشاورزی هوشمند در برابر اقلیم بعنوان گزینه

 .اشاره نمودند

ن مراسم ضمن تاکید بر حق غذا برای همه در سخنرانی کلیدی خود در ای جمهور کشور دومینیکن آقای مدینا رئیس

 .است  تا کنون رسیده 3336درصد از سال  30درصد به  13اظهار داشت که در این کشور میزان گرسنگی از 

شود و موضوعات اصلی مورد بحث امسال شامل  هر دو سال یکبار برگزار می( COAG)جلسه کمیته کشاورزی 

 . خاک و ایمنی غذا بودندهای دامی، مدیریت  مدیریت آب، بیماری

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/250148/icode:لینک خبر

 :خالصه خبر 

Policy makers should support a broad array of approaches to overhauling global food systems, 

making them healthier and more sustainable while acknowledging that "we cannot rely on an 

input intensive model to increase production and that the solutions of the past have shown their 

limits," FAO Director-General José Graziano da Silva said today in his opening remarks to the 

24
th

 session of the Committee on Agriculture (COAG). 

 کشاورزی پایدار :موضوع 

 (FAO)فائو  :منبع

 49/19/4114: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://www.fao.org/news/story/en/item/250148/icode/
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 سال  3ترین رقم در  ه پائینبمواد غذائی  جهانی قیمت کاهش

 بان قیمت مواد غذایی بانک جهانی بر اساس اعالم دیده

در صد  3، قیمت جهانی مواد غذایی با 1633در سپتامبر 

وند افزایشی رهای آوریل تا اوت  فاصله ماه کاهش در

با توجه به این کاهش . قبل از دوره فوق را تغییر داد

به منظور پایش  های محلی و قیمت و ثبات نسبی قیمت

های احتمالی، گروه بانک  ها و بحران یکپارچه قیمت

ییرات مواد غجهانی ابزار نظارتی متعامل برای رصد ت

 . کردیی معرفی غذا

درصد و ذرت  33، قیمت گندم 1633از ماه آوریل تا اوت 

در مقابل . باشند میسابقه قیمت مواد غذایی در چهار سال گذشته  درصد کاهش داشت که از دالیل اصلی کاهش بی 13

 .  درصد افزایش داشت 31قیمت برنج در دوره مذکور 

. یکای مرکزی و برخی از مناطق افریقای غربی ثبات نسبی داشتندهای محلی بغیر از چند استثنا شامل امر قیمت

ها در کشورهای مختلف نوسانات مخصوص به هر کشور را داشتند مثل افزایش قیمت گندم در بازارهای تحت  قیمت

قیمت ذرت در کشورهای تحت پایش افریقایی کاهش و قیمت برنج . پایش سودان و اتیوپی و کاهش آن در آرژانتین

 .ویتنام، تایلند و هند افزایش داشتدر 

های مواد غذایی همراه با سایر اطالعات  ابزار نظارتی جدید گروه بانک جهانی امکان رصد تغییرات جهانی قیمت

های مواد  ها و بحران توانند قیمت به کمک این ابزار عالقمندان می. دهد نیاز را در دسترس افراد عالقمند قرار میدمور

های غذایی قبلی و راهکارهای اجرا شده برای  پایش کرده و بحرانالمللی  ای و بین سطوح ملی، منطقهغذایی را در 

 .  را مشاهده نمایندبدست آمده ها و نتایج  مقابله با آن

  september-watch-price-http://www.worldbank.org/en/topic/poverty/publication/food-2014:لینک خبر

 :خالصه خبر 

The September 2014 issue of Food Price Watch found that prices of internationally traded foods 

decreased by 6 percent between April and August 2014, reversing previously reported price 

increases. In this context of international food price decreases and relative domestic food price 

http://www.worldbank.org/en/topic/poverty/publication/food-price-watch-september-2014
http://www.worldbank.org/en/topic/poverty/publication/food-price-watch-september-2014
http://www.fao.org/news/story/en/item/243267/icode/
http://www.fao.org/news/story/en/item/243267/icode/
http://www.fao.org/news/story/en/item/243267/icode/
http://www.fao.org/news/story/en/item/243267/icode/
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stability, the World Bank Group introduces a new integrated food price crisis monitoring tool, 

the Food Price Crisis Observatory. 

 اقتصاد   :موضوع

 (worldbank) بانک جهانی :منبع

 19/4114/: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 سال اخیر رسید 0در  سطحترین  قیمت ذرت به پائین

بینی شده، قیمت ذرت  به میزانی بیش از سطح پیش امریکا ذخیره ذرت افزایش پس از انتشار گزارش امریکا در مورد

 . سال اخیر کاهش یافت 0ن سطح در تری به پائین

قیمت تحویل . میلیارد بوشل اعالم کرد 110/3 را معادل وزارت کشاورزی امریکا میزان ذخیره ذرت در اول سپتامبر

 . دالر به ازاء هر بوشل رسید 33/1درصد کاهش به  0/6ذرت برای ماه دسامبر در بازار تجارت شیکاگو  با 

سپتامبر  13قیمت سویا در . دالر رسید 6770/3درصد کاهش به هر بوشل  0/6ر ماه نوامبر با قیمت سویا برای تحویل د

 . باشد تا کنون می 1636ترین رقم از ماه جوالی  دالر رسید که پائین 600/3به 

 . رسیددالر  73/3درصد کاهش به هر بوشل  8/6قیمت گندم برای تحویل در ماه دسامبر در بازار تجارت شیکاگو  با 

supply-s-u-as-low-year-five-to-drop-extends-01/corn-10-http://www.bloomberg.com/news/2014- :ینک خبرل

estimates.html-tops 

 : خالصه خبر

Corn slumped to the lowest in five years after a U.S. government report showed domestic 

inventories before the start of this year’s record harvest were bigger than analysts predicted. 

U.S. corn stocks were 1.236 billion bushels on Sept. 1, the U.S. Department of Agriculture 

reported yesterday, more than the agency’s Sept. 11 estimate of 1.181 billion and the 1.191 

billion expected on average by analysts in a Bloomberg News survey. 

. 

 اقتصاد :موضوع

 (Bloomberg)بلومبرگ  :منبع

 11/10/4114: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

http://www.bloomberg.com/news/2014-10-01/corn-extends-drop-to-five-year-low-as-u-s-supply-tops-estimates.html
http://www.bloomberg.com/news/2014-10-01/corn-extends-drop-to-five-year-low-as-u-s-supply-tops-estimates.html
http://www.bloomberg.com/news/2014-10-01/corn-extends-drop-to-five-year-low-as-u-s-supply-tops-estimates.html
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 میزان ذخیره سویا در امریکا سابقه بی اهشک

انداز  ما با چشما. رسیدبینی شده  تر از میزان پیش به پائین 1631-33در سال  های روغنی امریکا ذخیره دانهیزان م

 .های معامالت آتی گردد ممکن است مانع افزایش قیمتمساعد برداشت برای سال جاری 

اول سپتامبر میزان ذخیره سویای امریکا بعنوان بزرگترین کشور در  سه ماهه خود  در گزارش کشاورزی امریکاوزارت 

میلیون تن کمتر از میزان مورد  10رقم این  .کرداعالم ( میلیون تن 06/1)وشل میلیون ب 6/31فقط  را تولید کننده آن

 .باشد سال گذشته می 33انتظار و کمترین رقم اعالم شده در 

سال  06درصد است که در  1کمتر از به ، این رقم به معنی کاهش نسبت ذخیره به مصرف توجه به میزان تقاضابا 

قیمت برای خریداران با توجه به محدودیت عرضه  رود با کاهش این نسبت انتظار می .است گذشته بی سابقه بوده

 .افزایش پیدا کند

 3/31به  1631-33سال ان ذخیره تا پایان زرود می ذرت بر اساس اعالم وزارت کشاورزی امریکا انتظار می موردر د

قیمت آتی ذرت برای ماه  .است درصد افزایش داشته 06د که در مقایسه سال به سال سبر( تن 3/13)میلیارد بوشل 

 .رسیددالر به ازاء هر بوشل  73/3درصد کاهش به  0/3با  شیکاگو در بازار تجاری  دسامبر

record-on-tightest-to-shrink-supplies-soybean-http://www.agrimoney.com/news/us-- :ینک خبرل

7546.html 

 :خالصه خبر 

US stocks of the oilseed fell in 2013-14 even further than had been thought - in fact, falling to 

by far their tightest on record – but the prospect of a bumper harvest this year stymied a rise 

in futures prices. 

Soybean inventories in the top producing country were, as of September 1, just 92.0m bushels 

(2.50m tonnes), the US Department of Agriculture said in its quarterly stocks reported, 

viewed by grain investors as a particularly important briefing.  

. 

 اقتصاد :موضوع

 (agrimoney)مانی  اگری :منبع

 01/19/4114: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

http://www.agrimoney.com/news/us-soybean-supplies-shrink-to-tightest-on-record--7546.html
http://www.agrimoney.com/news/us-soybean-supplies-shrink-to-tightest-on-record--7546.html
http://www.agrimoney.com/news/us-soybean-supplies-shrink-to-tightest-on-record--7546.html
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 سابقه قیمت پنبه  کاهش بیبینی  پیش

است که  کرده بینی توسط چین پیشپنبه علیرغم انتظار افزایش واردات  (ICAC) المللی مشورتی پنبه بینمیته ک

ا ب 1631-33سال در  لیبرای دومین ماه متوا این کمیته .سال گذشته خواهد رسید 0ترین سطح در  قیمت پنبه به پائین

 . سنت به ازاء هر پوند برسد 70به  پنبه  پیش بینی کرده است که قیمتسنت کاهش  0

بدلیل در نظر گرفتن هزینه حمل و نقل باالتر است که بطور معمول  Cotlook Aبر اساس شاخص  ICACبینی  پیش

 .است های آتی از قیمت

است که میلیون تن  مازاد تولید جهانی  8/3 رآوردبکاهش قیمت ناشی از  بینی یشپکمیته اعالم نموده است که این 

انداز تولید در هند  منعکس کننده بهبود چشم و تن افزایش یافته است 866،666بل بطور متوسط  نسبت به ماه ق

 .میلین تن برسد 0/0تن افزایش به  166،666بینی شده است میزان تولید پنبه هند با  پیش. باشد می

low-year-six-to-forecast-price-cotton-cuts-http://www.agrimoney.com/news/icac-- :ینک خبرل

7553.html 

 :خالصه خبر 

The International Cotton Advisory Committee cut its forecast for cotton prices to a six-year 

low, despite sticking by a relatively upbeat estimate for Chinese imports, for which many 

other commentators are cutting expectations after quota curbs.  

The intergovernmental group cut its cotton price forecast for 2014-15 for a second successive 

month, this time by 5 cents to 75 cents a pound, taking the estimate below the 2009-10 result 

of 78 cents a pound. 
 اقتصاد :موضوع

 (agrimoney)مانی  اگری :منبع

 14/11/4114: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 گندمهانی جعرضه وضعیت 

بخوبی آنچه که آمار و ارقام نشان ممکن است  ر عملد، عرضه جهانی گندم گندم امریکاانجمن اساس اعالم بر 

درصد افزایش در مقایسه سال به سال  3/1آخرین گزارشات، میزان ذخیره گندم امریکا با طبق  . نباشددهند،  می

 . درصد کمتر است 33سال  0نسبت به متوسط حال  با اینولی . میزان مورد انتظار بودبیشتر از 

http://www.agrimoney.com/news/icac-cuts-cotton-price-forecast-to-six-year-low--7553.html
http://www.agrimoney.com/news/icac-cuts-cotton-price-forecast-to-six-year-low--7553.html
http://www.agrimoney.com/news/icac-cuts-cotton-price-forecast-to-six-year-low--7553.html
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بنا بر  .در سال جاری کاهش داشته باشد دومین کشور بزرگ تولید کننده گندمهند رسد که میزان صادرات  بنظر می

 . است میلیون تن برآورد شده 1میزان صادرات هند در فصل جاری  امریکا  وزارت کشاورزیبینی  پیش

با بازار با توجه به افزایش تقاضای داخلی برای گندم، روسیه توانائی رقابت   رسد بنظر می انجمن گندم امریکابر بنا 

 . و از صادرات گندم صرفنظر خواهد کرد المللی را در عرضه گندم نخواهد داشت بین

 html--look-they-than-tighter-supplies-wheat-http://www.agrimoney.com/news/world.7559 :ینک خبرل

 :خالصه خبر 

World wheat supplies may, in practice, not be quite as abundant as they appear from headline 

data, especially for high quality grain, US Wheat Associates said, advising buyers against 

delaying purchases. 

Data on Tuesday showing US wheat inventories up 2.4% year on year, beating market 

expectations, were the latest in a series indicating rich world supplies of the grain, lifted by a 

world harvest seen setting a record in 2014-15, and comfortably exceeding demand. 
 اقتصاد :موضوع

 (agrimoney)مانی  اگری :منبع

 10/11/4114: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 بینی کاهش قیمت غالت و سویا یشپ

و بویژه سویا کاهش  های خود را در مورد قیمت ذرت بینی پیش تولید بسیار خوب محصول،جه به انتظار با تو بانکرابو

   . شود کاهش مربوط به قیمت گندم می نبیشتریاما . داد

را برای معامالت آتی یمت قکاهش ، امریکا در برای ذرت بوشل در هر اکر 370برداشت بینی  پیشبا توجه به  بانکاین 

 کشاورزی امریکا میزان عملکرد ذرت را بعنوان یک رکوردوزارت  . اعالم کرددالر به ازاء هر بوشل  00/6تا   ذرت

 . بوشل در هر اکر اعالم کرده بود 7/373 معادل

، این بانک پیش بینی خود بر قیمت ملکرد باالعمنفی لکرد و تاثیر مورد سویا نیز با توجه به انتظار بسیار باالی عمدر 

عملکرد سویا را وزارت کشاورزی امریکا میزان . دالر به ازاء هر بوشل تقلیل داد 36/1برای معامالت آتی سویا را تا 

همچنین رابوبانک اعالم کرده است که . بینی کرده است پیشبوشل در هر اکر  38بوشل در هر اکر و رابوبانک  0/30

 . ادامه خواهد داشتنیز ( اکتبر تا دسامبر )ه ماهه چهارم ها در س قیمتکاهش 

http://www.agrimoney.com/news/world-wheat-supplies-tighter-than-they-look--7559.html
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میلیون تن خواهد  71چین بعنوان بزرگترین خریدار به ، واردات 1633-30برای سال ردهای این بانک وآاساس بربر 

 . رسید

price-soybean-and-grain-lowers-http://www.agrimoney.com/news/rabobank- :ینک خبرل

7562.html--forecasts 

 :خالصه خبر 

Rabobank cut its expectations for corn and, in particular, soybean prices, citing expectations 

for record large crops – but was actually most bearish about prospects for wheat.  

The bank cut its estimate for corn futures by up to $0.55 a bushel, citing the dent to values 

from a US harvest which it forecast coming in at 175 bushels per acre, although with the 

potential for a 178-180 bushels-per-acre result. The US Department of Agriculture estimates 

the yield at 171.7 bushels per acre, already a record high.  

 اقتصاد :موضوع

 (agrimoney)مانی  اگری :منبع

 10/11/4114: رتاریخ خب

 بازگشت به فهرست

  1633م اجالس جهانی تغییرات اقلی

مون دبیرکل سازمان  کی در اجالس تغییرات اقلیم که به دعوت آقای بان

کشورها و  نفر ازسران 366ملل متحد در نیویورک برگزار گردید، بیش از 

 ه در آنکنمایندگان بخش خصوصی و جوامع مدنی شرکت داشتند 

ها و منابع مالی جدید برای انجام اقدامات عاجل برای مقابله  تعهدات، ایده

 . مطرح گردیدبا تغییرات اقلیمی 

کنندگان در اجالس همچنین بر ضرورت اقدامات فوری برای  شرکت

رجه سانتیگراد تاکید د 1محدود کردن افزایش دمای زمین به کمتر از 

اکنون جهان در مسیر رسیدن به این هدف  که هم دکردند و تایید نمودن

اغلب . اقدامات خود شدند در متعهد به سرعت بخشیدننبوده و 

سخنرانان اجالس مطرح کردند که اقدامات الزم برای کاهش انتشار 

آسیبی  های مربوط به مبارزه با گرسنگی  فعالیت ای قابل اجرا هستند بدون اینکه به توسعه اقتصادی و گازهای گلخانه

 . کنندوارد 

http://www.agrimoney.com/news/rabobank-lowers-grain-and-soybean-price-forecasts--7562.html
http://www.agrimoney.com/news/rabobank-lowers-grain-and-soybean-price-forecasts--7562.html
http://www.agrimoney.com/news/rabobank-lowers-grain-and-soybean-price-forecasts--7562.html
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از رهبران دولتی و  است  اکنون زمان عمل رسیده مون در مراسم اختتامیه اجالس با اعالم اینکه هم کی آقای بان

تولید هایی شد که بیشترین تاثیر را در کاهش  نمایندگان بخش خصوصی و جوامع مدنی خواستار اقدام جدی در زمینه

 . ای دارند گازهای گلخانه

new-sopen-summit-climate-http://www.un.org/climatechange/summit/2014/09/historic- :لینک خبر

change/-climate-tackle-efforts-global-chapter 

 :خالصه خبر 

New commitments, new ideas, and new financing for significant actions to address the challenge 

of climate change dominated the announcements made by more than 100 Heads of State and 

Government and leaders from the private sector and civil society at the Climate Summit hosted 

Tuesday by United Nations Secretary-General Ban Ki-moon. 

 تغییرات اقلیم :موضوع 

 (UN)ملل متحد :منبع

 40/19/4114: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

    مربوط به آب های  گزاری سیاستها و  چالشنقش اقتصاددانان آب در 

 المللی اقتصاد منابع آب یازدهمین نشست ساالنه کنسرسیوم بین

(IWREC)  به میزبانی بانک  1633سپتامبر  3الی  7در تاریخ

جهانی با حضور اقتصاددانان آب و متخصصان توسعه در واشنگتن 

ش آب های مربوط به بخ در این نشست چالش. برگزار گردید

ها و  شامل رقابت فزاینده برای منابع محدود، افزایش آلودگی آب

سخنرانی با  06در طی این نشست . تغییرات اقلیمی مطرح گردید

های  یت آبمدیرموضوعاتی مثل کاربری کشاورزی و شهری آب، 

های تحقیقاتی اخیر  هیدرواکونومی و پیامدهای رفاهی مداخالت دولتی در آب و همچنین یافتههای  زیرزمینی، مدل

 . های مربوط به آب توسط مردم ارائه گردید گزینه  های اقتصادی در انتخاب درباره چگونگی تاثیر مشوق

های اقتصادی  فعالیت خود را برای ترویج فعالیت 3336از سال ( IWREC)المللی اقتصاد منابع آب  کنسرسیوم بین

 . آغاز کرده استها  درمورد منابع آبی و تبادل اطالعات و یافته

http://www.un.org/climatechange/summit/2014/09/historic-climate-summit-opens-new-chapter-global-efforts-tackle-climate-change/
http://www.un.org/climatechange/summit/2014/09/historic-climate-summit-opens-new-chapter-global-efforts-tackle-climate-change/
http://www.un.org/climatechange/summit/2014/09/historic-climate-summit-opens-new-chapter-global-efforts-tackle-climate-change/


 وآب المللی کشاورزی دادهای مهم بینیو رو اخبار

 3131ماه اول مهر نیمه

 

www.iccima.ir 

11 

 

in-economists-water-for-role-http://www.worldbank.org/en/news/feature/2014/09/23/the- :لینک خبر

implementation-and-ypolic-shaping 

 :خالصه خبر 

Given the challenges facing the water sector, ranging from increased competition for scarce 

resources to increasing water pollution and climate change to an unfinished agenda of providing 

basic water services for the poor, a recent conference hosted at the World Bank in Washington, 

D.C. brought together water economists and development practitioners to focus on some of these 

pressing 
 مدیریت آب :موضوع

 (worldbank) بانک جهانی :منبع

 49/19/4114: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 های عفونی همکاری فائو در مبارزه علیه ابوال و سایر بیماری

ای که به میزبانی باراک اوباما، رئیس جمهور امریکا در کاخ سفید   در برنامه

قای داسیلوا مدیرکل فائو بر نیاز به کنترل سالمت برگزار گردید، آ

های  حیوانات برای کمک به جلوگیری از گسترش ابوال و سایر بیماری

 . عفونی خطرناک تاکید نمود

، (WHO)در این برنامه که با حضور روسای سازمان بهداشت جهانی 

کشور در  36و نمایندگان بیش از ( OIE)سازمان جهانی بهداشت دام 

و امکان  جهانی برگزار گردید، آقای اوباما با اشاره به گستردگی ارتباطات( GHSA)امنیت سالمت جهانی  برنامه مورد

نیاز به همکاری همچنین و های عفونی  ، در مورد اهمیت مقابله با شیوع بیماریها به خارج از مرزها شیوع سریع بیماری

 . تاکید کردجهانی 

در پیشگیری، شناسائی  های سالمتی به ابتکار امریکا و با هدف تقویت سیستم( GHSA)مت جهانی برنامه امنیت سال

های عفونی انسانی نوظهور  درصد از بیماری 76است که  برآورد شده. است اندازی شده های نوظهور راه بیماری او مقابله ب

 .  منشاء حیوانی داشته و اغلب مربوط به حیات وحش هستند

http://www.worldbank.org/en/news/feature/2014/09/23/the-role-for-water-economists-in-shaping-policy-and-implementation
http://www.worldbank.org/en/news/feature/2014/09/23/the-role-for-water-economists-in-shaping-policy-and-implementation
http://www.worldbank.org/en/news/feature/2014/09/23/the-role-for-water-economists-in-shaping-policy-and-implementation
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های اهلی و  های با منشاء حیات وحش و تهدیداتی که برای انسان، دام کنترل بیماریسیلوا نیز اظهار داشت که آقای دا

مت انسان، دام و های مختلف مرتبط با سال اکوسیستم دارند نیاز به رویکرد چندجانبه و یکپارچه بین بخش 

، ( H5N1)ی که اخیرا شیوع داشتند مثل آنفوالنزای پرندگان های عفون و عالوه بر ابوال به بیماری ارددزیست  محیط

SARS  وMERS اشاره کرد . 

اجرائی  WHOهای سالمتی در قالب کمیسیون کدکس آلیمنتاریوس با همکاری  تعهدات فائو برای مشارکت در برنامه

یره غذایی توسط این های سالمت غذایی و بهداشت عمومی با درنظر گرفتن کل زنج ارائه دستورالعمل. گردد می

 . گیرد کمیسیون انجام می

  /http://www.fao.org/news/story/en/item/248968/icode:لینک خبر
 :خالصه خبر 

FAO Director-General José Graziano da Silva today stressed the need for controls on animal 

health to help curb the spread of Ebola and other infectious diseases dangerous to humans, 

during discussions hosted by U.S. President Barack Obama.The FAO chief joined leaders of the 

World Health Organization (WHO), the World Organisation for Animal Health (OIE) and 

representatives from more than 40 countries at the Global Health Security Agenda (GHSA) event  

 بیماری دام :موضوع 

 (FAO)فائو  :منبع

 46/19/4114: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

  UNEPفائو و نامه بین  مواد غذایی و اکوسیستم، موضوع موافقت

، با توجه به تعارض هرچه بیشتر به اکوسیستم از طریق افزایش شهرنشینی

با هدف ایجاد  ،زمین ری کشاورزیربرشد سریع جمعیت و گسترش کا

زیست سازمان ملل متحد  محیط فائو و برنامهای پایدارتر، بین  آینده

(UNEP)حوزه  3های سابق و با تعریف  ، یادداشت تفاهمی بر اساس همکاری

 . اولویت کاری جدید به امضاء رسید

و توجه  (GDSs)امل اهداف توسعه پایدار ش 1630های توسعه بعد از سال  یادداشت تفاهم جدید در چارچوب برنامه

برنامه مشارکت راهبردی تعریف شده در این . ژه به امنیت غذایی و خدمات اکوسیستم منعقد گردیده استوی

 :یادداشت تفاهم بر اساس چهار اولویت زیر خواهند بود

http://www.fao.org/news/story/en/item/248968/icode/
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 ید و مصرف پایدار که در ساله تول 36های  های غذایی پایدار در چارچوب برنامه اجرائی نمودن برنامه سیستم

 . ندا های شرکت کننده پذیرفته  شده توسط دولت Rio   20+اجالس 

 های شیرین و دریایی  زمینی، آب پایدار های های جدید و گسترده برای حفظ و تقویت اکوسیستم ارائه برنامه

 وری باال  با بهره

 های  های الزم برای پیگیری کاربری خصبهبود و حصول اطمینان از امکان دسترسی به اطالعات، آمار و شا

های مبتنی بر  تقویت سیاست های بدست آمده در ارتباط با اهداف توسعه پایدار و منابع طبیعی و پیشرفت

 های  مستند و مطمئن  ارائه اطالعات و روش علم از طریق

 پایدار های ی سیستمهای قانونی بویژه آنهایی که ابعاد اجتماع حمایت مشترک از توسعه و اجرای برنامه 

 .کنند و مدیریت اکوسیستم را ترویج میغذایی 

 article/en/c/248966/-http://www.fao.org/partnerships/news :لینک خبر
 :خالصه خبر 

In a world where increasing urbanization, rising populations, and expanding agricultural land 

use are encroaching on ecosystems and impacting on biodiversity, two United Nations agencies 

have come together to work for a more sustainable future. 

The United Nations Environment Programme (UNEP) and the Food and Agriculture 

Organization (FAO) today signed a memorandum of understanding (MoU) that builds on the two 

agencies’ past collaborations and adds four priority work areas. 

 اکوسیستم :موضوع 

 (FAO)فائو  :منبع

 44/19/4114: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 هایی برای کسب و کارهای کوچک در کشورهای در حال توسعه  های پاک، فرصت ناوریف

بر اساس برآوردهای انجام شده . اند پاک بعنوان یک بازار عمده جهانی مطرح گردیده های طی دهه گذشته فناوریدر 

میلیارد دالر  3/0حدود  بههای پاک  گذاری در بازار فناوری توسعه سرمایه سال آینده در کشورهای در حال 36در 

میلیارد دالر از مجموع سرمایه بازار  0/3همچنین طبق این گزارش در کشورهای در حال توسعه حدود . خواهد رسید

چین، امریکای التین و کشورهای جنوب صحرای . در دسترس کسب و کارهای متوسط و کوچک قرار خواهد گرفت

تصفیه فاضالب، مولدهای . ی کسب و کارهای متوسط و کوچک هستندهای پاک برا افریقا، سه بازار اصلی فناوری

http://www.fao.org/partnerships/news-article/en/c/248966/
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های خورشیدی، وسائل  انرژی بادی ساحلی، پانل

نقلیه الکتریکی، انرژی زیستی و مولدهای انرژی 

های فعال در این  آبی کوچک از جمله بخش

 .زمینه هستند

های  های بازار تکنولوژی در این گزارش بر فرصت

. است آنها تاکید شده پاک و تاثیر اجتماعی

درصد  86بعنوان مثال در کشور کنیا، حدود 

مردم دسترسی به برق ندارند و این به معنی یک 

بازار وسیع برای کارآفرینان محلی متوسط و 

گاز نه تنها ایجاد شغل  های خورشیدی و زیست های نوآورانه و با استفاده از فناوری حل کوچک است که با ارائه راه

 .بشکلی پایدار برق برسانند درصد از جمعیت فقیر این کشور  36به  کمک نموده و  که به بهبود محیط زیستبل دنماین

clean-major-identifies-report-http://www.worldbank.org/en/news/feature/2014/09/24/new- :لینک خبر 

countries-developing-in-businesses-small-for-opportunity-market-tech 

 :خالصه خبر 

In just the last decade, clean technology has emerged as a major global market. Over the next 10 

years, an estimated $6.4 trillion will be invested in developing countries. Of the total market in 

developing countries, some $1.6 trillion will be accessible to SMEs, according to the report. 

China, Latin America and Sub-Saharan Africa are the top three markets in the developing world 

for SMEs in clean technology, with expected markets of $415 billion, $349 billion and $235 

billion, respectively for sectors such as wastewater treatment, onshore wind, solar panels, 

electric vehicles, bioenergy, and small hydro. 

 تغییرات اقلیم :موضوع 

 (worldbank)بانک جهانی  :منبع

 44/19/4114: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 

http://www.worldbank.org/en/news/feature/2014/09/24/new-report-identifies-major-clean-tech-market-opportunity-for-small-businesses-in-developing-countries
http://www.worldbank.org/en/news/feature/2014/09/24/new-report-identifies-major-clean-tech-market-opportunity-for-small-businesses-in-developing-countries
http://www.worldbank.org/en/news/feature/2014/09/24/new-report-identifies-major-clean-tech-market-opportunity-for-small-businesses-in-developing-countries


 وآب المللی کشاورزی دادهای مهم بینیو رو اخبار

 3131ماه اول مهر نیمه

 

www.iccima.ir 

15 

 

 ها های مفید در بذر سبزیجات و میوه تجمع میکروب

های  باکتری. آمیز دارند های خاصی همزیستی مسالمت گیاهان با باکتری

به گیاهان در جذب عناصر غذایی و دفاع در ( commensal)منسال کو

ها و  نمایند که در جلوگیری از آلوده شدن میوه برابر مهاجمین کمک می

 .زا بسیار اهمیت دارد سبزیجات توسط عوامل بیماری

های کومنسال را  باکتری ،اند که گیاهان دریافتهمحققان دانشگاه نوتردام 

این یافته در پنجمین کنفرانس . کنند ره میدر بذر خود جمع و ذخی

ASM های مفید ارائه خواهد شد درباره میکروب. 

. شود نامیده می( microbiome)ها هستند که میکروبیوم  گیاهان همانند انسان میزبان طیف وسیعی از انواع باکتری

اغلب این . گیرد اند شکل می شده یلونموفق به تشکیل کها که در اکوسیستم گیاهی  میکروبیوم توسط انواع باکتری

ها به گیاه  دارند و از طریق تثبیت نیتروژن و حفاظت از برگ( symbiotic)آمیز  ها با گیاه همزیستی مسالمت باکتری

 یا و ویروس در واقع ها پاتوژن. یاه کلونی تشکیل دهندتوانند در گ زا نیز می های بیماری باکتری. کنند کمک می

در . های انسانی هستند عامل بیماری E.coli O 104:H4رسانند و یا مثل  گیاه آسیب می هایی هستند که به باکتری

 . های گیاهی آلوده بود روبرو شد که منشاء آن جوانه E.coliدر آلمان، فرانسه و هلند با شیوع  1633سال 

ی است که از های مفید باکتری زا ایجاد کلونی های بیماری آلودگیبهترین روش برای دفاع در برابر تحقیق این بر اساس 

 bacillusای به نام  در این رابطه محققان موفق به جداسازی سویه. کنند های مهاجم محافظت می گیاه در برابر پاتوژن

pumilus جوانه ماش شدند رد. 

 http://www.sciencedaily.com/releases/2014/09/140929180055.htm :لینک خبر

 :خالصه خبر 

Plants have a symbiotic relationship with certain bacteria. These 'commensal' bacteria help the 

plants extract nutrients and defend against invaders -- an important step in preventing pathogens 

from contaminating fruits and vegetables. Now, scientists have discovered that plants may 

package their commensal bacteria inside of seeds; thus ensuring that sprouting plants are 

colonized from the beginning. 

 میکروبیولوژی :موضوع 

 (sciencedaily)دیلی  ساینس :منبع

 49/19/4114: تاریخ خبر

http://www.sciencedaily.com/releases/2014/09/140929180055.htm
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 بازگشت به فهرست

 

 نواری سازی خاک برای کاشت وسیله جدید آماده

ورزی  معرفی شده است که در عملیات خاک Strip Freshener 2984بنام   Yetterوسیله جدیدی توسط کمپانی 

این وسیله در هر دو .  توان استفاده نمود ی زمین برای کشت زودهنگام بهاره از آن مینواری پاییزه برای آماده ساز

نحوی است که  طراحی این وسیله جدید به. شود تواند بکار گرفته و کاشت سنتی می( no-till)ورزی  روش بدون خاک

اینچ هم زده  1الی  1مق به عهای قبلی ، خاک سطحی  پس از پاییز و زمستان، با عبور دادن آن روی نوار پشته

 . شود شود و ناحیه کاشت بذر سریعتر گرم و خشک می می

 

 for-soil-preps-equipment-mfar-yetter-from-freshener-strip-http://farmershowcase.com/new- :لینک خبر

seeding 

 :خالصه خبر 

The 2984 Strip Freshener answers the call for a tool that can assist fall strip-till operations to 

ensure strips are ready for earlier spring planting. 
“At Yetter, our goal is to get farmers the tools they need to squeeze every dollar of income 

possible from their operations,” said Scott Cale, Yetter territory manager. 
 آالت کشاورزی ماشین  :موضوع 

 farmershowcase :منبع

 16/19/4114: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

http://farmershowcase.com/new-strip-freshener-from-yetter-farm-equipment-preps-soil-for-seeding
http://farmershowcase.com/new-strip-freshener-from-yetter-farm-equipment-preps-soil-for-seeding
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 سال گذشته 36وحش در  های حیات درصدی گونه 06کاهش 

با ( WWF)وحش  صندوق جهانی حیاتمحققان 

شناسی لندن در گزارش جدید رهمکاری انجمن جانو

وحش در  های حیات که تعداد گونه اند خود اعالم نموده

 تغذیه. سال گذشته به نصف تقلیل یافته است 36طی 

با استفاده از  های زمینی و آبی جانوران ن از گونهانسا

های ناپایدار و تخریب و یا آلوده کردن  روش

 . های آنها از عوامل اصلی این کاهش است زیستگاه

این گزارش بر اساس نتیجه تجزیه و تحلیل انجام شده 

حیوان، پرنده و ماهی که بیش از  36،666بر روی جمعیت 

 . است ، تهیه شدههرداشتگونه مختلف را در ب 1666

  مخرب تاثیراتهمچنین در مورد   این گزارشدر 

قطع درختان جنگل ها و استفاده بی رویه از طبیعی،   نه های جانوری و تغییر اکو سیستمتغییرات اقلیمی بر حیات گو

 . است تاکید شده منابع طبیعی و تولید گاز کربن و افزایش دمای زمین به عنوان تهدیدات جدی 

برابر کره زمین و اگر میزان  0/3، معادل در سطج جهانی مصرفمتوسط حد در این گزارش آمده است که برای حفظ 

کره زمین موردنیاز  0/1کره زمین و در مورد انگلستان معادل  3مصرف در امریکا به تنهائی درنظر گرفته شود معادل 

 .است

درصد  70تا کنون  3376ی شیرین است که از سال ها های آب های اکوسیستم سریعترین کاهش مربوط به جمعیت گونه

درصد بوده  36طور متوسط ب تا کنون 3376های جانوری خشکی و دریایی از سال  تعداد گونه کاهش .است کاهش داشته

 . است

درآمد و در حال توسعه است در حالیکه در کشورهای پیشرفته نیز با وجود  بیشترین کاهش مربوط به کشورهای کم

 . شود تی بهبود قابل توجهی مشاهده نمیاقدامات حفاظ

years-40-in-wildlife-50-lost-http://www.theguardian.com/environment/2014/sep/29/earth- :لینک خبر

wwf 

 :خالصه خبر 

http://www.theguardian.com/environment/2014/sep/29/earth-lost-50-wildlife-in-40-years-wwf
http://www.theguardian.com/environment/2014/sep/29/earth-lost-50-wildlife-in-40-years-wwf
http://www.theguardian.com/environment/2014/sep/29/earth-lost-50-wildlife-in-40-years-wwf
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The number of wild animals on Earth has halved in the past 40 years, according to a new 

analysis. Creatures across land, rivers and the seas are being decimated as humans kill them for 

food in unsustainable numbers, while polluting or destroying their habitats, the research by 

scientists at WWF and the Zoological Society of London found. 
 جیات وحش :موضوع

 (guardian) گاردین :منبع

 49/19/4114: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 LMOSنشست سازمان ملل متحد درباره استفاده ایمن از 

که تحت عنوان کنوانسیون تنوع زیستی متعهدین هفتمین نشست 

 1633سپتامبر  13 شود، از یپروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا نیز شناخته م

با حضور نمایندگان  روز در شهر پیونگ چانگ کره جنوبی 0به مدت 

  .برگزار گردید دولتی، جوامع مدنی و صنایع

یکی از اهداف اصلی این نشست اتخاذ تصمیمات مربوط به انتقال و 

. بود( LOMs)استفاده ایمن از موجودات زنده تغییر ژنتیکی یافته 

در این  1633- 1616های  ت و اجرای پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا از طریق برنامه راهبردی برای سالهمچنین تقوی

در طی اجالس به مسائل مربوط به مکانیسم مالی و منابع موردنیاز برای اجرائی  کنندگان رکتش. نشست مطرح گردید

 .دادندقرار و بررسی  مورد بحثرا کردن پروتکل کارتاهنا 

 :توانید از لینک زیر استفاده نمائید رد جزئیات کنفرانس میبرای اطالعات بیشتر در مو

http://www.cbd.int/doc/press/2014/pr-2014-09-29-bscopmop7-en.pdf 

 P?ID=12753E/ARTICLE/DEFAULT.AS/KC/CROPBIOTECHUPDATHTTP://WWW.ISAAA.ORG :ینک خبرل

 :خالصه خبر 

The 7th meeting of the Conference of Parties to the Convention on Biological Diversity, which 

also serves as the meeting of the Parties to the Cartagena Protocol on Biosafety (COM-MOP7), 

opened on September 29, 2014 in Pyeongchang, South Korea. Participants of the 5-day meeting 

include representatives from government, civil society, and industry. 

 تنوع زیستی :موضوع

http://www.cbd.int/doc/press/2014/pr-2014-09-29-bscopmop7-en.pdf
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=12753
http://www.isaaa.org/resources/publications/pocketk/8/default.asp
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 ISAAA :منبع

 44/19/4114: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 دفاع از محصوالت تراریخته توسط چین برای ای اندازی کمپین رسانه راه

ولت چین در حمایت از محصوالت تراریخته و برای مقابله با د

تبلیغات منفی علیه این فناوری با این امید که نقش مهمی در 

تواند داشته  ر دنیا میترین کشو برقراری امنیت غذایی در پرجمعیت

وزارت کشاورزی چین . است اندازی کرده ای راه باشد، کمپین رسانه

ها، تلویزیون و اینترنت برای آموزش و  اعالم نمود که از روزنامه

 . استفاده خواهد کرد( GMO)آشنایی مردم با محصوالت تراریخته 

کننده حدود یک  ه گذشته بوده است، بطوریکه مصرفچین یکی از بزرگترین واردکنندگان سویای تراریخته در طی ده

 .درصد از کل سویای وارداتی متعلق به این کشور است 00و حدود  بوده سویای تولید شده در جهانکل سوم از 

دو واریته برنج مقاوم  1663است و در سال  چین تا کنون میلیاردها یوان برای توسعه محصوالت تراریخته هزینه کرده

اما به توجه . سازی رسانده است به مرحله تجاری تولید آفات و یک رقم ذرت با استفاده از دانش بیوتکنولوژیدر برابر 

 .   باشد به مخالفین سرسخت این فناوری نگران رسیدن این محصوالت به مرحله کشت می

 idUSL3N0RU1PD20140930-gmo-http://www.reuters.com/article/2014/09/30/china :ینک خبرل

 :خالصه خبر 

China's government has kicked off a media campaign in support of genetically modified crops, 

as it battles a wave of negative publicity over a technology it hopes will play a major role in 

boosting its food security.The agriculture ministry earlier this week announced it would try to 

educate the public on GMO via TV, newspapers and the Internet. 
 محصوالت تراریخته :موضوع

 (reuters)رویترز  :منبع

 01/09/4114: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

http://www.reuters.com/article/2014/09/30/china-gmo-idUSL3N0RU1PD20140930
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 های بیشتر در افریقا بدنبال فرصت( ICD)گذاری دبی  شرکت سرمایه

دبی  زرگبهای  ، که یکی از بزرگترین سهامداران شرکت(ICD)گذاری دبی  شرکت سرمایه

گذاری بیشتر  ههای سرمای مثل هواپیمایی امارات و امالک عمار است، در حال بررسی فرصت

 . در افریقا است  Danagoteبا همکاری گروه 

مدیر اجرائی صندوق امارات در نشستی با موضوع سرمایه گذاری در افریقا که در آن رئیس 

نیز  است که بعنوان ثروتمندترین فرد افریقایی در جهان شناخته شده Dangoteگروه 

بویژه در  های سرمایه گذاری در افریقانبال فرصت شرکت وی برای مدت طوالنی بدهار داشت که اظ ،حضور داشت

  .بوده است ها پروژه های کشاورزی و زیرساخت

investment-dangote-http://www.reuters.com/article/2014/10/01/dubai- :ینک خبرل

idUSL6N0RW1AO20141001 

 :خالصه خبر 

 Investment Corporation of Dubai (ICD) is exploring further investment opportunities with 

African conglomerate Dangote Group, the chief executive of the emirate's fund said on 

Wednesday. ICD, which hold stakes in many of Dubai's top companies including Emirates 

airline and Emaar Properties, bought a 1.4 percent stake in Dangote Cement last month for 

$300 million. 

. 

 اقتصاد :موضوع

 (reuters)رویترز  :منبع

 11/11/4114: تاریخ خبر

 بازگشت به فهرست

 

 

http://www.reuters.com/article/2014/10/01/dubai-dangote-investment-idUSL6N0RW1AO20141001
http://www.reuters.com/article/2014/10/01/dubai-dangote-investment-idUSL6N0RW1AO20141001
http://www.reuters.com/article/2014/10/01/dubai-dangote-investment-idUSL6N0RW1AO20141001
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