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 انسان ها فقط در يك چيز مشترك هستند، در متفاوت بودن
 

 ترامپ به دنبال برطرف كردن مشكالت كشاورزان آمريكائي
 با كمك ژاپن است

با شدت گرفتن جنگ تجاري بين چين و امريكا كشاورزان آمريكايي روز به رو هدف حمالت بيشتر قرار مي گيرند و توقف خريداري ذرت آمريـكـا   
 .توسط چين صدمات جدي اي را به اين كشور وارد كرده است در اين ميان ژاپن كشوري است كه حاضر شده است ذرت آمريكا را بخرد

بر سر چند اصول پايه در خصوص تـجـارت ذرت      7در روز يكشنبه گذشته رئيس جمهور امريكا و نخست وزير ژاپن شينزو آبه در اجالس گروه 
 .توافق كردند و قرار است تا ماه ديگر اين توافق را در واشنگتن كتبي كنند

 .اين توافق در حالي به سرانجام خواهد رسيد كه روز به روز جنگ تجاري چين و امريكا شدت مي گيرد
اين توافق صنعت كشاورزي و تكنولوژي را پوشش خواهد داد و تعرفه هاي صنعـت خـودرو دسـت        :�  رابرت اليسيزر در اين خصوص مي گويد

 .�نخورده باقي خواهد ماند
ـ   ل ترامپ مي گويد ژاپن با خريد ذرت اضافي از امريكا كه بار بر روي دوش كشاورزان آمريكايي را سنگين تر كرده است موافقت كرده و در مقـاب

 .آبه به خريد احتمالي ذرت اشاره كرده است و در ادامه گفته اين كار توسط بخش خصوصي ژاپن انجام خواهد گرفت
اين توافق يكي از بزرگترين توافق هاي در طول تاريخ خواهد بود و در اين ميان پاي ميلـيـارد هـا دالر پـول           :�  ترامپ در خصوص توافق گفت

هنوز كارهاي زيادي براي انجام دادن مانده است اما زمينه هـاي اصـلـي      :�  نخست وزير ژاپن در اين خصوص مي گويد.� كشاورزان وسط است
ما هنوز كارهاي زيادي براي انجام دادن داريم و جزئيات توافق را تا ماه ديگر در واشنگتن بررسـي  :�  وي در ادامه گفت.�  توافق چيده شده است

ميليارد دالر است و اگـر   14در حال حاضر ژاپن خريدار محصوالت كشاورزي امريكا به ارزش �   : اليسيزر در اين خصوص مي گويد.�  خواهيم كرد
 .�ميليارد دالر ديگر براي خريد محصوالت كشاورزي به امريكا خواهد پرداخت 7اين توافق صورت گيرد ژاپن 

آبه در ابتدا از خريد ذرت امتناع كرد ولي با آسيب ديدن مزارع كشاورزي ژاپن و افزايش نياز اين كشور به محصوالت كشاورزي :� ترامپ مي گويد
 .�ضرورت اين اقدام را درك كرد

و ترامپ نيز كه به دنبال برطرف كردن مشكالت كشاورزاني است كه از جنگ تجاري با چين آسيب ديده اند پيشنهاد خريد ذرت را بـا ژاپـن در       
 .ميان گذاشت و گويا توافقاتي ابتدايي در اين خصوص صورت گرفته است

 

 هزار تن نهاده دامي بين دامداران و مرغداران41توزيع بيش از 
هزار تن نهاده دامي بـيـن دامـداران        41سرپرست بهبود توليدات دامي سازمان جهاد كشاورزي سيستان وبلوچستان از توزيع بيش از 

 .ومرغداران استان خبر داد
تـن  922هزار تن سبوس، هزار و  29هزار ويكصد تن نهاده هاي دامي شامل  41جاري  طي پنج ماه گذشته سال:  محمد رضا بنداني افزود

 .تن كنجاله سويابين دامداران و مرغداران استان توزيع شده است 210تن ذرت وپنج هزار و  957جو، چهار هزار و 
فقره مجوز واردات دام سبك وسنگـيـن    74به منظور تأمين بخشي از گوشت قرمز مورد نياز كشور از ابتداي سال جاري تاكنون:  وي گفت

 .راس دام كشتاري سبك وسنگين از خارج از كشور وارد استان شد 705هزارو  42صادر كه براساس اين مجوزها 
 .نفر شتر مي باشد 22راس گوسفند وبره وپنج هزار و  582هزارو 21راس گاو،  101هزار و 16به گفته اين مسئول، از اين ميزان 

راس گاو پرواري و    503همچنين طي همين مدت تعداد هزار و :   سرپرست بهبود توليدات دامي سازمان جهاد كشاورزي استان ادامه داد
 .نفر شتر شيري نيز به استان از مبادي رسمي وارد و به دامداري ها منتقل شده است 95

 

 :وزير جهاد كشاورزي اعالم كرد
 روزه مخالفت با ممنوعيت صادرات جوجه يك

محور مكاتباتي كه در آن     :  روزه و هر محصول ديگري است، گفت وزير جهاد كشاورزي با بيان اينكه مخالف هرگونه ممنوعيت صادرات جوجه يك
دهيم و    زمان با آقاي شريعتمداري وزير وقت صنعت داشتم، اين بود كه براي صادرات ممنوعيت ايجاد نكنيم چون هم بازارهايمان را از دست مي

 .كنيم هم نوسان ايجاد مي

 :براساس اعالم مركز آمار
 ميليون رأس رسيد 60,1تعداد دام سبك كشور به 

 5500حداكثر  5000حداقل  فسفات 10500حداكثر8600حداقل  مرغ زنده
15500حداكثر12000حداقل مرغ كشتار 1350اكراين  1530روس  1350برزيل ذرت   
 2350برزيل25500كندوج2350-2500كلهر  كنجاله سويا  5400حداكثر  4850حداقل تخم مرغ

 19000 متيونين 20500حداكثر 20000حداقل  بوقلمون كشتار
 8500 ليزين 15800حداكثر15300حداقل  بوقلمون زنده

1000حداكثر900كاب  حداقل 1100حداكثر1000پالس حداقل 1300حداكثر 1200راس حداقل  جوجه  


