ﻋـﺮاق ﺑـﺎ ﺷﯿـﻮع ﮐﺮوﻧـﺎ ﮔﻨـﺪم
ﺑﯿﺸﺘﺮی وارد ﻣﯽﮐﻨﺪ
وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻋﺮاق ﺑﺮای ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﺸﻮر  ۳.۵۶ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ
ﮔﻨﺪم داﺧﻠﯽ از زﻣﺎن آﻏﺎز ﻓﺼﻞ ﺑﺮداﺷﺖ در ﻣﺎه آورﯾﻞ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده
اﺳﺖ وﻟﯽ ﻻزم اﺳﺖ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﮔﻨﺪم وارد ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ذﺧﺎﯾﺮ ﻏﻼت
ﺧﻮد را در ﺑﺤﺒﻮﺣﻪ ﺑﺤﺮان ﮐﺮوﻧﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﮔﺮﯾﻨﻤﺎرت ،ﻋﺮاق ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در زﻧﺠﯿﺮه ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ در ﺑﺤﺒﻮﺣﻪ اﺧﺘﻼل
ﻫﺎی اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ،ذﺧﺎﯾﺮ ﮔﻨﺪم ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ
دﻫﺪ .وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻋﺮاق ﺑﺮای ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﺸﻮر  ۳٫۵۶ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﺗﻦ ﮔﻨﺪم داﺧﻠﯽ از زﻣﺎن آﻏﺎز ﻓﺼﻞ ﺑﺮداﺷﺖ در ﻣﺎه آورﯾﻞ ﺧﺮﯾﺪاری
ﮐﺮده اﺳﺖ.

وزارت ﮐﺸﺎورزی ﻋﺮاق اﻧﺘﻈﺎر دارد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻨﺪم اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل ﺟﺎری
ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ  ۶ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺑﺮﺳﺪ .وﻟﯽ ﻻزم اﺳﺖ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﮔﻨﺪم وارد
ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ذﺧﺎﯾﺮ ﻏﻼت ﺧﻮد را در ﺑﺤﺒﻮﺣﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎ در
ﻣﻮرد ﺑﺤﺮان ﮐﺮوﻧﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ.

وزارت ﮐﺸﺎورزی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻨﺪم ﻋﺮاق ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﮐﻤﺒﻮد ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎ  ۶ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ،ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻫﻤﻪ
ﮔﯿﺮی وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ﺣﻤﻞ و
ﻧﻘﻞ ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﺸﺎورزان ﺑﺮای زراﻋﺖ را ﭘﺎﯾﯿﻦ آورده اﺳﺖ .ﮐﻤﺒﻮد
ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﻫﻢ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻨﺪم و ﺟﻮ را در ﻫﺮ واﺣﺪ از زﻣﯿﻦ ﻫﺎی
ﮐﺸﺎورزی ﭘﺎﯾﯿﻦ آورده اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪار زﻣﯿﻦ زﯾﺮ
ﮐﺸﺖ را اﻓﺰاﯾﺶ داد.

در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود واردات ﮔﻨﺪم ﻋﺮاق در  ۲۰۲۰-۲۱ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ۲٫۷
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﯽ  ۱۷درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﻮ از  ۱٫۶۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ در  ۲۰۱۹-۲۰ﺑﻪ ۱٫۶۷
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ در  ۲۰۲۰-۲۱ﺑﺮﺳﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻫﻢ در
آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎﻻ ﻣﯿﺮود.

ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ در اﺛﺮ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪن ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد واﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻪ ﻧﻔﺖ ﻋﺮاق ﻓﺸﺎر آورده اﺳﺖ .ﻣﺤﺪود ﺷﺪن رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻫﺎی ﻣﺮزی ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ زﻣﺎن ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ را ﺑﺎﻻ ﺑﺮده
اﺳﺖ .وﻟﯽ ﺟﺎی اﻣﯿﺪواری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﺧﻮب ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ در
ﻋﺮاق در ﺳﺎل ﺟﺎری ،دورﻧﻤﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﺎورزی در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ،ﻋﺮاق ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﯽ زﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﯿﺰ  ۲۰۲۰ذﺧﯿﺮه
ﮐﺎﻓﯽ ﮔﻨﺪم در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .دوﻟﺖ ﻋﺮاق ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﮔﻨﺪم ،ﻧﻔﺖ و
ﺷﮑﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮزﯾﻊ ﭘﻮل ﻧﻘﺪ را
ﻫﻢ آﻏﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ.
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