آﺳﯿﺐ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺳﯿﻠﻮی ﻏﻼت ﺑﯿﺮوت
در اﻧﻔﺠﺎر ﻣﻬﯿﺐ
آﺗﺶ ﺳﻮزی و اﻧﻔﺠﺎر ﻣﻬﯿﺐ روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﯾﮏ دﭘﻮ در ﺑﻨﺪر ﺑﯿﺮوت ﺑﺎﻋﺚ
آﺳﯿﺐ دﯾﺪن ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺳﯿﻠﻮی ﻏﻼت اﯾﻦ ﺷﻬﺮ و ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،ﮔﺰارﺷﻬﺎی ﺧﺒﺮی و اﻇﻬﺎرات ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ﺣﺎﮐﯽ از آن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﯿﻠﻮی ﻏﻼت ،ﯾﮏ ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﻏﻼت ﻫﻢ در اﻧﻔﺠﺎر آﺳﯿﺐ دﯾﺪه
اﺳﺖ .ﺣﺪود  ۶۰درﺻﺪ از واردات ﻟﺒﻨﺎن از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﺑﻨﺪر اﻧﺠﺎم ﻣﯽ
ﮔﯿﺮد.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﻟﻨﺎ ﻧﺮوﺑﺎ ،ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ ﺑﺎزار در ﺷﺮﮐﺖ ﻣﮑﺴﯽ ﮔﺮﯾﻦ ،اﯾﻦ
ﺳﯿﻠﻮﻫﺎ ﺟﻤﻌﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ  ۱۲۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﻏﻼت را داﺷﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺳﯿﻠﻮﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ
 ۴۸ﺳﻠﻮل ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﮕﻬﺪاری  ۲۵۰۰ﺗﻦ ﻏﻼت در ﻫﺮ ﮐﺪام و  ۵۰ﺳﻠﻮل
ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ  ۵۰۰ﺗﻦ ﺑﻮدﻧﺪ.

ﻃﺒـﻖ اﻋﻼم ﺷﺮﮐـﺖ ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ﻣﻨـﺎ ﮐﺎﻣـﺎدﯾﺘﯿﺰ ،اﯾـﻦ ﺳـﯿﻠﻮﻫﺎ ﻣﺨـﺎزن
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮑﯽ ﺑﺮای ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ  ۸۵درﺻﺪ از ﻏﻼﺗﺶ را در آﻧﻬﺎ

ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽ ﮐﺮد.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺗﺼﻮر ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﺳﯿﻠﻮﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر در زﻣﺎن اﻧﻔﺠﺎر ،ﺣﺎوی
ﻣﻘﺎدﯾﺮ زﯾﺎدی ﻏﻼت ﻧﺒﻮدﻧﺪ زﯾﺮا اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﺗﻼش ﺑﺮای رﻓﻊ ﮐﻤﺒﻮد
ﻧﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ اﺧﯿﺮا ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻟﺒﻨﺎن ﮐﻪ دﭼﺎر ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ واردات ﮔﻨﺪم ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﻏﺬا ﻧﯿﺎز دارد زﯾﺮا ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ ﺗﻨﻬﺎ  ۱۰درﺻﺪ از ﻣﺼﺮف ﮐﺸﻮر را
ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺗﻘﺎﺿﺎی داﺧﻠﯽ ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺮای ﮔﻨﺪم ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﯿﻦ  ۳۵ﺗﺎ ۴۰
ﻫﺰار ﺗﻦ اﺳﺖ.

در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺪه واردات ﮔﻨﺪم ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد
اﻣﺎ دوﻟﺖ ﻟﺒﻨﺎن اواﯾﻞ اﻣﺴﺎل ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﺷﺶ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ
ﺑﺪﻧﺒﺎل ﻧﮕﺮاﻧﯿﻬﺎ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ در وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺎﻧﺪﻣﯽ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ،ﺑﻪ
ﻓﮑﺮ واردات اﻓﺘﺎد .اﮐﺜﺮ واردات ﮔﻨﺪم ﻟﺒﻨﺎن از روﺳﯿﻪ و اوﮐﺮاﯾﻦ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

ﻟﺒﻨﺎن ﻫﺮ ﺳﺎل ﻣﻌﻤﻮﻻ  ۱.۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﮔﻨﺪم و  ۹۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ ذرت وارد
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .واردات ﺟﻮ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮده و ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ  ۷۰ﻫﺰار ﺗﻦ رﺳﯿﺪ.

ﮔﻨﺪم ﺑﯿﺶ از  ۸۰درﺻﺪ از واردات ﮐﺸﺎورزی ﻟﺒﻨﺎن را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ و
ﭘﺲ از آن ذرت و ﺟﻮ ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﻋﻤﺪه اﯾﻦ ﮔﻨﺪم از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ای
وارد ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در اﻧﻔﺠﺎر آﺳﯿﺐ دﯾﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﭘﻼﺗﺲ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻬﻤﯽ ،وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر ﻟﺒﻨﺎن ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽ رﺳﺪ ﻧﯿﺘﺮات آﻣﻮﻧﯿﻮﻣﯽ ﮐﻪ در ﺑﻨﺪر ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽ ﺷﺪه ،ﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ
اﻧﻔﺠﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ.
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