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ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ،از ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺳﻮﺧﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﺳﻮﺧﺖ ﮐﻢ ﺳﻮﻟﻔﻮر ﺟﻬﺖ
اﺳﺘﻔﺎده در ﺻﻨﻌﺖ درﯾﺎﻧﻮردی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﮐﺎﻧﺎل ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺑﻠﻮﻣﺒﺮگ ،ﺳﻮﺧﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ً
در ﻣﯿﺎن ﮔﺮانﻗﯿﻤﺖﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﻔﺘﯽ ﻗﺮار دارد وﻟﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮی وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺑﺮای ﺳﻮﺧﺖ ارزانﺗﺮ ﮐﺸﺘﯽ ﻫﺎ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﮐﺮوزن ﯾﺎ ﻧﻔﺖ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻮﺧﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﭘﺎﻻﯾﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد وﻟﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ،از
آن ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﺳﻮﺧﺖ ﮐﻢ ﺳﻮﻟﻔﻮر ﺑﺮای ﺻﻨﻌﺖ درﯾﺎﻧﻮردی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺎزاد ذﺧﺎﯾﺮ دﯾﺰل و ﻧﻔﺖ ﮔﺎز ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﮐﺸﺘﯽ ﻫﺎ
راه ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﮐﺎﻣﻼ ً دور از ذﻫﻦ ﺑﻮد ،ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻮاﻧﻮردی ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﻪﮔﯿﺮی وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻫﻮاﯾﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺪم ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﻔﺮﻫﺎی ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻗﺒﻞ از ﮐﺮوﻧﺎ ﺗﺎ  ،2024اﯾﻦ
روﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻮﺧﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ در ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر از ﺑﯿﺶ از  70دﻻر در ﻫﺮ ﺑﺸﮑﻪ در ﻣﺎه ژاﻧﻮﯾﻪ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ  20دﻻر در اواﯾﻞ ﻣﺎه ﻣﻪ رﺳﯿﺪ و ﺑﻌﺪ ﺗﺎ 41
دﻻر ﺑﺎﻻ رﻓﺖ .ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻮﺧﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ در آﺳﯿﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  54درﺻﺪ ﮐﻤﺘﺮ از ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﻼدی اﺳﺖ.
ﺳﻘﻮط ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻫﻮاﯾﯽ و و زﻣﯿﻨﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻮﺧﺖ ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ در دﺳﺘﺮس
ﺑﺎﺷﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺳﻮﺧﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﺎﻋﺚ ارزاﻧﺘﺮ ﺷﺪن ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ ﺷﺪه وﻟﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐ اﯾﻦ ﺳﻮﺧﺖ ﻫﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ وﺟﻮد
ﻣﯽ آورد .ﺗﺎﺟﺮان و ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً اﻧﻮاﻋﯽ از ﻧﻔﺖ و ﻣﯿﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزی را ﺑﺮای ﺗﺮﮐﯿﺐ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﮐﺸﺘﯽ ﻫﺎ ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﺳﺘﻔﺎده زﯾﺎد از ﮐﺮوز ،دﻣﺎی اﺷﺘﻌﺎل ﺳﻮﺧﺖ را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽ آورد ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺸﺘﯽ ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ.
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