ﻫﺸـﺪار اﻓﺰاﯾـﺶ ﻣﺼـﺮف ﺑﻨﺰﯾـﻦ ﺑـﺎ
ﺛﺒـﺖ رﮐـﻮرد  ۹۰ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﻟﯿﺘـﺮ در
روز
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺼﺮف ﺑﻨﺰﯾﻦ
در  ۶ﻣﺎﻫﻪ ﻧﺨﺴﺖ اﻣﺴﺎل ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۸۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻟﯿﺘﺮ در روز ﺑﻮده ،اﯾﻦ
رﻗﻢ در ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻟﯿﺘﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻪ ۹۰
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻟﯿﺘﺮ در روز رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺸﺪاری ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف
ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ اﯾﺮﻧﺎ ،ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد واﮐﺴﯿﻨﻪ ﺷﺪه
در ﮐﺸﻮر ،ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮد.
ﮐﻢﮐﻢ زﻣﺰﻣﻪ ﺣﺬف دورﮐﺎریﻫﺎ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ  ۱۰۰درﺻﺪی ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ
ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽرﺳﺪ و در اﯾﺎم ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﺟﺎدهﻫﺎ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺧﻮد
ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ.
ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف ﺑﻨﺰﯾﻦ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .اﻓﺰاﯾﺶ
ﻣﺼﺮﻓﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ آﻏﺎز ﺷﺪه و اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ در ﺣﺎﻟﯽ در  ۶ﻣﺎﻫﻪ
ﻧﺨﺴﺖ اﻣﺴﺎل و ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺮﻣﺰ ﮐﺮوﻧﺎﯾﯽ ،روزاﻧﻪ  ۸۵ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﻣﺼﺮف ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺪد ﺑﺮای  ۶ﻣﺎﻫﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل ،۹۹
ﺣﺪود  ۷۴.۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺣﮑﺎﯾﺖ از رﺷﺪی  ۱۴درﺻﺪی دارد.
اﯾﻦ روﻧﺪ رﺷﺪ اﻟﺒﺘﻪ اداﻣﻪدار ﺑﻮده و ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻌﻄﯿﻼت
ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎه ﺻﻔﺮ ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺼﺮف ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺑﻪ  ۹۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻟﯿﺘﺮ در روز
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زﻧﮓ ﺧﻄﺮی ﺑﺮای ﺻﺎدرات ﺑﻨﺰﯾﻦ اﯾﺮان ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺮﻧﺎ ،اداﻣﻪ روﻧﺪ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺼﺮف در ﺻﻮرت رﻓﻊ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی
ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺼﺮف ﺑﻨﺰﯾﻦ در ﮐﺸﻮر را ﺑﻪﺷﺪت اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ .ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ
ﮐﻪ اﯾﺮان را از داﯾﺮه ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺧﺎرج ﮐﺮده و ﺣﺘﯽ ﺗﺎ ۲
ﺳﺎل آﯾﻨﺪه دوﺑﺎره ﺑﻪ واردﮐﻨﻨﺪه ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ اﺻﻼح اﻟﮕﻮی ﻣﺼﺮف و اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﻣﯽﺗﻮان
از اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل در ﮐﻨﺎر اﺻﻼح اﻟﮕﻮی ﻣﺼﺮف
ﺑﺎﯾﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف ﺳﯽ .ان .ﺟﯽ را ﻧﯿﺰ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار داد.
اﯾﺮان در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ  ۴۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮزﯾﻊ روزاﻧﻪ ﺳﯽ.

ان .ﺟﯽ دارد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﺎﻟﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ
 ۲۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﻣﯽﺷﻮد ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف ﺑﻨﺰﯾﻦ را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﺮان ﮐﻪ دوﻣﯿﻦ دارﻧﺪه ذﺧﺎﯾﺮ ﮔﺎز ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﻠﯽ ،در ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺎﯾﻊ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ
ﮐﻨﺪ.
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