ﺑﻬﺸﺖ ﻣﺎﯾﻨﺮﻫﺎ؛ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ در
ﺧﺮاﺑﻪﻫﺎی اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺷﻮروی ﺳﺎﺑﻖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﯿﻤﺎن ﺣﺴﻨﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۲ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۸
آﺑﯽ ﺑﺮاﺗﺴﮏ واﻗﻊ ﺷﺪه
در ﺷﺮق ﺳﯿﺒﺮی و در ﺷﻬﺮ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﺮاﺗﺴﮏ ) (Bratskﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺑﺮق ِ
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺑﺘﻨﯽ در زﻣﺎن ﺟﻨﮓ ﺳﺮد روی رودﺧﺎﻧﻪ آﻧﮕﺎرا ﺑﻨﺎ ﺷﺪ و اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺳﺎل  1966ﺑﻪ
ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری رﺳﯿﺪ .ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺷﻮروی ﺳﺎﺑﻖ از اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺮق ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺑﺮاﺗﺴﮏ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻢ ﻗﺮن از ﻋﻤﺮ آن ﻣﯽ ﮔﺬرد اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ

ﻣﺘﺮوﮐﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .وﻟﯽ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﮔﺎه اﻣﺮوزه وﻇﯿﻔﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺮوی ﻣﺎﯾﻨﺮﻫﺎی ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ را ﺑﺮ
دوش ﻣﯽ ﮐﺸﺪ.
در ﺷﻬﺮ ﮐﻮﭼﮏ و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺮاﺗﺴﮏ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺘﻌﺪد اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ اﻃﺮاف رود  1850ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی
آﻧﮕﺎرا ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﻮای ﺧﻨﮏ و ارزان ﺑﻮدن ﺑﺮق ،ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﻣﺎﯾﻨﺮﻫﺎ ﺑﺮای
اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺮق آﺑﯽ ﺑﺮاﺗﺴﮏ
ﻧﻤﺎﯾﯽ از ﻧﯿﺮوﮔﺎه ِ

ﺑﻌﺪ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ﺷﻮروی اﻗﺘﺼﺎد ﻧﻈﺎﻣﯽ رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد آزاد داد و
ً
ﻣﺠﺪدا ﭼﺮخ ﻫﺎی
ﭼﺮخ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ از ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎز اﯾﺴﺘﺎد .ﺣﺎل ﻣﺎﯾﻨﺮﻫﺎی ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺷﻬﺮ را ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ در آورده اﻧﺪ.
ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮق و ارزان ﺑﻮدن آن در ﺷﻬﺮ ﺑﺮاﺗﺴﮏ ﮐﺎم ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ را ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮐﺮده
اﺳﺖ» .دﯾﻤﯿﺘﺮی اوژرﺳﮑﯽ« ) (Dmitry Ozerskyﻣﺪﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ Eletro.Farm
ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎﺳﺖ:

»ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺷﻮروی ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺮق ﻣﺎزاد ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺼﺮف ﺑﺮق ﻧﯿﺰ
در ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﺳﺮد ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ«.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ در روﺳﯿﻪ روی ﻫﻢ رﻓﺘﻪ  600ﻣﮕﺎوات ﺑﺮق ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً  10درﺻﺪ از  7ﮔﯿﮕﺎوات ﺷﺒﮑﻪ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق ﻣﺎﯾﻨﺮﻫﺎی ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺎ در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﺳﺘﺨﺮاج ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ  20درﺻﺪ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ در ﭼﯿﻦ ،ﮐﻪ از دﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ در دﻧﯿﺎ

ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻓﺎرم ﻫﺎی ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ  60درﺻﺪ از ﮐﻞ ﺷﺒﮑﻪ ﻗﺪرت ﻫﺶ ) (Hashpowerرا ﺑﻪ
ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ.

ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮﻫﺎی ﭼﻨﺪﻣﻠﯿﺘﯽ
ﺑﻬﺸﺖ ﻣﺎﯾﻨﺮﻫﺎ ﻫﯿﭻ ورودی ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻧﺪارد و روی دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ و دروازه ﻫﺎی آﻫﻨﯽ آن ﻫﯿﭻ
ﻋﻼﻣﺖ ﯾﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ ای دﯾﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﻓﻘﻂ اﻓﺮاد دارای ﻣﺠﻮز ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ وارد ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺮای ﻋﺒﻮر از اﯾﺴﺖ ﺑﺎزرﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﻗﺒﻞ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﻧﺠﺎم داد.
ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﻣﺠﻮز و ورود ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﻮﻃﻪ ای ﺣﺼﺎر ﮐﺸﯽ ﺷﺪه ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ  26ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ در
ﺳﻄﺢ آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﺮ ﮐﺪام از ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮﻫﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻫﻮاﮐﺶ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﺪای ﮐﺮ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﯽ
وﻗﻔﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
درون ﻣﺤﻮﻃﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻣﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﭼﯿﻨﯽ ،ﮐﺮه ای ،ژاﭘﻨﯽ،
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و ﺑﺮزﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﺑﺮاﺗﺴﮏ آﻣﺪه اﻧﺪ ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﯾﺪن ﮐﻨﻨﺪ.

ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻮاﮐﺶ ﻫﺎی ﻏﻮل آﺳﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﺎﯾﻨﯿﻨﮓ را ﺧﻨﮏ ﻧﮕﻪ ﻣﯽ دارﻧﺪ
»ﺳﻢ ﭼﯽ« ) (Sam Chiﻣﺪﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖ  Landmark Entertainment Asiaﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻮرد
ﻧﯿﺎز ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ روی آورده .وﻗﺘﯽ از او ﭘﺮﺳﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﭼﺮا از ﻣﯿﺎن
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ در دﻧﯿﺎ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺘﺮوﮐﻪ را ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ،از اﻣﻨﯿﺖ

ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻی اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺑﺮاز رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺮده و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:

»ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺐ ﻫﺎ راﺣﺖ ﺳﺮم را روی ﺑﺎﻟﺶ ﺑﮕﺬارم«.
در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺎردﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﻫﺎی اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺑﻪ ﮔﺸﺖ زﻧﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و
ﻣﺄﻣﻮران ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ دارد:

»آب و ﻫﻮای ﺳﯿﺒﺮی ﻫﯿﭻ ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪی ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﮔﺬارد .در اﯾﻦ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﺎﯾﻨﯿﻨﮓ ﻣﺎ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺎه ﻫﺎی ﺳﺎل ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﻨﮏ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ«.

ﺑﺮاﺗﺴﮏ؛ ﭘﺬﯾﺮای ﻣﺎﯾﻨﺮﻫﺎ از ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ
ً
ﺣﺪودا ﻣﻨﻔﯽ  17درﺟﻪ ﺳﻠﺴﯿﻮس و در
ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ دﻣﺎی ﻫﻮا در ﺑﺮاﺗﺴﮏ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن
ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﺎ  25درﺟﻪ ﺳﻠﺴﯿﻮس اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ در ﺑﯿﺸﺘﺮ روزﻫﺎی ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن دﻣﺎ ﺣﻮل و
ﺣﻮش  15درﺟﻪ ﺳﻠﺴﯿﻮس ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ .ﻓﺼﻞ ﮔﺮم ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻬﺎر اﻟﯽ ﭘﻨﺞ ﻣﺎه ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ .ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ

دﻣﺎی ﺳﺎﻻﻧﻪ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﻔﯽ  2درﺟﻪ ﺳﻠﺴﯿﻮس اﺳﺖ.

ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﺎم  Mineryدو ﻣﺤﻮﻃﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ
ﮐﻠﯽ  30ﻣﮕﺎوات دارد .ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻫﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺮق  10ﻣﮕﺎواﺗﯽ داﺷﺘﻪ و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺮای
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺮق ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ را ﻫﻢ دارد.
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاﺗﺴﮏ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ،روﺳﯿﻪ ای ،ﮐﺮه ای ،ﻫﻨﺪی ،ژاﭘﻨﯽ و اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﺧﺪﻣﺎت دﻫﯽ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﮐﺮه ای  500ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺨﺼﻮص اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ) (ASICدر ﻣﻨﻄﻘﻪ
راه اﻧﺪازی ﮐﺮده و در ﻃﻮل ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺷﺐ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﺼﻒ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﺑﻪ ارزش  5ﻫﺰار دﻻر
ﺷﺪه اﺳﺖ.

 Ilya Brumanﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ Minery
» «Bitriverﻧﺎم ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯽ
ﭘﺮدازد .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ  18ﻫﺰار ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ را در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ ای

ﺑﻪ ﻃﻮل  65ﻣﺘﺮ ﺟﺎی داده اﺳﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن روﺳﯽ و آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

از اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً  9ﻫﺰار ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ روس ﻫﺎ 4 ،ﻫﺰار ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻫﺎ و 3
ﻫﺰار ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ژاﭘﻨﯽ ﻫﺎﺳﺖ .ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﺮزﯾﻞ ،ﻟﯿﺘﻮاﻧﯽ ،ﻫﻨﺪ ،ﻟﻬﺴﺘﺎن و
ﭼﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﻤﯽ از ﻇﺮﻓﯿﺖ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺮ ﺷﺪه و ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ آن ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﻗﻔﺴﻪ
ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﻣﺪﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻇﺮف ﺗﻨﻬﺎ دو ﻫﻔﺘﻪ و ﺑﺎ راه اﻧﺪازی
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺮ ﺷﻮد.
 Bitriverو  Mineryﺗﻨﻬﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻣﺎﯾﻨﺮﻫﺎ ﻧﺒﻮده و ﺷﺮﮐﺖ
 Cryptoreactorﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ  40ﻣﮕﺎوات آﻣﺎده ﺧﺪﻣﺎت دﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﺳﺖ .در ﻣﺤﻮﻃﻪ اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ در ﺣﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از  15ﻣﮕﺎوات از ﻇﺮﻓﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﻮﻃﻪ

ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻗﺮار اﺳﺖ در آﯾﻨﺪه ﻇﺮﻓﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﻪ  63ﻣﮕﺎوات اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.

ﺗﮑﻨﺴﯿﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﺎﯾﻨﯿﻨﮓ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ

دوﻟﺖ ﺑﺮاﺗﺴﮏ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ
ﺑﺮق آﺑﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق از اﯾﻦ روش ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﺮق در ﺳﯿﺒﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺎی ِ
ارزان ﺗﻤﺎم ﺷﺪه و ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ وات ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮق ﺑﻪ  4ﺳﻨﺖ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﺑﺮق در روﺳﯿﻪ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ  7اﻟﯽ  8ﺳﻨﺖ ﻧﯿﺰ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ.
راه اﻧﺪازی ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺷﻬﺮ ﺑﺮاﺗﺴﮏ ﻫﻢ ﮐﻤﮏ ﮐﺮدهSergey» .
 «Serebrennikovﺷﻬﺮدار ﺑﺮاﺗﺴﮏ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ای در وب ﺳﺎﯾﺖ رﺳﻤﯽ ﺷﻬﺮ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﻞ
ﺷﻬﺮداری را از ﺷﺮﮐﺖ  Bitriverاﻋﻼم ﮐﺮد:

»اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺷﻬﺮ ﺑﺮاﺗﺴﮏ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ
اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﻫﻢ ﺑﺎﻋﺚ اﺷﺘﻐﺎل زاﯾﯽ ﺷﺪه و ﻫﻢ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪ دوﻟﺖ وارﯾﺰ ﮐﺮده
اﺳﺖ«.
ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ روی ﺧﻮش ﻧﺸﺎن داده
اﻧﺪ .ﺷﺮﮐﺖ  Irkutskenergoﯾﮑﯽ از ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاﺗﺴﮏ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ  500ﻣﮕﺎوات
ﺑﺮق ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی دﯾﮓ ﺑﺨﺎر در اﯾﻦ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺟﻬﻨﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻬﺸﺖ آﻧﺮا ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آورد
اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﺧﻮن ﺗﺎزه ای در رگ ﻫﺎی ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻣﺘﺮوﮐﻪ ﺳﯿﺒﺮی ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از زﻣﺎن ﺷﻮروی ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻪ ارث رﺳﯿﺪه و ﺑﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺮق ارزان ﺑﻪ داد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی
ﻣﺎﯾﻨﯿﻨﮓ ﺗﺸﻨﻪ ﺑﺮق رﺳﯿﺪه اﻧﺪ .اﯾﻦ ﺟﺎن ﺑﺨﺸﯽ اﻣﺎ ﺑﻬﺎی ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﻧﺴﻞ ﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ

داﺷﺖ.

ﺗﺎ ﺳﺎل  2048اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ دﻣﺎی زﻣﯿﻦ را ﺗﺎ  2درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﮔﺮم ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ

ﮐﺮد .ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﺑﺎ ﺑﻠﻌﯿﺪن اﻧﺮژی ﺑﯽ ﺣﺪ و ﺣﺼﺮ اﺛﺮات ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای را ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ داده
اﻧﺪ .اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﺧﻮن ﺗﺎزه ای در رگ ﻫﺎی ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﺮوک ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﺮده اﻣﺎ در ﻋﻮض

آرام آرام در ﺣﺎل ﺧﻔﻪ ﮐﺮدن ﺳﺎﮐﻨﺎن ﮐﺮه زﻣﯿﻦ اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

