ﮔﺎزﭘﺮوم ﻧﻔﺖ روﺳﯿﻪ ﯾﮏ واﺣﺪ اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﯿﺖ
ﮐﻮﯾﻦ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﻧﺮژی ﮔﺎز ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | ﺟﻤﻌﻪ ۱۲ ،دی ۱۳۹۹
ﺷﺮﮐﺖ »ﮔﺎزﭘﺮوم ﻧﻔﺖ« روﺳﯿﻪ ﯾﮏ ﻓﺎرم اﺳﺘﺨﺮاج ارز دﯾﺠﯿﺘﺎل در ﺳﯿﺒﺮی اﺣﺪاث ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ
اﻧﺮژی ﮔﺎزی ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﻓﺎرم ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﮔﺎز ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  ۳ﺑﺮاﺑﺮ درآﻣﺪی
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺮان از ﺻﺎدرات ﮔﺎز ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورد.
ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﯿﺮه ﮐﻨﺪه ارزش ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ در ﻣﺎهﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ ﺳﻮی ﺻﻨﻌﺖ ارز
دﯾﺠﯿﺘﺎل ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ و ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ »ﮔﺎزﭘﺮوم ﻧﻔﺖ« ،ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﺰرگ ﻧﻔﺖ در روﺳﯿﻪ و

از زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی »ﮔﺎزﭘﺮوم« اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ »ﺳﯿﺒﺮی« ﯾﮏ ﻓﺎرم اﺳﺘﺨﺮاج رﻣﺰارز
اﺣﺪاث ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻧﺮژی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز رکﻫﺎی ﻣﺎﯾﻨﯿﻨﮓ ،ﮔﺎز اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﻫﻤﺮاه ﻧﻔﺖ را ﺑﻪ
ﺑﺮق ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮد ﻗﺼﺪ اﺳﺘﺨﺮاج رﻣﺰارز را ﻧﺪارد اﻣﺎ آﻣﺎده اﺳﺖ اﻧﺮژی ﺑﺮق ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز از ﮔﺎز ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺮده
و ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﺮخ راﯾﺞ روﺳﯿﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎﯾﻨﺮﻫﺎ ﺑﮕﺬارد .ﮔﺎزﭘﺮوم ﻧﻔﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﺎﯾﻨﯿﻨﮓ »وﮐﻮس« ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺤﺪودی را ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺮاج اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ.

در اﯾﻦ ﻓﺎرم ﻃﯽ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  ۴۹۵۰۰ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﮔﺎز ﺻﺮف اﺳﺘﺨﺮاج  ۱.۸ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻓﻌﻠﯽ آن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﻌﺎدل  ۵۲ﻫﺰار دﻻر اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ درآﻣﺪ ﺑﯿﺶ از ۱
دﻻر ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ اﺳﺖ و ﺑﺮای ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﺮان ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ را ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ در ﺣﺪود
 ۳۰ﺳﻨﺖ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﺳﺘﺨﺮاج ارز دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی ﻧﯿﺎز دارد ﮐﻪ ﺑﺮق ﺑﺴﯿﺎری زﯾﺎدی ﻣﺼﺮف
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﺮق ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻣﺎﯾﻨﯿﻨﮓ در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﺑﺮاﺑﺮ  ۰.۲۱درﺻﺪ از ﮐﻞ اﻧﺮژی
ﺗﻮﻟﯿﺪی در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻی اﻧﺮژی در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺮق ارزان در
اﺳﺘﺨﺮاج اﯾﻦ ارز ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺘﺶ ﺑﻪ  ۳۰ﻫﺰار دﻻر ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه ،اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی دارد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﺧﺎﻃﺮ ﮔﺎزﭘﺮوم اﯾﻦ ﭘﺮوژه را ﮐﻠﯿﺪ زده اﺳﺖ .دﯾﮕﺮ ﻣﺰﯾﺖ ﺳﯿﺒﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎی آن ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﻧﯿﺎز
ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ دﻣﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﺎﯾﻨﯿﻨﮓ را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

