دوﻟﺖ ﭼﯿﻦ  ۷ﻫﺰار ﻣﺎﯾﻨﺮ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ را ﻣﺼﺎدره
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ﻣﻘﺎﻣﺎت ﭼﯿﻨﯽ در اﻗﺪاﻣﯽ ﻓﻮری ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۷ﻫﺰار ﻣﺎﯾﻨﺮ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ را ﻣﺼﺎدره ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﮔﻔﺘﻪ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﺤﻠﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ،اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از ﺑﺮق روﺳﺘﺎﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺼﺮف را ﺗﺎ  ۴۰درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ داده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ آﻏﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻨﺮﻫﺎ ﺑﺮق روﺳﺘﺎﻫﺎی
ﻧﺰدﯾﮏ را ﻣﯽدزدﯾﺪﻧﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی ﭘﻠﯿﺲ ،ﻣﺼﺮف ﺑﺮق ﻣﺎﯾﻨﺮﻫﺎ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ۲۴

ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺑﻮده و  ۴۰درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .دوﻟﺖ ﭼﯿﻦ
ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻣﺎﯾﻨﺮﻫﺎی ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﺑﯿﺶ از  ۷۰ﻫﺰار ﺧﺎﻧﻪ ۱۰۶۱ ،ﻣﻐﺎزه ۱۴۷۰ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دوﻟﺘﯽ،
ﻣﻌﺪنﻫﺎ ،ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎ را ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺤﻠﯽ اﺳﺘﺎن ﺗﺎﻧﮕﺸﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری وزارت ﻧﯿﺮو و دﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﺮق ﺷﮏ و ﺷﺒﻬﻪ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺎر اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺼﺎدره
 ۶۸۹۱ﻣﺎﯾﻨﺮ اﺳﯿﮏ ،و  ۵۲اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪه ﭘﺮ ﻗﺪرت ﺑﻮد .اﻣﺎ ﻣﺎﯾﻨﺮﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف
ﺑﺮق ،ﻣﺴﺌﻮل  ۶۶درﺻﺪ از ﻧﺮخ ﻫﺶ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر ﻣﻐﻮﻟﺴﺘﺎن ﭼﯿﻦ ،ﺳﺨﺘﮕﯿﺮیﻫﺎی ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﯾﻨﺮﻫﺎی
ارز دﯾﺠﯿﺘﺎل و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺎﯾﻨﺮ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ واﺣﺪﻫﺎی
ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ راﺣﺖﺗﺮ ﮐﻤﭙﺘﻨﯽﻫﺎی اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻮﮐﻦ را ﻫﻤﺴﻮ ﮐﻨﻨﺪ .دﯾﮕﺮ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاران اﺳﺘﺎن
آﺑﺨﺎزﯾﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺷﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﻣﺎﯾﻨﺮﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ .دوﻟﺖ ﭼﯿﻦ در
اواﯾﻞ ﻣﺎه ﻣﯿﻼدی ﻓﻌﻠﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺎﯾﻨﺮﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮاری را ﺑﺮای
ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮق اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ.
در ﮐﺸﻮر ﺧﻮدﻣﺎن ﻫﻢ دﺳﺘﻮری از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻪ وزارت ﻧﯿﺮو ﺻﺎدر ﺷﺪ ﮐﻪ در ﭘﯽ آن ،ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺎﯾﻨﯿﻨﮓ را ﮔﺰارش ﻣﯽداد ۲۰ ،درﺻﺪ از ﺿﺮرﻫﺎی ﺑﺮآورد ﺷﺪه از آن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ را
ﮐﺴﺐ ﻣﯽﮐﺮد .اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺎﯾﻨﺮ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ و ﺟﺪال آنﻫﺎ
ﺑﺎ دوﻟﺖﻫﺎ و وزارت ﻧﯿﺮو ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﺪارد و ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ آﯾﻨﺪه اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
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