شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران منتشر کرد« :چای در ایران» نوشته مهرداد مهرپور محمدی

چای در ایران
از آغاز کشت چای در ایران در حدود  ۱۱۱سال میگذرد .در طول این مدت تولید چای در کشور ،فراز و نشیبهایی را از سر گذرانده
است اما پس از انقالب  ۱۵۳۱و در دوران حکومت جمهوری اسالمی که به دروغ خود را طرفدار مردم و به ویژه پابرهنهها نامیده و
مینامد ،چایکاری و چایکاران حال و روز خوشی نداشتهاند و همواره با مشکالت ریز و درشت پیشروی در حال جدال بودهاند و
هرگز به حق خود دست نیافتهاند .با ادامه یافتن مسایل و مشکالت طاقت فرسای حوزه تولید چای ،زحمتکشان ذیربط زیر بار فشار
زندگی درحال از بین رفتن هستند .مسبب مسایل و مشکالت چایکاران ،حکومت سرمایهداری اسالمی است که سیاستها و برنامههای
خود را ،درجهت کسب حداکثر سود برای اقلیتی درحاکمیت وبه ازای نابودی تولید ملی وزندگی صدها هزار نفر ،به پیش برده و میبرد.
من در این نوشتار نگاهی گذرا به وضعیت تولید ،تولیدکنندگان و بازار چای در ایران در سالهای پس از انقالب  ۱۵۳۱دارم .گفتنیها
در بارهی بخشهای مختلف مربوط به چای(کشاورزی ،صنعت و بازرگانی) فراوان است ولی برای پرهیز از طوالنی شدن مطلب،
تالش نمودم ازمیان منابع ویادداشتهای زیادی که فراهم آورده بودم ،نوشتهای تا حد امکان کوتاه و گویا ارایه نمایم .امیدوارم چنین باشد.

مناطق و سطح کشت چای در ایران
کشت و تولید چای در ایران ،در استان های گیالن و مازندران متمرکز است .در حال حاضر سطح زیر کشت چای حدود ۵۰۱۱۱
هکتار می باشد که در بیش از  ۰۱۱روستا در شهرهای صومعهسرا ،فومن ،شفت ،رشت ،الهیجان ،آستانه اشرفیه ،سیاهکل ،لنگرود،
رودسر و املش در اس تان گیالن و شهرهای رامسر و تنکابن تا حوالی چالوس در استان مازندران به طول حدود  ۰۱۱کیلومتر قرار
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گرفته و هم اکنون حدود  ۰۱۱۱۱خانوار در کشت و کار این محصول اشتغال دارند .

تولید چای :در سال  ،۱۵۳۰کل چای خشک تولیدی مقدار  ۰۱هزار تن بود که با افت و خیزهایی ،در سال  ۱۵۳۵به  ۰۳هزار تن ،در
سالهای  ۱۵۳۰و  ۱۵۳۱به  ۵۱هزار تن و در سال  ۱۵۳۱به  ۵۳هزار تن رسید 2.میزان تولید چای خشک در سال  ۱۵۱۱به مقدار
3

 ۱۱هزار تن و در سال  ۱۵۱۰به  ۰۳هزار تن رسید.

سطح باغات چای و تغییرات آن
جدول پراکندگی وسعت باغات کشور در سال های مختلف(درصد)4
وسعت

13١١

13٣١

13١١

زیر ۱⁄٥هکتار

8/١

11/8

۰۰/۰۰

 ۱⁄٥تا  ۱هکتار

18/5

18/4

24/60

۱تا  ۰هکتار

34/3

18/0

25/12

 ۰تا  ۱۱هکتار

33/5

2١/4

1١/80

باالی  ۱۱هکتار

5
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5/8١

در سال  ،۱۵۱۰تعداد کل بهره برداریهای چایکاری ۳۱۳۱۰ ،بهره برداری با سطح کشتی معادل  ۱۰۳۱۵هکتار و  ۱۰۳۱۱۱تن
تولید بود که  ۵۵۱۱۱بهره برداری مساحتی کمتر از یک هکتار داشتند و  ۱۱۰۰۱هکتار از کل سطح کشت و  ۱۵۳۱۱۱تن از کل
تولید متعلق به همین بهره برداری های خرد بوده است ۳۰۰۰ .بهره برداری کمتر از (۱/۱یک دهم) هکتار ۰۰۰۰ ،بهره برداری بین
(۱/۱یک دهم) تا (۰/۱دو دهم) هکتار ۱۱۱۱۰ ،بهره برداری بین (۰/۱دو دهم) تا (۳/۱پنج دهم) هکتار و  ۱۳۳۳بهره برداری بین
(۳/۱پنج دهم) تا (۱یک) هکتار مساحت داشته اند.
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همان طور که مشاهده میشود ،تعداد باغات با سطوح خرد در طول زمان افزایش یافته است به طوری که بیش از  ۱۱درصد از کل
سطوح باغات را تشکیل میدهد .در واقع ،اغلب چایکاران دارای قطعات کوچک باغ چای هستند و برای گذران زندگی به تولید
حاصل از همین قطعات کوچک وابسته میباشند .به عبارتی هر مشکلی که در مراحل مختلف کشاورزی ،صنعت و بازرگانی چای
بروز کند ،تاثیرات زیادی بر شرایط چایکاران خرده مالک میگذارد .حال اگر در نظر بگیریم که چایکاری برای مدتهای مدیدی دچار
مشکالت مختلف و متنوعی -که از سوی دستگاه های حکومتی و به عمد بدان تحمیل گردید -بوده است ،بهتر میتوانیم درک کنیم که بر
چایکاران و خانوادههای آنها چه رفته است و اینک در در چه شرایط بحرانی گرفتارند ،آن هم فقط به جرم تولید!!!

ارزش چای تولیدی
در سال  ۱۵۳۱ارزش چای تولید شده در استان گیالن مبلغ  ۱۰۱میلیون لایر ،در استان مازندران  ۰۱میلیون لایر و در کل کشور مبلغ
 ۰۳۱میلیون لایر بوده است ٣.ارزش اقتصادی چای تولید شده در سال  ،۱۵۱۳مبلغ  ۵۵۰میلیارد و  ۳۱میلیون لایر بوده است.

١

اشتغالزایی چایکاری
بهره برداری از چای شمال طی مدت  ۰ماه انجام میشود و یک هكتار باغ چای در طول دوره بهرهبرداری بین  ۱۰۳تا  ۱۵۱كارگر
جذب میكند .بر اساس آمارهای موجود ۵۱ ،هزار هكتار باغ چای در كشور وجود دارد و بیش از  ۳میلیون نفر روز در شرایط كنونی
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در مراحل مختلف برداشت برگ سبز در باغها و چایسازی در کارخانهها مشغول فعالیت هستند.

مصرف سرانه چای در ایران
در باره میزان مصرف سرانه چای برآوردها مختلف است .از جمله رییس سازمان چای کشور( در شهریور  )۱۵۰۱گفت :نیاز ساالنه
چای به کشور  ۱۱۱الی  ۱۱۱هزار تن است که سرانه مصرف آن در جوامع شهری  ۱۰۳۱گرم و در جامعه روستایی  ۱۳۱۱گرم
است 1.مصرف سرانه چای در ایران طبق اعالم کمیته بین المللی چای رقمی بالغ بر  ۱۰۱۱گرم است که این میزان با مصرف ساالنه
بیش از  ۱۱۱هزارتن همراه است در حالی که اتحادیه چایکاران مصرف سرانه کشور را رقمی بالغ برحدود  ۱۱۳هزارتن اعالم مي
کند 16.طبق برآورد مرکز آمار ایران ،میانگین مصرف چای در جامعهشهریحدود  ۱۱۱۰گرمو در جامعهروستاییحدود  ۱۱۰۳گرم
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است.

مشکالت عمدهی تولید چای در ایران -1 :واردات بیرویه  -2عدم بهسازی و نوسازی باغات چای  -3طرح خصوصی سازی و
انحالل سازمان چای  -4نحوه خرید تضمینی
 -1واردات بی رویه :بر واردات چای در دوره حکومت جمهوری اسالمی چنان هرج و مرجی حاکم است که حتی گزارش تهیه
شده توسط کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی در مورد «تحقیق و تفحص از میزان و چگونگی واردات چای خشک و نحوه

توزیع آن در کشور» در دوره زمانی  ۱۵۱۵تا  ۱۵۱۱نیز ،گوشههایی از فساد و دزدیهای دستاندرکاران حکومتی و عوامل وابسته
را نشان میدهد.
واردات قانونی
اغلب در واردات مسایل مختلفی وجود داشته است و واردکنندگان بزرگ که از حمایت های دستگاه های مختلف حکومتی برخوردار
بوده اند ،تخلفات زیادی را مرتکب گردیده اند .از جمله مواردی که درگزارش تحقیق و تفحص مجلس(یاد شده در باال) لحاظ گردید،
واردات چای توسط حوزه علمیه قم بوده است.
عملکرد شهرک مهدیه قم[زیر مجموعهی حوزه علمیه قم] :شهرک مهدیه قبل از دریافت مجوز واردات چای ،در
تاریخ ۱۵۱۵/۱۰/۱۱مبادرت به ثبت سفارش به میزان( )۱۱۱۱تن چای در وزارت بازرگانی مینماید .سپس مبلغ یک میلیون و
هشتصد هزار دالر از محل سهمیه وزارت بازرگانی با نرخ یک هزار و هفتصد و پنجاه( )۱۱۳۱لایر به این موضوع اختصاص
مییابد .به نظر میرسد ثبت سفارش فوق توسط آقای «ر.الف.ش» از واردکنندگان چای در شهرستان شیراز گشایش اعتبار شده است.
در متن پروفرم ارائه شده از کشور سریالنکا ،مشخصات چای ،صندوقی چای احمد قید میشود  ...از طرفی شهرک به میزان()۱۱۱۱
تن چای داخلی از سازمان چای خریداری[ واردکنندگان ملزم به خرید دو کیلوگرم چای داخلی به ازای ورود هر کیلوگرم چای خارجی
بودهاند] و در معرفینامه صادره قید مینماید که چای موصوف تحویل آقای«م.س» شود که عامل شهرک مهدیه و آقای «ر.الف.ش»
بوده و چای هر دو را از سازمان چای کشور تحویل گرفته است .رویه فروش چای داخلی در سازمان چای به صورت نقدی بوده است
اما شهرک مذکور با تایید وزیر وقت کشاورزی و با ارایه چکی به تاریخ  ۱۳/۱/۱۳و به مبلغ (۵سه) میلیارد و  ۰۱۱میلیون لایر،
درخواست مینماید چای داخلی را از انبارها خارج نماید .این کار انجام و سپس چک دیگری را جایگزین چک نخست میکند .چک
دوم در تاریخ ۰۱فروردین  ۱۵۱۳به منظور وصول به حساب سازمان چای واگذار میشود ولی به علت عدم موجودی برگشت میشود.
باالخره وجه چای(برابر اسناد حسابداری سازمان چای) به تدریج تا سال ۱۵۱۱و پس از گذشت چهار سال پرداخت میشود ....
واردات چای بین سال ۱۵الی  ۱۱مقدار  ۱۳۳میلیون و ۱۰۱هزار و  ۱۰۰کیلوگرم با میانگین ساالنه ۱۰میلیون و  ۱۰۱هزار و ۰۱۰
کیلوگرم بوده است .از این مقدار ۳۳ ،درصد از طریق واردات قانونی با مجوزهای سازمان چای به افراد حقیقی و حقوقی وارد شده و
(۳۳/۰۰بیست و نه ممیز پنجاه و چهار) درصد به صورت شبه قانونی توسط تعاونی مرزنشینان ،ملوانان ،پیلهوران ،بازارچههای
مرزی و مناطق آزاد تجاری وارد شده است .گروهی از اشخاص حقیقی و حقوقی بدون مجوز یا بیشتر از مجوز دریافتی چای وارد
12

نمودهاند.

قاچاق چای
برآورد میزان قاچاق :طی سالهای  ۱۵۱۵تا  ۵۱۱۰۳۱ ،۱۵۱۱تن چای به صورت قاچاق وارد کشور گردید که مقدار  ۱۰۰۳۱تن آن
متعلق به سال  ۱۵۱۱میباشد.
طبق آمار کمیته بینالمللی چای ،بین واردات رسمی ثبت شده در گمرکات ایران و صادرات ثبت شده کشورها به ایران طی سالهای
 ۱۵۱۵تا  ،۱۵۱۰اختالف وجود دارد .به طوری که میزان چای حمل شده به مقصد ایران از وارداترسمی گمرکات کشور بیشتر
میباشد که این امر شیوه دیگر اثبات جریان قاچاق کاالی چای در دوره زمانی مزبور میباشد .چای به نام ایرانمیآمده است اما ثبت
آماری در گمرک کمتر بوده است که یا میبایست از طریق کمنمایی در گمرکات یا ورود از مبادی ورودی غیر گمرکی یا تغییر عنوان
بار ،از کاالی حمل به ایران به عنوان کاالی ترانزیتی و سپس عملیاترسوب یا رفت و برگشت ترانزیت صورت گرفته باشد .غیر از

گزارش کمیته بینالمللی چای؛ منابع سریالنکا ،هند یا کنیا و دیگران نشان میدهند که در سالهایی که ورود چای به کشور ممنوع بوده
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از این کشورها به مقصد ایران چای فرستاده شده است حال آن که آمار گمرک ایران صفر میباشد.
نقش سپاه پاسداران در قاچاق

پس از سال  ۱۵۱۳که بازارچه های مرزی در استان های کرمانشاه ،کردستان و آذربایجان غربی راه اندازی شد؛ سپاه پاسداران اقدام
به تعبیه درب امنیتی در این بازارچه ها نمود .بازارچههای مرزی تحت نظارت دبیرخانه شورای امنیت ملی بودند و از مقررات
صادرات و واردات به جز انجام امور قرنطینه مستثنی بودند.
ورود چای از طریق بازارچههای امنیتی و با مجوز شورای عالی امنیت ملی عمالً از سال ۱۵۱۰قطع گردید و از سال ۱۵۱۰به بعد
واردات کل چای از طریق مرز عراق به صورت قاچاق صورت می گرفته است .در سالهای بعد با اعمال محدودیتها در ایران مثل
ممنوعیت واردات چای که در سال  ۱۵۱۰اعمال شد و همچنین آرامش ایجاد شده در شمال عراق ،شدت قاچاق از طریق مرز عراق
افزایش یافت.
درخصوص نحوه اداره مرز در غرب کشور و بازارچهها ،بین نهادهای مختلف حکومتی اختالف نظر وجود داشت که منجر به صدور
مصوبهای از سوی شورای عالی امنیت ملی مبنی بر واگذاری تردد دروازههای اقتصادی به گمرک و استقرار نیروی انتظامی برای
انجام امور مربوط گردید که این مصوبه عملیاتی و اجرا نگردید و سپاه پاسداران مبادی ورودی و خروجی را در اختیار داشته است.
در این خصوص ناظر گمرکات استان آذربایجان غربی و مدیر کل گمرک ارومیه در نامهای در آذر ماه  ،۱۵۱۱خطاب به رییس
گمرک چنین نوشت ...« :براساس مصوبه هیات وزیران مقرر گردیده که گمرک در کلیه مبادی ورودی و خروجی مستقر گردد و مرز
تمرچین پیرانشهر با عنایت به توافق بعمل آمده بین فرمانداری و گمرک مقرر گردید که محوطه مرزی به مساحت حدود ( ۱۱یازده)
هزار متر مربع تا حدود پاسگاه انتظامی که در فاصله پانصد( )۳۱۱متری نقطه صفر مرزی میباشد ،جهت ساخت و ساز اماکن
گمرکی و توقف کامیون های ترانزیتی به گمرک واگذار گردد که متاسفانه نیروهای سپاه مستقر در منطقه بدون توجه به مصوبه هیات
محترم دولت و شورای محترم امنیت ملی در نقطه صفر مرزی ،درب امنیتی را همچنان در اختیار داشته و تاکنون نیز نسبت به اجرای
این مصوبههای مذکور هیچ گونه همکاری از خود نشان نداده  ...نیروهای سپاه مستقر در منطقه که درب امنیتی را در اختیار دارند،
اقدام به ساخت و ساز اماکن در نقطه صفر مرزی و محوطههای مورد نظر گمرک پیرانشهر نموده و قصد جداسازی محوطه گمرک از
محوطه درب امنیتی را دارند »....
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آمار واردات چای از  13١2تا  :1380واردات چای در سال  ۱۵۱۰مقدار  ۳۳۰۳۱تن به ارزش  ۱۵۳۰۵۰۳۰۰دالر ،در سال
 ۱۵۱۱مقدار  ۱۱۱۱تن به ارزش  ۰۰۳۱۱۱۱۰دالر ،در سال  ۱۵۱۱مقدار  ۱۰تن به ارزش  ۵۰۱۳۱دالر ،در سال  ۱۵۱۰به مقدار
(۱/۱هفت دهم) تن به ارزش  ۱۰۵۰دالر ،در سال  ۱۵۱۵به مقدار  ۳۳۱۳تن به ارزش  ۱۱۰۱۵۱۳۵دالر ،در سال  ۱۵۱۳به مقدار
 ۱۱۱۱۰تن به ارزش  ۵۰۱۱۱۳۰۳دالر ،در سال  ۱۵۱۳به مقدار  ۵۰۱۳۱تن به ارزش  ۱۱۳۳۱۵۱۰و در سال  ۱۵۱۰به مقدار
1١

 ۳۰۳۳۱تن به ارزش  ۱۱۵۱۱۱۳۱۱دالر بوده است.

میزان چای قاچاق چند برابر واردات قانونی :واردات چای به صورت قاچاق به مقدار چند برابر واردات چای به صورت قانونی،
مورد تایید افراد بسیاری حتی در ساختار حکومت است .از جمله نماینده لنگرود در مجلس شورای اسالمی -در خرداد  -۱۵۱۰گفت:
«واردات چای با مجوز قانونی  ۱۳هزار تن است در حالی که  ۱۳هزار تن چای قاچاق وارد کشور میشود»....
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سود سرشار واردات :واردکنندگان سود سرشاری از واردات چای می برند .نایب رییس هیات مدیره سندیکای کارخانجات چای شمال -
در سال  -۱۵۱۱در باره سود واردات چای گفت :در حال حاضر چای خارجی در مرزهای ایران با قیمت هر کیلو (۱/۱یک ممیز
هشت) دالر خریداری می شود و در داخل کشور از کیلویی  ۱تا  ۱۰هزار تومان به فروش میرسد.16
عوارض واردات بی رویه چای -1 :انباشت چای داخلی  -2تعطیلی کارخانه های چای
 -1انباشت و کود شدن چای داخلی :در اثر واردات بی رویه چای ،چای تولید داخل در انبارهای دستگاه های خریدار چای باقی ماند و
به مرور بر مقدار آن افزوده گردید و از آن جایی که چای پس از گذشت مدتی ،غیرقابل استفاده می گردد ،مقرر گردید تبدیل به کود
شود.
رییس سازمان چای کشور در شهریور سال  ۱۵۰۱از کود شدن  ۱۰۳هزار تن چای تولید داخل که از سال  ۱۵۱۰تا  ۱۵۱۱در انبارها
باقی مانده بود خبر داد و گفت :این چایها  ۵۳۱میلیارد تومان ارزش دارد و میتوانست مصرف چای دو سال ایران را تامین کند .چای
ایرانی اگر بیش از  ۵سال و چای خارجی بیش از (۱/٥یک و نیم) سال در انبار بماند ،غیرقابل استفاده است ،بنابراین این چایها اکنون
1١

غیرقابل استفاده است و دولت به سازمان چای کشور مجوز داده که برای تولید کود و مصارف صنعتی از آن استفاده شود.

 -2تعطیلی کارخانههای چای به دلیل واردات بیرویه :رییس اتحادیه چایكاران كشور -در شهریور  -۱۵۱۱در مورد اثر واردات
بیرویه چای خارجی بر صنعت چای ایران گفت :از  ۱۱۰كارخانه چایسازی در شمال كشور در بیشترین زمان بهرهبرداری ،كمتر از
 ۳۱درصد كارخانهها راهاندازی شد و بقیه تعطیل هستند .در دور اول چیدن برگ سبز چای  ۱۱۰كارخانه باز بود و در حال حاضر
8

بین  ۰۱تا  ۱۱كارخانه چای سازی فعالیت دارند .دلیل اصلی تعطیل بودن كارخانهها در انبار ماندن چای از سالهای قبل است.

 -2عدم بهسازی و نوسازی باغات چای
رییس سازمان چای کشور در این باره -در سال  -۱۵۱۰گفت ۳۱ :درصد از باغات چای بیش از  ۳۱سال عمر دارند .عمر مفید بوته
های چای ۳۱سال است و پس از آن برگ دهی و كیفیت برگ تولیدی آنها كاهش می یابد در واقع  ۳۱درصد باغ های چای ایران نیاز
به نوسازی دارند .یعنی بوتههای قدیمی باید ریشه کن و به جای آنها بوته های جدید کاشته شود ۳۱ .درصد بقیه ی باغ های چای گیالن
و مازندران هم كه عمرآنها زیر ۳۱سال است باید اصالح و بهسازی شوند .با این کار توان تولید برگ سبز چای تا  ۵۱درصد افزایش
می یابد و كیفیت این محصول هم چند برابر می شود .برای نوسازی یا ریشه کنی بوته های قدیمی در  ۳۱درصد ازباغ های چای گیالن
و مازندران كه عمرآنها بیش از  ۳۱سال است به  ۳هزار و ۱۱۱میلیارد لایر اعتبار نیاز است(به ازای هرهکتار  ۵۱۱میلیون لایر) و
برای بهسازی وهرس باغهای چای شمال هم باید  ۳۱۱میلیارد لایر اعتبار درنظر گرفته شود ،این درحالی است كه پارسال فقط ۳۱
میلیارد لایر برای بهسازی باغهای چای اختصاص یافت و امسال هم  ۱۱۱میلیارد لایر برای این کار در نظر گرفته شده است.
به گفته یکی از کارشناسان سازمان چای ،برای نوسازی باغ های چای ،دولت باید عالوه برتامین هزینههای نوسازی باغ ها ،به علت
تک محصولی بودن خانوارهای چایكار ،هزینههای زندگی آنان را هم برای  ۳سال تامین كند چرا كه بوته های جدید چای پس از  ۳سال
به برگ دهی قابل برداشت میرسند .رییس اتحادیه شركتهای تعاونی چایكاران كشور نیز اجرای طرح نوسازی و بهسازی باغ های
چای را ضروری دانسته و گفته است :دولت باید بهره ی تسهیالت بهزراعی را حذف ومدت بازپرداخت آنها را به بعد ازاجرای كامل
طرح موكول كند.
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 -3طرح خصوصی سازی و انحالل سازمان چای کشور :طی این طرح که باصطالح طرح اصالح ساختار چای نامیده می-
شد  ،دولت به کارخانه داران چای کمک مالی داد تا در چارچوب قانون عرضه و تقاضا برگ سبز چای بخرند و آن را به چای خشک
تبدیل کنند .این کار همراه با عدم نظارت صحیح بود و در نتیجه هر سال چای خشک زیادی که به فروش نرفته بود در انبارها باقی
ماند .در سال  ،۱۵۱۵کارخانهها یی که نتوانسته بودند محصوالت تولیدی خود را به فروش برسانند ،از خرید برگ سبز چای از

کشاورزان سر باز زدند و لذا دولت در ازای هر هکتار باغ چای مبلغ هفت میلیون لایر کمک بالعوض به چایکاران پرداخت نمود تا
اقدامی در بخش تولید صورت نگیرد و در آن سال حدود  ۰٥درصد از باغات چای دست نخورده توسط کشاورزان رها شد .در اواخر
سال  ۱۵۱۵نمایندگان مجلس شورای اسالمی طرحی را تصویب کردند که دولت در سال  ۱۵۱١چای را تضمینی خریداری نماید اما
برای اجرای این مصوبه ،مجری قانونی وجود نداشت زیرا سازمان چای قبال منحل شده بود .از این رو ،خرید تضمینی به سازمان
4

تعاون روستایی محول شد که هیچ تخصص و سازماندهی کارشناسی در خصوص چای نداشت.

در خصوص رها نمودن باغات چای(پرداخت مبلغ  ۱۱۱هزار تومان در ازای هر هکتار) ،یکی از دستاندرکاران چای در سال
 ۱۵۱۵گفت :این از مواردی است که می تواند قابل تامل باشد .مافیای چای بهترین راه را برای از کار انداختن صنعت چای انتخاب
کرده است .مافیای چای ساالنه حدود  ۰۱۱تا ۰۳۱میلیارد تومان سود می برد این در حالی است که کل بودجه ای که صرف خریداری
باغات چای می شود ۰۱درصد سودی است که قاچاقچیان این کاال می برند .اگر کل پولی را که دولت بابت هر هکتار چای به
کشاورزان پرداخت کرده در صنعت چای سرمایه گذاری می شد ،امروز وضعیت صنعت چای اینطور نبود.
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 -4خرید تضمینی
محصول تولیدی در قالب خرید تضمینی توسط دولت خریداری می گردد اما خرید تضمینی چای بدون درنظر گرفتن منافع تولیدکنندگان
انجام می گیرد و دارای مسایلی است که در این جا به اختصار به آن ها اشاره می نمایم.
مشکالت خرید تضمینی برای چایکاران -1 :تعیین قیمت خرید تضمینی بدون هماهنگی با چایکاران و بدون در نظر گرفتن شرایط
اقتصادی  -2تاخیر در پرداخت مطالبات چایکاران  -3عدم درجهبندی صحیح در هنگام خرید.
 -۱تعیین قیمت خرید تضمینی بدون هماهنگی با چایکاران و بدون درنظر گرفتن شرایط اقتصادی :چایکاران همیشه تاکید دارند تعیین
نرخ خرید تضمینی برگ سبز چای بر اساس نرخ تورم و شرایط اقتصادی کشور و هزینه تمام شده تولید برگ سبز صورت گیرد که
متاسفانه این کار انجام نمی شود .از جمله در سال  ۱۵۱۱اتحادیه چایکاران نرخ خرید تضمینی برگ سبز چای را یکهزار تومان
برای هر کیلوگرم برگ سبز درجه یک و  ۱۳۱تومان برای برگ سبز درجه دو را پیشنهاد نمود اما برگ سبز درجه یک با قیمت ۳۳۱
26

تومان و برگ سبز درجه دو  ۰۰۱تومان خریداری شد.

در سال  ۱۵۰۱قیمت خرید تضمینی ابتدا برای برگ سبز درجه یک مبلغ شش هزار( )۰۱۱۱لایر و برای برگ سبز درجه دو مبلغ سه
هزار( )۵۱۱۱لایر در هر کیلوگرم تعیین شد ،21اما در خرداد ماه نرخ خرید برگ سبز درجه دو به مبلغ سه هزار و سیصد()۵۵۱۱
لایر برای هر کیلوگرم افزایش یافت .البته افزایش قیمت خرید شامل چین اول نشد و مقرر شد از چین دوم به چایکاران پرداخت
22

گردد.

به غیر از بی اعتنایی به قیمت های پیشنهادی چایکاران ،قیمت پیشنهادی دستگاه متولی دولتی نیز پذیرفته نمی شود .به طور کلی در
خصوص مقوله خرید تضمینی می توان گفت« :در طول سالهای اجرای قانون خرید تضمینی ،دولت همواره قیمتهای پیشنهادی
ازسوی وزارت جهاد کشاورزی را تعدیل کرده که نتیجه این کار طی سالهای متمادی ،تغییر رابطه مبادله به زیان محصوالتی بوده
است که به نرخ تضمینی خریداری می شده اند .به عبارتی نه تنها حمایت قیمتی موثر و کارا نبود بلکه مالیات ضمنی نیز از کشاورزان
گرفته شده است».
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 -2تاخیر در پرداخت مطالبات چایکاران :طلب چایکاران(بابت خرید برگ سبز از آنان) همواره با تاخیر به آنان پرداخت می گردد .به
گونه ای که گاه سالی می گذرد و زمان برداشت در سال جدید نیز فرا می رسد اما چایکاران هنوز مطالبات سال پیش خود را به طور
کامل دریافت ننموده اند .رییس اتحادیه چایكاران كشور در سال  ۱۵۱۳گفت :از  ۱۰۱هزار تن برگ سبز برداشت شده  ۰۰هزار تن

چای خشک به ارزش  ۰۵۱میلیارد لایر به دست آمده است كه سازمان تعاون روستایی  ۱۱۱میلیارد لایر از مطالبات چایكاران را تا
پایان تیرماه پرداخت كرده است و مابقی تا تامین اعتبار توسط وزارت بازرگانی به تعویق افتاده است .آمار و اطالعات اعالم شده مبنی
بر حجم تولید و میزان پرداخت مطالبات كشاورزان بی اساس است 2١.در سال  ،۱۵۱۰سرپرست سازمان چای کشور ،در بهمن ماه از
25

واریز آخرین مرحله مطالبات چایکاران و پرداخت تمام مطالبات چایکاران بابت خرید تضمینی برگ سبز چای آن سال خبر داد.

نایب رییس اتحادیه چایکاران کشور در  ۵۱فروردین  ۱۵۰۱گفت :میزان خرید تضمینی برگ سبز چای در سال  ۱۵۰۱مبلغ ۵۳
2٣

میلیارد تومان بود که دولت  ۰میلیارد تومان از مطالبات چایکاران را هنوز پرداخت نکرده است.

در سال  ۱۵۰۱نیز روند تاخیر در پرداخت مطالبات چایکاران -بابت خرید برگ سبز از آنان -ادامه داشته است .در این خصوص
رییس اتحادیه چایکاران ایران در پایان مرداد ۱۵۰۱از تاخیر یک ماهه در پرداخت علی الحساب بابت مطالبات چایکاران خبرداد و
گفت « :متاسفانه تاکنون دولت هیچ وجهی را علی رغم تعهداتش به چایکاران پرداخت نکرده است .دولت فقط مطالبات برخی
ازچایکاران را تا نیمه اول اردیبهشت داده و مابقی مطالبات آنها را پرداخت نکرده است .قرار بود یک ماه پیش دولت مبلغ  ۱۱میلیارد
تومان از مطالبات چایکاران را بصورت علی الحساب پرداخت کند که تاکنون هیچ وجهی پرداخت نشده است ».یک ماه پیش از این
تاریخ ،رییس سازمان چای ایران از دستورمعاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور برای واریز مبلغ  ۱۱میلیارد تومان
2١

به حساب سازمان چای جهت پرداخت مطالبات چایکاران خبر داده بود.

 -3عدم درجهبندی صحیح در هنگام خرید :از دیگر مسایل موجود در خرید تضمینی چای ،عدم درجه بندی صحیح برگ سبز است.
بازرس اتحادیه چایکاران شمال کشور در آبان ماه سال  ۱۵۰۱گفت :براساس مصوبه شورای عالی اقتصاد ،در سال  ،۱۵۰۱قیمت
خرید تضمینی برگ سبز چای درجه یک  ۰۱۱تومان ،درجه دو  ۵۱۱تا  ۵۵۱تومان در برداشت اول ،دوم ،سوم و چهارم تعیین و به
سازمان چای كشور ابالغ شده بود اما از نرخ  ۵۵۱تومان خرید تضمینی برگ سبز چای درجه دو  ،مبلغ  ۵۱تومان آن همچون سال-
های گذشته محاسبه نشده كه نارضایتی چایكاران را به دنبال داشته است .حدود  ۱۱۱درصد برگ سبز چایكاران شمال كشور در
برداشت اول و دوم درجه یک بوده ،اما در خرید تضمینی چای تنها  ۱۰درصد آن به عنوان برگ سبز درجه یک از چایكاران شمال
28

خریداری شده است.

دریافتی تولیدکنندگان چای
متاسفانه سهم تولیدکنندگان داخلی از بازار چای کشور اندک است .یک تحقیق آماری كه سال  ۱۵۱۳تهیه شده نشان میدهد مردم ایران
در این سال حدود یک هزار و  ۰۱۱میلیارد لایر برای مصرف انواع چای پول خرج كرده اند و در این میان فقط  ۵۱۱میلیارد لایر آن
نصیب دست اندركاران ،تولیدكنندگان و خانوارهای ایرانی تولیدكننده چای داخلی شده و بقیه یعنی حدود یک هزار و  ۰۱۱میلیارد لایر
آن بابت مصرف انواع چای خارجی پرداخت شده است .آنچه از این مبلغ به جیب تولیدكنندگان خارجی رفته حدود  ۳۱۱میلیارد لایر
21

است و بیش از یک هزار و  ۰۱۱میلیارد لایر به جیب واردكنندگان در امر واردات رسمی و غیررسمی رفته است.

وضعیت نابهسامان چایکاران
همان گونه که نوشتم ،پس از انقالب  ،۳۱وضعیت چایکاری همواره نابه سامان بوده است .در بارهی شرایط دهه  ۱۵۱۱و  ۱۵۱۱در
سطور باال مطالبی آوردم .این جا در بارهی شرایط مزبور در دهه نخست حکومت اسالمی هم اشارهای مینمایم .در آذر ماه سال ۱۵۰۰
و در زمان نخست وزیری میرحسین موسوی ،امام جمعه الهیجان و نماینده آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسالمی نامهای خطاب به
موسوی نوشت که در آن به مسایل و مشکالت چایکاری همچون :باال رفتن قیمت تمام شده و عدم تناسب هزینه و درآمد ،متروکه شدن
بخشی از باغات چای ،کاهش کیفیت چای تولیدی ،مشکالت کارخانهها و از جمله فرسودگی ماشین آالت و عدم رعایت اصول فنی در

برخی کارخانهها ،و ناصحیح بودن سپردن امور چای به بخش بازرگانی؛ اشاره نمود
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که البته اقدامی در جهت رفع مشکالت انجام

نگرفت.
به هر روی و با تاسف ،مشکالت چای کاران به مرور زمان تشدید گردیده است و وضعیت زندگی تعداد زیادی از آنان بحرانی است.
رییس اتحادیه چایکاران در دی ماه  ۱۵۰۱گفت :چایکاران زندگی واقعا غم انگیزی دارند ،بسیاری از کشاورزان به خاطر این که
شناخته نشوند دربازارهای لنگرود ،الهیجان وجاهای دیگر تکدیگری میکنند که بنده از گفتن چنین حرفهایی شرم میکنم .چایکاران
گروهی هستند تک محصولی و به جز برداشت چای هیچ درآمد دیگری ندارند .در حال حاضر  ۱۰میلیاردتومان بدهی چایکاران باقی
مانده است .حدود ۵ماه پیش نامهای به شخص رییس جمهور نوشتهام که پاسخی دریافت نکردم؛ همچنین یک ماه پیش در نامهای به
وزیر جهادکشاورزی در خواست خود را اعالم کردم که باز هم متاسفانه پاسخی دریافت نشد .شرایط چایکاران فوق العاده سخت است،
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نمیدانیم به کجا باید مراجعه و موضوع را رسیدگی کنیم؛ فعال راهی جز سکوت نداریم.

همچنین نایب رییس اتحادیه چایکاران کشور در  ۵۱فروردین  ۱۵۰۱گفت :عدم پرداخت مطالبات و واردات بیرویه چای توسط مافیای
دولتی موجب شده است که بیش از  ۳۱درصد از کارگران باغات چای کشور رارها کنند و در قالب کارگر ساختمانی و به صورت
روز مزد گذران معیشت کنند.

2٣

با ادامه حکومت سرمایه داری اسالمی ،امید هیچ اصالح ساختاری و اساسی در شرایط کشت و صنعت چای ایران و نجات چایکاران
از وضعیت بحرانیای که بدان گرفتار آمدهاند ،نمیرود .امور مربوط به کشت و صنعت چای در ایران با علم روز هماهنگ نیست و از
قافله پیشرفت عقب مانده است -و بهتر است گفته شود عقب نگاه داشته شده است -در حالی که امور مربوط به تولید و عرضه چای در
دیگر کشورهای دست اندرکار این فعالیت از پیشرفت های قابل توجهی برخوردار بوده است .با ادامه وضعیت حاکم بر کشت و صنعت
چای ،فاصله میان شرایط و محصول تولید داخلی و خارجی بیش از پیش خواهد گشت .از جمله فاکتورهایی که می توان در این
خصوص ذکر نمود ،افزایش ناهنجار هزینه تولید در ایران است .همچنین شرکت های بزرگ و معروف بین المللی ،فعالیت بسیار
گسترده ای در خصوص فرآوری محصول چای و عرضه انواع و اقسام چ ای مطابق با هر سلیقه و ذائقه انجام داده اند و در نتیجه ،در
ایران -با حمایت بی دریغ مسئولین حکومت جمهوری اسالمی -بازار مصرف چای را در اختیار گرفته اند ،در حالی که روز به روز
از تعداد مصرف کنندگان داخلی چای تولید ایران کاسته می شود .چنانچه پس از سرنگونی حکومت جمهوری اسالمی ،چایکاری در
ایران دوباره رونق یابد ،می بایستی زمانی طوالنی و هزینه ای گزاف برای آشنایی دوباره ذائقه مصرف کنندگان ایرانی با چای تولید
داخل و بازگرداندن آن به سبد کاالی خانوار ،صرف نمود.
حمایت از واردات بی رویه و سرکوب تولید داخلی که به طور مستمر توسط مسئولین حکومت جمهوری اسالمی صورت گرفته است،
در برابر کسب سود هرچه بیشتر و انباشت سرمایه برای سرمایه داری حاکم و شرکای بین المللی ،تنگدستی و فقر روز افزون کارگران
زحمتکش این بخش را به دنبال داشته است که همچنان بر شدت آن افزوده می گردد .امید آن که تولیدکنندگان زحمتکش به جان آمده،
نیروی خشم خود را متوجه مسبب تمامی مسایل و مشکالت خود نمایند و در کنار سایر نیروهای جامعه ،برای سرنگونی رژیم
ضدانسانی ،ستمگر و فاسد حاکم بر ایران ،و استقرار حکومتی مردمی و برخاسته از ارادهی خلق ،بکوشند .به امید سرنگونی هرچه
سریعتر حکومت جمهوری اسالمی ایران.

مهرداد مهرپور محمدی
mehrdadmehrpour@yahoo.com
**********
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