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

 چای در ایران

هایی را از سر گذرانده مدت تولید چای در کشور، فراز و نشیبدر طول این . گذردسال می ۱۱۱از آغاز کشت چای در ایران در حدود 

ها نامیده و و در دوران حکومت جمهوری اسالمی که به دروغ خود را طرفدار مردم و به ویژه پابرهنه ۱۵۳۱است اما پس از انقالب 

اند و روی در حال جدال بودهرشت پیشاند و همواره با مشکالت ریز و دکاران حال و روز خوشی نداشتهکاری و چاینامد، چایمی

شان ذیربط زیر بار فشار با ادامه یافتن مسایل و مشکالت طاقت فرسای حوزه تولید چای، زحمتک. اندهرگز به حق خود دست نیافته

های برنامهها و داری اسالمی است که سیاستسرمایهمشکالت چایکاران، حکومت  مسبب مسایل و. از بین رفتن هستندحال زندگی در

 .بردپیش برده و می صدها هزار نفر، بهزندگی به ازای نابودی تولید ملی وحاکمیت وسود برای اقلیتی در ت کسب حداکثرجهخود را، در

 هاگفتنی. دارم ۱۵۳۱های پس از انقالب من در این نوشتار نگاهی گذرا به وضعیت تولید، تولیدکنندگان و بازار چای در ایران در سال

فراوان است ولی برای پرهیز از طوالنی شدن مطلب، ( کشاورزی، صنعت و بازرگانی)های مختلف مربوط به چایی بخشدر باره

 .امیدوارم چنین باشد. ای تا حد امکان کوتاه و گویا ارایه نمایمنوشته  های زیادی که فراهم آورده بودم،یادداشتان منابع ومیش نمودم ازتال

 

 کشت چای در ایرانمناطق و سطح 

 ۵۰۱۱۱در حال حاضر سطح زیر کشت چای حدود  .کشت و تولید چای در ایران، در استان های گیالن و مازندران متمرکز است

سرا، فومن، شفت، رشت، الهیجان، آستانه اشرفیه، سیاهکل، لنگرود، روستا در شهرهای صومعه ۰۱۱هکتار می باشد که در بیش از 

کیلومتر قرار  ۰۱۱تان گیالن و شهرهای رامسر و تنکابن تا حوالی چالوس در استان مازندران به طول حدود رودسر و املش در اس

.خانوار در کشت و کار این محصول اشتغال دارند  ۰۱۱۱۱گرفته و هم اکنون حدود 
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هزار تن، در  ۰۳به  ۱۵۳۵سال  هزار تن بود که با افت و خیزهایی، در ۰۱، کل چای خشک تولیدی مقدار ۱۵۳۰در سال  :تولید چای

.هزار تن رسید ۵۳به  ۱۵۳۱هزار تن و در سال  ۵۱به  ۱۵۳۱و  ۱۵۳۰های سال
2

مقدار به  ۱۵۱۱در سال   میزان تولید چای خشک 

.هزار تن رسید ۰۳به  ۱۵۱۰هزار تن و در سال  ۱۱
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 سطح باغات چای و تغییرات آن

 4(درصد)مختلف یها وسعت باغات کشور در سال یجدول پراکندگ

  

 

 

 

 

 

 وسعت 13١١ 13٣١ 13١١

 هکتار ٥⁄۱زیر 8/١ 8/11 ۰۰/۰۰

 هکتار ۱تا  ۱⁄٥ 5/18 4/18 60/24

 هکتار ۰تا ۱ 3/34 0/18 12/25

 هکتار  ۱۱تا  ۰ 5/33 4/2١ 80/1١

 هکتار ۱۱باالی  5 10 5/8١



 

تن  ۱۰۳۱۱۱هکتار  و  ۱۰۳۱۵ی معادل بهره برداری با سطح کشت ۳۱۳۱۰های چایکاری، ، تعداد کل بهره برداری۱۵۱۰در سال 

تن از کل  ۱۵۳۱۱۱هکتار از کل سطح کشت و  ۱۱۰۰۱بهره برداری مساحتی کمتر از یک هکتار داشتند و  ۵۵۱۱۱تولید بود که 

بهره برداری بین  ۰۰۰۰هکتار، ( یک دهم)۱/۱بهره برداری کمتر از  ۳۰۰۰. تولید متعلق به همین بهره برداری های خرد بوده است

بهره برداری بین  ۱۳۳۳هکتار و ( پنج دهم)۱/۳تا ( دو دهم)۱/۰بهره برداری بین  ۱۱۱۱۰هکتار، ( دو دهم)۱/۰تا ( یک دهم)۱/۱

.هکتار مساحت داشته اند( یک)۱تا ( پنج دهم)۱/۳
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درصد از کل  ۱۱ز به طوری که بیش ا شود، تعداد باغات با سطوح خرد در طول زمان افزایش یافته استهمان طور که مشاهده می

کاران دارای قطعات کوچک باغ چای هستند و برای گذران زندگی به تولید در واقع، اغلب چای. دهدسطوح باغات را تشکیل می

هر مشکلی که در مراحل مختلف کشاورزی، صنعت و بازرگانی چای به عبارتی  .باشندمیوابسته حاصل از همین قطعات کوچک 

های مدیدی دچار حال اگر در نظر بگیریم که چایکاری برای مدت .گذاردخرده مالک می ی بر شرایط چایکارانبروز کند، تاثیرات زیاد

توانیم درک کنیم که بر بهتر میبوده است،  -بدان تحمیل گردیدو به عمد که از سوی دستگاه های حکومتی  -مشکالت مختلف و متنوعی

 !!!در چه شرایط بحرانی گرفتارند، آن هم فقط به جرم تولیدو اینک در ها چه رفته است های آنچایکاران و خانواده

 

 ارزش چای تولیدی

میلیون لایر و در کل کشور مبلغ  ۰۱میلیون لایر، در استان مازندران  ۱۰۱ارزش چای تولید شده در استان گیالن مبلغ  ۱۵۳۱در سال 

.میلیون لایر بوده است ۰۳۱
٣ 

.استبوده لایر  میلیون ۳۱میلیارد و  ۵۵۰، مبلغ ۱۵۱۳ر سال ارزش اقتصادی چای تولید شده د
١ 

 کاریزایی چایاشتغال

كارگر  ۱۵۱تا  ۱۰۳برداری بین  شود و یک هكتار باغ چای در طول دوره بهرهماه انجام می ۰بهره برداری از چای شمال طی مدت 

میلیون نفر روز در شرایط كنونی  ۳وجود دارد و بیش از  هزار هكتار باغ چای در كشور ۵۱بر اساس آمارهای موجود، . كند جذب می

.ها مشغول فعالیت هستندسازی در کارخانهیها و چادر مراحل مختلف برداشت برگ سبز در باغ
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 مصرف سرانه چای در ایران

نیاز ساالنه : گفت( ۱۵۰۱در شهریور ) رییس سازمان چای کشوراز جمله . در باره میزان مصرف سرانه چای برآوردها مختلف است

گرم  ۱۳۱۱گرم و در جامعه روستایی  ۱۰۳۱هزار تن است که سرانه مصرف آن در جوامع شهری  ۱۱۱الی  ۱۱۱چای به کشور 

.است
1 

گرم است که این میزان با مصرف ساالنه  ۱۰۱۱مصرف سرانه چای در ایران طبق اعالم کمیته بین المللی چای رقمی بالغ بر 

هزارتن اعالم مي  ۱۱۳همراه است در حالی که اتحادیه چایکاران مصرف سرانه کشور را رقمی بالغ برحدود هزارتن  ۱۱۱بیش از 

.کند
16 

گرم  ۱۱۰۳حدود  روستایی در جامعه و گرم ۱۱۱۰حدود  شهری طبق برآورد مرکز آمار ایران، میانگین مصرف چای در جامعه

 .است
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طرح خصوصی سازی و  -3عدم بهسازی و نوسازی باغات چای  -2رویه ات بیوارد -1 :ی تولید چای در ایرانمشکالت عمده

 نحوه خرید تضمینی -4انحالل سازمان چای 

بر واردات چای در دوره حکومت جمهوری اسالمی چنان هرج و مرجی حاکم است که حتی گزارش تهیه  :واردات بی رویه -1

تحقیق و تفحص از میزان و چگونگی واردات چای خشک و نحوه » شده توسط کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی در مورد



اندرکاران حکومتی و عوامل وابسته های دستهایی از فساد و دزدینیز، گوشه ۱۵۱۱تا  ۱۵۱۵در دوره زمانی « توزیع آن در کشور

 .دهدرا نشان می

 واردات قانونی

بزرگ که از حمایت های دستگاه های مختلف حکومتی برخوردار  اغلب در واردات مسایل مختلفی وجود داشته است و واردکنندگان

لحاظ گردید، ( شده در باال یاد)از جمله مواردی که درگزارش تحقیق و تفحص مجلس. بوده اند، تخلفات زیادی را مرتکب گردیده اند

 .واردات چای توسط حوزه علمیه قم بوده است

در   چای،  مجوز واردات  از دریافت  قبل  شهرک مهدیه[: میه قمی حوزه علمجموعه زیر] قم  مهدیه  عملکرد شهرک

یک میلیون و   سپس مبلغ. نماید می  بازرگانی  در وزارت  چای  تن (۱۱۱۱) میزان  به  سفارش  ثبت  به  مبادرت ۱۵۱۵/۱۰/۱۱ تاریخ

  اختصاص  موضوع  این  به  لایر( ۱۱۳۱)هیک هزار و هفتصد و پنجا  با نرخ  بازرگانی  وزارت  سهمیه  دالر از محل هشتصد هزار

.  است  اعتبار شده  شیراز گشایش  در شهرستان  چای  واردکنندگان از«  ش. الف.ر»  آقای  توسط  فوق  سفارش  رسد ثبت به نظر می. یابد می

( ۱۱۱۱) میزان  به  شهرک  از طرفی.. . شود احمد قید می  چای  ، صندوقی چای  از کشور سریالنکا، مشخصات  شده  ارائه  پروفرم  در متن

واردکنندگان ملزم به خرید دو کیلوگرم چای داخلی به ازای ورود هر کیلوگرم چای خارجی ] خریداری  چای  از سازمان  داخلی  چای  تن

«  ش. الف.ر»  و آقای  مهدیه  شهرک  شود که عامل«  س. م» آقای  تحویل  موصوف  چای  نماید که قید می  صادره  نامه و در معرفی[ اندبوده

است   بوده  نقدی  به صورت  چای  در سازمان  داخلی  چای  فروش  رویه.  است  گرفته  کشور تحویل  چای  سازمان هر دو را از  و چای  بوده

  لایر،  میلیون ۰۱۱رد و میلیا( سه)۵  و به مبلغ ۱۳/۱/۱۳چکی به تاریخ   و با ارایه  کشاورزی  مذکور با تایید وزیر وقت  اما شهرک

  چک. کند می  نخست  چک  گزینچک دیگری را جای  و سپس  انجام  کار  این. نماید  را از انبارها خارج  داخلی  نماید چای می  درخواست

. شود می  رگشتب  موجودی  عدم  به علت  شود ولی واگذار می  چای  سازمان  به حساب  وصول به منظور ۱۵۱۳فروردین  ۰۱ دوم در تاریخ

 .... شود می  پرداخت  چهار سال  از گذشت  و پس  ۱۵۱۱ تا سال  به تدریج  (چای  سازمان  برابر اسناد حسابداری) چای  وجه  باالخره

 ۰۱۰ هزار و ۱۰۱و   میلیون ۱۰ ساالنه  میانگین  کیلوگرم با ۱۰۰و  هزار ۱۰۱و  میلیون ۱۳۳مقدار  ۱۱  الی  ۱۵ سال  بین  چای  واردات

و   با مجوزهای سازمان چای به افراد حقیقی و حقوقی وارد شده  قانونی  واردات  درصد از طریق ۳۳مقدار،   از این. است  بوده  کیلوگرم

 های ، بازارچه وران ، پیله ، ملوانان مرزنشینان  تعاونی  توسط  قانونی  شبه  درصد به صورت( بیست و نه ممیز پنجاه و چهار)۰۰/۳۳

وارد   چای  مجوز یا بیشتر از مجوز دریافتی  بدون  حقوقی و  حقیقی  از اشخاص  گروهی.  است  وارد شده  تجاری آزاد  و مناطق  یمرز 

.اندنموده
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 قاچاق چای

تن آن  ۱۰۰۳۱تن چای به صورت قاچاق وارد کشور گردید که مقدار  ۵۱۱۰۳۱، ۱۵۱۱تا  ۱۵۱۵های طی سال  :برآورد میزان قاچاق

 .باشدمی ۱۵۱۱علق به سال مت

یهاسال  یط  رانیا  کشورها به  شده  ثبت  و صادرات  رانیا  در گمرکات  شده  ثبت  یرسم  واردات  نی، بیچا  یالملل نیب  تهیطبق آمار کم

شتر یکشور ب  رکاتگم یرسم از واردات  رانیمقصد ا به  شده  حمل  یچا زان یم  که یبه طور. ، اختالف وجود دارد۱۵۱۰تا   ۱۵۱۵

اما ثبت  است  آمده  یم رانیا به نام   یچا. باشدیمزبور م  یزمان در دوره  یچا  یکاال قاچاق   انیجر  گر اثباتید وه یامر ش  نیا  باشد که یم

ر عنوان ییا تغی  یر گمرکیغ  یورود  یمباد ا ورود ازی  در گمرکات  یینما کم ق یاز طر ست یبا یا می که   است کمتر بوده   گمرک در  یآمار 

ر از یغ. باشد  گرفته صورت   تیترانز  و برگشت  ا رفتی رسوب  اتیعمل  و سپس  یتیترانز  یکاال  به عنوان  رانیا به   حمل  یبار، از کاال 



بوده   کشور ممنوع  به  یورود چا  که ییهادر سال دهند که  یم نشان  گران یا و دیا کنیالنکا، هند یسر  ؛ منابعیچا یالمللنیته بیکم  گزارش

.باشد یران صفر میا  آمار  گمرک  که آن  حال  است شده  فرستاده  یچا  رانیمقصد ا  کشورها به ن یاز ا 
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 نقش سپاه پاسداران در قاچاق

دازی شد؛ سپاه پاسداران اقدام که بازارچه های مرزی در استان های کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی راه ان ۱۵۱۳پس از سال 

  از مقررات بودند و  ملی  امنیت  شورای  دبیرخانه  نظارت  تحت  مرزی  های بازارچه. به تعبیه درب امنیتی در این بازارچه ها نمود

 .بودند  مستثنی  امور قرنطینه  به جز انجام  و واردات  صادرات

بعد   به ۱۵۱۰ گردید و از سال  قطع ۱۵۱۰ عمالً از سال  ملی  امنیت  عالی  شورای مجوز و با  امنیتی  های بازارچه  از طریق  ورود چای

  مثل  ایران ها درمحدودیت  بعد با اعمال  هایدر سال.  می گرفته است  صورت  قاچاق  به صورت  مرز عراق  از طریق   چای  واردات کل

 مرز عراق  از طریق  قاچاق  ، شدت عراق  در شمال  ایجاد شده  آرامش  و همچنینشد   اعمال ۱۵۱۰  در سال  که  چای  واردات  ممنوعیت

 . یافت  افزایش 

صدور   نظر وجود داشت که منجر به  اختالف  حکومتی  مختلف  نهادهای  بین ،ها کشور و بازارچه  مرز در غرب  اداره  نحوه  درخصوص

های اقتصادی به گمرک و استقرار نیروی انتظامی برای واگذاری تردد دروازهاز سوی شورای عالی امنیت ملی مبنی بر   ای مصوبه

 .و اجرا نگردید و سپاه پاسداران مبادی ورودی و خروجی را در اختیار داشته است  این مصوبه عملیاتی  انجام امور مربوط گردید که

س یی، خطاب به ر۱۵۱۱در آذر ماه  یا نامه در ه یروما گمرک   ر کلیو مد  یغربجان یآذربا  استان  ن خصوص ناظر گمرکاتیدر ا

مستقر گردد و مرز  یو خروج یورود یمباد  هیدر کل گمرک   که  دهیمقرر گرد ران یوز ات یه مصوبه  براساس ... »: ن نوشتیگمرک چن

 (ازدهی) ۱۱حدود   مساحت  به  یمرز  محوطه  کهد یمقرر گرد  و گمرک یفرماندار ن یب آمده  بعمل  توافق   به  تیعنا رانشهر بایپ  نیتمرچ

و ساز اماکن   ساخت باشد، جهت  یم یصفر مرز نقطه   یمتر( ۳۱۱)پانصد در فاصله  که   یانتظام تا حدود پاسگاه   هزار متر مربع

ات یه مصوبه   به توجه   بدون  منطقه ر درمستق سپاه    یروهایمتاسفانه ن  واگذار گردد که  گمرک به   یتیترانز یون هایکام  و توقف  یگمرک 

 یاجرا  به  ز نسبتین و تاکنون   ار داشتهیدر اخت  را همچنان  یتیامن درب   ،یصفر مرز نقطه  در  یمل  تیامن محترم   یو شورا دولت   محترم 

ار دارند، یرا در اخت یتیامن درب  که  قر در منطقه مست سپاه   یروهاین...   نداده از خود نشان   یهمکار  چ گونهیمذکور ه یها مصوبه  نیا

از   گمرک محوطه   یو قصد جداساز  رانشهر نمودهیپ مورد نظر گمرک  یها و محوطه یصفر مرز  در نقطه  و ساز اماکن ساخت   به  اقدام

«....را دارند   یتیامن درب   محوطه
13

 

دالر، در سال  ۱۵۳۰۵۰۳۰۰تن به ارزش  ۳۳۰۳۱مقدار  ۱۵۱۰ر سال د یواردات چا: 1380تا  13١2از  یآمار واردات چا

به مقدار  ۱۵۱۰دالر، در سال  ۵۰۱۳۱تن به ارزش  ۱۰مقدار  ۱۵۱۱دالر، در سال  ۰۰۳۱۱۱۱۰تن به ارزش  ۱۱۱۱مقدار  ۱۵۱۱

به مقدار  ۱۵۱۳ل دالر، در سا ۱۱۰۱۵۱۳۵تن به ارزش  ۳۳۱۳به مقدار  ۱۵۱۵دالر، در سال  ۱۰۵۰تن به ارزش ( هفت دهم)۱/۱

به مقدار  ۱۵۱۰و در سال  ۱۱۳۳۱۵۱۰تن به ارزش  ۵۰۱۳۱به مقدار  ۱۵۱۳دالر، در سال  ۵۰۱۱۱۳۰۳تن به ارزش  ۱۱۱۱۰

.دالر بوده است ۱۱۵۱۱۱۳۱۱تن به ارزش  ۳۰۳۳۱
1١

 

ی به صورت قانونی، واردات چای به صورت قاچاق به مقدار چند برابر واردات چا: میزان چای قاچاق چند برابر واردات قانونی

: گفت -۱۵۱۰در  خرداد  -از جمله نماینده لنگرود در مجلس شورای اسالمی. مورد تایید افراد بسیاری حتی در ساختار حکومت است

«....شود هزار تن چای قاچاق وارد کشور می ۱۳هزار تن است در حالی که  ۱۳واردات چای با مجوز قانونی »
15

 



 -شمال  یکارخانجات چا یکایره سندیات مدیس هییب رینا. برند یمی از واردات چا یدگان سود سرشارواردکنن: سود سرشار واردات

ز ییک مم)۱/۱ لویک هر متیق بای ایران در مرزهای خارج یدر حال حاضر چا: گفتی در باره سود واردات چا -۱۵۱۱ سال در

.رسدیم فروش به تومان ارهز ۱۰ تا ۱یی لویک از داخل کشورو در  شودی م دالر خریداری( هشت
16

 

 یچا یکارخانه ها یلیتعط -2ی داخل یانباشت چا -1: یه چایرو یعوارض واردات ب

ماند و  یباق یدار چایخر یدستگاه ها ید داخل در انبارهایتول ی، چایه چایرو یدر اثر واردات ب :یداخل یانباشت و کود شدن چا -1

ل به کود ید تبدیگردد، مقرر گرد یرقابل استفاده می، غیپس از گذشت مدت یکه چا ییآن جاد و از یبه مرور بر مقدار آن افزوده گرد

 .شود

در انبارها  ۱۵۱۱تا  ۱۵۱۰د داخل که از سال یتول یهزار تن چا ۱۰۳از کود شدن  ۱۵۰۱ور سال یکشور در شهر یس سازمان چاییر

 یچا. ن کندیران را تامیدو سال ای توانست مصرف چا یارزش دارد و م ارد تومانیلیم ۵۳۱ها  ین چایا: مانده بود خبر داد و گفت یباق

ها اکنون  ین چاین ایرقابل استفاده است، بنابرایسال در انبار بماند، غ( میک و نی)٥/۱ش از یب یخارج یسال و چا ۵ش از یاگر ب یرانیا

.از آن استفاده شود یکود و مصارف صنعت دیتول یکشور مجوز داده که برا یرقابل استفاده است و دولت به سازمان چایغ
1١

 

در مورد اثر واردات  -۱۵۱۱در شهریور  -رییس اتحادیه چایكاران كشور: رویه های چای به دلیل واردات بی تعطیلی کارخانه -2

ری، كمتر از بردا سازی در شمال كشور در بیشترین زمان بهرهكارخانه چای ۱۱۰از : رویه چای خارجی بر صنعت چای ایران گفت بی

كارخانه باز بود و در حال حاضر  ۱۱۰در دور اول چیدن برگ سبز چای . اندازی شد و بقیه تعطیل هستند ها راه درصد كارخانه ۳۱

.های قبل است ها در انبار ماندن چای از سال دلیل اصلی تعطیل بودن كارخانه. سازی فعالیت دارند كارخانه چای ۱۱تا  ۰۱بین 
8

 

 ی و نوسازی باغات چایعدم بهساز -2

عمر مفید بوته . سال عمر دارند ۳۱درصد از باغات چای بیش از  ۳۱: گفت -۱۵۱۰در سال  -رییس سازمان چای کشور در این باره

درصد باغ های چای ایران نیاز  ۳۱ها كاهش می یابد در واقع سال است و پس از آن برگ دهی و كیفیت برگ تولیدی آن ۳۱های چای

درصد بقیه ی باغ های چای گیالن  ۳۱. های قدیمی باید ریشه کن و به جای آنها بوته های جدید کاشته شودیعنی بوته. دارند به نوسازی

درصد افزایش  ۵۱با این کار توان تولید برگ سبز چای تا . سال است باید اصالح و بهسازی شوند ۳۱ها زیرو مازندران هم كه عمرآن

درصد ازباغ های چای گیالن  ۳۱برای نوسازی یا ریشه کنی بوته های قدیمی در . هم چند برابر می شود می یابد و كیفیت این محصول

و ( میلیون لایر ۵۱۱به ازای هرهکتار )است میلیارد لایر اعتبار نیاز ۱۱۱هزار و ۳سال است به  ۳۱ها بیش از و مازندران كه عمرآن

 ۳۱میلیارد لایر اعتبار درنظر گرفته شود، این درحالی است كه پارسال فقط  ۳۱۱های چای شمال هم باید برای بهسازی وهرس باغ

 .میلیارد لایر برای این کار در نظر گرفته شده است ۱۱۱های چای اختصاص یافت و امسال هم میلیارد لایر برای بهسازی باغ

باغ ها، به علت  ینوساز یهاعالوه برتامین هزینه ، دولت بایدیچا یباغ ها ینوساز ی، برایاز کارشناسان سازمان چا یکیبه گفته 

سال  ۳پس از  یجدید چا یسال تامین كند چرا كه بوته ها ۳ی آنان را هم برا یزندگ یهاچایكار، هزینه یبودن خانوارها یتک محصول

 یباغ ها یو بهساز یوسازطرح ن یز اجرایكاران كشور نیچا یتعاون یهارییس اتحادیه شركت. رسندیقابل برداشت م یبه برگ ده

كامل  یها را به بعد ازاجرارا حذف ومدت بازپرداخت آن یزراعتسهیالت به یدولت باید بهره : دانسته و گفته است یرا ضرور یچا

.طرح موكول كند
18

 

-طی این طرح که باصطالح طرح اصالح ساختار چای نامیده می :طرح خصوصی سازی و انحالل سازمان چای کشور -3

، 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 شد

این کار همراه با عدم نظارت صحیح بود و در نتیجه هر سال چای خشک زیادی که به فروش نرفته بود در انبارها باقی . تبدیل کنند

یی که نتوانسته بودند محصوالت تولیدی خود را به فروش برسانند، از خرید برگ سبز چای از ها، کارخانه۱۵۱۵در سال . ماند



کشاورزان سر باز زدند و لذا دولت در ازای هر هکتار باغ چای مبلغ هفت میلیون لایر کمک بالعوض به چایکاران پرداخت نمود تا 

در اواخر . ز باغات چای دست نخورده توسط کشاورزان رها شددرصد ا ۰٥اقدامی در بخش تولید صورت نگیرد و در آن سال حدود 

چای را تضمینی خریداری نماید اما  ۱۵۱١نمایندگان مجلس شورای اسالمی طرحی را تصویب کردند که دولت در سال  ۱۵۱۵سال 

ید تضمینی به سازمان از این رو، خر. برای اجرای این مصوبه، مجری قانونی وجود نداشت زیرا سازمان چای قبال منحل شده بود

.تعاون روستایی محول شد که هیچ تخصص و سازماندهی کارشناسی در خصوص چای نداشت
4

 

اندرکاران چای در سال ، یکی از دست(هزار تومان در ازای هر هکتار ۱۱۱پرداخت مبلغ )در خصوص رها نمودن باغات چای

مافیای چای بهترین راه را برای از کار انداختن صنعت چای انتخاب  .قابل تامل باشد این از مواردی است که می تواند: گفت ۱۵۱۵

خریداری  میلیارد تومان سود می برد این در حالی است که کل بودجه ای که صرف۰۳۱تا  ۰۱۱چای ساالنه حدود  مافیای. کرده است

ه دولت بابت هر هکتار چای به اگر کل پولی را ک. درصد سودی است که قاچاقچیان این کاال می برند۰۱باغات چای می شود 

.طور نبوداین وضعیت صنعت چای  در صنعت چای سرمایه گذاری می شد، امروز کشاورزان پرداخت کرده
11 

 خرید تضمینی -4

محصول تولیدی در قالب خرید تضمینی توسط دولت خریداری می گردد اما خرید تضمینی چای بدون درنظر گرفتن منافع تولیدکنندگان 

 .ی گیرد و دارای مسایلی است که در این جا به اختصار به آن ها اشاره می نمایمانجام م

تعیین قیمت خرید تضمینی بدون هماهنگی با چایکاران و بدون در نظر گرفتن شرایط  -1: مشکالت خرید تضمینی برای چایکاران

 .گام خریدبندی صحیح در هنعدم درجه -3تاخیر در پرداخت مطالبات چایکاران  -2اقتصادی 

 

کاران همیشه تاکید دارند تعیین چای: تعیین قیمت خرید تضمینی بدون هماهنگی با چایکاران و بدون درنظر گرفتن شرایط اقتصادی -۱

نرخ خرید تضمینی برگ سبز چای بر اساس نرخ تورم و شرایط اقتصادی کشور و هزینه تمام شده تولید برگ سبز صورت گیرد که 

هزار تومان را یک چای کاران نرخ خرید تضمینی برگ سبزاتحادیه چای ۱۵۱۱از جمله در سال . انجام نمی شود متاسفانه این کار

 ۳۳۱درجه یک با قیمت  تومان برای برگ سبز درجه دو را پیشنهاد نمود اما برگ سبز ۱۳۱و  برای هر کیلوگرم برگ سبز درجه یک

.تومان خریداری شد ۰۰۱تومان و برگ سبز درجه دو 
26

 

لایر و برای برگ سبز درجه دو مبلغ سه ( ۰۱۱۱)قیمت خرید تضمینی ابتدا برای برگ سبز درجه یک مبلغ شش هزار ۱۵۰۱در سال 

لایر در هر کیلوگرم تعیین شد( ۵۱۱۱)هزار
21

( ۵۵۱۱)اما در خرداد ماه نرخ خرید برگ سبز درجه دو به مبلغ سه هزار و سیصد ،

البته افزایش قیمت خرید شامل چین اول نشد و مقرر شد از چین دوم به چایکاران پرداخت . یافتلایر برای هر کیلوگرم افزایش 

.گردد
22 

به طور کلی در . به غیر از بی اعتنایی به قیمت های پیشنهادی چایکاران، قیمت پیشنهادی دستگاه متولی دولتی نیز پذیرفته نمی شود

ی پیشنهادی هاهای اجرای قانون خرید تضمینی، دولت همواره قیمتل سالدر طو»: خصوص مقوله خرید تضمینی می توان گفت

های متمادی، تغییر رابطه مبادله به زیان محصوالتی بوده ازسوی وزارت جهاد کشاورزی را تعدیل کرده که نتیجه این کار طی سال

ر و کارا نبود بلکه مالیات ضمنی نیز از کشاورزان به عبارتی نه تنها حمایت قیمتی موث. است که به نرخ تضمینی خریداری می شده اند

«.گرفته شده است
 23

 

به . همواره با تاخیر به آنان پرداخت می گردد( بابت خرید برگ سبز از آنان)طلب چایکاران: تاخیر در پرداخت مطالبات چایکاران -2

ما چایکاران هنوز مطالبات سال پیش خود را به طور گونه ای که گاه سالی می گذرد و زمان برداشت در سال جدید نیز فرا می رسد ا

هزار تن  ۰۰هزار تن برگ سبز برداشت شده  ۱۰۱از : گفت ۱۵۱۳كاران كشور در سال یس اتحادیه چاییر. کامل دریافت ننموده اند



البات چایكاران را تا میلیارد لایر از مط ۱۱۱میلیارد لایر به دست آمده است كه سازمان تعاون روستایی  ۰۵۱چای خشک به ارزش 

آمار و اطالعات اعالم شده مبنی . پایان تیرماه پرداخت كرده است و مابقی تا تامین اعتبار توسط وزارت بازرگانی به تعویق افتاده است

.بر حجم تولید و میزان پرداخت مطالبات كشاورزان بی اساس است
2١ 

 ، سرپرست سازمان چای کشور، در بهمن ماه از۱۵۱۰در سال 

.کاران بابت خرید تضمینی برگ سبز چای آن سال خبر دادواریز آخرین مرحله مطالبات چایکاران و پرداخت تمام مطالبات چای
25 

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

.تومان از مطالبات چایکاران را هنوز پرداخت نکرده است میلیارد ۰میلیارد تومان بود که دولت 
2٣ 

 

در این خصوص . ادامه داشته است -بابت خرید برگ سبز از آنان -نیز روند تاخیر در پرداخت مطالبات چایکاران ۱۵۰۱در سال 

مطالبات چایکاران خبرداد و  از تاخیر یک ماهه در پرداخت علی الحساب بابت۱۵۰۱رییس اتحادیه چایکاران ایران در پایان مرداد 

دولت فقط مطالبات برخی  .متاسفانه تاکنون دولت هیچ وجهی را علی رغم تعهداتش به چایکاران پرداخت نکرده است»: گفت

 میلیارد ۱۱قرار بود یک ماه پیش دولت مبلغ  .ازچایکاران را تا نیمه اول اردیبهشت داده و مابقی مطالبات آنها را پرداخت نکرده است

یک ماه پیش از این « .تومان از مطالبات چایکاران را بصورت علی الحساب پرداخت کند که تاکنون هیچ وجهی پرداخت نشده است

میلیارد تومان  ۱۱تاریخ، رییس سازمان چای ایران از دستورمعاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور برای واریز مبلغ 

.ت مطالبات چایکاران خبر داده بودبه حساب سازمان چای جهت پرداخ
2١ 

. از دیگر مسایل موجود در خرید تضمینی چای، عدم درجه بندی صحیح برگ سبز است :بندی صحیح در هنگام خریدعدم درجه -3

، قیمت ۱۵۰۱براساس مصوبه شورای عالی اقتصاد، در سال : گفت ۱۵۰۱بازرس اتحادیه چایکاران شمال کشور در آبان ماه سال 

تومان در برداشت اول، دوم، سوم و چهارم تعیین و به  ۵۵۱تا  ۵۱۱تومان، درجه دو  ۰۱۱د تضمینی برگ سبز چای درجه یک خری

-تومان آن همچون سال ۵۱تومان خرید تضمینی برگ سبز چای درجه دو ، مبلغ  ۵۵۱سازمان چای كشور ابالغ شده بود اما از نرخ 

كاران شمال كشور در درصد برگ سبز چای ۱۱۱حدود . كاران را به دنبال داشته استیهای گذشته محاسبه نشده كه نارضایتی چا

كاران شمال درصد آن به عنوان برگ سبز درجه یک از چای ۱۰برداشت اول و دوم درجه یک بوده، اما در خرید تضمینی چای تنها 

.خریداری شده است
28 

 یدکنندگان چایتول یافتیدر

دهد مردم ایران تهیه شده نشان می ۱۵۱۳یک تحقیق آماری كه سال . متاسفانه سهم تولیدکنندگان داخلی از بازار چای کشور اندک است

میلیارد لایر آن  ۵۱۱میلیارد لایر برای مصرف انواع چای پول خرج كرده اند و در این میان فقط  ۰۱۱در این سال حدود یک هزار و 

میلیارد لایر  ۰۱۱تولیدكنندگان و خانوارهای ایرانی تولیدكننده چای داخلی شده و بقیه یعنی حدود یک هزار و  نصیب دست اندركاران،

میلیارد لایر  ۳۱۱چه از این مبلغ به جیب تولیدكنندگان خارجی رفته حدود آن. آن بابت مصرف انواع چای خارجی پرداخت شده است

. به جیب واردكنندگان در امر واردات رسمی و غیررسمی رفته استمیلیارد لایر ۰۱۱است و بیش از یک هزار و 
21

 

 کارانسامان چایبهوضعیت نا

در  ۱۵۱۱و  ۱۵۱۱ی شرایط دهه  در باره. کاری همواره نابه سامان بوده است، وضعیت چای۳۱همان گونه که نوشتم، پس از انقالب 

 ۱۵۰۰در آذر ماه سال . نمایمای میور در دهه نخست حکومت اسالمی هم اشارهی شرایط مزباین جا در باره. سطور باال مطالبی آوردم

ای خطاب به وزیری میرحسین موسوی، امام جمعه الهیجان و نماینده آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسالمی نامهو در زمان نخست

ام شده و عدم تناسب هزینه و درآمد، متروکه شدن باال رفتن قیمت تم: کاری همچونموسوی نوشت که در آن به مسایل و مشکالت چای

ها و از جمله فرسودگی ماشین آالت و عدم رعایت اصول فنی در بخشی از باغات چای، کاهش کیفیت چای تولیدی، مشکالت کارخانه



ها، و ناصحیح بودن سپردن امور چای به بخش بازرگانی؛ اشاره نمودبرخی کارخانه
36

رفع مشکالت انجام  که البته اقدامی در جهت 

 .نگرفت

. کاران به مرور زمان تشدید گردیده است و وضعیت زندگی تعداد زیادی از آنان بحرانی استبه هر روی و با تاسف، مشکالت چای

زندگی واقعا غم انگیزی دارند، بسیاری از کشاورزان به خاطر این که  چایکاران: گفت ۱۵۰۱رییس اتحادیه چایکاران در دی ماه 

چایکاران .  کنم می هایی شرم کنند که بنده از گفتن چنین حرف گری می خته نشوند دربازارهای لنگرود، الهیجان وجاهای دیگر تکدیشنا

میلیاردتومان بدهی چایکاران باقی  ۱۰در حال حاضر . گروهی هستند تک محصولی و به جز برداشت چای هیچ درآمد دیگری ندارند

ای به  ام که پاسخی دریافت نکردم؛ همچنین یک ماه پیش در نامه ای به شخص رییس جمهور نوشته نامهماه پیش  ۵حدود. مانده است

کاران فوق العاده سخت است، شرایط چای. وزیر جهادکشاورزی در خواست خود را اعالم کردم که باز هم متاسفانه پاسخی دریافت نشد

.یم؛ فعال راهی جز سکوت نداریمدانیم به کجا باید مراجعه و موضوع را رسیدگی کن نمی
31

 

رویه چای توسط مافیای  عدم پرداخت مطالبات و واردات بی: گفت ۱۵۰۱فروردین  ۵۱همچنین نایب رییس اتحادیه چایکاران کشور در 

ت رها کنند و در قالب کارگر ساختمانی و به صور  درصد از کارگران باغات چای کشور را ۳۱دولتی موجب شده است که بیش از 

.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 

و از امور مربوط به کشت و صنعت چای در ایران با علم روز هماهنگ نیست . روداند، نمیای که بدان گرفتار آمدهاز وضعیت بحرانی

در حالی که امور مربوط به تولید و عرضه چای در  -و بهتر است گفته شود عقب نگاه داشته شده است -قافله پیشرفت عقب مانده است

با ادامه وضعیت حاکم بر کشت و صنعت . دیگر کشورهای دست اندرکار این فعالیت از پیشرفت های قابل توجهی برخوردار بوده است

از جمله فاکتورهایی که می توان در این . ط و محصول تولید داخلی و خارجی بیش از پیش خواهد گشتچای، فاصله میان شرای

همچنین شرکت های بزرگ و معروف بین المللی، فعالیت بسیار . خصوص ذکر نمود، افزایش ناهنجار هزینه تولید در ایران است

ای مطابق با هر سلیقه و ذائقه انجام داده اند و در نتیجه، در گسترده ای در خصوص فرآوری محصول چای و عرضه انواع و اقسام چ

در حالی که روز به روز  ،بازار مصرف چای را در اختیار گرفته اند -با حمایت بی دریغ مسئولین حکومت جمهوری اسالمی -ایران

ت جمهوری اسالمی، چایکاری در چنانچه پس از سرنگونی حکوم. از تعداد مصرف کنندگان داخلی چای تولید ایران کاسته می شود

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

ستمر توسط مسئولین حکومت جمهوری اسالمی صورت گرفته است، حمایت از واردات بی رویه و سرکوب تولید داخلی که به طور م

در برابر کسب سود هرچه بیشتر و انباشت سرمایه برای سرمایه داری حاکم و شرکای بین المللی، تنگدستی و فقر روز افزون کارگران 

تولیدکنندگان زحمتکش به جان آمده، امید آن که . زحمتکش این بخش را به دنبال داشته است که همچنان بر شدت آن افزوده می گردد

نیروی خشم خود را متوجه مسبب تمامی مسایل و مشکالت خود نمایند و در کنار سایر نیروهای جامعه، برای سرنگونی رژیم 

 به امید سرنگونی هرچه. ی خلق، بکوشندضدانسانی، ستمگر و فاسد حاکم بر ایران، و استقرار حکومتی مردمی و برخاسته از اراده

 .سریعتر حکومت جمهوری اسالمی ایران

 مهرداد مهرپور محمدی

mehrdadmehrpour@yahoo.com 
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