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مقدمه
کشت و صنعت چای در ایران قدمتي بيش از صد سال دارد.
اولين باغ چای درسال ( 1280ه.ش) در چهارخانه-
سرالهيجان و به وسيله مرحوم کاشفالسلطنه احداث و
نخستين کارخانه چای سازی درسال ( 1311ه.ش ).به بهره-
برداری رسيد.
سطح زیرکشت باغات چای درسال  1331به  11هزار
هکتار ،درسال  1338به  18هزار هکتار و درسال  1350به
حدود  31هزار هکتار افزایش یافت .در سال  1379با انحالل
سازمان چای سطح زیر کشت چای کاهش چشمگيری یافت
و در سال  1388تاکنون با احيای سازمان چای و اجرای
برنامههای بهباغي ،احيا باغات ،آبياری و تشکيل صندوق
حمایت از توسعه صنعت چای با پرداخت تسهيالت ارزان
قيمت ،باعث رونق بيشتر صنعت چای و افزایش سطح زیر
کشت چای شد .طبق آخرین برآوردها سطح زیر کشت چای
 28،210هکتار و سطح مورد بهرهبرداری  23،000هکتار
ميباشد .حدود  90درصد سطوح زیرکشت باغات مربوط به
استان گيالن و  10درصد به استان مازندران ميباشد .تعداد
شهرستانهای توليد چای 13 ،شهرستان (الهيجان ،املش،
لنگرود ،رودسر ،فومن ،تنکابن ،سياهکل ،شفت ،رشت،
رامسر ،آستانهاشرفيه ،صومعهسرا و عباسآباد) ميباشد.
تعداد بهرهبرداران و خانوار توليدکننده چای قریب50
هزارخانوار که حدود  900روستا در این عرصه فعاليت دارند.
 70درصد باغات چای در مناطق کوهپایه و  30درصد در
جلگه و دشت واقع است .بيش از  170کارخانه چایسازی
فعال و عمليات چایسازی و چای خشک مينمایند.
ميزان توليد برگ سبز در سال  1400به ميزان
 135،469،473کيلوگرم بوده که مقدار 58،927،231
کيلوگرم درجه یک ( 43درصد) و  76،542،242کيلوگرم
( 57درصد) درجه دو از چایکاران خریداری شده است .چای
خشک به ميزان  30،480،631کيلوگرم توسط کارخانجات
چایسازی استحصال گردیده است.

ميزان توليد برگ سبز در سال ( 1401تا پایان روز  31مرداد
 )1401به ميزان  85،356،587کيلوگرم بوده که مقدار
 55،217،874کيلوگرم درجه یک ( 65درصد) و
 30،138،713کيلوگرم ( 35درصد) درجه دو از چایکاران
خریداری شده است .بيش از  85درصد مطالبات چایکاان
پرداخت شده است .چای خشک به ميزان 19،205،232
کيلوگرم توسط کارخانجات چایسازی توليد گردیده است.
پتانسیل ،توانمندی و لزوم توجه به تولید چای در كشور
یک کاالی استراتژیک ،سرمایهگذاریهای انجام شده در باغها
و صنایع چای ،اشتغالزایي باال ،عدم امکان کشت محصول
جایگزین به جای آن ،اهميت اقتصادی این محصول از جهت
تامين معيشت بيش از  50هزار خانوار چایکار ،حفظ محيط
زیست و جلوگيری از فرسایش خاک ،جذابيت بصری در نماها
و چشم انداز طبيعي مناطق چایکاری ،ثبات اجتماعي
اقتصادی مناطق چایکاری ،مناسبترین گزینه برای کشت در
نواحي مخروبه جنگلي ،نياز مصرف داخلي ،ویژگيهای
اقليمي و محيطي چای ،تراکم باالی درختچه چای در هکتار

برنامههای اجرایی سازمان چای
سازمان چای کشور عالوه بر خرید تضميني برگ سبز
چای ،برنامههای خود را بر اساس سياستهای کل اقتصاد
مقاومتي و برنامه عملياتي وزارت جهاد کشاورزی ،اولویت-
های زیر را اجرا مينماید؛ تغيير آرایش کاشت در باغات
چای (در باغات کوهپایه و شيبدار) ،برنامه ریزی احياء،
اصالح و توسعه نوسازی باغات چای ،اجرای روشهای
نوین آبياری ،مدیریت آفات ،بيماری و علفهای هرز،
توسعه و ارتقاء ضریب مکانيزاسيون ،تغذیه باغات چای،
کاهش آثار بودجهای ایفای نقش دولت در تضمين خرید
محصوالت (چای) ،بهينه سازی مصرف انرژی در واحدهای
چایسازی و حمایت از صنایع تبدیلي و تکميلي چای ،به-
باغي و خرید تضميني برگ سبزچای ،توانمندسازی بهره-
برداران دربخش توليد و صنایع چای ،توليد و تکثير نهال
چای و توسعه زمينه کشت قراردادی

تسهیالت پرداختی به صنعت چای
شرکت سهامی خاص صندوق حمایت از توسعه صنعت چای
کشور در تاریخ  1394/03/28با هدف حمایت از توسعه صنعت
چای کشور صندوق حمایت از توسعه صنعت چای با مبلغ
 8/5ميليارد تومان تآسيس و اکنون دارای  93ميليارد
تومان اعتبار است که سهامداران آن را چایکاران (75
درصد سهامداران) ،کارخانجات چایسازی ( 20درصد
چایکاران) و بازار ( 5درصد سهام) ميباشند.
صندوق حمایت از توسعه صنعت چای در سال 1394
تأسيس شد و تاکنون  260ميليارد تومان تسهيالت (از
منابع صندوق  207و از منابع بانکي 53ميليارد تومان) با
اعضاء پرداخت نموده ،در دولت سيزدهم ،مبلغ 19/4
ميليارد تومان تسهيالت جاری (تغذیه و نگهداری باغات
چای) و  27/9ميليارد تومان تسهيالت جاری ،سرمایه در
گردش و باغ کارخانه برای کارخانجات چایسازی (مجموع
 47/3ميليارد تومان در سال  )1400و مبلغ  1/2ميليارد
تومان بيمه فراگير چایکاران ،مبلغ  1/2ميليارد تومان
تسهيالت جاری (تغذیه و نگهداری باغات چای) و 10
ميليارد تومان تسهيالت جاری و سرمایه در گردش برای
کارخانجات چایسازی (مجموع 12/4ميليارد تومان در
سال  )1401تسهيالت پرداخت شده است.
تسهيالت پرداختي از منابع داخلي صندوق و منابع بانکي
بانک مهر و توسعه تعاون به سهامداران اعم از چایکاران
(برای چایکاران با سود  4درصد) ،کارخانجات چایسازی و
بازار (برای کارخانجات چایسازی با سود  7درصد) برای
اجرای بخشي از برنامههای اجرایي سازمان چای ميباشد.

از آغاز دولت سيزدهم تاکنون ( 31مرداد  )1401حدود
 2375هکتار از باغات چای انواع هرس کفبر ،کمربر ،احياء
(با توجه به رونق صنعت چای و ایجاد انگيزه بين چایکاران
بهجهت ورود به باغ و احياء و بهرهبرداری مجدد باغات رها
شده) و تغيير الگوی کاشت در چای (انجام عمليات اصالح
شيب در باغات در مناطق کوهپایهای و اراضي شيبدار)
شده است و تعداد  450دستگاه انواع برگچين و هرس
چای به چایکاران متقاضي پرداخت شد و تسهيالت احياء و
انواع دستگاههای برگچين و هرس در طول سال و
تسهيالت تغذیه و نگهداری و هرس باغات چای از اوایل آذر
تا اواخر اسفندماه هر سال (با توجه به دوره استراحت بوته-
های چای برای انجام این عمليات) ادامه دارد .تعداد دوره-
های آموزشي ترویجي برگزار شده برای چایکاران،
کارخانجات چایسازی و ناظران خرید برگ سبز چای
بصورت تئوری و عملياتي بيش از  225دوره ميباشد.
بيش از  30بروشور ،دستورالعمل کارشناسي و نشریه
آموزشي ترویجي از آغاز دولت سيزدهم تاکنون برای
استفاده کارشناسان ،چایکاران و کارخانجات چایسازی تهيه
و در اختيارشان گرفته شده است.
با توجه به سياستهای دولت در امر الکترونيکي کردن
بيش از  40هزار دفترچه الکترونيکي توسط چایکاران از
سامانه سازمان چای دریافت شده است .سامانه چایکاران و
کارخانجات چایسازی الکترونيکي گردید.سهميه اختصاصي
کود شيميایي در سال  1400و  1401مجموعاً به ميزان
 20،797تن ميباشد ( 12،647اوره 2،212 ،فسفات،
 5،938تن پتاس).
ميزان کود توزیع شده در دو سال  13،062تن بوده است.
در سال  1401برای خرید تضميني برگ سبز مبلغ 300
ميليارد تومان برای قدرالسهم  25درصدی دولت به
چایکاران اختصاص یافت.

در سفر جناب آقای دکتر رئيسي ریاست محترم جمهوری
به استان گيالن مبلغ  75ميليارد تومان برای اجرای
طرحهای بهباغي شامل جوانسازی ،اصالح و احياء باغات
چای در نظر گرفته شد .در سال  1400بهتعداد 1023
نمونه و در سال  1401تاکنون  658نمونه چای خشک به
آزمایشگاه سازمان برای آزمایش حسي و بررسي کيفيت
چای خشک دریافت شد و نتایج به همراه توصيههای
کارشناسي به کارخانجات چایسازی ارسال گردید.
در سال 1400و در ادامه در سال جاری ،با توجه به
شرایط خوب بازار فروش چای خشک در سال جاری این
طرح باعث ایجاد رقابت در سایر کارخانجات چایسازی
گردید که آنها برای رقابت اقدام به پرداخت مبلغي بين
 1000تا  2000تومان در نقاط مختلف باالتر از خرید
تضميني ،که طبق آن در سال  1400و ( 1401تاکنون)
بين  100تا  150ميليارد تومان باالتر از ارزش ریالي کل
خرید تضميني از طریق مدیران کارخانجات به چایکاران
پرداخت شد ،که باعث ایجاد انگيزه بيشتر به باغدار برای
ورود به باغ و ادامه توليد برای آینده مي باشد.
با توجه به شعار سال (توليد ،دانشبنيان و اشتغالآفرین)
اولين کمباین چای ساخته و با حضور مسئوالن استاني و
شهرستاني به بهرهبرداری رسيد و مبلغ  1/2ميليارد تومان
تسهيالت صندوق چای به چایکار برای خرید کمباین از
شرکت پرداخت شد.

Golmohammadi

در سال  1401مبلغ  200ميليارد تومان اعتبار برای
افزایش سرمایه صندوق حمایت از توسعه صنعت چای کشور
در نظر گرفته شد.

سایر اقدامات انجام شده چای در دولت سیزدهم

در سال  1400و  1401جشنوارههای ملي ،استاني و
محلي در مناطق مختلف چایخيز گيالن و مازندران برای
حمایت ازچای ایراني و شناسایي ظرفيتهای توليد و
بستهبندی و بازار انجام شد .برای اولين بار در طول تاریخ
صنعت چای یارانه نهال برای تأمين و توزیع نهال چای به
سازمان چای کشور به ميزان یک ميليارد تومان اختصاص
یافت و سازمان اقدام به تأمين و توزیع نهال چای اصالح
شده برای چایکاران متقاضي خواهد نمود.

