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رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺎی ﮐﺸﻮر از اﻓﺰاﯾﺶ  ۲۲درﺻﺪی ﺳﻄﺢ زﯾﺮ ﮐﺸﺖ ﭼﺎی در
ﮐﺸﻮر و ﮐﺎﻫﺶ  ۱۲درﺻﺪی واردات ﭼﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺧﺒﺮ داد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،ﻣﺤﻤﺪوﻟﯽ روزﺑﻬﺎن در ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺑﺎﻏﺎت ﭼﺎی راﻣﺴﺮ
ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻄﺢ زﯾﺮ ﮐﺸﺖ ﭼﺎی در ﮐﺸﻮر  ۲۲درﺻﺪ رﺷﺪ ﮐﺮده
اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﺎی در ﺳﺎل ﺟﺎری  ۷۳درﺻﺪ و درآﻣﺪ
ﭼﺎﯾﮑﺎران  ۲۳۴درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ و ﻣﯿﺰان واردات ﭼﺎی  ۱۲درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ
ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.
وی درﺑﺎره ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﭼﺎﯾﮑﺎران ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در ﻃﯽ ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل  ۱۳۹۲ﭼﺎﯾﮑﺎران و ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت  ۸۵۰درﺻﺪ رﺷﺪ
داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﺣﯿﺎی  ۴۰۰۰ﻫﮑﺘﺎر ﺑﺎﻏﺎت ﭼﺎی،
ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در ﺳﺎل ﺟﺎری اﺳﺘﻤﺮار و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎ در دﺳﺖ
اﻗﺪام اﺳﺖ و دوﻟﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﭼﺎی را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﯾﮏ ﺻﻨﻌﺖ رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮد.
روزﺑﻬﺎن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در ﺳﺎل  ۱۳۹۵در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ۶۰ ،درﺻﺪ
رﺷﺪ اﯾﺠﺎد ﺷﺪ و اﯾﻦ روﻧﺪ در ﺳﺎلﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
وی درﺑﺎره ﺑﺮداﺷﺖ ﭼﺎی در ﮐﺸﻮر ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد:
ﭼﺎی در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه و  ۹۰۰۰ﺗﻦ ﭼﺎی
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ارزش ﭼﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﻪ  ۹۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد
اﻣﺮوز  ۴۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻬﺎی آن ﺑﻪ ﭼﺎﯾﮑﺎران

 ۴۱ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ
ﺧﺸﮏ از آن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه
ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯽرﺳﺪ و ﺗﺎ ﺑﻪ
ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.

رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ از ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﯿﭻ ﺑﺪﻫﯽ ﺑﻪ
ﭼﺎﯾﮑﺎران وﺟﻮد ﻧﺪارد ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ
ﭼﺎﯾﮑﺎران ﺗﺴﻮﯾﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد و ﺗﻨﻬﺎ در دوﻟﺖ ﺗﺪﺑﯿﺮ و اﻣﯿﺪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن
ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن از اراده دوﻟﺖ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﭼﺎﯾﮑﺎران و
ﮐﺸﺎورزان دارد.
روزﺑﻬﺎن ﮔﻔﺖ :در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﭼﺎﯾﮑﺎران و ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﭼﺎی ﺳﺎزی ۳۲

ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺪون ﺑﻬﺮه ﯾﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﺎ ﮐﺎرﻣﺰد ﭼﻬﺎر درﺻﺪی
ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪ و در ﺳﺎل ﺟﺎری  ۳۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان
ﭼﺎی و ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺟﻬﺖ ﺑﻪ زراﻋﯽ ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﻧﮕﻬﺪاری و اﺣﯿﺎ و ﺟﻮان
ﺳﺎزی ﺑﺎﻏﺎت،ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ،ﺗﺠﻬﯿﺰ و ﻧﻮﺳﺎزی دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ و
ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﮐﺮدن ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺎی ﮐﺸﻮر اﻓﺰود :ﺻﻨﻌﺖ ﭼﺎی روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﯽ ﺧﻮد را ﺳﭙﺮی
ﮐﺮده و در ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۹۱ﺗﺎ  ۱۳۹۳ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻢﺗﻮﻟﯿﺪﺗﺮﯾﻦ و ﮐﻢﺣﺠﻢﺗﺮﯾﻦ
ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻮده و در دو ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ رﺷﺪ  ۱۱۵درﺻﺪی داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ.
وی ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﺳﺘﻤﺮار ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ دوﻟﺖ و ﻃﺮح ﺧﺮﯾﺪ
ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ در ﮐﻨﺎر اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺮدم از ﭼﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﺸﻮر در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر
ﻗﺮار دارد ،ﭼﺮا ﮐﻪ در ﺗﻮﻟﯿﺪ آن از ﯾﮏ ﮔﺮم ﺳﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﺷﻮد و
ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ اﺳﺖ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم
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