ﺿـﺮر ﺻﺎدرﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﭼـﺎی ﻫﻨـﺪی از
ﺗﻮاﻓﻖ ﺗﻬﺎﺗﺮی اﯾﺮان و ﺳﺮﯾﻼﻧﮑﺎ

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺒﺮی ﻫﻨﺪی اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺻﺎدرات ﭼﺎی ﻫﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﻣﺸﮑﻼت ﭘﺮداﺧﺖ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﭘﯿﺶ از ﺷﯿﻮع ﭘﺎﻧﺪﻣﯽ در ﺳﺎل ۲۰۱۹
ﻧﺼﻒ ﺷﺪه و اﻣﺴﺎل ﮐﻪ ﺳﺮﯾﻼﻧﮑﺎ ﺑﺎ اﯾﺮان ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﯽ ﻧﻔﺘﯽ
ﻣﻌﻮﻗﻪ ﺧﻮد ﺗﻮاﻓﻖ ﺗﻬﺎﺗﺮی ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﻓﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﭘﺎﯾﮕﺎه
ﺧﺒﺮی اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﮏ ﺗﺎﯾﻤﺰ ﻫﻨﺪ در ﮔﺰارﺷﯽ ﻧﻮﺷﺖ :ﺳﺮﯾﻼﻧﮑﺎ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ
ﺑﺪﻫﯽ ﻧﻔﺘﯽ ﻣﻌﻮﻗﻪ ﺧﻮد ،ﭼﺎی ارﺗﺪﮐﺲ ﯾﺎ ﺑﺮگ ﭼﺎی ﺑﻪ اﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ
ﻓﺮﺳﺘﺎد .اﯾﺮان ﭼﺎی ارﺗﺪﮐﺲ را ﺑﺮای ﻣﺼﺮف داﺧﻠﯽ ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و
ﻫﻨﺪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻧﻮع ﭼﺎی ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ.
در ﺳﺎل  ۲۰۱۹ﻫﻨﺪ ﺣﺪود  ۵۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﭼﺎی ﺑﻪ اﯾﺮان ﺻﺎدر ﮐﺮد
اﻣﺎ ﺻﺎدرات ﭼﺎی در ﺳﺎل  ۲۰۲۰ﺑﻪ  ۲۹ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم و در ﺳﺎل ۲۰۲۱
ﺑﻪ  ۲۱ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﭘﺮداﺧﺖ
ﺑﻮد.
ﻣﻮﻫﯿﺖ اﮔﺮوال ،ﻣﺪﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖ “ﺻﺎدرات آﺳﯿﺎﯾﯽ و ﭼﺎی” ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان
ﺻﺎدرات دارد ،ﮔﻔﺖ :ﺗﻮاﻓﻖ ﺗﺠﺎرت ﺗﻬﺎﺗﺮی ﻣﯿﺎن اﯾﺮان و ﺳﺮﯾﻼﻧﮑﺎ ،ﻫﻨﺪ
را در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ زﯾﺎن آوری ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺻﺎدرات ﺑﻪ اﯾﺮان ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
در ﺳﺎل  ۲۰۲۲ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  ۱۵درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.

ﯾﮏ ﻣﻘﺎم ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻠﻨﺪﭘﺎﯾﻪ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﻧﺒﻮد ﻧﺎﻣﺶ ﻓﺎش ﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :ﻫﻨﺪ ﭘﯿﺶ
از ﺗﺤﺮﯾﻤﻬﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﭼﺎی ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﻮد اﻣﺎ ﭘﺲ
از ﺗﺤﺮﯾﻤﻬﺎ ﺗﺠﺎرت رﯾﺎل-روﭘﯿﻪ ﺑﺎ اﯾﺮان ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ.
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ اﯾﺮان را ﻫﺪف ﺗﺤﺮﯾﻤﻬﺎﯾﯽ ﻗﺮار داده
ﺑﻮد اﻣﺎ اﯾﺮان ﻫﻤﭽﻨﺎن اﺟﺎزه داﺷﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺎی وارد ﮐﻨﺪ
و ﻫﻨﺪ ﻫﻢ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﻔﺘﯽ وارد ﻣﯽ ﮐﺮد .ﭘﺲ از آن اﯾﺮان و ﻫﻨﺪ درﺑﺎره
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺮداﺧﺖ وﺳﺘﺮو ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ آن درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از
ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ اﯾﺮان ﺑﻪ رﯾﺎل و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ روﭘﯿﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﺪ .ﻫﻨﺪ ﺑﻪ
ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﭼﺎی ﺑﻪ اﯾﺮان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ و ﺟﺎی
ﺳﺮﯾﻼﻧﮑﺎ را ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﭘﺮداﺧﺖ وﯾﮋه ای ﺑﺎ اﯾﺮان ﻧﺪاﺷﺖ ،ﮔﺮﻓﺖ.
اﻣﺎ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم اﯾﺮان و ﻫﻨﺪ در ﭘﯽ وﺿﻊ ﻣﺠﺪد ﺗﺤﺮﯾﻤﻬﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﺲ از
ﻣﺎه ﻣﻪ ﺳﺎل  ۲۰۱۹ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺘﺎﺛﺮ ﺷﺪ و ﺣﺴﺎب وﺳﺘﺮو ﺧﺎﻟﯽ ﺷﺪ و
ﭘﺮداﺧﺘﻬﺎ از اواﺧﺮ ﺳﺎل  ۲۰۱۹دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺪ .ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺮان
ﺗﺨﺼﯿﺺ روﭘﯿﻪ را ﻣﺤﺪود ﮐﺮد و ﻫﻤﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻬﺎ ﺑﺮای ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻪ
ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻓﺘﺎد.
اﮔﺮوال ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﻨﺪ
واردات ﻧﻔﺖ اﯾﺮان را آﻏﺎز ﮐﻨﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻔﺎﻓﯿﺘﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره
وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﮏ ﺗﺎﯾﻤﺰ ،ﻣﺪﯾﺮان ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻇﻬﺎر ﮐﺮده اﻧﺪ
ﺻﺎدرات ﭼﺎی ﻫﻨﺪ در  ۱۰ﻣﺎه ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل  ۲۰۲۱ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  ۸.۷درﺻﺪ ﺑﺮ
ﻣﺒﻨﺎی ﺳﺎﻻﻧﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ  ۱۵۷.۲۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم رﺳﯿﺪ و اﯾﻦ
آﻣﺎر ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ در ﮐﻞ ﺳﺎل  ۲۰۲۱از  ۱۸۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ
ﻣﻨﺒﻊ :اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﮏ ﺗﺎﯾﻤﺰ

