ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﻠﺪن ﻣﮑﺲ :ﺗﻮاﻓﻖ
ﺗﻬـﺎﺗﺮ ﺑـﺎ ﺳـﺮﯾﻼﻧﮑﺎ ،ﻃﻠـﺐ ۲۵۱
ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری اﯾﺮان را زﻧﺪه ﮐﺮد

ﻣﺠﺘﺒﯽ آزادﻣﻨﺶ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺶ از اﻣﻀﺎی ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﯾﻼﻧﮑﺎ ﺑﺮای
ﺗﻬﺎﺗﺮ ﭼﺎی ،اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﭘﻮل ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺴﯿﺎری داﺷﺖ و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ را
ﺑﻪ ﺗﺠﺎر ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﺮد اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎﻋﺚ روانﺳﺎزی و ﺗﺴﻬﯿﻞ واردات
ﭼﺎی از اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از اﯾﺮﻧﺎ؛ ﻣﺠﺘﺒﯽ آزادﻣﻨﺶ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﻠﺪن ﻣﮑﺲ ،ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎ
ﺳﺮﯾﻼﻧﮑﺎ ﺑﺮای ﺗﻬﺎﺗﺮ ﭼﺎی ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺑﺪﻫﯽ  ۲۵۱ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری ﺑﻪ اﯾﺮان
اﺷﺎره ﮐﺮد و اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻦ ﺑﺪﻫﯽ ﺑﻪ
ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﮐﺎﻻﯾﯽ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ
ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎﺑﺖ آن ارز زﯾﺎدی از ﮐﺸﻮر ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺎی ﺳﺮﯾﻼﻧﮑﺎ در ﺟﻬﺎن ﻣﺮﻏﻮب و ﭘﺮﻃﺮﻓﺪار اﺳﺖ،
ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﯾﻦ اﻗﺪام ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﺴﯿﺎری ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺑﺎزار ﭼﺎی
اﯾـﺮان دارد و واردات آن ﺗﻮﺳـﻂ ﻓﻌـﺎﻻن ﺑﺎﺳـﺎﺑﻘﻪ اﯾـﻦ ﺣـﻮزه ﺻـﻮرت
ﻣﯽﮔﯿﺮد.
اﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﭼﺎی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﻧﺘﻘﺎدات ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭼﺎی
وارداﺗﯽ از ﺳﺮﯾﻼﻧﮑﺎ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ آب و

ﻫﻮاﯾﯽ در ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﺎی ﻣﺮﻏﻮب و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد
و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری واردﮐﻨﻨﺪه آن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﺎﯾﻌﺎت در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻔﺖ ﮐﺎﻻی ﺑﯽارزﺷﯽ
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﺟﺎزه داد ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﮐﻪ
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﺎﻓﯽ دارﻧﺪ ،در ﻣﻮرد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭼﺎی وارداﺗﯽ از ﺳﺮﯾﻼﻧﮑﺎ ﺻﺤﺒﺖ
ﮐﻨﻨﺪ.

دوﻟﺖ دﺧﺎﻟﺘﯽ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ واردات ﭼﺎی ﻧﺪارد
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﺻﻨﻌﺖ ﭼﺎی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ دوﻟﺖ دﺧﺎﻟﺘﯽ
در ﻓﺮاﯾﻨﺪ واردات و ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﭼﺎی ﻧﺪارد ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺮاﺣﻞ واردات
اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺸﺎﺑﻪ آﻧﭽﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،ﺗﻮﺳﻂ واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و
ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺗﻐﯿﯿﺮی در ﻓﺮاﯾﻨﺪ واردات
ﭼﺎی ﺻﻮرت ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد و ﺗﺠﺎر ،ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻣﻌﺮوف و واردﮐﻨﻨﺪهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در
ﺑﺎزار ﺑﻮده و ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن واردﮐﻨﻨﺪه ﭼﺎی از ﺳﺮﯾﻼﻧﮑﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭼﺎی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺮان از ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻫﻤﻮاره ﭼﺎی ﻣﺮﻏﻮب و ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ ،اﻧﺘﺨﺎب و ﺳﻠﯿﻘﻪ ﻣﺮدم ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ:
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺎﺳﺎﺑﻘﻪ واردﮐﻨﻨﺪه ﭼﺎی ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺧﻮد را ﻋﻮض ﮐﻨﻨﺪ.
آزادﻣﻨﺶ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭼﺎی ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ،واردﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ ،ﺗﺠﺎر و ﻓﻌﺎﻻن اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ اﺳﺖ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد:
ﻓﻌﺎﻻن ﺻﻨﻌﺖ ﭼﺎی در ﻃﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺸﺨﺼﯽ از ﭼﺎی را وارد ﮐﺮدهاﻧﺪ
و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻫﻤﺎن ﮐﯿﻔﯿﺖ را را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ زﯾﺮا ﺑﺮﻧﺪ و ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی
ﭼﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ در ﺑﺎزار ﻓﺮوش دارد و ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﻠﺪن ﻣﮑﺲ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ
و اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺮﻧﺪ ﺧﻮد را زﯾﺮ ﺳﻮال ﺑﺒﺮد و
ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در ﺑﺎزار
اﻣﺎ ﻓﻌﺎﻻن ﻣﺤﺪود ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ از
اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺮای آﻧﻬﺎ اﻫﻤﯿﺖ دارد.

ﺗﺠﺎر ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻗﺪﻣﺖ
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮی را ﺑﻪ
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭼﺎی ارﻗﺎم ﺑﺰرگ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و

ﺑــﻪ ﮔﻔﺘــﻪ وی ،ﮐﯿﻔﯿــﺖ ﭼــﺎی روی ﻣﯿــﺰ آزﻣﺎﯾﺸﮕــﺎه ﻣﻌﻠــﻮم و ﺑــﺎ
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ وارد ﻣﯽﺷﻮد.

ﺗﺴﻬﯿﻞ در اﻣﻮر ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و واردات ﭼﺎی
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﺻﻨﻌﺖ ﭼﺎی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ دردﺳﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ واردﮐﻨﻨﺪه ﭘﯿﺶ از
اﯾﻦ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﭘﻮل ﺑﺮای واردات ﭼﺎی از ﺳﺮﯾﻼﻧﮑﺎ داﺷﺖ،
ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎﻋﺚ روانﺳﺎزی و ﺗﺴﻬﯿﻞ واردات ﭼﺎی از اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺴﯿﺎری از ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ واردﮐﻨﻨﺪه ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮد ﭘﯿﺶ از
اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻮل اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،ﺣﺬف ﻣﯽﺷﻮد.
آزادﻣﻨﺶ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ واردﮐﻨﻨﺪه ﭼﺎی ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪ
و زﻣﺎن زﯾﺎدی ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﺪ،
اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ،واﺳﻄﻪﻫﺎ و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل و
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﭘﻮل ﺣﺬف ﻣﯽﺷﻮد .در داﺧﻞ ﻧﯿﺰ واردﮐﻨﻨﺪه ﻗﺒﻼ در ﺻﻒ ارز
ﻧﯿﻤﺎﯾﯽ ﻣﻌﻄﻞ ﻣﯽﺷﺪ اﻣﺎ از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﻮد،
واردﮐﻨﻨﺪه ﭼﺎی ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻃﺮف اﺳﺖ و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی
ﺳﺮﯾﻼﻧﮑﺎ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ.

ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻬﻢ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ از ﺑﺎزار اﯾﺮان
اﯾﻦ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮﺗﺮ ﭼﺎی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺮان از ﻗﺪﯾﻢ از ﺳﺮﯾﻼﻧﮑﺎ
واردات ﭼﺎی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺮ ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪیﻫﺎی ﭼﺎی ﻣﻮﺟﻮد در
ﺑﺎزار ﭼﺎی ﺳﯿﻼن ﯾﺎ ﭼﺎی ﺳﯿﻼﻧﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻫﻨﺪ و
ﺳﺮﯾﻼﻧﮑﺎ ﺑﺮای ﺳﻬﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺑﺎزار ﭼﺎی اﯾﺮان ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ رﻗﺎﺑﺖ
دارﻧﺪ و از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎﻋﺚ روانﺗﺮ ﺷﺪن ﺑﺤﺚ ﺗﺠﺎری و
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ واردات ﭼﺎی از ﺳﺮﯾﻼﻧﮑﺎ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻬﻢ اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر در ﺑﺎزار ﭼﺎی اﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ رﺧﺪاد ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ زﯾﺮا ﻫﻤﺎن
ﻃﻮر ﮐﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺪ ﭼﺎی ﺳﯿﻼن ﭼﺎی ﻣﻌﺮوف و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ اﺳﺖ.
آزادﻣﻨﺶ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﻬﻢ واﺳﻄﻪﻫﺎﯾﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﺎرات ﯾﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮی از واردات ﭼﺎی اﯾﺮان
را داﺷﺘﻨﺪ ،ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ ﯾﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ از ﻟﯿﺴﺖ واردات ﭼﺎی
اﯾﺮان ﺣﺬف ﺷﻮد.

ﻧﻮع ﻣﺼﺮف ﭼﺎی اﯾﺮان و اروﭘﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﺻﻨﻌﺖ ﭼﺎی و ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره
ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺎی ﻣﺮﻏﻮب ﺳﺮﯾﻼﻧﮑﺎ ﺑﻪ اروﭘﺎ
ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻣﺪل
درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﻨﺪﯾﺖ ﻧﺪارد زﯾﺮا ﻧﻮع ﻣﺼﺮف

ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮﻫﺎ
و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽرود و ﭼﺎی
اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮﻫﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﺎزار اروﭘﺎ و اﯾﺮان

ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .در اﯾﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭼﺎی دﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در اروﭘﺎ
ﭼﻨﺪان ﻣﻌﻤﻮل ﻧﯿﺴﺖ.
آزادﻣﻨﺶ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺎی ﻗﻠﻢ ،ﺷﮑﺴﺘﻪ و ﺑﺎروﺗﯽ در اﯾﺮان ﺑﺎزار
ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﯾﻦ ﻣﺪل ﭼﺎی در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ روﺳﯿﻪ،
ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﻋﺮاق اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﺰان و اﻋﺪاد واردات آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ
ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ .در اروﭘﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭼﺎی ﺗﯽ ﺑﮓ و رﯾﺰﺗﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﻣﯽ ﮔﯿﺮد
وی اﻓﺰود :در اﯾﺮان ﺣﺠﻢ ﻣﺼﺮف ﺗﯽ ﺑﮓ ﺑﺎﻻ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﺳﺮﯾﻼﻧﮑﺎ
واردات داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭼﺎی ﺗﯽﺑﮓ از ﻫﻨﺪ و ﮐﻨﯿﺎ وارد ﻣﯽﺷﻮد.
ﭘﺲ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﭼﺎی ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ ﺑﻪ اﯾﺮان ﻣﯽآﯾﺪ و ﭼﺎی ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖﺗﺮ ﺑﻪ
اروﭘﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽرود ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺖ و از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎری و ﺷﻬﻮدی
ﻗﺎﺑﻞ اﺛﺒﺎت اﺳﺖ.

ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﭼﺎی در اﯾﺮان
اﯾﻦ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﻓﻌﺎل ﺻﻨﻌﺖ ﭼﺎی و ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ
اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﭼﺎی در اﯾﺮان ﺑﺎﻻﺳﺖ و ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻫﻤﻮار ﺟﺰو
ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭼﺎی ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :آﻣﺎرﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﭼﺎی ﺣﺪود ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮ و  ۴۰۰ﮔﺮم ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﻓﺮد
اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﯾﮏ ﺳﺮی از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺜﻞ اﯾﺮان ،ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﻋﺮاق ﻣﺼﺮف ﭼﺎی
ﺑﺎﻻﯾﯽ دارﻧﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﺮان در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﭘﻨﺠﻢ ﺻﺎدرات ﭼﺎی از
ﺳﺮﯾﻼﻧﮑﺎ ﻗﺮار دارد .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ در رﺗﺒﻪﻫﺎی دوم و ﺳﻮم ﻗﺮار داﺷﺖ.

ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ ﺟﻮاﺑﮕﻮی ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﻧﯿﺴﺖ
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل و ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮﺗﺮ ﭼﺎی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺪون
ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﻓﺰودﻧﯽ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد،
ﮔﻔﺖ :ﺣﺠﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﮐﺸﻮر ،ﻣﺼﺮف را ﭘﻮﺷﺶ ﻧﻤﯽدﻫﺪ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ واردات
ﭼﺎی وﺟﻮد دارد ،ﻣﺼﺮف ﭼﺎی ﺣﺪود  ۱۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺎ
ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ ﭘﻮﺷﺶ داده ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر ﮔﻤﺮک ،وارادات رﺳﻤﯽ
ﭼﺎی ﺑﯿﻦ  ۶۰-۷۰ﻫﺰار ﺗﻦ اﺳﺖ.
آزاﻣﻨﺶ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺻﻨﻌﺖ ﭼﺎی ﺑﺮﺧﻼف ﺑﺮﺧﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﯾﮕﺮ ،ﭼﺎی
ﻣﺮﻏﻮب در داﺧﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد و ﭼﺎی ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ:
ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ ﻣﺎ ﺣﺪودا  ۳۰ﻫﺰار ﺗﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ در اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن و

ﻣﺎزﻧﺪران ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﯿﺶ از ﻧﺼﻒ اﯾﻦ ﭼﺎی در داﺧﻞ ﻣﺼﺮف ﻣﯽﺷﻮد و
ﺣﺪود  ۱۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﭼﺎیﻫﺎی ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد.

ﺳﺮﯾﻼﻧﮑﺎ در رﺗﺒﻪ دوم واردات ﭼﺎی اﯾﺮان ﺑﻌﺪ
از ﻫﻨﺪ
اﯾﻦ واردﮐﻨﻨﺪه ﭼﺎی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ﻫﺸﺖ ﻣﺎﻫﻪ ﮔﻤﺮک،
ﺳﺮﯾﻼﻧﮑﺎ ،ﺑﻌﺪ از ﻫﻨﺪ در رﺗﺒﻪ دوم واردات ﭼﺎی اﯾﺮان ﻗﺮار دارد و
ﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﯿﺶ از  ۱۱ﻫﺰار ﺗﻦ ﭼﺎی از اﯾﻦ ﮐﺸﻮر وارات داﺷﺘﯿﻢ،
ﮔﻔﺖ :ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر ﮔﻤﺮک اﯾﺮان در ﻫﺸﺖ ﻣﺎﻫﻪ اول ﺳﺎل  ،۱۴۰۰واردات
از ﺳﻪ ﮐﺸﻮر ﻫﻨﺪ ،ﺳﺮﯾﻼﻧﮑﺎ ،اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﺳﻬﻢ
درﺻﺪ  ۲۶ ،۴۲.۵۰درﺻﺪ و  ۲۱.۹۰درﺻﺪ ،در ﻣﺠﻤﻮع  ۹۰.۴۰درﺻﺪ واردات
ﭼﺎی ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادهاﻧﺪ .ﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻨﺪ،
اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﯽ ،ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﭼﯿﻦ ،وﯾﺘﻨﺎم ،آﻟﻤﺎن ،ﻋﺮاق و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﻫﻢ ﺻﺎدرات و ﻫﻢ واردات داﺷﺘﯿﻢ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان
اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮاﻓﻘﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﺪﻫﯽ ﺳﺮﯾﻼﻧﮑﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﺑﺖ
ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ ،ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد ،در ﻗﺎﻟﺐ ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﭼﺎی ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺎزﮔﺮدد.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا
ﻣﻨﺒﻊ :اﯾﺮﻧﺎ

