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  :مقدمه 
شود که این امر عالوه بر ضررهاي فراوان   از طریق واردات چاي قاچاق تامین میچاي کشوراکثر نیاز 

شرکت تی نوش قصد دارد با ایجاد کارخانه .  براي مردم مسائل و مشکالت بهداشتی نیز به همراه دارداقتصادي،
بدین ترتیب . هز به جدیدترین ماشین آالت به قطبی در زمینه تهیه و توزیع چاي و مشتقات آن تبدیل شودجاي م

ادرات به دیگر کشورها هم شود، زمینه ص عالوه بر اینکه از مصرف چاي هاي خارجی در داخل کاسته می
  .شود فراهم می

از .  مردم تمایلی به مصرف آن ندارندکثر و ااستدر حال حاضر چاي تولید داخل از کیفیت مناسبی برخوردار 
 هزار تن انباشته چاي علی رغم تقاضاي زیاد بازار داخل براي چاي در انبارهاي 150مصادیق این امر وجود 

فراوري آن و تبدیل آن به چاي مرغوب و با کیفیت  استفاده این محصوالت بازاز راه هاي . باشد کشور می
 مبنی بر تقاضاي چاي و هاي موجودبنابراین و باتوجه به آمار . باشد توسط اسانس و عصاره چاي مرغوب می

. شود ممنوع بودن واردات آنها بازار خوبی براي چاي خشک بازفراوري شده و کیسه اي در آینده پیش بینی می
همچنین با توجه به تنوع طلبی مردم در مصرف و کمبود تمایل به مصرف نوشابه هاي گاز دار در تمام دنیا و 

توان بازار خوبی  مصارف سرانه کشورهاي دیگر براي چاي فوري و نوشابه چاي، براي این محصوالت نیز می
  .در آینده پیش بینی نمود

گیاه چاي و واریته آن به . ل از میالد مسیح در چین شناخته شده استبوته چاي در حدود سه هزار سال قب      
هم اکنون کشت . حالت وحشی در شمال هند در ناحیه اي به نام آسام و مناطقی مانند تونکین و الئوس میروید

ی این گیاه در کشورهاي چین، هندوستان، ژاپن، سیالن، جاوه، نواحی شمالی ایران و بخشی از کشورهاي اروپائ
از نظر کاشت و مصرف چاي، چین اولین کشوري است که این گیاه در آن جا . و آمریکاي التین رواج دارد

چاي بوده و  چین کشور زادبوم. شده و به مصرف رسیده است  سال پیش از میالد مسیح کشت2700بالغ بر 
. پسند مردم قرارداشته استمورد  چاي در چین از قدیم.  سال قدمت دارد5000حدود  تولید چاي در این کشور

 چاي به عنوان  وچین بیشتر به سالمت خود توجه می کنند در سالهاي اخیر، به دنبال ارتقاي سطح زندگی، مردم
اکنون تقریبا در تمام شهرهاي چین . مورد عالقه بیشتر مردم قرار گرفته است نوعی نوشابه سبز و بهداشتی

دارد در   که در شهر بیجینگ سابقه زیادي»وو یو تاي«یر چایخانه  مد»گوا لین«خانم . وجود دارد چایخانه
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یافته و میزان فروش چاي چایخانه  در سالهاي اخیر، نیاز مردم به چاي به طور مستمر افزایش«: مصاحبه اي گفت
 در صد 10شود که میزان فروش ما ساالنه با سرعت  تخمین زده می. ما به طور روزافزون بیشتر شده است

  .»د یش یابافزا

 2003موجود، در سال  طبق آمار. عالقه مندان چاي چینی به توسعه صنعت چاي چین نیز مساعدت کرده اند      
. در مقام اول جهان جاي گرفته است  هزار هکتار مزرعه زیرکشت چاي داشته و200چین حدود یک میلیون و 

هم .  میلیارد یوان رسیده است34زش تولید آن به تن و ار  هزار700میزان تولید ساالنه چاي چین به بیش از 
از .  درجه عرض جنوبی رواج دارد33 درجه عرض شمالی تا 42اکنون کشت چاي از نظر جغرافیائی از مدار 

نظر جغرافیائی کشاورزي و گیاه شناسی مکان درختان وحشی چاي را در ناحیه اي بین یونان ویکی از ایاالت 
کشت چاي از یانگ تسه در . هندوچین و شمال شرقی هندوستان تعیین نموده اندجنوبی چین و همچنین شمال

نوب غرب به هندوستان، جچین آغاز و از آنجا به سواحل اقیانوس آرام و جزایر ژاپن و سپس از سمت 
  .بنابراین رشد کشت چاي داراي دو محور انتشار بوده است. هندوچین، جزایر اندونزي کشانده شد

  قاط مختلف جهان نام چاي در ن

 و به لهجه کانتون در جنوب »تاي «نام چاي در سراسر جهان از دو واژه چینی به لهجه آمور در شمال چین       
 گرفته شده است که به زبانهاي التین، فرانسوي، انگلیسی، آلمانی، ایتالیائی، هلندي، سوئدي نروژي و »چا «چین

 و به زبان هاي روسی، ترکی، عربی، هندي، ژاپنی و پرتغالی به  LE THE به فرانسه »تاي «چک واستواك به
 . آمده است»چاي «  و به زبان فارسی به نام»چا«

 

  تاریخچه پیدایش و کشت و تولید چاي در ایــران

ابتدا گیاه چاي به عنوان دارو وارد گردیده و بعدها مصرف آن گسترش یافته و به دلیل افزایش مصرف چاي 
انان ایرانی را که دست اندر کار تجارت آن بودند، به فکر انداخت که به کشت و تولید چاي در برخی از بازرگ
  .ایران بپردازند

 هجري قمري در 1302او در سال . نخستین کسی که به این کار اقدام نمود، حاج محمد حسین اصفهانی بود
حسین در اصفهان به کشت چاي پرداخت، حاج محمد . زمان ناصر الدین شاه بذر چاي را از چین به ایران آورد

در گزارشها و مقاالتی که درباره بررسیهاي توسعه اقتصادي و صنعتی وزارت اقتصاد . اما به این کار توفیق نیافت
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 منتشر شده است، نامساعد بودن آب و هواي اصفهان و مخالفت هاي داخلی علل این ناکامی 1349در سال 
 هجري شمسی رواج نداشت و ایرانیان 1280ت چاي در کشور قبل از سال به هر حال کش. دانسته شده است
می نوشیدند، به همین دلیل چاي خانه هاي سنتی امروز همان نام سنتی خود یعنی قهوه   قهوه،قدیم به جاي چاي

 هجري شمسی از طرف دولت وقت ایران به شاهزاده حاج محمد میرزا 1280در سال . خانه را حفظ کرده اند
اي کار که در آن زمان ژنرال کنسول ایران در هند بود ماموریت داده شد تا چگونگی کشت چف السلطنه کاش

مرحوم چایکار پس از مدتها کار و تالش روي مزارع چاي در هند موفق شد . و کار چاي سازي را بیاموزد
 را به ایران آورد بعد از مدتها اصول و فنون چاي کاري را بیاموزد، پس از آن با موافقت دولت هند دو هزار نهال

پس از آن مرحوم چایکاري با مشقات زیاد . تحقیق بهترین محل کشت آن را در شهرستان الهیجان شناخت
قطعه زمینی به مساحت حدود شش جریب در الهیجان و مقداري در تنکابن یافت و شروع به کشت چاي در 

  . معطري به دست آمداین دو قطعه اراضی کرد که خوشبختانه از آنها چاي

  چاي و ارزش غذائی آن

قدیمی ترین نوشیدنی هاي رایج در جهان قهوه، کاکائو و چاي بوده است که این هر سه خاصیت تخذیري        
  .گذارد که داراي خاصیت ویژه اي است دارند اما چاي در بدن انسان اثرات متفاوتی بر جاي می

فوق آرام بخش تر و مفرح است و اگر در زمان هاي پیش برگ و گل و این نوشابه نسبت به دو نوشابه       
ریشه آن تا اواخر قرن هشتم براي مصارف داروئی از قبیل رفع نارحتی هاي گوارشی، بدي هضم غذا، رفع 

 حالت هاي متفاوت با دراکنون دم کردن برگهاي آن . خستگی، بیماریهاي کلیوي و غیره استفاده می شده است
 و یا برگ کم 1تازه یا برگ هاي پالس شده و نیمه تخمیري و یکبار خشک شده بنام چاي اولنگبرگ هاي 

پالس و قبل از تخمیر خشک شده به نام چاي سبز و باالخره چاي سیاه معمولی معروفترین آنها که پس از پالس 
  .شود کردن و مالش دادن و خشک کردن مصرف می

 شرقی چین برگ هاي ظریف و تازه چاي را بین دو کف دست مالش در قدیم قبایل چادر نشین جنوب      
آشامیدنی استفاده  کردند و سپس دم کرده آن را به عنوان داده آن را در مقابل تابش آفتاب یا آتش خشک می

  . کردند می

                               
١ Oalang   
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 مبدل کم کم نوشیدن چاي بین طبقات اشرافی و اعیان رایج شد و استفاده آن از جنبه داروئی به تفننی      
 مرسوم نگردید و چاي نوشی از مراسم مخصوص دربار امپراطوران چین شد و بعدها نوشیدن آن در تمام جها

 یکی از نوشیدنیهاي بسیار رایج کشورهاي جهان است و در اقتصاد جهانی مقام مهمی را به  چاي  امروزه.گردید
از دورترین نقطه قطبی یخبندان تا درون ) بیشتر گرم( نوشابه چاي سرد و گرم آن . خود اختصاص داده است

ستائیان و در مجلل ترین کاخ ها و هتل ها و رستوران ها در همه جاي جهان احساس وکلبه هاي محقر ور
وجود دارد که اکثراً  مصارف داروئی  در چاي بیش از سی و شش نوع پلی فنل. خستگی را از همه می زداید

  .دارند
 کافئین و تئین ها دو ماده بر آن بوده کهدر قدیم تصور . دي بنام کافئین استچاي سرشار از آلکالوئی      

 میالدي معلوم گردید که کافئین و تئین تفاوتی با هم ندارند و 1880مختلف با تاثیرات متفاوت اند ولی از سال 
 .داراي ساختمانی مشابه اند، از آن تاریخ تئین نام خود را به کافئین داده است

ر روي سلسله اعصاب مرکزي و ماهیچه ها از جمله ماهیچه قلب و کلیه ها موثر است، نوشیدن آن در کافئین د
سلسله اثر کرده و تولید بیخوابی نموده و بر فعالیت دماغی می افزاید و با مصرف آن قدرت درك احساسها زیاد 

 کار عضالنی مخصوصاً کار شود و اجراي گردد، خستگی فکري دفع می شود، تفکر روشن تر و سریعتر می می
ماهیچه اي را آسان کرده برقدرت آن می افزاید اما مصرف زیاد کافئین از قسمت ذهنی به قسمت محرکه مغز 

  .سازد کند و بیمار را ابتدا بیقرار و سپس متشنج می سرایت می
ید و به طور کلی در کافئین مراکز تنفسی را تحریک کرده و بر سرعت تنفس و زمانی بر عمق آن می افزا      

میزان ضربان نبض انسان تاثیري ندارد، عمل فشار خون را طبیعی نگه میدارد و مدر بودن کافئین به جهت آن 
کند جریان خون درون کلیه ها را زیادتر کرده و تعداد زیادي ازدانه هاي  است که رگهاي کلیوي را متسع می

  .شوند کلیه ها بکار کشیده می 2مالپیکی
اوره و اسید اوریک و امالح را نیز  کافئین نه تنها بر دفع آب می افزاید بلکه دفع مواد جامد ادراري مانند      

 به 3کند و از وزن مخصوص ادرار می کاهد، در مداواي ورم مزمن کلیه و سر دردهاي عصبی و میگرن زیاد می
  .رود کار می

                               
٢- Malpighi   
٣- Migrain   
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.  توانایی بدن را در مقابله با عفونت افزایش میدهدنتایج یک پژوهش جدید نشان می دهد که مصرف چاي      
چندین به گفته محققین افرادي که چاي مصرف می کنند توانایی سیستم ایمنی خود را در مبارزه بابیماري ها 

 .برابر افزایش میدهند

 به حمله به در چاي سیاه و سبز ماده شیمیایی به نام ال ـ تینین وجود دارد که سلول هاي ایمنی بدن را      
 .باکتریها و قارچ ها و ویروس ها تحریک می کند

محققین دانشگاه هاروارد و بیمارستان زنان در بوستون اظهار داشتند که آنها با جدا کردن ماده ال ـ تنین از       
. چاي و آزمایش هاي آن به روي چند داوطلب به وضوح تاثیرات مثبت آن را بر سیستم ایمنی مشاهده نمودند

به گفته محققین ماده مزبور سلول هاي ایمنی در خون انسان موسوم به  گا ما ـ دلتاتی سل را تحریک به ترشح 
 .اینترفرون ماده شیمیایی مهمی در بدن براي مقابله با عفونت است .نماید اینترفرون می

 خون افرادي که در طی فنجان چاي نوشیده یودند با 4بررسی خون افرادي که به مدت چهار هفته روزي      
همین دوره فقط قهوه مصرف کرده بودند نشان داد که سلول هاي گاما ـ دلتایی در خون گروه اول در مجاورت 

برابر بیشتر از سلول هاي مزبور در خون گروه دوم ماده اینترفرون از خون  8با باکتري خطرناك اي کوالي 
 .ترشح می کنند

یقات پیشین در مورد چاي نشان داده که مصرف چاي خطر بروز بیماري هاي الزم به ذکر است که تحقق      
  .قلبی و سرطان وشکستگی استخوان در انسان را کاهش می دهد

طبیعت چاي گرم وخشک است و از نظر خواص مقوي از دیگر خواص چاي این است که بدلیل اینکه      
اعتدال  انسدادها و و  باز کننده گرفتگی ها،استروح، فکر و معده و نیروي جنسی در سرد مزاجان و منعظ 

دهنده اخالط و رقیق کننده مواد غلیظ و معرق و مدر است و سردرد را تسکین میدهد وعطش کاذب را رفع می 
 .کند

برگ هاي چاي و جوانه هاي آن مقوي معده، ضد تشنج و معرق وتقویت کننده اعصاب، نرم کننده سینه و       
 . کمک به هاضمه و  ضد اسهال خونی ومحرك قلب و مغز استمدر و آرام بخش،

مجاري  .به فعالیت هاي فکري و مغزي کمک می کند . درخشان کننده چشم می باشد،چاي صاف کننده صدا
نفخ را از بین می  به هاضمه کمک می کند و آن را تقویت می کند، بدن را باز می کند و به اصالح مفتح است،

دم کرده آن براي شست و شوي چشم به عنوان محلول ضد عفونی  .بدن را تنظیم می کندبرد و درجه حرارت 
 .کننده قابض است
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صاف کننده خون ودرخشان کننده رنگ چشم و براي خفقان و بیماري هاي قلب و انتصاب نفس و رفع       
 .بواسیر وبند آمدن مکرر ادرار نافع است استسقاء یرقان، غم،

به عنوان  .عوامل سرطان زا را خنثی می کند و فشار خون وکلسترول زیاد را کاهش می دهدچاي فعالیت       
ضد ویروس عمل می کند و همچنین به عنوان یک مایع شست و شوي دهان و ضد کرم خوردگی و فساد دندان 

د وباعث داراي نیروي است که پیشرفت تصلب شرائین وتقویت عروق موبیین را به تاخیر می انداز .می باشد
 .ن می شودآرقیق کردن خون و فشار 

 را تحریک می کند بنابراین اشخاصی که زخم معده هچاي دندان ها را لکه دار می کند و ترشح اسید معد      
 .دارند به آنها توصیه نمی شود

نه آنها را در کشورهاي انگلستان و استرالیا مردم زیاد چاي می نوشند و بخش قابل توجهی از غذاي روزا      
 فنجان است که بیشتر با 6دهد، در انگلیس به طور متوسط مصرف چاي براي اشخاص بالغ روزانه  تشکیل می

  کالري می4)  گرم 170در حدود ( ارزش واقعی گرمازائی یک فنجان چاي . شکر مخلوط کرده می نوشند
کند و همین مقدار چاي با   تولید می کالري انرژي107 کالري و همین مقدار شیر 11همین مقدار قهوه . باشد

  کالري انرژي ایجاد می40مجموعاً  )  کالري 25( و یک حبه قند )  کالري 10( یک قاشق سوپ خوري شیر 
  .کند کند که بخش دیگري از کالري مورد نیاز بدن را فراهم می

  درجه بندي چاي خشک سیاه

در این طرح مورد استفاده قرار ) درجه سه(ست و پ) درجه یک(      چاي خشک سیاه به دو صورت مرغوب 
  .در ذیل چگونگی تعیین کیفیت چاي و درجه بندي آن آمده است.می گیرد

  :در تعیین کیفیت چاي سیاه عوامل ذیل موثر است
چاي سیاه باید بدون چوب بوده، یکدست باشد، رنگ آن مشکی بوده، برگ آن  : شکل ظاهري - 1

  .شدنباشد و بدون خاك با) open(باز
 رنگ چاي - 2

 طعم چاي - 3

 تفاله چاي - 4
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 دقیقه دم 7در آزمایشگاه تست چاي، ابتدا سه گرم چاي را به مدت ) 4 تا 2بند ( فاکتور باال 3     براي تعیین 
سپس رنگ چاي بررسی می شود، پس از آن توسط . می کنند و درون فنجان هاي مخصوص می ریزند

 خواصی همچون فصل برداشت و ماندگی چاي تعیین کارشناس ماهر چاي چشیده می شود و طعم، عطر و
آنگاه تفاله چاي مورد بررسی قرار گرفته و هر چه رنگ آن مسی تر باشد چاي با کیفیت تر خواهد .می شود

  .بود
 باشد چاي 100 از 86در نهایت به هر یک از این چهار عامل امتیاز داده می شود، چنانچه امتیاز آن کمتر از 

  .خواهد بودپست یا درجه سه 
الزم به ذکر است نحره امتیاز دهی به چاي کامال کیفی بوده و بسته به هر نمونه چاي و کارشناس مربوطه 

  .می تواند تا حدي متغیر باشد
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 معرفی محصول -1

  :اصلی) محصوالت(نام محصول 
   چاي سیاه بازفراوري شده-1
   چاي کیسه اي-2
   چاي فوري همراه شکر-3
   گرانول چاي-4
 شابه چاي نو-5

  قهوه فوري-6
،  گرمی به بازار عرضه میشود از خصوصیات اصلی این چاي500وري شده در بسته هاي آچاي سیاه بازفر

استفاده از اسانس و عصاره تهیه شده از چاي مرغوب براي افزودن به چاي ایران جهت افزایش کیفیت طعم 
 تائی به 25 گرمی و در جعبه هاي 2ه هاي چاي کیسه اي در بست .باشد ورنگ درحد چاي بسیار مرغوب می

  .شد چاي داخل این کیسه ها ازچاي سیاه بازفراوري شده تامین خواهد. بازار عرضه خواهدشد
.  گرمی به بازار عرضه خواهد شد400 شکل پودر و گرانول به ترتیب در بسته بندي شیشه اي 2چاي فوري به 

  .شد  سی سی به بازار عرضه خواهد250 بسته بندي نوشابه هاي غیر الکلی نیز در 
 چاي  می توان،3 ، و افزودن  رنگ و اسانس آن به چاي سیاه درجه 1با عصاره گیري از چاي خشک درجه 

در حقیقت با این عمل بر میزان ظرفیت تولیدي کل چاي کشور افزوده نمی شود بلکه  .  نمودمرغوب تولید
بدین ترتیب محصولی با . شود  ذائقه مردم تبدیل میمطابق باوب و انواع چاي نیمه مرغوب یا متوسط به نوع مرغ

رسد و از مصرف چاي هاي قاچاق که از  اسانس هاي طبیعی و از نظر بهداشتی کامالً مطمئن به دست مردم می
  .شود کنند کاسته می رنگ و طعم هاي غیربهداشتی استفاده می

بقه تولید در داخل را ندارند، ولی با توجه قشر عظیم سایر محصوالت مانند اسانس، چاي فوري و نوشابه سا
  .دهد جوان در جامعه و حسن تنوع خواهی مردم ایران بازار خوبی براي این محصوالت نوید می

  
  )آیسیک(نام و کد محصول -1-1

  .محصوالت مورد بررسی با کدهاي زیر در وزارت صنایع و معادن به ثبت رسیده اند
  15491213: چايدرجه بندي و بسته بندي  -
  15491121: بسته بندي قهوه فوري -
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  شماره تعرفه گمرکی-2-1

  .در حال حاضر کد تعرفه گمرکی انواع مختلف چاي و قهوه فوري بشرح جدول زیر می باشد

  1386 سود و حقوق گمرکی و شرایط ورود سال – 8جدول شماره 
 نام کاال تعرفه

  کیلوگرم3چاي سبز کمتر از  10/0902

  چاي سبز بنحوي دیگر  20/0902
   کیلوگرم3چاي سیاه کمتر از   30/0902
  چاي سیاه بنحوي دیگر  40/0902

  قهوه بو نداده کافئین نگرفته به صورت کوبیده در بسته بندي غیر خرده فروشی  20/11/0901
  09011120 و 09011110قهوه بو نداده کافئین نگرفته بجز ردیفهاي   90/11/0901
  وه بو نداده کافئین گرفته در بسته بندي آماده براي خرده فروشیقه  10/12/0901
  09011220 و 0011210قهوه بو نداده کافئین گرفته بجز ردیفهاي   90/12/0901
  قهوه بو داده کافئین نگرفته در بسته بندي آماده براي خرده فروشی  10/21/0901
  هاي غیر خرده فروشیقهوه بو داده کافئین نگرفته در بسته بندي   20/21/0901
  09011220 و 09012110قهوه بو داده کافئین نگرفته   90/21/0901
  سایر قهوه بوداده کافئین گرفته به صورت کوبیده در بسته بندي غیر خرده فروشی  20/22/0901
  سایر قهوه ها در بسته بندي هاي اماده براي خرده فروشی  10/90/0901

  

 هزار تن چاي خشک در کشور ما بدسـت  65-70آن اشاره گردید سالیانه حدود  همانطور که در صفحات قبل به       

 کیلوگرم میباشد نیاز به واردات این محـصول در شـرایط   5/1آید و براساس مصرف سرانه کشور ما که حدود          می

 از  درصد باقیمانـده از محـل واردات تـأمین میـشود کـه عمـدتاً          25فعلی اجتناب ناپذیر است یعنی هر ساله حدود         

 طرح اصالح سـاختار تـشکیالتی چـاي    79طریق غیررسمی و بدون مجوز وارد کشور میگردد، لذا از ابتداي سال            

با نگاهی اجمالی به مندرجات طرح مـذکور میتـوان دریافـت کـه اجـراي آن میتوانـد          . کشور بمورد اجراء درآمد   

ن کـاال بـوده و موانـع موجـود در راه     پاسخگوي بسیاري از مشکالت موجود در امر تولید، صنعت و بازرگـانی ایـ   

 طـی مـصوبه اي از سـوي شـوراي     14/10/1379ارتقاء کیفیت و کمیت چاي کشور را در بردارد نهایتاً در تـاریخ       
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محترم اقتصاد مقرر گردید نسبت به محدودیت در واردات چـاي بـا اعمـال تعرفـه هـاي مناسـب اقـدام گـردد در                    

 سازمان مدیریت و برنامه ریـزي کـشور   15/10/1379 مورخ 6677/105-1574/319نتیجه براساس پیشنهاد شماره     

 خود آئـین نامـه اجرایـی    30/11/1379 قانون برنامه سوم، هیأت محترم وزیران در جلسه مورخ      39و به استناد ماده     

ماده یاد شده را از تصویب گذرانـد و جهـت اجـراء بـه وزارت جهـاد کـشاورزي ابـالغ نمـود خوشـبختانه میـزان            

 این آئین نامه واگذار گردید و مقـرر گردیـد پـس از تـصویب شـوراي         3دات چاي نیز به کمیته موضوع ماده        وار

الزم بـذکر اسـت کـه    . محترم اقتصاد با اولویت واردات چاي توسط تولیدکنندگان مجوزهاي الزم اعطـاء گـردد            

  :سود بازرگانی و شرایط واردات در کشورهاي مشابه به شرح زیر می باشد

  شرایط واردات   کشورنام    
     درصد25  تایوان    
  صفر   امریکا    
   20  ژاپن    
    5  اندونزي    
   درصد عمومی100 درصد ترجیحی و 30  چین    
   40  کره جنوبی    
   20  مکزیک    
   25  مالزي    
   8  شیلی    
   5  کانادا    
   5  استرالیا    
  صفر   نیوزالند    

  

  شرایط واردات-3-1
 کشور ممنوع اعالم شده است، اما بصورت قاچاق هر ساله مقدار زیادي چاي  واردات چاي به1379از سال       

  .آمده است) تولید و واردات (جدول ذیلشود که آمار سالهاي قبل در  وارد کشور می
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  )ملی یا بین الملل(بررسی و ارائه استاندارد -4-1
 کیفیـت مطلـوب و آگـاهی بیـشتر در     عرضه هر نوع کاالئی با توجه به باال رفتن دانش بشري ضرورت دارا بـودن             

مورد آن را الزامی نموده است و لـذا امـروزه بـراي اغلـب کاالهـا اسـتانداردهائی تـدوین و عرضـه شـده اسـت و                
استاندارد ملی و جهانی جزئی از شناسـنامه هـر کـاال بـشمار مـی رود رعایـت اسـتانداردهاي ملـی بـراي مـصارف            

صادرات امري اجتناب ناپذیر است در این زمینـه اسـتاندارد تـدوین شـده     داخلی و استانداردهاي بین المللی براي       
روش نمونه برداري از دانه قهوه خـام   ( 3309 هاي  توسط مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تحت شماره        

ــسته بنــدي شــده  ــدازه ذرات قهــوه فــوري  (3343 شــماره   )1372 ســال-ب   3623شــماره  )  1372ســال–روش ان
 آیـین کـار بهداشـتی    6161موجود است در  زمینه چاي  نیز اسـتاندارد    )  ها و روشهاي آزمون قهوه فوري       ویژگی(

تولید ، بسته بندي و نگهداري چاي  وجود دارد استانداردهاي زیاد دیگري نیز در مورد چـاي و قهـوه وجـو دارد                  
 البته مراجع بین المللـی اسـتانداردها متعـدد هـستند     .قابل دسترسی می باشد   www.isiri.orgکه از سایت 

اشـاره نمـود و بـا توجـه بـه          ....   و  BSI  ،ASTM،JIS،ISO،ANSIکه می توان به اسـتانداردهاي جهـانی         
   .اهمیت این نوع محصول در دنیا استانداردهاي زیادي از سوي مراجع مختلف ارائه شده است

  
   اطالعات الزم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول بررسی و ارائه-5-1

توجه به جدید بودن اکثر محصوالت، تنها جانشین چاي سیاه عطري در بازار وجود داشته که بصورت  با      
  ریال  می25,000در حال حاضر قیمت هر بسته نیم کیلوئی آنها به طور متوسط. می شودقاچاق وارد کشور 

  .درصد بوده است 10 رشد قیمت در سال هاي گذشته حدود میانگین. باشد
بدلیل مشکالت موجود در صنعت  واحد بوده که 174 چایسازي حدود تعداد کل کارخانه هاي فعالهمچنین 

  .چاي کشور، تعداد زیادي از این واحدها در حال حاضر غیرفعال هستند
قبل از در سال  و  تومان170 تا 160 کیلویی)82 (سبز چاي را در سال گذشته یانگین فروش یک دوره برگم
داخلی در تهران و فله بدون بسته بندي حال حاضر قیمت هر کیلو چاي  در.  است تومان بوده190  کیلوییآن

 خارجی حدود  فله بدون بسته بندي و قیمت هر کیلو چاي ریال16,000 تا 14,000 شهرستان کرج کیلویی
  . استریال 35,000 تا30,000کیلویی

 . ریال است31,000 تا 25,000 گرمی چاي درجه یک ایرانی در بازار مصرف بین 500قیمت هر بسته 

  سی سی نوشابه 250 ریال است که شامل 4,000در بازار داخل قیمت هر قوطی نوشابه چاي طعم دار خارجی
  . چاي می باشد

 ریال و قیمت نمونه هاي 6,500 عدد چاي کیسه اي 25قیمت هر بسته چاي کیسه اي داخلی مرغوب حاوي 
  .  ریال است5,000دیگر آن 

  .در بازار داخل وجود ندارد) چاي فوري به صورت پودر و گرانول(      سایر محصوالت 

http://www.isiri.org
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همچنین قیمت چاي سیاه تولید شده توسط شرکت چاي نمونه به عنوان تنها تولید کننده محصوالت مشابه در 
 ریال با توجه به طعم 30,000 ریال تا 26,000ه تولیدي این تولیدکننده از داخل کشور با توجه به تنوع چاي سیا

  .و کیفیت آن متغییر است
  
  
  توضیح موارد مصرف و کاربرد-6-1
v  تولیدي در طرحکاربرد محصوالت  

  :پردازیم  با توجه به لیست محصوالت تولیدي در قسمت گذشته به توضیح کاربرد هریک می
v  سطه اي، سرمایه اي نهائی، وا( از نظر مصرفی: (  

حصوالت تولیدي شامل چاي سیاه بازفراوري شده، چاي فوري، چاي کیسه اي و نوشابه چاي محصوالتی م
  .نهائی به حساب می آیند

v  موارد مصرف  
  .گیرند کلیه محصوالت به عنوان نوشیدنی هائی آرامبخش و مفرح مورد استفاده قرار می

  
  یه و تحلیل اثرات آن برمصرف محصول بررسی کاالهاي جایگزین و تجز-7-1

توان انواع آشامیدنی ها را جزء  با توجــه به اینکــه چاي جهت نوشیــدن مـورداستفاده قرار میگیرد، می
محصوالت جانشین براي آن در نظر گرفت ولی با توجه به خاصیت آرام بخشی چاي، قهوه، مهمتـرین جانشین 

در ضمن عمده ترین محصوالت مکمل .  این دو در مقدمه آمده استچاي به شمار می رود که مقایسه خواص
  .باشند اي، قند وشکر میچ

  
  اهمیت استراتژیکی کاال در دنیاي امروز-8-1

  وضعیت کنونی صنعت چاي در ایران
 از نظر کیفیت متنوع می باشد بطوریکه از چاي مطلوب و با کیفیت جهت در حال حاضر چاي تولید داخل

 براي مصرف داخلی در نظر کیفیت مطلوبی برخوردار نیستاز  ه می گردد و نوع دیگر چاي کهصادرات استفاد
این امر سبب شده است تا مصرف کنندگان چاي نسبت به چاي تولید داخل تمایل نشان .  گرفته شده است

اده نموده و نیز از این موقعیت استفدالالن چاي همچنین . ندهند و بسوي مصرف چاي خارجی تمایل پیدا کنند
  دری باالخارجی و با قیمت  درصد100چاي خارجی آن را به عنوان چاي  با خرید چاي بهاره و اختالط آن با

در سالهاي پیش با ممنوع ( ورود چايسیاستهاي جدید در  اتخاذبا از طرف دیگر دولت .بازار عرضه می کنند
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سعی در جلوگیري قاچاق  )می گردیداق تامین اکثر نیاز داخل از طریق واردات چاي قاچبودن واردات چاي 
چاي داشته است اما بدلیل مشکالت عدم برنامه ریزي و مدیریت صحیح در این بخش نتوانست نتایج مورد نظر 
متصدیان امر را برآورده سازد بطوریکه آمارها و خبرهاي منتشره از سوي دست اندر کاران نشان دهنده ناتوانی 

که این امر عالوه بر ضررهاي فراوان اقتصادي، براي مردم  مسائل و را دارد و عدم کاهش قاچاق چاي 
   .مشکالت بهداشتی نیز به همراه دارد

بنابراین می توان گفت که مهمترین مشکالت و چالش هایی که صنعت چاي کشور با آن روبرو می باشد بشرح 
  :ذیل می باشد

 100چاي خارجی آن را به عنوان چاي   آن با با خرید چاي بهاره و اختالط کهدالالن چايوجود 
الزم بذکر است که با افزایش کیفیت چاي تولید داخل . بازار عرضه می کنند  درباال یخارجی و با قیمت درصد

  .می توان مانع فعالیت و سوء استفاده این گروه شد و نقش آنان را در بازار چاي کمرنگ نمود
روند ورود چاي قاچاق به صورت بسته هاي ) 19(س بند الف تبصره با وجود آزادسازي واردات چاي براسا

  .کوچک تر از یک کیلوگرم از مبادي مختلف به کشور همچنان ادامه دارد
واردات چاي بدون برنامه ریزي و بستر سازي توسط وزارت جهاد کشاورزي موجب گسترش فساد و رانت 

  . هزار خانوار چایکار می شود56خواري و قربانی شدن 
فروش چاي ایرانی طی سال هاي اخیر  حمایت نکردن بازرگانان از خرید چاي مرغوب، موجب کاهش توزیع و

که ن چاي دانست نانگرش بازرگامی توان پایین بودن کیفیت چاي ایرانی را   یکی از دالیل عمده.شده است
به خرید  دارد، تجار هیچگاه حاضرتولید چاي مرغوب، قیمت باالتري را براي تولید کننده در بر  به دلیل آنکه

تفاوتی نسبت به تولید اقدام  چاي با قیمت باال نبوده اند که این امر موجب شده، کارخانجات با دلسردي وبی
  .کنند

با توجه به موارد بیان شده می توان نتیجه گرفت که پایین بودن کیفیت چاي تولید داخل سبب بی انگیزگی 
 چاي داخل و گرایش به مصرف چاي خارجی، ورود دالالن، قاچاق چاي مصرف کنندگان نسبت به مصرف

البته این عامل بعنوان تنها عامل محسوب نمی گردد بلکه آنرا می توان بعنوان یکی از . (گردیده است... و
 جدیدترین ماشین باشرکت تی نوش قصد دارد با ایجاد کارخانه اي مجهز لذا )  مهمترین عوامل ذکر نمود

بدین ترتیب عالوه بر اینکه از مصرف . ه قطبی در زمینه تهیه و توزیع چاي و مشتقات آن تبدیل شودآالت ب
  .شود شود، زمینه صادرات به دیگر کشورها هم فراهم می چاي هاي خارجی در داخل کاسته می
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  سیاست هاي دولت

 نظرها که وجود دارد، دردي تاکنون سیاست ها و راه حلهاي مطرح شده از سوي دولت، علی رغم برخی حسن
را از مشکل چاي کشور دوا نکرده است بلکه در اصلی ترین موارد یعنی تنظیم بازار داخلی و خریدهاي 

با آن که بارها، به ویژه در روزهاي آخر . خارجی در واقع دور بسته تخریب و سودجویی را تحمیل کرده است
 داده است، به نظر تجربی کارشناسان در بازار کماکان  وزارت کشاورزي دستور توقف واردات را1379سال 

چاي خارجی از منافذ مختلف رسوخ می کند و به این ترتیب این فرصت موقت نیز براي آن که چاي داخلی از 
سیاست هاي خرید و قیمت گذاري و انبار . زیر ضربه هاي سازمان یافته و هولناك بیرون آید، از دست می رود

انتقال منابع مالی به این فعالیت که همراه با . تبدیل به اهرم فشار به چاي داخلی شده استکردن چاي داخلی 
طرح ساماندهی چاي که از سوي سازمان . سیاست هاي قیمت گذاري و مهار واردات باشد بکار نمی رود

تعهدهاي مدیریت و برنامه یزي تدوین و به تصویب شوراي عالی اقتصاد رسید با مشکالت اجرایی و عدم 
سازمان چاي سیاست هاي کامالً در تضاد با منافع اقتصاد ملی را در . اجرایی جدي و حتی نافرمانی روبرو شد

سیاست هاي سازمان چاي سود . پیش می گیرد و چه بسا با سیاست هاي رسمی از در ناسازگاري در می آید
نی چاي خارجی فراهم می آورد و به لحاظ واردات را به اعال درجه می رساند و به اصطالح براي ذائقۀ ایرا

تضییقات به کار رفته باعث می شود که تولید کنندگان ایرانی نتوانند براي ذائقۀ ایرانی چاي تهیه کنند و به 
 ذائقۀ ایرانی نیز از طریق پرداخت بهاي بسیار باال به وارد کننده به نوعی اام. اصطالح حتی خود نمایی نمایند

 . م انتخابی می رسدارضا در شرایط ک

در حالی . بدیهی است بخش قابل توجهی از چاي عرضه شده ایرانی از کیفیت ممتوسط و پایین برخوردار است
که در حدود یک سوم از چاي ایرانی کیفیتی عالی دارد که با عادت کردن ذائقه به طور اساسی قابلیت رقابت و 

جهت تقویت کیفی چاي ایرانی براي باغداران و صاحبان در حال حاضر امکان اقتصادي . جایگزینی می یابد
بخش مهمی از چاي . از طرف دیگر چاي خارجی آمیخته با عطر و رنگ مصنوعی است. صنایع وجود ندارد

داخلی بجاي آنکه وارد بازار داخلی شود به خارج می رود رنگ و عطر مصنوعی به آن افزوده می شود و در 
این فرآیند و همۀ نهادهایی . ته با طعم هاي مصنوعی متنوع راهی بازار داخلی می شودبسته بندي هاي متنوع و الب

که به این فرآیند یاري می رسانند نشان دهندة بیماري و تخریب اقتصاد ملی اند و با رفاه واقعی مصرف کننده و 
  . اشتغال داخلی سر ناسازگاري دارند

قبالً  (  فروش چاي را به کارخانه دار محول کرده باشد،  می1379 دولت که مصوب سال گذشتهسیاست 
و واردات چاي به طور رسمی ) کرد  خرید و توزیع می سازمان چاي، چاي خشک تولید را از کارخانه دار می

البته این نکته را نیز . ابند یبدین ترتیب کارخانه هاي داخلی امکان رشد و توسعه می. ممنوع اعالم شده است
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شود و   نیاز داخلی از طریق چاهاي قاچاق شده تامین می درصد80 الی 75ر داشت که حدود نباید از نظر دو
  . براي جلوگیري از ورود چاي هاي قاچاق شده نیز تدبیري باید اندیشیده شود

در نحوه قیمت گذاري نیز، کارخانه دار مستقیماً  با کشاورز در ارتباط است و برگ سبز را با توافق دوجانبه 
  .دولت نیز بعنوان  ناظر دخالت میکند. کنند  میمعامله

در حال حاضر تغییراتی در سیاستهاي دولت در زمینه صنعت چاي علی الخصوص در دو سال گذشته بوجود 
  :اعم این تصمیمات و سیاستها بدین شرح می باشد.  آمده است

به عنوان دفتر چاي به معاونت  قطعی شود و این سازمان 83تا پایان سال که مقرر شد انحالل سازمان چاي 
این دفتر همانند سایر دفاتر محصوالت زراعی نظیر دفتر زیتون، گل  .باغبانی وزارت جهاد کشاورزي انتقال یابد

 و گیاه، قارچ و غیره تنها وظیفه سیاستگذاري و نظارتی داشته و در خصوص مسایل کشت و کشاورزي محصول
 در خصوص صنعت چاي از دوش این سازمان برداشته خواهد شد و دفتر بنابراین فعالیت عمده. می کند نظارت

 هزار نفر پرسنل در 2در حال حاضر نزدیک . چاي تنها تا مرحله برگ سبز چاي وظیفه نظارتی خواهد داشت
 نفر نیروي لیسانس و باالتر رشته هاي کشاورزي در 5 تنها 84سازمان چاي مشغول به فعالیت هستند که در سال 

وظایف سازمان  ( چاي معاونت باغبانی و در حوزه تخصصی کشت چاي فعالیت خود را ادامه خواهند داددفتر
   ).چاي در ضمائم آمده است

بر اساس مصوبه هیات وزیران در مورد واگذاري هشت کارخانه دولتی  واگذاري کارخانه هاي دولتی چاي
ذار شد و واگذاري سه کارخانه دیگر نیز در حال چاي به تعاونی چایکاران مناطق چاي خیز، سه کارخانه واگ

 .اجراست

روابط عمومی سازمان . ارائه تسهیالت به صادرکنندگان چاي براي فروش محصوالت خود در سایر کشورها
 به صادرکنندگانی که از اعالم کرد کهبازرگانی استان تهران در خصوص پرداخت یارانه صادرات چاي داخل 

نموده باشند در ) اعم از تازه یا سنواتی( اقدام به صادرات چاي تولید داخل 30/12/83 لغایت 1/1/83تاریخ 
  .چارچوب ضوابط به ازاي صادرات هر کیلوگرم چاي مبلغ دو هزار ریال به عنوان یارانه پرداخت خواهد شد
 هاي حذف خرید تضمینی چاي، حمایت دولت از کارخانه داران با انحالل سازمان چاي، نیز انجام کمک

، عدم نظارت بر خرید  چاي به چایکارانبابت هر هکتار  هزار تومان700 پرداخت بالعوض دولت به چایکاران،
 . و واگذاري آن به کارخانه داران از دیگر سیاستهاي دولت در این زمینه بوده استبرگ سبز چاي

از چایکاران موجب  ز چايدولت براي خرید تضمینی برگ سبسالهاي گذشته سیاست الزم به توضیح است که 
توسط  با اطمینان از خرید تضمینی برگ سبز خود چایکاران . هزار تن چاي بوده است210انبار شدن حدود 

کاهش  با داخلی در طول سالیان گذشته چاي  و این مساله موجب شدندنداشت تولید در دقتی دولت هیچ
 فقط سه هزار هکتار 82 تا 58  در سالهاي.ا باقی بماند درانباره هزار تن چاي210و بیش از روبه رو شود کیفیت 

 هزار تن بیشتر محصول برداشت 30حدود  این مدت که در در حالی به وسعت باغهاي چاي کشور افزوده شده
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این است که در طول سالهاي گذشته چیزي را که دولت به عنوان برگ سبز از  این امر نشان دهنده .شده است
کشور  چوب، برگ و ساقه بوده که این امر خود موجب بحران در صنعت چاي ی کردهخریداري م چایکاران

  .شد
دفتر ریاست اي که در آخرین تصمیمات گرفته شده کمیته ویژه ریاست جمهوري در مورد چاي در جلسه 

جمهوري که به منظور بررسی صنعت چاي و با حضور نمایندگانی از سازمان مدیریت و برنامه ریزي و مجلس 
 :بدین شرح است چهار بخش در شوراي اسالمی برگزار شد 

پرداخت تسهیالت و امکانات بالعوض یا با سود کم به چایکاران، اتخاذ سیاست  اصالح باغات و کارخانجات،
و تشکیل   چاي تعرفه ها و نحوه صدور مجوز براي صادرات و واردات درباره فعالیت هاي بازرگانی، مناسب

بررسی درکمیته ویژه ریاست  بخش هاي مورد عمده ترین ر استان هاي چاي خیز کشور ازکمیته اي استانی د
آخرین تصمیمات گرفته شده در کمیته ویژه ریاست   براساس.بوده است جمهوري در مورد رفع بحران چاي

 زمان جهادمتشکل از نمایندگانی از سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان، سا استانی جمهوري، قرار است کمیته

با هدف بررسی  )و بازرگانان اتحادیه باغداران، کارخانجات(و تشکل هاي تولیدي چاي  کشاورزي استان
بررسی هاي  کمیته پس از در استان هاي چاي خیز کشور تشکیل شود که این مسائل و مشکالت صنعت چاي

تصمیمات گرفته   در مورد همچنین.ارائه می دهد خود را به سازمان مدیریت و برنامه ریزي پیشنهادات الزم
کیلو   تومانی براي هر700 مقرر شده است که تعرفه يریاست جمهور ویژه شده براي واردات چاي در کمیته
درصورت خرید چاي  تمایل دارند کسانی که به واردات چاي از این رو .واردات چاي همچنان باقی بماند

غیراین صورت باید براي واردات هر  در معاف خواهند بود وداخلی در مقابل واردات چاي از پرداخت تعرفه 
  .کنند  تومان به عنوان تعرفه پرداخت700کیلو چاي 

  
حتی االمکان سهم تولیـد یـا      ( کشورهاي عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول        -9-1

  )مصرف ذکر شود
  . در جدول زیر آمده است2003 تا 1992میزان تولید جهانی چاي از سال 

  سهم آفریقا از تولید  سهم آسیا از تولید  تولید جهانی  سال
1992  2,453,954  83%  12%  
1993  2,571,734  83%  2/13%  
1994  2,525,214  6/83%  1/13%  
1995  2,527,520  83%  5/14%  
1996  2,657,067  7/82%  4/14%  
1997  2,746,310  6/83%  3/13%  
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1998  2,995,001  2/82%  9/14%  
1999  2,912,867  1/83%  7/13%  
2000  2,913,981  7/82%  8/13%  
2001  3,046,121  6/81%  2/15%  
2002  3,062,665  7/81%  3/15%  
2003  3,096,700  8/81%  4/15%  
  2003  سال ITCمجله آماري : منبع

      تجزیه و تحلیل واردات چاي در خالل بیست سال گذشته نشان می دهد که کشور انگلستان که در دهه هاي 
 هزار تن بزرگترین بازار مصرف این محصول را در اختیار داشت، 150 میالدي با وارداتی حدود 1980 و 1970

 هزار 180جاي خود را به کشور هاي برخاسته از تجزیه اتحاد شوروي سابق سپرده است که هم اکنون بیش از 
رهاي مستقل مشترك المنافع، کشو(پنج کشور وارد کننده عمده چاي در جهان .تن چاي در سال وارد می کنند

طی بیست سال گذشته همچنان در راس کشورهاي وارد کننده این ) انگلستان، پاکستان، ایاالت متحده و مصر 
 1998افزون بر این باید توجه داشت که حجم بازار واردات کشورهاي دیگر در سال . محصول قرار دارند

  .نشان می دهد)  تن71,000 (1971 با ارقام سال  هزار تن رسید که تفاوتی فاحش را127میالدي به 
  . آمار مصرف کشورهاي واردکننده چاي در جدول ذیل آمده است

  مصرف کننده هاي سنتی چاي در جهان

  مصر  روسیه  انگلستان  سال
ایاالت متحده 
  آمریکا

  پاکستان

1993  160,300  191,600  64,629  84,843  125,328  
1994  148,400  130,600  56,877  96,134  106,549  
1995  136,000  161,600  79,964  83,272  115,719  
1996  148,500  160,100  65,041  89,155  110,703  
1997  150,500  200,300  77,892  81,216  86,871  
1998  146,300  179,500  65,457  96,646  111,559  
1999  137,300  200,700  73,247  92,865  107,708  
2000  133,500  203,200  63,355  88,267  111,426  
2001  136,600  210,700  56,403  96,668  106,822  
2002  136,600  215,600  78,942  93,474  110,000  
2003  125,279  204,000  53,000  94,143  118,309  
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با توجه به قیمت پایین تر محصوالت تولید داخل نسبت به نمونه هاي خارجی آن و نیز توجه به روند رو به       

رشد مصرف کشورهاي تازه استقالل یافته و روسیه امکان صادرات محصوالت چاي ایران به این کشورها به 
  . صورت بالقوه وجود دارد

  
  
  

   شرایط صادرات-10-1
چاي و کمبود عرضه آن در داخل کشور، در حال حاضر میزان صادرات چاي محدود با توجه به میزان نیاز 

در . است بنابراین تامین نیاز داخل و کاهش میزان واردات چاي به عنوان اولویت باید مورد توجه قرار گیرد
زه بیشتر صادرات چاي به کشورهاي تا .سالهاي گذشته میزان صادرات چاي به مقدار بسیار کمی بوده است

در . علت آن نیز قیمت پایین تر چاي ایرانی و نه کیفیت آن است. استقالل یافته شمال ایران و روسیه بوده است
 905 میلیون و 280 میلیارد و 30 تن چاي به ارزش ریالی 261یش از چهار هزار و  ب1383هشت ماهه نخست سال

 صادرات چاي .ر دالر به خارج از کشور صادر شد هزا823 میلیون و 3  برابر با دالري ارزش ریال و338هزار و 
 70بیش از 1381 تا 1375میزان صادرات چاي ایران از سال .  هزار تن رسید9 به بیش از 1383در پایان سال 

از ورود چاي به   با اجراي طرح اصالح ساختار چاي و جلوگیري79در سال  .هزار تن بوده است
 میزان صادرات چاي 80سال اهش چشمگیري روبرو شد چنانچه در با ک80کشورصادرات این محصول در سال

 میلیون 778میلیارد و10رسید که ارزش ریالی آن   هزار تن9هزار تن کاهش به حدود 9 با 79در مقایسه با سال 
 با 81این میزان درسال . دالر بوده است711 هزار و 141میلیون و   ریال و ارزش دالري آن شش630 هزار702و

  هزار و221 میلیون و742 میلیارد و51به حدود هشت هزار تن رسیده که ارزش ریالی آن  ر تن کاهشیک هزا

گزارش میزان صادرات  براساس این . دالر بوده است333 هزار و802میلیون و ریال و ارزش دالري شش 892
 هزار 549 میلیون و 300د و  میلیار15ریالی آن  که ارزش حدود دوهزار تن بوده 82چاي تا پایان مرداد ماه سال 

  . دالر بوده است890 هزار و 931میلیون  یک  ریال و ارزش دالري آن334و 
فدراسیون روسیه به عنوان یکی       ایران داراي موقعیت بسیار خوبی براي صادرات چاي می باشد بطوریکه 

ی مردم خود را از سایر اي مصرفچاز % 99کشور  این. بزرگترین بازارهاي چاي در جهان تلقی می شود
 با توجه به روابط رو به بهبود ایران و روسیه و نیز قرار گرفتن این کشور در .کشورهاي جهان وارد می کند
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این عامل سبب می شود تا نسبت به رقبا یک مزیت نسبی از نظر قیمت تمام (مجاورت ایران و نزدیکی مسافت 
 براي کشور ما نسبت به سایر رقباي عمده مانند هند و چین کمتر شده ایجاد گردد بطوریکه هزینه نقل و انتقال

می توان با بهبود کیفیت چاي و انجام فعالیت هاي بازاریابی مناسب این کشور را به یک بازار ) می گردد
  .مطلوب جهت صادرات تبدیل شود

والت در داخل صادراتی نیز       در مورد سایر محصوالت تولید شده در این طرح به دلیل تولید نشدن این محص
وجود نداشته است اما پیش بینی می شود با به کارگیري ماشین آالت مدرن و تولید محصولی با کیفیت جهانی 

  .و قیمت کمتر، امکان ورود به بازارهاي جهانی فراهم شود
  
 وضعیت عرضه و تقاضا -2

  : کنون بررسی ظرفیت بهره برداري و روند تولید از آغاز برنامه سوم تا-1-2
  :تقاضاي داخلی

 در بازار داخل بدلیل سیاست هاي دولت در سالهاي گذشته و قاچاق گسترده چاي به کشور میزان تقاضاي 
اما بر اساس اظهارات متولیان صنعت چاي کشور، میزان نیاز کشور به . این محصول بدرستی مشخص نیست

 می شود که با توجه به وضعیت صنعت چاي  هزار تن تخمین زده113 تا 109چاي در سالهاي آینده بین 
از این میان نیز . هزار تن از نیاز بازار را مرتفع سازد50ایران در بهترین شرایط تولید داخلی تنها می تواند 

بدلیل تقاضاي باالي .  هزار تن چاي مرغوب و قابل رقابت با نمونه هاي خارجی خواهد بود20کمتر از 
ور نیازمند واردات چاي خواهد بود زیرا زمین هاي زیر کشت چاي داخلی براي چاي، همواره کش

 50ظرفیت تولید چاي در ایران حداکثر. هزار تنی بازار چاي کشورنخواهدبود100جوابگوي نیاز بالغ بر 
 هزار تن آن مرغوب محسوب می 20هزارتن در سال است که متاسفانه از این مقدار چاي تولیدي کمتر از 

دولت در خرید تضمینی برگ سبز چاي از چایکاران و عدم کارآمدي کارخانه هاي سیاست هاي . شود
بدلیل توجه به کمیت به جاي .تبدیل برگ سبز به چاي خشک سبب کاهش مرغوبیت چاي داخلی می شود

 هزار تن چاي خشک تولیدي در انبارها نگهداري می شود و نیاز کشور 210کیفیت در حال حاضر حدود 
تقاضاي چاي کیسه اي هم بر اساس نظر سازمان چاي . وارداتی و یا قاچاق تامین می شودعمدتا از چاي 

 .  تن برآورد می شود1,100 درصد از کل تقاضاي چاي خشک یعنی 1برابر با 
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محصوالت باید در در مورد سایر محصوالت تولیدي بدلیل عدم تولید این محصوالت در داخل، بازار این 
در این زمینه ارایه محصوالت با کیفیت باال و نیز تبلیغات می تواند تاثیر گذار . شودآینده ایجاد و تثبیت 

الزم به ذکر است کارخانه چاي نمونه به عنوان تنها تولید کننده بخشی از این محصوالت اخیرا تولید . باشد
   هزارتن در سال20ظرفیت تولید اسمی چاي خشک کارخانه نمونه . خود را آغاز نموده است

در .  هزار لیتر در ساعت اعالم شده است20همچنین ظرفیت اسمی تولید نوشابه چاي این کارخانه .است
خط تولید چاي خشک آن هم به ظرفیت حال حاضر خط تولید نوشابه چاي این کارخانه فعال نیست و 

  . اسمی تولید نرسیده است
گذشته در دسترس نیست، زیرا حجم زیادي آمار دقیق و قابل اطمینانی در زمینه مصرف چاي از سال هاي 

ولی با همه این احوال و با توجه . شود تهیه می) از کشورهاي همسایه(از منابع تامین تقاضا از طریق قاچاق 
 تقاضا را توان به آماري که سازمان چاي در زمینه تولید و واردات چاي در سالهاي گذشته ارائه داده، می

  :خ جمعیت و مصرف سرانه در سال هاي گذشته در جدول زیر آمده استنر میزان مصرف، .بدست آورد
  *جمعیت و مصرف سرانه در سال هاي گذشته میزان مصرف،

  ســــال
  مصـــرف

  )تــن(
  جمعیت

  مصرف سرانه
  )کیلوگرم(

1359  55000  39300000  399/1  
1360  51000  40800000  25/1  
1361  52000  400000 42  22/1  
1362  72000  44060000  634/1  
1363  76000  45800000  659/1  
1364  70000  47600000  471/1  
1365  72000  49400000  457/1  
1366  69000  50600000  364/1  
1367  86000  51900000  657/1  
1368  88000  53200000  654/1  
1369  80000  54500000  468/1  
1370  83000  55800000  487/1  
1371  76000  56700000  340/1  
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  ســــال
  مصـــرف

  )تــن(
  جمعیت

  مصرف سرانه
  )کیلوگرم(

1372  75000  57500000  304/1  
1373  65000  58400000  113/1  
1374  66000  59300000  113/1  
1375  70000  60055000  166/1  
1376  76300  61250000  24/1  
1377  76000  62500000  216/1  
1379  91200  65160000  4/1  
1380  100000  66400000  5/1  
1381  100000  67700000  477/1  
1382  117000  68100000  478/1  

  سازمان چاي: مأخذ*    
      در مورد سایر محصوالت، بدلیل اینکه هنوز بازار مشخصی در داخل کشور وجود ندارد، آماري در دست 

اما با توجه به اینکه این محصوالت از مشتقات چاي هستند و با ذائقه ایرانی سازگاري دارند، می توان .نیست
  .ا به خود اختصاص دهندپیش بینی کرد سهم خوبی از بازار ر

      توجه به این نکته نیز ضروري است که محصوالتی مانند نوشابه چاي به دلیل برخورداري از سالمت و 
نیز می ) بصورت پودر و گرانول(چاي فوري . کیفیت می توانند سهمی از بازار نوشابه کشور را بدست آورند

  .اص دهدتواند سهمی از بازار قهوه فوري را به خود اختص
     از سوي دیگر به نظر می رسد که در پی گسترش دامنه پژوهشها در مقیاس جهانی و آشنایی جهانیان با 
مزایاي صحی مصرف چاي و نیز اقدامات گسترده سازمان خوارباروکشاورزي ملل متحد در زمینه ترویج چاي، 

رهاي مصرفی کشورهایی مانند در بازا. تحوالت ژرف در نوشیدن چاي در سطح جهان صورت گرفته است
ژاپن، ایاالت متحده، کانادا، آلمان و استرالیا که مصرف کنندگان از بصیرت و بینش باالیی در زمیته حفظ 

 سالمتی بر خوردارند، شهروندان به شدت به نوشیدن چاي راغب شده
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   :عرضه
  :شود جهت پیش بینی تولید واحدهاي موجود بصورت زیر عمل می 

  :باشد جدول ذیل میبه شرح د در سالهاي گذشته یرصد افزایش یا کاهش تولمیزان د
  د در سالهاي گذشتهیدرصد افزایش تول -8- 3جدول

  درصد افزایش تولید  ســـال
75  13%  
76  8%  
77  6/7%  
78  0  
79  32%  
80  34%  
81  17%  
82  36%  
83  5%  
84  5%  
85  5%  

  
 و با تبلیغات از مصرف چاي هاي قاچاق کاسته شود، افزایش ساالنه با فرض اینکه کیفیت چاي داخلی بهتر شود

  .شود در تولید پیش بینی می% 5
   چاي خشک و چاي کیسه اي در سالهاي آیندهپیش بینی تولید  -9- 3جدول

  پیش بینی تولید سال آینده
  شرح

میزان تولید 
  )تن(فعلی 

ظرفیت 
  91  90  89  88  87  ) تن( اسمی

  71,250  68,400  65,550  62,700  59,850  100000  57000  استان گیالن
  5,105  4,901  4,697  4,492  4,280  7000  4084  استان مازندران

  76,355  73,301  70,247  67,192  64,130  107000  61084  جمــع
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  .همچنین واحدهاي فعال در زمینه تولید قهوه فوري در کشور بشرح جدول زیر می باشد

 )تن(ظرفیت  تعداد در استان نام

 100 1   شرقی آذربایجان

 44 2  اصفهان

 470 2  تهران

 30 1   بختیاري چهارمحال

 2500 1  رضوي خراسان

 150 1  فارس

 30 1  گیالن

 3324 9 جمع کل

  
  :بررسی وضعیت طرحهاي جدید و طرحهاي توسعه در دست اجرا-2-2

ش دن تعداد واحد صنعتی در دست احداث با پیشرفت بـی براساس آمار مندرج در لوح فشرده وزارت صنایع و معا        
  . در زمینه تولید و بسته بندي  چاي  بشرح جدول زیر می باشندبظرفیت ساالنه  % 40از 

  
به بهره برداري 1386در سال % 99 تا 80در مورد طرح هاي در دست اجرا، فرض بر این است که از پیشرفت 

ي با طرح ها% 70 .به مرحله بهره برداري برسند 1387در سال   %79 تا 60پیشرفت  درصد واحدهاي با 90 برسند،
در مورد استفاده از ظرفیت اسمی در سال اول . به مرحله بهره برداري برسند1388در سال %  59 تا 40پیشرفت 

  .آن  به مرحله تولید برسند% 90و در سال سوم % 70در سال دوم % 50بهره برداري، 
  

  )براي چاي خشک و چاي کیسه اي (مربوط به طرح هاي در دست اجراداده ها و اطالعات 
درصد   پیش بینی تولید

  پیشرفت
  ظرفیت

پیش بینی تاریخ 
  91  90  89  88  87  86  بهره برداري

80 -99%  8700  86  6100  6900  7800  7800  7800  7800  
60 -79%  9155  87  0  5700  6500  7400  7400  7400  
40 -59%  16425  88  0  0  8000  9000  10000  10000  

  25200  25200  24200  22300  12600  6100  جمع
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باید توجه داشت که بدلیل محدود بودن سطح زیر کشت چاي در کشور تولید داخل هیچگاه از مرز مشخصی 
بنابراین همواره واردات چاي به کشور را شاهد خواهیم بود و در صورت اجرا نشدن . فراتر نخواهد رفت

 در مورد چاي سهم بزرگی از تولید داخل قابل رقابت با نمونه هاي خارجی نبوده و روانه سیاست هاي اصالحی
  .انبارها می شود

 درصد در زمینه تولید و بسته 40همچنین طبق بررسی هاي انجام شده هیچ واحد با پیشرفت فیزیکی بیش از 
  .بندي قهوه در کشور وجود ندارد

  
  85از برنامه سوم تا نیمه اول سال  بررسی روند واردات محصول از آغ-3-2

 واردات چاي به کشور ممنوع اعالم شده است، اما بصورت قاچاق هر ساله مقدار زیادي چاي 1379از سال       
  .آمده است) تولید و واردات (جدول ذیلشود که آمار سالهاي قبل در  وارد کشور می

  زمان چايمقدار تولید چاي خشک و میزان واردات آن به نقل از سا
  چاي خشک و چاي کیسه اي: نام محصول

  ســـال
  میزان تولید

  )تن(
  واردات

  )تن(
  جمـــع

71  56000  29650  85650  
72  68000  10000  78000  
73  57000  - ---  57000  
74  57650  7000  57650  
75  65000  6975  71975  
76  70418  7000  77418  
77  65000  3130  68130  
78  65000  1750  66750  
79  44000  - ---  44000  
80  59000  - ---  59000  
81  48000  - ---  48000  
  60000  نامشخص  60000  82

  
شود و  طبق مصاحبه هاي مندرج در روزنامه، حدود نصف تولید داخلی انبار می البته به گفته سازمان چاي و      

  .ودش رسد و بقیه نیاز بازار از راه قاچاق تامین می تنها نیمی به فروش می
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 واردات چاي به کشور آزاد شده است اما بدلیل برخی مشکالت که در بخش  82الزم به ذکر است که از سال 
سیاستهاي دولت گفته شده است هنوز سقف و چگونگی و میزان تعرفه براي واردات این محصول کامالً 

  . مشخص نیست
این میزان واردات . هزارتن در سال است100بر طبق آمارهاي غیر رسمی، میزان قاچاق چاي به کشور بیش از 

  .چاي نشان دهنده تامین نیاز بازار داخل از طریق قاچاق چاي و تغییر ذائقه مردم است
   

  بررسی روند مصرف از آغاز برنامه-4-2
آمار دقیق و قابل اطمینانی در زمینه مصرف چاي از سال هاي گذشته در دسترس نیست، زیرا حجم زیادي       
  . شود تهیه می) از کشورهاي همسایه ( بع تامین تقاضا از طریق قاچاق از منا

  :میزان مصرف،نرخ جمعیت و مصرف سرانه در سال هاي گذشته در جدول زیر آمده است 
  

  ســــال
  مصـــرف

  )تــن(
  جمعیت

  مصرف سرانه
  )کیلوگرم(

1359  55000  39300000  399/1  
1360  51000  40800000  25/1  
1361  52000  400000 42  22/1  
1362  72000  44060000  634/1  
1363  76000  45800000  659/1  
1364  70000  47600000  471/1  
1365  72000  49400000  457/1  
1366  69000  50600000  364/1  
1367  86000  51900000  657/1  
1368  88000  53200000  654/1  
1369  80000  54500000  468/1  
1370  83000  55800000  487/1  
1371  76000  56700000  340/1  
1372  75000  57500000  304/1  
1373  65000  58400000  113/1  
1374  66000  59300000  113/1  
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1375  70000  60055000  166/1  
1376  76300  61250000  24/1  
1377  76000  62500000  216/1  
1379  91200  65160000  4/1  
1380  100000  66400000  5/1  
1381  100000  67700000  477/1  
1382  117000  68100000  478/1  

  سازمان چاي: مأخذ                         
  

  :میزان مصرف سرانه بر اساس فرمول زیر محاسبه شده است
  مصرف سرانه  )=واردات +  تولید-صادرات/(جمعیت کشور
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وجود ندارد، آماري در دست       در مورد سایر محصوالت، بدلیل اینکه هنوز بازار مشخصی در داخل کشور 

اما با توجه به اینکه این محصوالت از مشتقات چاي هستند و با ذائقه ایرانی سازگاري دارند، می توان .نیست
  .پیش بینی کرد سهم خوبی از بازار را به خود اختصاص دهند

رداري از سالمت و       توجه به این نکته نیز ضروري است که محصوالتی مانند نوشابه چاي به دلیل برخو
نیز می ) بصورت پودر و گرانول(چاي فوري. کیفیت می توانند سهمی از بازار نوشابه کشور را بدست آورند

  .تواند سهمی از بازار قهوه فوري را به خود اختصاص دهد
ا      از سوي دیگر به نظر می رسد که در پی گسترش دامنه پژوهشها در مقیاس جهانی و آشنایی جهانیان ب

مزایاي صحیح مصرف چاي و نیز اقدامات گسترده سازمان خوارباروکشاورزي ملل متحد در زمینه ترویج چاي، 
در بازارهاي مصرفی کشورهایی مانند . تحوالت ژرف در نوشیدن چاي در سطح جهان صورت گرفته است

نش باالیی در زمیته حفظ ژاپن، ایاالت متحده، کانادا، آلمان و استرالیا که مصرف کنندگان از بصیرت و بی
دیگر کشور هاي اروپایی نیر به . سالمتی بر خوردارند، شهروندان به شدت به نوشیدن چاي راغب شده اند

  .جرگه این کشورها پیوسته اند
 
 و امکـان  85بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامـه سـوم تـا نیمـه اول سـال           -5-2

  توسعه آن
کمبود عرضه آن در داخل کشور، در حال حاضر میزان صادرات چاي محدود با توجه به میزان نیاز چاي و 

  .است بنابراین تامین نیاز داخل و کاهش میزان واردات چاي به عنوان اولویت باید مورد توجه قرار گیرد
بیشتر صادرات چاي به کشورهاي تازه  .در سالهاي گذشته میزان صادرات چاي به مقدار بسیار کمی بوده است

  .علت آن نیز قیمت پایین تر چاي ایرانی و نه کیفیت آن است. قالل یافته شمال ایران و روسیه بوده استاست
 میلیون و 280 میلیارد و 30 تن چاي به ارزش ریالی 261یش از چهار هزار و  ب1383در هشت ماهه نخست سال

 صادرات . به خارج از کشور صادر شد هزار دالر823 میلیون و 3  برابر با دالري ارزش ریال و338 هزار و 905
  . هزار تن رسید9 به بیش از 1383چاي در پایان سال 
 با اجراي طرح 79در سال  . هزار تن بوده است70بیش از  1381 تا 1375 ایران از سال  میزان صادرات چاي

چشمگیري  با کاهش 80از ورود چاي به کشورصادرات این محصول در سال اصالح ساختار چاي و جلوگیري
  هزار تن9هزار تن کاهش به حدود 9 با 79 میزان صادرات چاي در مقایسه با سال 80سال روبرو شد چنانچه در

 141میلیون و   ریال و ارزش دالري آن شش630 هزار702 میلیون و778میلیارد و10رسید که ارزش ریالی آن 
به حدود هشت هزار تن رسیده که  ن کاهش با یک هزار ت81این میزان درسال  . دالر بوده است711هزار و 

 333 هزار و802میلیون و ریال و ارزش دالري شش 892  هزار و221 میلیون و742 میلیارد و51ارزش ریالی آن 
 دوهزار تن  حدود 82گزارش میزان صادرات چاي تا پایان مرداد ماه سال  براساس این .دالر بوده است
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میلیون  یک  ریال و ارزش دالري آن 334 هزار و 549 میلیون و 300و  میلیارد 15ریالی آن  که ارزش بوده
  . دالر بوده است890 هزار و 931

فدراسیون روسیه به عنوان یکی       ایران داراي موقعیت بسیار خوبی براي صادرات چاي می باشد بطوریکه 
 مردم خود را از سایر اي مصرفیچاز % 99کشور  این. بزرگترین بازارهاي چاي در جهان تلقی می شود

 با توجه به روابط رو به بهبود ایران و روسیه و نیز قرار گرفتن این کشور در .کشورهاي جهان وارد می کند
این عامل سبب می شود تا نسبت به رقبا یک مزیت نسبی از نظر قیمت تمام (مجاورت ایران و نزدیکی مسافت 

براي کشور ما نسبت به سایر رقباي عمده مانند هند و چین کمتر شده ایجاد گردد بطوریکه هزینه نقل و انتقال 
می توان با بهبود کیفیت چاي و انجام فعالیت هاي بازاریابی مناسب این کشور را به یک بازار ) می گردد

  .مطلوب جهت صادرات تبدیل شود
الت در داخل صادراتی نیز       در مورد سایر محصوالت تولید شده در این طرح به دلیل تولید نشدن این محصو

وجود نداشته است اما پیش بینی می شود با به کارگیري ماشین آالت مدرن و تولید محصولی با کیفیت جهانی 
  .و قیمت کمتر، امکان ورود به بازارهاي جهانی فراهم شود

  
 بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایـان برنامـه چهـارم بررسـی اجمـالی       -6-2

 وژي و روشهاي تولید و عرضه محصول در کشور و مقایسه آن با دیگر کشورهاتکنول

  : در چهار بخش اصلی ذیل مرحله به مرحله مورد اجرا در می آیداین پروژه کالً
  بخش استحصال اسانس چاي و تولید کنسانتره - 1
 تولید پودر و گرانول چاي - 2

 بازسازي انواع نوشدنیهاي چاي  - 3

 شدنیهاي چاي در قوطی هاي فلزيپرکن و بسته بندي انواع نو - 4

  استحصال اسانس چاي و تولید کنسانتره چاي  
 مدول ذیل چاي خشک را به منظور استحصال و تولید کنسانتره فرآوري می 4این قسمت با بهره گیري از 

  .نماید
   قسمت دریافت و فرآوري اولیه محلول چاي Aمدول 
 S.C.Cم  قسمت استحصال اسانس با استفاده از سیستBمدول 

   قسمت آبگیري و شفاف سازي Cمدول 
   قسمت تهیه کنسانتره Dمدول 
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ü  مدولAقسمت دریافت و فرآوري اولیه محلول چاي   
تشکیل شده ) CIP(این قسمت از تانکهاي دریافت، آسیاب مخصوص، تانکهاي همزن و سیستم شستشو 

 9یک کیلو گرم چاي با ( وزنی 9 به 1در این قسمت چاي پس از عبور از آسیاب با آب به نسبت . است
 12000مخلوط شده است و پس از عبور از تانک همزن محلوط آب و چاي به میزان کل ) کیلوگرم آب

نسبت آب و چاي در مخلوط موجود به صورت خودکار و با فلومتر . لیتر در ساعت آماده فراوري می شود
 .کنترل می شود

ü  مدولBز سیستم  قسمت استحصال اسانس با استفاده اS.C.C 

 لیتر در 10000وظیفه این مدول استحصال اسانس و سایر عناصرفرار از مواد است که ظرفیت کاري ورودي آن 
 لیتر محلول آب و چاي را در ساعت دارد لیکن میزان اسانس 10000ساعت است یعنی این دستگاه توان عبور 

ح شده فقط مربوط به میزان عبور محلول آب استحصالی بستگی به اسانس موجود در چاي دارد و ظرفیت مطر
  .و چاي است

کار این سیستم رساندن .  است Heat Exchangerاولین سیستم در این قسمت سیستم گرمایش اولیه یا
سیستم بعدي که در واقع قلب این . دماي مخلوط آب و چاي به دماي مورد نظر براي استحصال اسانس می باشد

، سیستم کندانسورها جهت تفکیک اسانس از بخار S.C.Cیفهاي دوار موسوم به قسمت می باشد، ستونی با ق
  . پمپ خالء از متعلقات مهم دیگر این قسمت می باشد. همراه با اسانس قرار گرفته است

دیگر نیز با تغییر فاصله ) سیاالت(طراحی این مدول به گونه اي است که امکان استحصال اسانس از مواد 
  .وجود دارد) تنظیمات نرم افزاري( و تغییر دور موتور و میزان خالء ) نظیمات مکانیکیت( صفحات از هم 
ü  مدولCقسمت آبگیري و شفاف سازي   

در این قسمت مخلوط آب و چاي که مواد فرار آن در قسمت قبلی استحصال شده به دستگاه دکانتر وارد می 
سپس آب چاي جهت شفاف . ماده دفع می شودآ) پس ماند( شود و آب با ارزش چاي گرفته شده و ضایعات 

سازي و جداسازي ذرات جامد از آن به دستگاه جداسازي سانتریفوژي وارد می شود و بصورت یک محلول 
  .چاي شفاف درآمده و آماده تغلیظ و تبدیل به کنسانتره می شود

ü  مدولDقسمت تهیه کنسانتره  

  .هیه کنسانتره بروش تغلیظ با بخار را بر عهده دارد است که کار تDآخرین قسمت از بخش یک پروژه مدول 
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 است که سریعترین روش تغلیظ است و اصوالً در Centrithermآن سیستم ) تغلیظ کننده(سیستم اپراتور 
  .محلول با عبور از این سیستم تغلظ می شود)  ثانیه5کمتر از (چند ثانیه 

  نکات متفرقه پیرامون بخش یک

 لیتر در ساعت جهت مخلوط آب و چاي و متفاوت بودن حجم گونه هاي 12000افت با عنایت به ظرفیت دری
  . کیلوگرم در ساعت متعیر خواهد بود500 الی 450مختلف چاي در نتیجه میزان چاي ورودي از 

براساس آزمایشات بر روي نمونه هاي ارسالی متوسط نسبت وزن محلول شفاف شده چاي جهت ارسال به 
باقیمانده در واقع ضایعات % 33 کل ورودي مخلوط آب و چاي می باشد و 0,67 برابر با قمست تغلیظ تقریبا

  .فیلتر شده یا همان پس ماند مخلوط آب و چاي است
  . می باشد3بریکس محلول چاي شفاف در نمونه هاي ارسالی برابر با عدد  -
 . بوده است20بریکس کنسانتره نمونه تولیدي برابر با عدد  -

 رانول چايتهیه پودر و گ 

ظرفیت کاري این  .  به پودر تبدیل می شودSpray Dryerدر این بخش کنسانتره تولیدي توسط سیستم 
  :سیستم عبارت است از

  %40 کیلوگرم در ساعت با رطوبت350ورودي  -
  %5 کیلوگرم در ساعت با رطوبت 100خروجی  -

 350شد این سیستم قادر است در هر ساعت با % 40یعنی در مواردي که رطوبت ماده ورودي به این سیستم برابر 
  .تولید کند% 5 کیلوگرم محصول پودري با رطوبت 100کیلوگرم از ماده را گرفته و پس از تبخیر آب اضافی 

 بازسازي انواع نوشابه هاي بدون گاز چاي 

 و پاستوریزه چاي با توجه به فرموالسیون مورد نظر) بدون گاز(وظیفه این قسمت بازسازي انواع نوشابه هاي  
در این قسمت تمام موارد الزم جهت تهیه محصول از جمله عصاره، آب، طعم، . کردن محصول نهایی است

که توسط کارخانه تهیه می شود با هم مخلوط می ..... اسانس، شکر، نگهدارنده ها و)  درصورت نیاز(رنگ 
.  به دستگاههاي پر کن هدایت می شوندشوند و پس از آن محصول نهایی به تانک ذخیره رفته و از طریق پمپ

  Hot Filling درجه سانتیگراد به روش موسوم به 85محصول نهایی پس از پاستوریزاسیون با دماي حدود 
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ماشین آالت این قمست شامل سیستمهاي انتقال مواد و شکر، فلومتر، تانکهاي همزن و نهایی، . پر میشود
  . و سیستمهاي کنترل میزان ترکیب مواد مختلف می باشد) CIP(پاستوریزاتور، سیستم شستشوي درجا 

  
 
 پر کن انواع نوشیدنیهاي غیر گازدار چاي 

  اساساً براي پرکردن مایعاتی که پاستوریزه شده و می بایستی با حرارت باال پر شوند روش موسوم 
Hot Fillingدر حال . ید است توصیه می شوندکه این روش در باال بردن زمان مصرف نوشیدنی بسیار مف

 Filling ، آب معدنی و آشامیدنی و دوغ به روش)کوال، پرتغالی، لیمویی(حاضر نوشابه هاي گاز دار 
Cold   ،و محصوالتی مانند ماءالشعیر انواع آب میوهIce Tea و یا انواع نوشیدنیهاي پاستوریزه چاي به 

  . پر میشوندHot Fillingروش 
بوسیله نوار نقاله (محصول بازسازي شده در بخش دوم از یکسو و بطري سیستم کار به این صورت است که 

از سوي دیگر به سمت دستگاه پر کن هدایت می شوند و بطري پس از پر شدن ) هوایی از دستگاه ساخت بطري
بطري سپس .  می رود تا درب آن نیز استریل شودBottel Twister به دستگاه Hot Fillingبه روش 

 و هم ایجاد امکان برچسب  می شود تا دماي آن هم به دلیل حفظ کیفیت بطري) خنک کن (وارد تونل کولر
  .زدن تا حد مناسب کاهش یابد

  .بعد از تونل خنک کن بطري جهت برچسب خوردن و سپس بسته بندي از دستگاه شرینگ می گذرد

   بخش تولید چاي سیاه بازفرآوري شده و چاي کیسه اي- 1-2- 5

 در محفظه هاي مخصوص با اسانس انتخابی و کنسانتره چاي به مقدار مناسب 3سیاه درجه در این قسمت چاي 
  . با طعم و رنگ مناسب تبدیل می شوند1مخلوط شده و با استفاده از عملیات مخصوصی به چاي درجه 
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 در فرآیند تولید محصول)به شکل اجمالی(تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژیهاي مرسوم

  :باشد ت به معنی از دست دادن طعم و بوي طبیعی در مراحل مختلف زیر میقي فوري در حقیپروسه تولید چا
v Extraction    

ایـن  . براي استحصال جاي فوري معموالً  به دما و زمان بسیار بیشتر از حد الزم براي دم کردن چاي تازه نیاز است       
همچنـین اولـین اثـر    . گـردد  می   ي طبیعی گرما و حرارت طوالنی باعث از بین رفتن مواد معطر و خوش طعم چا   

باشد که مقـدار زیـادي     میCO2آب داغ روي برگ هاي تازه و خام چاي طی پروسه استحصال آن، تولید گاز          
  .سازد می  از مواد فرار و معطر چاي را همراه خود خارج

v Concentration ) تغلیظ (  
، طعم و بوي طبیعـی بـه میـزان زیـادي از بـین      Evaporatorدر این پروسه هم به واسطه حرارت زیاد موجود در     

  .باشد م زیاد آب از سیستم میجرود که علت آن خروج ح می
v Drying ) خشک کردن (  

نیـز  ) به روش اسـپري یـا انجمـاد    ( آخرین مرحله از این پروسه که هدف آن تبدیل مایع چاي به پودر جامد است   
گردد، اگر چه از روش هائی براي کاهش این ضـایعات    میبه نوبه خود سبب از دست رفتن خواص طبیعی چاي       

  .شود استفاده می
v  راه حلFlavourtech    

توان از تغییر طعم و بوي طبیعی مواد در هریـک از مراحـل بـاال      در پروسه تولید می.S.C.Cبا استفاده از سیستم    
  :جلوگیري کرد و به چهار هدف مهم ذیل دست یافت 

توان محصولی تولید نمـود کـه طعـم و بـوي آن بـا       احتی در استفاده با این روش میمحصولی بهتر همراه با ر     - 1
  .برگ هاي تازه چاي برابري کند

تــوان محصــولی تولید کرد که از نظـر قیمـت بـا     محصولی بهتر با کیفیت برتر و قیمت برابر با این روش می        - 2
کـه از نظـر کیفیـت هـم، طعـم و بـوي چـاي        در حالی. کند چـاي هاي فــوري تولید شده در بازار بـرابري می     

  .شود طبیعی حفظ می
  محصولی مطابق با ذائقه هاي مختلف بومی با توجه به اینکه چاي در مناطق مختلـف دنیـا بـه روش هـاي مختلـف        -3

شود، چاي فــوري بایــد این این خاصیت  را داشتــه باشد کــه طعـم و بوهـاي مختلـف چـاي را حفـظ کنـد                دم می 
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  همـانطور کـه   .S.C.Cدم کردن آن به طرق مختلف، طعــم هــاي مختلفـــی از آن بدسـت آیـد کـه روش            یعنی با   
  .کند متعاقباً  توضیح داده خواهد شد بـه خوبــی این هدف را تامین می

توان اسـانس چـاي خـوبی تولیـد کـرد کـه قابـل اسـتفاده بـراي تولیـد             با این روش می: تولیـــد اسانس بهتـــر -4
  .باشد  مختلف دیگر نیز میمحصوالت

v  راههائی براي بدست آوردن اسانس چاي و اضافه کردن مجدد آن به محصول نهائی  
ضـمن    Flavourtechهمچنـین شـرکت   . باشد استفاده در فرآیند هاي مختلف می S.C.C یکی از محاسن سیستم

  نه سازي سایر خطوط بکارگیري این سیستم در جهت افزایش سطح کیفی و کمی فرآیند تولید، جهت بهی
  .دهد مرتبط نیز راهکارهاي عملی ارائه می

  .کنند   به دو روش از این سیستم استفاده می.S.C.Cاستفاده کنندگان از 
   استحصال اسانس از یک مایع در حجم باال-1
   استحصال اسانس قوي از مخلوط مایع و جامد -2

v  استحصال اسانس از مایع اولیــــه  
S.C.C.     شـود کـه مـایع چـاي حاصـل از       معمول در مرحله اي به خط تولید سنتی چـاي فـوري متـصل مـی          به طور

Extractor    گیرد و بعد از جداسازي اسانس، بـدون تغییـر شـکل آن را تحویـل                را تحویل میEvaporator مـی  
یـه خـواص طبیعـی    کند تا یک چاي تازه بـا کل    شود به آن اضافه می  Dryerدهد و این اسانس را قبل از اینکه وارد          

  .اولیه بدست آید
v  مودن مجدد اسانس به محصول ناضافه  

یا در (شود    به محصول اضافه می(Spary of Freez)بر اساس آخرین مرحله فرآیند، اسانس قبل از خشک کن 
  ) Spary – Dryingمرحله انباشت بعد از 

ي کار سبب خروج رطوبت ازالیه هاي ، نکته مهم این است که این مرحله در ابتداSpary – Dryingدر روش 
شود، الیه هاي سطحی که خشک شده اند به مثابه دیواري، قطره هاي دیگر را  سطحی هر ذره از محصول می

کنند، این دیوراها راه عبور ترکیبات فرار را می بندند که بسیاري از آنها جرم مولکولی بیشتري نسبت  محصور می
  .می شود طبیعی در حد خوبی حفظبه آب دارند، با این روش خواص 
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. شوند هرچه کنسانتره ورودي به خشک کن اسپري کیفیت بهتري داشته باشد، ترکیبات فرار چاي نیز بهتر حفظ می
  یکنواخت نیست ولی در مورد ترکیبات سبک بیشتر صورت میDryingاز بین رفتن ترکیبات فرار در عمل 

  .گیرد
بازدهی بیشتري داشته باشد، خواص طبیعی و ترکیبات سبک که باعث  Extractionبنابراین هر چقدر عمل 

در مورد چاي، علت محفوظ ماندن ترکیبات فرار در مرحله . شوند تازگی محصول نهائی هستند، بهتر حفظ می
بنابراین یک رابطه مستقیم . باشد می    خشک کردن، جرم مولکولی زیاد ذرات جامد در مخلوط خشک شونده 

 و محفوظ ماندن خواص طبیعی وجود دارد به طوریکه ذرات جامدي که در دماي Extractionی عمل بین بازده
  .  دارندSpary Dryingباال به دست می آیند نقش بسیار مهمی در حفظ ترکیبات فرار محصول در روش 

v روش مزیتهاي S.C.C.    
  :  از پنج مزیت کلیدي برخوردار است .S.C.Cسیستم 

  ار پائینکار در دما و فش - 1
  زمان کم عبور محصول - 2
  انتقال سریع مواد با بازدهی باال نسبت به سایر روش ها - 3
  سهولت در شستشو و امکان استفاده در پروسه اسپتیک - 4
  قابلیت کار روي مخلوط هاي جامد و مایع  - 5

v عصاره و اسانس جهت بازفرآوري چاي خشکاستحصال   
 شده، چاي کیسه اي، نوشابه چاي و چاي فوري به شرح عصاره و اسانس مورد نیاز جهت تولید چاي بازفرآوري

  :زیر خواهد آمد 
برگ سبز چاي، چاي خشک و : طبق برآوردهاي صورت گرفته، مواد اولیه تولید کنسانتره و اسانس عبارتند از

 5000 کیلو ماده جامد، 500بنابراین از .  برابر مقدار مواد جامد به کار رفته است9آب که مقدار آب مصرفی 
  . شود  کیلو اسانس تولید می500کیلو کنسانتره و 

 
 

بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادي شامل براورد حجم سرمایه گـذاري ثابـت بـه تفکیـک ریـالی و        - 3
ــا اســتفاده از اطالعــات واحــدهاي موجــود،در دســت اجــرا،  (ارزي ــت و بانکهــاي UNIDOب و اینترن

 ...)جهیزات واطالعاتی جهان، شرکتهاي فروشنده تکنولوژي و ت
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  طرحظرفیت اسمی  -

 طرحظرفیت اسمی 

  شرح محصول
  چاي خشک 
باز فرآوري 

  شده
 چاي کیسه اي 

پودر فوري  
  چاي

  همراه شکر

گرانول 
 چاي

نوشابه 
 چاي 

ظرفیت اسمی 
  )تن (

10000  100  448  448  12000  

  

  ت درصد در نظر گرفته شده اس80ظرفیت عملی طرح با راندمان :طرح ظرفیت عملی  -

 طرحظرفیت عملی 

  شرح محصول
  چاي خشک 
باز فرآوري 

  شده
 چاي کیسه اي 

پودر فوري  
  چاي

  همراه شکر

گرانول 
 چاي

نوشابه 
 چاي 

 عملیظرفیت 
  )تن (

8000  80  358,4  358,4  9600  

  
  
  
  



  

  
   هزینه هاي سرمایه گذاري ثابت -18-1جدول

  یورو شرح
  معادل ریالی
هزینه هاي 

 .)ر.م(ارزي 

  مورد نیاز
 .)ر.م(  

  جمع کل
 )میلیون ریال (

 314,22 314,22 0,00 0,00 زمین

 829,80 829,80 0,00 0,00 محوطه سازي

 5877,71 5877,71 0,00 0,00 ساختمان

ماشین آالت و 
 تجهیزات

5743050 73511,01 12201,21 85712,22 

 2206,05 2206,05 0,00 0,00 تاسیسات

 1639,43 1639,43 0,00 0,00 وسائط نقلیه

اثاثه و لوازم 
 اداري

0,00 0,00 147,61 147,61 

 4775,04 4775,04 0,00 0,00 پیش بینی نشده

جمع داراییهاي 
 ثابت

5743050 73511,01 27991,07  101502,08 

  
  جدول مشخصات زمین طرح 

  شرح
  ابعاد

  )متر* متر ( 

بهاي هر متر 
 *مربع

  )ریال(

  جمع کل
  )ر.م(

  314 31421,6  10000  زمین

  314 جمع کل



  

   محوطه سازي جدول خالصه هزینه هاي

 شرح
حجم 
 فعالیت

 )ریال(هزینه واحد 
  هزینه کل

 )میلیون ریال(

 100 5،000 10000 مساحت خاکبرداري و تسطیح

یک متر آجر و ( متر 2,5دیوارکشی به ارتفاع 
  سیمان

 ) متر نرده آهنی1,5و 

800 200،000 400 

 232,8 60،000 3880 گخیابان کشی،آسفالت،  پارکین

 10 10،000،000 یک باب درب ورودي

 75 50،000 1500 فضاي سبز

  چراغ پایه بلند 
  1 متر مربع 80به ازاي هر  (

 )چراغ پایه بلند نیاز می باشد

 12 300,000  عدد40

 829,8 جمع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  



  

   خالصه هزینه هاي ساختمانی -9-1-3

  زینه هاي ساختمانیجدول خالصه ه

 متراژ شرح
  هزینه واحد

 )ریال (
  هزینه کل

 )میلیون ریال(

  سالنهاي تولید 
 

2160 1200000 2592,00 

 2592,00 1200000 2160 انبارها   

 180,00 1800000 100 ساختمان اداري و آزمایشگاه  

 360,00 1800000 200 ساختمان نگهبانی و کارگري

 147,71 --- --- ي دفتر مرکزیسرقفل

 6,00 6000000  --- مجوز ساختمانی

 5877,71 جمع
  

  هزینه هاي تاسیساتخالصه جدول 

  جمع کل  )مشخصات(شرح 
  )میلیون ریال ( 

  1080  برق
  150  آب

  194,55  هواي فشرده
  75  برج خنک کننده
  137  دیگ بخار

  455  سرمایش و گرمایش
  90  سیستم اعالم و اطفاء حریق

  24,5  ارتباطات
  2206,05  جمع

  



  

  وسائط نقلیههاي  هزینه خالصه جدول 

  تعداد  واحد  شرح
  قیمت واحد

  )هزا ریال(
  جمع

  )میلیون ریال(
  240  120000  دو  دستگاه  وانت مزدا دو کابین
  12  6000  دو  دستگاه  موتور سیکلت
  72  72000  یک  دستگاه  سواري پراید
ژو سواري مدیریت پ

405 GLX  
  120  120000  یک  دستگاه

   سقفی ریلی جرثقیل
   تن5برقی 

  145,43  145430  یک  دستگاه

  600  600000  دو  دستگاه   تن2,5لیفتراك برق 
  450  450000  یک  دستگاه   تن5لیفتراك دیزلی 

  1639,43  جمع
  

     
  هزینه هاي تجهیزات و وسائل اداري و خدماتی در طرح  جدول 

 شرح ردیف

  جمع
میلیون (

  )ریال
 30  دستگاه5 -کامپیوتر و پرینتر   1

 50 میزو صندلی 2

 20 )لوازم و التحریر، وسایل آشپزخانه(سایر تجهیزات  3

 47,614  تجهیزات اداري طرح موجود  4

  147,614 جمع
  



  

 
 
 
  

 هزینه هاي قبل از بهره برداري در طرحجدول  

  جمع کل
 )میلیون ریال ( 

 ردیف شرح

 1 *هزینه ها قبل از بهره برداري انجام شده 708,03

  2  ماه20هزینه هاي دفتر مرکزي حدود  200
  3 تولید آزمایشی 500
  4  هزینه ها افزایش سرمایه شرکت  100

هزینه ها دفترخانه و قبوض و کارمزد و   350
  ثبت

5  

  6  هزینه ها مشاور نظارت طرح  100
  7  مشارکتسود دوران   3052,06

100  
آموزش پرسنل قبل از شروع  بهره 

  برداري
8  

 جمع  5110,09

  
  
  

 :محل تأمین ماشین االت طرح

  Fravour Tech – S.C.C (FOB)استرالیا 
  Dry Tech - Spray Drayer (FOB)انگلستان 

Adue – Beverag (FOB) 
Synergic – Tea blender (C&F)  

Zacmi Complete filling & packaging line (C&F)  



  

  
مواد اولیه عمده مورد نیاز ساالنه و محل تأمین آنها از خارج یا داخـل کـشور،قیمت ارزي و ریـالی                 -4

 آن و بررسی تحوالت اساسی در روند تأمین اقالم عمده مورد نیاز در گذشته و آینده

 
 
 
 
 

  جدول هزیته سالیانه مواد اولیه در سال مبنا

 نام ماده اولیه

واد مقدار مورد نیاز م
  اولیه

  در سال مبنــا بر اساس
 ظرفیت عملی

 واحد
قیمت ریالی            

هر کیلوگرم 
  هزینه کل

 )میلیون ریال(

 12000 15000 تن 8000 3چاي خشک درجه 

 30720 32000 تن 960 1چاي خشک درجه 

 4492,80 6000 تن 748,8 شکر

  47212,80  جمع کل
  

   کمکی و بسته بندي در سال مبنا هزیته سالیانه مواد اولیه-8-1جدول 

 شرح محصول

  میزان تولید
  عملی در سال

 )تن(مبنا 

مشخصات 
 بسته بندي

  تعداد بسته ها، قوطی،
  و شیشه هاي مورد
 استفاده  در سال مبنا

هزینه بسته 
 )ریال(بندي 

  هزینه کل در
 .)ر.م(سال مبنا 

چاي سیاه باز 
 فرآوري شده

8000 
در بسته هاي 
 نیم کیلویی

16000000 800 12800,00 

 80 چاي کیسه اي

 2تی بگ 
 25گرمی بسته 
 تایی

1600000 1500 2400,00 



  

پودر فوري  چاي 
 همراه شکر

358,4 

در بسته هاي 
 گرمی به 20

  عدد18تعداد 

995556 1500 1493,33 

 358,4 گرانول چاي
 400شیشه هاي 
 گرمی

896000 1500 1344,00 

 960 نوشابه چاي
 سی 250قوطی 

 سی
38400000 1400 53760,00 

 71797,33  جمع کل

  
 
 پیشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح -5

خشک است و نیز با در نظـر داشـتن اینکـه اکثـر کارخانجـات       این طرح چاي  با توجه به اینکه ماده اولیه             
لیـه اسـتان گـیالن    چایسازي کشور در دو استان گیالن و مازندران قرار دارند، از لحـاظ دسترسـی بـه مـواد او         

 فاسـد شـدنی   ياز لحاظ بازار مصرف، با توجه بـه اینکـه محـصوالت تولیـد          . رود منطقه مناسبی به شماره می    
ولی اکثر مـصرف چـاي ایـران در منـاطق شـمالی کـشور       . نیستند مهم نیست که به بازار مصرف نزدیک باشد    

  .یالن  منطقه اي مناسب استاست و نیز با توجه به صادرات به کشورهاي آسیاي میانه، استان گ
 
 وضعیت تأمین نیروي انسانی و تعداد اشتغال -6

 نفر در کـادر  16 نفر اشتغال ایجاد خواهد شد که    44 در صورت اجراي طرح  مورد بررسی براي حداقل        
 .  در کادر تولیدي خواهند بود28اداري و 

 - فرودگـاه - راه آهـن   -هرا(بررسی و تعیین میزان آب،برق،سوخت،امکانات مخـابراتی و ارتبـاطی            -7
 ...)بندر و

  
  
  
 



  

  هزینه آب، برق، سوخت و ارتباطات 
  جدول هزینه تاسیسات مصرفی 

 واحد مصرف شرح ردیف
  میزان مصرف
  سالیانه

  قیمت واحد
 )ریال(

  کلهزینه
 )میلیون ریال(

 312,26 230 1357644 کیلو وات ساعت برق مصرفی  1

 46,37 1500 30915 متر مکعب آب مصرفی 2

 30,24 800 37800 لیتر  بنزین 3

 89,22 250 356875 لیتر  گازوئیل  

  478,09 جمع کل
 

  وضعیت حمایتهاي اقتصادي و بازرگانی-10
  و مقایسه با تعرفه هاي جهانی) محصوالت و ماشین آالت( حمایت تعرفه گمرکی-       

  ه گذار شرکتهاي سرمای-بانکها)واحدهاي موجود و طرحها( حمایت هاي مالی-

اقتصاد چاي باید مبتنی بر حمایت از تولید داخلی و تولید کنندگان آن و نیز مبتنی بر انتقال بخش قابل قبول 
این حمایت و انتقال منابع بیش از هر چیز . منابع سود ناشی از تجارت چاي به داخل کشت و صنعت باشد

، کیفیت و )شناسی و آموزش نیروي کار همراه با فن ( باید سه عامل بهره وري تولید در مراحل صنعت 
حمایت یکسره و بی .  کیفیتی مصرف کننده را در هدف داشته باشد–تنوع محصول و باالخره رفاه قیمتی 

ضابطه همانند واردات بی رویه و سودجویانه هر دو هم رفاه مصرف کننده را به خطر می اندازد و هم ار 
. به توان بالفعل جلوگیري می کند)  می شود بسیار باال است که ثابت( تبدیل توان بالقوه تولید ملی 

هماهنگی اتحادیه دهقانی چایکاران با سندیکاي کارخانجات چاي شمال، نیروي کار صنعتی و خدماتی، 
 صنفی –توزیع کنندگان و باالخره نمایندگان سلیقه و منافع مصرف کننده می تواند به گونه اي مشارکتی 

ي بوروکراتیک موجود، به واردات سودجویانه و ناالزم و مخرب و نادیده گرفتن منافع نهادها. شکل بگیرد
مصرف کننده و تولید کننده انجامیده است و این می تواند نه تنها از تبدیل امکانات بالقوه به بالفعل 

 . دجلوگیري کند بلکه می تواند زندگی دهها هزار چایکار و تولید کنندة صنعتی را به خطر انداز

  



  

 
  .تجزیه و تحلیل و ارائه جمعبندي و پیشنهاد نهائی در مورد احداث واحدهاي جدید-11

 ازنظر کیفیت متنوع می باشد بطوریکه از چاي مطلوب و با کیفیت جهت در حال حاضر چاي تولید داخل
لی در  براي مصرف داخکیفیت مطلوبی برخوردار نیستاز  صادرات استفاده می گردد و نوع دیگر چاي که

نظر گرفته شده است که این امر سبب شده است تا مصرف کنندگان چاي نسبت به چاي تولید داخل تمایل 
نیز از این موقعیت استفاده دالالن چاي نشان ندهند و بسوي مصرف چاي خارجی تمایل پیدا کنند همچنین 

خارجی و با   درصد100اي چاي خارجی آن را به عنوان چ با خرید چاي بهاره و اختالط آن بانموده و 
سیاستهاي   اتخاذبا از طرف دیگر دولت .بازار عرضه می کنند  در)کیلویی چهارهزار تومان( ی باالقیمت

اکثر نیاز داخل از طریق واردات چاي در سالهاي پیش با ممنوع بودن واردات چاي ( ورود چايجدید در
ته است اما بدلیل مشکالت عدم برنامه ریزي و سعی در جلوگیري قاچاق چاي داش )می گردیدقاچاق تامین 

مدیریت صحیح در این بخش نتوانست نتایج مورد نظر متصدیان امر را برآورده سازد بطوریکه آمارها و 
که این امر خبرهاي منتشره از سوي دست اندر کاران نشان دهنده ناتوانی و عدم کاهش قاچاق چاي را دارد 

   .دي، براي مردم  مسائل و مشکالت بهداشتی نیز به همراه داردعالوه بر ضررهاي فراوان اقتصا
بنابراین می توان گفت که مهمترین مشکالت و چالش هایی که صنعت چاي کشور با آن روبرو می باشد 

  :بشرح ذیل می باشد
 100چاي خارجی آن را به عنوان چاي   با خرید چاي بهاره و اختالط آن با کهدالالن چاي وجود -1

الزم بذکر است که با افزایش کیفیت چاي تولید . بازار عرضه می کنند  درباال یخارجی و با قیمت درصد
  .داخل می توان مانع فعالیت و سوء استفاده این گروه شد و نقش آنان را در بازار چاي کمرنگ نمود

 صورت روند ورود چاي قاچاق به ) 19(با وجود آزادسازي واردات چاي براساس بند الف تبصره  -2
  .بسته هاي کوچک تر از یک کیلوگرم از مبادي مختلف به کشور همچنان ادامه دارد

واردات چاي بدون برنامه ریزي و بستر سازي توسط وزارت جهاد کشاورزي موجب گسترش فساد و  -3
  . هزار خانوار چایکار می شود56رانت خواري و قربانی شدن 



  

فروش چاي ایرانی طی سال  موجب کاهش توزیع وحمایت نکردن بازرگانان از خرید چاي مرغوب،  -4
 .هاي اخیر شده است

به که نگرش بازرگان چاي دانست می توان پایین بودن کیفیت چاي ایرانی را   یکی از دالیل عمده -5
به  تولید چاي مرغوب، قیمت باالتري را براي تولید کننده در بر دارد، تجار هیچگاه حاضر دلیل آنکه

تفاوتی نسبت به  اال نبوده اند که این امر موجب شده، کارخانجات با دلسردي وبیخرید چاي با قیمت ب
  .تولید اقدام کنند

طریق نهادهاي دست وپـاگیر، ریزودرشـت بـه     بوروکراسی حاکم از :برصنعت چاي بوروکراسی حاکم -6
ایـن   خـود . دبه اشکال مختلفی بازتولید مـی کنـ   را پنهان براقتصاد صنعت چاي، همواره خود و آشکار نوعی
 فرازهـاي بـی   و بـا نـشیب   گـشته و  رشـد بالنـسبه فزاینـده واختاپوسـی برخـوردار      از طی سالهاي اخیـر  در امر

  .مانندي، ازسطح تا عمق ریشه دوانده است
با توجه به موارد بیان شده می توان نتیجه گرفت که پایین بودن کیفیت چاي تولید داخل سبب بـی انگیزگـی    

 مصرف چاي داخل و گـرایش بـه مـصرف چـاي خـارجی، ورود دالالن، قاچـاق                مصرف کنندگان نسبت به   
البته این عامل بعنوان تنها عامل محسوب نمی گردد بلکه آنرا می تـوان بعنـوان یکـی        (گردیده است ... چاي و 

 جدیـدترین  بـا شرکت تی نـوش قـصد دارد بـا ایجـاد کارخانـه اي مجهـز             لذا  )  از مهمترین عوامل ذکر نمود    
بدین ترتیـب عـالوه بـر اینکـه از     . ت به قطبی در زمینه تهیه و توزیع چاي و مشتقات آن تبدیل شودماشین آال 

  .شود شود، زمینه صادرات به دیگر کشورها هم فراهم می مصرف چاي هاي خارجی در داخل کاسته می
 مرغـوب  ، چاي3 ، و افزودن  رنگ و اسانس آن به چاي سیاه درجه    1با عصاره گیري از چاي خشک درجه        

 در حقیقت با این عمل بر میزان ظرفیت تولیدي کل چاي کشور افزوده نمی شود بلکه  انـواع           .می شود تولید  
بـدین ترتیـب محـصولی بـا     . شـود  چاي نیمه مرغوب یا متوسط به نوع مرغوب و مورد ذائقه مردم تبـدیل مـی   

 و از مـصرف چـاي هـاي قاچـاق     رسـد  اسانس هاي طبیعی و از نظر بهداشتی کامالً مطمئن به دست مردم می            
  .شود کنند کاسته می که از رنگ و طعم هاي غیربهداشتی استفاده می



  

سایر محصوالت مانند اسانس، چاي فوري و نوشابه سابقه تولید در داخـل را ندارنـد، ولـی بـا توجـه بـه قـشر                  
  .دهد وید میعظیم جوان در جامعه و حسن تنوع خواهی مردم ایران بازار خوبی براي این محصوالت ن

 


