
 
 
 
  
 

 عملکرد طرح اصالح ساختار چای در نگاهی به
  *کشور چایصنعت ساماندهی 

  **آسیه قاسمی
  

رگـانی و تولیـد چـای بـه      انتقال و واگذاری امـور باز سیاستیک عنوان چای به طرح اصالح ساختار  
 ، افزایش کیفیـت   ،به دنبال اجرای سیاستهای کاهش و رفع انحصار دولت        است که   دولتی  بخشهای غیر 

تولیـد شـده در      چـای    بـرای های انتقال مجدد تقاضای جامعه      کردن تولید داخل، ایجاد زمینه    تیرقاب
از  بررسـی نتـایج حاصـل    .قانون برنامه سوم به اجرا درآمـد  29 در قالب ماده نظایرآنداخل کشور و   
ح تحقق نیافته است و این طربه طور کامل   گذار  اهداف قانون آن است که    دهنده  نشاناجرای طرح،   

در نگری  واقعفقدان  . استناموفق بوده   های غیردولتی   های افزایش مشارکت بخش   در راستای برنامه  
 بازدارنده ساختار کـشت و تولیـد        تهای واقعی توجهی به بیهنگام تدوین اهداف و ابزارهای اجرایی و        

  .ترین دالیل این ناکامی برشمردتوان از مهمچای را می
  

  بینی شده، طرح اصالح ساختار چای، بهبود، قاچاق، زمان پیشختاراصالح سا :های کلیدیواژه
  
  هـدمقم. 1

همچنین از نظر  خیز،چایاطق ثر اقتصادی و اجتماعی آن در منؤ کارکردهای مدلیلی بهصنعت چاکشت و 
ای بیش چای و مصرف سرانهنوشیدن گستردگی فرهنگ . شاخصهای کالن اقتصاد کشور حائز اهمیت است

چالـشهای  . کننده این کاال درجهان قرار داده است       کشور مصرف  مینشمار شش  ، ایران را در   یلوگرم ک 5/1از  
  ادامـه  ،، در عمـل انـد گرفتـه  سـاله شـکل    صـد  ساختاری موجود در صـنعت چـای کـشور کـه در یـک بـستر               

ایـن  . دشـ ناپذیر   اجتناب 1370بست رسانده و ضرورت اصالح ساختار آن در اواخر دهه           کاری را به بن   چای
  اجرای طرح اصالح ساختار چای درموجبامور اقتصادی  چالشها به همراه رویکرد اصالحات ساختاری در

 . قانون برنامه سوم توسعه شد29قالب ماده 
 
  

 
ارزیابی عملکرد طرح اصالح ساختار چای در سـاماندهی صـنعت چـای کـشور و شناسـایی      "ز طرح پژوهشی با عنوان    گرفته ا بر این مقاله    *

  . است که در معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام شده است"موانع و مشکالت اجرایی آن
  کارشناس ارشد اقتصاد **
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۵۴ 52 و 51هایمجله اقتصادی سال پنجم شماره          
  نگاهی به روند تحوالت صنعت چای کشور  .2

ر در محـدوده    با توجه به شرایط آب و هوایی ویژه برای کشت چای، هم اکنون بخشی از مناطق شمال کشو                 
ار هکتـار بـه      هـز  6/34طوالش در استان گیالن تا نزدیکی چالوس در استان مازندران، در سطحی به وسـعت                

 در منطقـه کـوچکی از   هیـ قدراسـتان گـیالن و ب  های چای   باغدرصد   87بیش از   . کشت چای اختصاص دارد   
  .غرب مازندران در رامسر و تنکابن پراکنده است

 در الهیجان 1280  سالران با تالشهای محمد میرزا ملقب به کاشف السلطنه درای چای درای هباغاولین  
 به نام بنگاه خرید بـرگ  این محصولولین واحد صنعتی فرآوری ، ا کشت چای  گسترشپس از    .دشاحداث  

 پرداخت مساعده بـه کـشاورزان      با امور چای  نخستین مداخله دولت در   . دش تأسیس 1309  سال سبز چای در  
سیس سازمان چای با هـدف حمایـت از         أ با ت  1337  سال دخالت رسمی و مستقیم آن از     و  آغاز   1320  سال از

ویـژه  سیاسـتهای دولـت بـه     . دشـروع شـ   امور بازرگانی و تولید      گذاری در کنندگان و سیاست  مصرف ،تولید
ا اصـالح   سـپس بـ   و1359 سـال  امـر واردات در   بخـش خـصوصی در   تت فعالیـ  منوعیدرامور بازرگانی با م   

 یـن ترتیـب   ه ا بـ . شـد  برقراری انحـصار کامـل در ایـن فعالیـت            موجب،  1362  سال اساسنامه سازمان چای در   
طـور مـستقیم و     ظر از تولید کشاورزی که دراختیار بخش خصوصی بود، تولید صنعتی و بازرگانی به             نصرف

  توزیــع، طــوری کــه عــالوه بــر امــور صــادرات، واردات، بــه.  گرفــتانحــصار دولــت قــرار غیرمــستقیم در

طـرف  یـا بـه شـکل        دولتـی   کـارمزدی،    به شـیوه  فعال منطقه   های  همامی کارخان سایر امور، ت  گذاری و   یمتق
  . کردندفعالیت میقرارداد با دولت 

چـای مـورد    . شـد گذاری تضمینی از کشاورزان خریداری می     برگ سبز نیز درچارچوب سیاست قیمت     
های دولتی شبکه توسط شده ومین  درصد چای وارداتی تأ40 درصد چای داخلی و   60نیاز کشور با ترکیب     

تر شـده و     عمیق مشکالت و تنگناهای صنعت چای    ،  این شرایط غیررقابتی    در .شددرسراسر کشور توزیع می   
وری چای امنظور عرضه برگ سبز استاندارد و فر      داران به  کارخانه کاران و انگیزه بهبود کیفیت از سوی چای     

کـه زیـر نظـر وزارت بازرگـانی قـرار             چـای   سوی دیگر رویکرد بازرگانی سازمان     از. دشمرغوب مخدوش   
آن بـه   و صـنعتی    شاورزی  کـ زراعی و صنعتی و غفلـت از رفـع چالـشهای            در امور   ش الزم   داشت و عدم تال   

  و ارثقـانون   علـت   بـه بـرداری   کوچـک شـدن قطعـات بهـره       نظیرای ساختاری   همراه گسترده شدن نارساییه   
  .ا موجب کاهش کیفیت محصول چای شدهوتهجایگزین نکردن ب

 در امور تولیـدی بـه وزارت کـشاورزی        چای   وظایف سازمان    1368  سال شدت یافتن این وضع، در    با  
تـا بـا    گرفتـه شـد     منتهی شده و تـصمیم      مدیریت چای کشور    در   دوگانگی به   این امر . پیدا کرد انتقال   ،وقت

 زیـر   ،تولید و بازرگـانی   از   امور مربوط به چای اعم       تمامی به وزارت کشاورزی،  نیز  انتقال وظایف بازرگانی    
بـا  و   یوزارت کـشاورز  بـا مـدیریت     چای البته   پس از این انتقال و تالش سازمان        . دگیرمتولی قرار   یک  نظر  

بـه  سـازمان  عملکـرد  ، غم ثابت ماندن همه متغیرهـای اثرگـذار      ربه ،ی تولید این محصول   مّکرویکرد افزایش   
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 ۵۵   …نگاهی به عملکرد طرح اصالح ساختار چای

 بهبود وضـع کـشت و   می تالشهای سازمان دربا وجود تما. افزایش یافت محصول چای   بهای کاهش کیفیت  
یت درچارچوب اهداف تعیـین      این فعال  دادن به  ساله و سعی در سامان       40 چای کشور طی یک دوره       صنعت

آن، تغییـرات مکـرر     مربـوط بـه     وظـایف و مـسئولیتهای      تعیین   اجماع نظر سیاستگذاران در      نبودِدلیل  شده، به 
از حیطه قوانین یک وزارتخانه به وزارتخانه دیگر، اقدامات صـورت گرفتـه   به همراه انتقال وظایف   دیریتی  م

سـازمان  مـدیریت   رو  ایـن از  . سامان بخشد ای مؤثر   گونهبههای تولید و بازرگانی را      هصنتوانست تنگناهای عر  
ر با تغییرات اساسی در اهداف و دود هشت باح ، از اجرای طرح اصالح ساختارپیشتا از زمان تأسیس چای 

  . و شدرهروباساسنامه 
  
  چای  ویژگیهای نظام تولیدکشاورزی . 3

ای قابـل تـوجهی بـه ایـن         هو انحصار دولت که محدودیت    در صنعت چای    عالوه بر نارساییهای نظام مدیریت      
از ویژگیهای  . ت اس این صنعت دالیل به بن بست رسیدن      د، ساختار کشاورزی نیز یکی از       کرفعالیت تحمیل   

بـرداری و پراکنـدگی   بهـره  کـوچکی واحـدهای    و  نظام خرده مـالکی و دهقـانی اسـت          اساسی این ساختار،  
  .  نظام استآنهای  مؤلفه دیگرازقطعات 

بیش ی باغها وشده  در اراضی کمتر از یک هکتار واقعچای ی باغها درصد 74حال حاضر بیش از  در  
  درصـد از اراضـی      93طـورکلی حـدود     هبـ . دهـد  را تـشکیل مـی     کل باغها از   درصد   فقط هفت  هکتار   پنجاز  

سـه منطقـه الهیجـان، لنگـرود و       در   .1انـد پراکنـده  پنج هکتار عت کمتر از    سایی با و  باغهکاری ایران در    چای
ایـن  در . یابـد است، شدت این ویژگیهـا افـزایش مـی   رودسر که از مراکز اصلی و مهم تولید چای در کشور         

هـای خـرده مـالکی و    شـیوه .  کمتر از پنج هکتـار اسـت  هاباغ درصد 95بیش از   وسعت  ور متوسط   طمناطق به 
 ، سـنتی بـودن   هـا  پراکنـدگی باغ نظیـر ی یخـود از ویژگیهـا   هیـت   دهقانی حاکم برکشت چای ایران بنـا بـه ما         

ازدهی هـای نـوین، بـ   پـذیرش شـیوه  و سازی شاورزان به یکپارچه ناتوانی ک و  نداشتن   تمایل   ،های کشت شیوه
ابعـاد مختلـف اقتـصادی،      از   ایـن نظـام همچنـین        .هستندنازل عوامل تولید و انباشت اندک سرمایه برخوردار       

و مزیتهای تولیـد را کـاهش       کرده  رو  هاجتماعی، فرهنگی و فنی فعالیتهای کشاورزی را با محدودیتهایی روب         
انـداز،  انباشت و جذب سـرمایه و پـس        عوامل تولید، پایین بودن درآمد سرانه، دشواری         کمبازدهی   .دهدمی

  . آن استاقتصادی  یترین پیامدهایندهای تکمیلی از مهمامحدودیت گسترش و توسعه فر
آالت ماشـین کارگیری قابلیتهای   هب موجب محدودیت در     محدودیتهای حاصل از ساختار نظام دهقانی       

 درصـد از اراضـی    69بـیش از    جغرافیـایی   ظراز ن . شـود مـی منطقـه    وضع جغرافیایی    و ابزار پیشرفته با توجه به     
الهیجـان،  (در سـه منطقـه مهـم تولیـد      .قـرار دارد  درجه 10 با شیب -ایکاری ایران، درنواحی کوهپایه  چای

 
  .ح و توسعهمدیریت طر، )1382(سازمان چای کشور. 1
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۵۶ 52 و 51هایمجله اقتصادی سال پنجم شماره          

این وضـع  . 1اندپراکنده   درجه30نواحی با شیب بیش از    درنیز   باغها درصد از    70بیش از    )رودسر و لنگرود  
بـرگ  حمـل   ویـژه   آالت درمراحل مختلف به    امکان کاربرد ماشین   ، خاک عالوه بر تشدید افزایش فرسایش    

  .ندکحدود میم را هاهسبز به کارخان
  

   گانهوهپایه در مناطق پنجکچای به تفکیک جلگه و ی اهباغ پراکندگی جغرافیایی .1شماره جدول       
  درصد -هزار هکتار                                                                                                                                      

  مناطق کوهپایه  )دشت(ای مناطق جلگه
  سهم از منطقه  وسعت  سهم از منطقه  وسعت  
  8/55  9/2  44  3/2  رشت
  3/74  8/5  6/25  2  الهیجان
  86  7/4  14  8/0  لنگرود
  2/70  7/8  8/29  7/3  رودسر
  1/61  2/2  7/41  5/1  نتنکاب

  69  3/24  31  3/10  )متوسط درصد(جمع 
  .مدیریت طرح و توسعه، )1382 (محاسبه شده بر اساس آمار سازمان چای کشور: مأخذ     

  

  درصد                   گانهپنجچای به تفکیک مناطق ی باغها) وسعت(توزیع مالکیت . 2شماره جدول      
   هکتار5بیش از    هکتار5 تا 1   یک هکتارکمتر از  عنوان

  7/17  1/18  2/64  رشت
  5/3  5/15  1/80  الهیجان
  5  20  75  لنگرود
  3  5/26  5/70  رودسر
  6  5/14  5/79  تنکابن
  7  19  74  متوسط

  .عهمدیریت طرح و توس، )1382 ( محاسبه شده براساس آمار سازمان چای کشور:مأخذ          
 

متوسـط بـارش    . مساعد برای این فعالیـت اسـت      ً  کامال شرایط   نبودِ ،خیزیژگیهای منطقه چای  ودیگر  از  
ای اردیبهشت تا مهر که مصادف هماه در درصد آن 30 که تنها ر استمت میلی 1200منطقه حدود  انه دریسال

این وضع با توجه به دمای زیـاد هـوا در تابـستان، از            . شودانجام می  با باالترین میزان فعالیت حیاتی بوته است      
  . ثر استؤمنیز محصول یت برکیفیت و کمّبرداری ضمن کوتاه شدن طول دوره بهرهیق کم آبی و تبخیر، طر

بـه  لفه اثرگذار بر کمیت و کیفیت محصول است و هـیچ یـک از عوامـل دیگـر                 ؤترین م بوته چای مهم  
وع چـای آسـامی و    ایران از اختالط دو ن     بوته چای در  . نیستثر  ؤی و کیفی چای م    در تغییرات کمّ  اندازه آن   

کیفیت، رنـگ و  نظرو از آن را ندارد  یکامل هیچ یک از انواع اصلای ، ویژگیه دلیل اختالط بهبوده و   چینی  

 
  .مدیریت طرح و توسعه  ،)1382(سازمان چای کشور . 1
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 ۵٧   …نگاهی به عملکرد طرح اصالح ساختار چای
 صـفات و   گیاهکه) روش بذری(ها بوتهاین امر به همراه روش ازدیاد . عطر بین دو نوع چینی و آسامی است   

  .ری درکشور استکااز چالشهای اساسی چایرا ندارد مشخصات پایه مادری 
  
  نظام صنعتی تولید چای. 4
سـال   اولین کارخانه چـای در       ،وری این محصول  ا روشهای فر  کافی نبودن و   کاری درکشور ا گسترش چای  ب

بـا توجـه    . استخیز فعال    کارخانه در سطح منطقه چای     174هم اکنون بیش از     . تنکابن احداث شد    در 1309
از ویژگیهای این .  در صد این واحدها در این استان پراکنده اند92، به مرکز ثقل تولید چای در استان گیالن

 دو منطقه الهیجان و لنگرود فقطاین نظر  و از ستباغهاپراکندگی به توجه با آنها مناسب ناپراکنش واحدها 
  که این امـر    است سال   30بیش از   ها  هاز کارخان  درصد   50 عالوه بر این قدمت      .ندخورداربری  مطلوبوضع  از  

آوری بـرگ  استانداردهای الزم در مراحـل مختلـف عمـل   آوری جدید و نبودِ   ن از فن   عقب ماند  دهندۀنشان
   .استسبز 

  
  گانه پنجسازی به تفکیک مناطقایهای چهای کارخانپراکندگی منطقه .3 شماره جدول       

تعداد   عنوان
  هاهکارخان

سهم از کل 
  )درصد(

ظرفیت اسمی روزانه 
  )تن(

طقه از کل سهم من
سطح زیرکشت 

  )درصد(
  5/17  5/378  9/10  19  رشت
  5/24  7/977  2/28  49  الهیجان
  3/17  6/638  2/17  30  لنگرود
  4/28  5/1416  2/36  63  رودسر
  3/12  2/274  5/7  13  تنکابن
  100  5/3694  100  174  جمع

  .مدیریت طرح و توسعه، )1382(سازمان چای کشور :مأخذ     
  
  برداری و بازرگانی چای در جهان نظامهای بهرهتطبیقیمقایسه  .5

م با أاین گیاه در مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر که تو، با توجه به شرایط ویژه آب و هوایی مورد نیاز چای
 در نواحی وسیعی از جهان از گرجستان تا آرژانتین به ،خاکهای اسیدی است رطوبت و بارندگی مناسب و

ترین مهم. یلیون هکتار از اراضی این مناطق به کشت چای اختصاص دارد م4/2آید و حدود عمل می
  .دهستنالنکا ترتیب هند، چین و سریتولیدکنندگان این محصول به

چای از نوع مجتمع بوده و تمامی عملیات تولید، برداشت، صنعت هند مدیریت حاکم بر ساختار  در  
 شرایط بسیار مساعد آب و. شودگ انجام میتوسط شرکتهای بزرفروش محصول   توزیع و،آوریعمل

بیش از حال حاضر  در .ه استکردپذیردر تمامی ماههای سال امکانرا ها برداری از بوتهبهره هوایی در هند
  .درصد تولید جهان در اختیار این کشور است 6/27 درصد سطح زیر کشت و 18
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۵٨ 52 و 51هایمجله اقتصادی سال پنجم شماره          
خـود  طح زیرکـشت ایـن محـصول را بـه         درصـد سـ    37عنوان پایگاه اصلی تولید چای بـیش از         چین به   

عنوان سومین کشور   النکا نیز به  سری.  درصد تولید نیز در اختیار این کشور است        24اختصاص داده و حدود     
  ن محـصول   مهم تولیدکننده چای از شـرایط مـساعد جـوی برخـوردار و نظـام حـاکم بـر مـدیریت امـور ایـ                        

  . استصورت مجتمع های بزرگ به
 به طـور متوسـط      1990-2003 طی سالهای    ، صادرکنندگان دهدانی چای نشان می   بررسی مبادالت جه    

 10سـهم   . انـد کـرده  میلیون دالر بـه بازارهـای جهـانی صـادر            2818 هزار تن چای به ارزش       5/1279بیش از   
عنـوان مرکـز    قاره آسیا بـه   .  درصد است  83حدود  یاد شده    صادرکننده این محصول طی دوره       بزرگکشور  

سری النکـا، کنیـا، چـین و هنـد          . خود اختصاص داده است    درصد صادرات را به    58ین محصول    ا مهم تولید 
بـه طـور کلـی از مجمـوع تولیـد چـای در جهـان                . آیندبزرگترین صادرکنندگان چای در جهان به شمار می       

 ، را خـود  تولیـد  ی از سـهم بیـشتر     تولیدکننـدگان   درصد آن در جریـان صـادرات قـرار گرفتـه و            46کمتر از   
  . کنندصرف میم

 56 کشورهای توسعه یافته بـا سـهمی بـیش از            1990-2003بزرگترین واردکنندگان چای طی سالهای        
 کشورهای اروپای غربی نقـش قابـل تـوجهی در        ،در بین این کشورها   . انددرصد از کل واردات جهانی بوده     

گتـرین واردکننـده و پـس از آن         عنـوان بزر  انگلـستان بـه   . دکننـ گیری مبادالت جهانی این کاال ایفا می      شکل
سهم ایران از کل    . 1آیندشمار می  کشورهای واردکننده چای به    ترینمهممریکا و مصر از     آ ، پاکستان ،روسیه

    .درصد بوده استشش  سال مورد بررسی حدود 14طی ) واردات رسمی(واردات جهان 
  
  گیری طرح اصالح ساختار چایمروری بر چگونگی شکل .6

 ابعاد گسترش ، با به انحصار درآمدن کامل آن1362  سالویژه ازصنعت چای کشور بهعملکرد در نارسایی 
های تولید کشاورزی  فضای رقابتی به همراه موانع فنی وساختاری در عرصه و نبودِمنفی مدیریت انحصاری

و پس از  1370با شروع دهه . منتهی شدداخل تولید شده در کاهش روزافزون کیفیت چای به و صنعتی 
 این امر به همراه ویافت ی تولید داخلی، سهمیه ارزی سازمان به منظور واردات کاهش کمّ افزایش

قسمتی از منابع مالی از آنجایی که . د کاهش واردات شموجبیارانه مصوب به سازمان اختصاص ندادن 
، نظام مالی 1373ال  سبا قطع سهمیه ارزی و واردات درشد، مین میأسازمان از فروش چای وارداتی ت

 نظیرهای جاری و بازپرداخت تسهیالت دریافتی و انجام هزینهشد با کمبود نقدینگی مواجه سازمان 
   . شدروه با مشکل روبهاهبه کارخانبرگ سبز به چای خشک تبدیل کارمزد و  پرداخت بهای برگ سبز

 به  چای خارجی درصد40 ازاختالط چای داخلی وخارجی ضریب نیز سبب شد که کاهش واردات   
تقاضای در نتیجه کیفیت چای شده و بیش از پیش  کاهش موجبتغییر این ضریب . یابد درصد کاهش پنج

 
 .  ، آمار سالهای مختلف www. fao. org)فائو (سازمان خواربارجهانیسایت اینترنتی . 1
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 ۵٩   …نگاهی به عملکرد طرح اصالح ساختار چای
 فعالیت بخش خصوصی ،در این شرایط. کاهش یافت کننده که ذائقه آن با چای کیفی خوگرفته بودمصرف

با ورود مقادیر قابل . دشآزاد  1373  سالدر سال ممنوعیت 14پس از ارز در امر واردات بدون انتقال 
 ،غیررسمیهمچنین از راههای و از سوی سازمان  شده توجهی چای خارجی از طریق مجوزهای صادر

 ناکامی سازمان در .کنندگان به آن افزایش یافتموجودی چای خارجی در بازار وامکان دسترسی مصرف
 و مقادیر شروع ورود غیررسمی آن به داخل نقطه عطف تشدید و از همین سال 1375  سالفروش چای از

ین ترتیب بازار چای کشور عالوه بر مشکالت موجود ه اب. انه در انبارها انباشته شدیقابل توجهی از تولید سال
)  از اجرای طرح اصالح ساختارپیشیک سال  (1378  سالدر. قاچاق قرار گرفتمخرب  پدیده ضدر معر

 هزار تنی 90مصرف قسمت بیشتری از   و هزار تن بود75بیش از کشور داخل شده در موجودی چای تولید 
  .شدمین میأچای قاچاق تز اکشور 
نظر از  دلیل ماهیت آن، صرف بهخاصطور  و چای بهعامطور ق کاالها به ویژه اقالم مصرفی بهقاچا  

تولید نامطلوبی بر آثار  پیامدهای بهداشتی، از طریق اثرگذاری بر الگوی مصرف جامعه و انحراف این الگو،
  را به تولیدکنندگان داخلی تحمیل  تحملی شرایط غیرقابل،با ایجاد رقابت فشردهگاهی داخلی داشته و 

واردات مشروط به مجوز و  1373از پیش در سالهای ) ممنوعیت واردات(ای وجود موانع غیرتعرفه. کندمی
 گستردگی مرزهای ، رشد جمعیتال اطمینان همراه بدر سالهای پس از آن، وجود بازار مصرف بالفعل قاب

ها و رانتهای حاصل از انحصار دولتی، تغییر سیاست عرضه چای مخلوط، کاهش کیفیت سوء استفاده ،زمینی
ترین دالیل گستردگی ابعاد و دامنه مهم چای تولید داخل و در نتیجه وجود سود سرشار را می توان از

 با افزایش این عملکرد که اجتماعی و سیاسی ،های اقتصادیهزینه. رشمردقاچاق چای در سالهای اخیر ب
داران، بحران مالی ارخانهکتولیدکنندگان و مشکالت روند انباشت چای داخلی، ورود روزافزون قاچاق،

گیری سیاستهای برنامه دوم توسعه و تداوم آن در برنامه همراه بود و جهتنظایر آن و  سازمان چای کشور
 مبنایی برای ،هاکردن هزینهها و واقعی، حذف یارانهامور کردن رقابتی ، لغو انحصارات دولتیبرایسوم 

رو سازمان برنامه و بودجه وقت با بررسی مشکالت و از این. دشتغییر و اصالح نظام بهره برداری موجود 
ازرگانی آن به بخش وضع صنعت چای و واگذاری تولید و بهایی مبنی بر اصالح  پیشنهاد،ل چایئمسا

مبنی  شورای اقتصاد 420/34پس از موافقت با اصول کلی اصالحات، ابالغیه شماره . دکرارائه را خصوصی 
ای شورای  مادهؤلفه مصوبه نُهترین م مهم.عملی شد ،اجرابرای بر اصالح ساختار صنعت چای کشور 

سازی به سه روش مورد قرارداد، چایهای ه عرضه و حمایت از کارخان،خریدشیوه  تغییرشرایط و ،اقتصاد
  . بودصورت آزاد هتحت نظارت و ب

 موجـب اصالح ساختار چای کـشور بـا قـانون برنامـه سـوم              برای  همزمانی ابالغ مصوبه شورای اقتصاد        
 واگـذاری فعالیتهـای     بـرای کـردن فعالیتهـا      فـصل تنظـیم انحـصارات و رقـابتی        در   این قانون    29تدوین ماده   
دولـت  ،  ی ایـن قـانون    یـ به موجـب آیـین نامـه اجرا       . دش تولیدی سازمان چای به بخش غیردولتی        بازرگانی و 
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۶٠ 52 و 51هایمجله اقتصادی سال پنجم شماره          
تبدیل آن  و واگذاری فعالیتهای مربوط به خرید  نسبت به حذف انحصار خرید برگ سبز چای و       شدموظف  

نـسبت بـه   یم  طور مـستق  به موظف شدند از ابتدای برنامه سوم        هاه کارخان همچنین .دکنو امور بازرگانی اقدام     
 این آیین نامـه     6 ماده   به موجب  .کنندخرید برگ سبز چای از کشاورزان و انجام عملیات چای سازی اقدام             

در موفـق نبـودن    خود مسئول تولید و فروش چای بـوده و درصـورت            ،ای چ ی تولید هاه کارخان شد که مقرر  
  .دکنه آنان را به ارزش واقعی خریداری تواند چای به فروش نرفت سازمان چای می،به شرایط بازاربنا  ،فروش

  
   طرح اصالح ساختار روند عملیات اجرایی .7

که د  ش  مقرر این طرح به موجب   .  همزمان با شروع اجرای طرح اصالح ساختار بود        1379 شروع سال زراعی  
ایی واحـده بـه    سـاله تبـدیل      پـنج آزاد، طی یـک دوره      های  هطرف قرارداد با سازمان و کارخان     های  هکارخان

 هـا در   بـسیاری از کارخانـه     .نندکو تبدیل و فروش چای می     سبز  طور مستقل اقدام به خرید برگ       هشوند که ب  
اقدام  به خرید برگ سبز و تبدیل آن به چای خشک            ،بندی تعیین شده  اولین مراحل اجرا بدون توجه به زمان      

  .به اجرا درآمددر اولین سال برنامه بندی بدون توجه به دوره زمانکردند و طرح، 

ای که  اجبار دولت در خرید برگ سبز و چای خشک به شیوهتغییر نظام قبلی مبنی بربا اجرای طرح و   
ی از سوی کشاورزان و دقت بیشترتالش  ،دار بوددر آن مسئولیت خرید برگ و فروش آن به عهده کارخانه

 بـه عمـل     آوری محـصول  ها در عمـل   آوری برگ سبز و نظارت و کنترل مؤثرتری از سوی کارخانه          در جمع 
    .1 درصد افزایش یافت25-30 به میزانکیفیت چای خشک  آمد و
 پرداخـت بهـای     ،خرید برگ سـبز    نظارت و کنترل کافی بر عملکرد        نبودِدلیل  در مراحل اولیه اجرا، به      

متر از متوسط   اجبار کشاورز به فروش برگ سبز به قیمتی ک        ،  طرحزده  و اجرای شتاب  ه ها   آن توسط کارخان  
   خیر چنـد ماهـه بـه همـراه وقـوع خشکـسالی در منطقـه و الـزام آنـان بـه                      أ تـ  اقیمت پایه و دریافت بهای آن ب      

 تـسهیالت نکردن   پرداخت   وشد   کاهش درآمد و توان مالی کشاورزان        موجب ،آوری برگ استاندارد  جمع
ها را فـراهم    ی بوته بازدهی کیفی و کمّ    نیز باغهابهسازی  و  انجام عملیات زراعی زمستانه     برای  بینی شده   پیش
دلیل اشباع بازار از انواع چای خـارجی  به ،اجرای طرحچای در اولین سال محصول رغم بهبود کیفی   به .دکر

بـه   1379 شـده در سـال     درصـد از چـای تولیـد         24 بیش از    ، برای چای داخلی   ثرؤ م ی تقاضا نبودِو  ) قاچاق(
 را برای بازپرداخت تسهیالت     انزده وتوان مالی آن   را بر هم  ها  هارخاناین امرگردش نقدینگی ک   . فروش نرفت 

خیر در پرداخت بهای أدلیل تبه،  بانکینظام بدهی آنها به ن معوق ماند عالوه بردر نتیجه. دریافتی کاهش داد
ه  ب آنها کاهش درآمد کاران و چایهای  اعتراض نظیرمشکالت اجتماعی و اقتصادی     کاران،  به چای سبز  برگ  

 
  .ی، معاونت برنامه ریزی و اقتصادی، وزارت جهاد کشاورزچای، ظرفیتها، تنگناها و راه حل، )1382(غازی، موال. 1
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 ۶١   …نگاهی به عملکرد طرح اصالح ساختار چای

 8/87 حـدود    فقـط  هـا، هقسمتی از چـای تولیـدی کارخانـ       نرفتن  دلیل فروش    به .گسترش یافت  میزان بیشتری 
عنوان مانده اصل تسهیالت به     مانده به باقیو   بازپرداخت   ،تسهیالت دریافتی  میلیارد ریال    246میلیارد ریال از    
  .دشسال بعد منتقل 

خلی همچنان ادامه داشته و اجرای طرح اصالح ساختار اشباع بازار دا چای و روند واردات غیرقانونی  
ن در جلوگیری از مسئوالناتوانی  بلکه قاچاق و ، باشد چایورود غیرقانونیبرای نه تنها نتوانست مانع جدی 

شدت اثرگذار ه چای داخل بنرفتن ر فروش بو کرده را با تنگنا مواجه طرح اجرای ، تهدیدیک عنوان آن به
  .بود

داران موفق به بازپرداخت تسهیالت بار دیگر کارخانه ،1380در  درصد تولید 57نرفتن با فروش   
پایین بودن به از سوی دیگر با توجه . دشبازپرداخت کمتر از یک درصد  نشده و ازکل تسهیالت یدریافت

قاچاق تنی این کاال از محل   هزار90 شکاف بین عرضه و تقاضای حدود ،بازاردر میزان جذب چای داخلی 
 منظور جلوگیری از افزایش واردات وتشویق صادرکنندگانبهبه موجب قانون و سال  این در. مین شدأت

ز حاصل از ر درصد ا20چای از فهرست کاالهای قابل ورود از طریق مبادالت مرزی ممنوع و معادل 
  .دشبه صادرکنندگان پرداخت ، یارانه صادراتیصورت صادرات، به

ها و به صفر رساندن بدهی آنها به مین منابع مالی کارخانهأت به منظوررای اقتصاد و  مصوبه شوبراساس  
کاران منتقل چای  و تعاونیهاه کارخاناتحادیه چای انبار شده به قیمت کارشناسی به  کهمقرر شد بانکینظام 

این انتقال . دشولقی عنوان تعهدات خریداران تر شده از بدهی سازمان کاسته و بهو معادل ارزش چای واگذا
آن به انتقال دشواری کسر بدهی یک دستگاه دولتی و یاد شده و تعاونی اتحادیه و دلیل اختالف نظر بین به

طور هب. غاز شدآ 1382  سال از ابتدایمل، متوقف ماند و در عبانکینظام از سوی حساب بخش خصوصی 
 6/90 فقط که شد پرداخت هاهعتبار به کارخان میلیارد ریال ا1/1072 مبلغ 1379-1381کلی طی سه سال 

.  میلیارد ریال بوده است6/981 بازپرداخت و مانده بدهی آن حدود 1381  سالمیلیارد ریال آن در پایان
موفق به دریافت بهای برگ سبز  ماه 6 تا 5پس از کاران خیر همراه بوده و چایأ با تاغلبپرداخت تسهیالت 

  . نددخود می ش
 بخشی از چای تولیدی و به نوعی به نرفتن از اجرای طرح و فروش حاصل دامنه مشکالت با گسترش  

 درت وزیران ئ رسیدن اجرای چهار ساله آن در دستیابی به اهداف مورد نظر، به موجب مصوبه هیبستبن
 این براساس. دشاصالح ) 1379سال مصوب ( قانون برنامه سوم 29نامه اجرایی ماده یینآ 1383سال 
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۶٢ 52 و 51هایمجله اقتصادی سال پنجم شماره          

 کیفیت برگ سبز و اصالح و یهای تولید، ارتقااعتباراتی به منظور بهبود شیوهای هشت مادهاصالحیه 
واردات چای خارجی در چارچوب مقرر شد همچنین . به مدت پنج سال اختصاص یافت اهباغبازسازی 
 .یاد شده شودارات مین اعتبأچای، صرف تدست آمده از واردات التفاوت بهبهآزاد شده و ماای نظام تعرفه

 منحل و وظایف غیرحاکمیتی آن به سازمان مرکزی تعاون 1383سال تا پایان  بایستمیسازمان چای 
  .روستایی ایران و بخش غیردولتی انتقال یابد

 هزار تن چای خشک 6/238 هزار تن برگ سبز و 1040حدود به طورکلی طی سالهای اجرای طرح   
در )  درصد5/55( هزار تن 8/139 ،نیز صادر و از کل تولید)  درصد4/17(هزار تن  6/41حدود . دشتولید 

و مصرف کل کشور طی سالهای اجرای مانده باقی با توجه به میزان چای .نرفته باقی ماندقالب چای فروش 
عبارتی با به. مین شده استأمصرف همچنان از انواع چای خارجی تبیشترین مقدار واضح است که  طرح، پر
 روند فروش تولید داخل پس از کسر صادرات، اختالف بین مصرف کل و عرضه از منابع رسمی کاهش

افزایش یافته و با توجه به سهم اندک واردات بخش خصوصی، متوسط میزان چای قاچاق طی سالهای 
د از  درص81انه بیش از یین ترتیب ساله ا ب.کرد هزار تن برآورد 75انه حدود یسالتوان  را میاجرای طرح

  .مین شده استأکل مصرف از شبکه های غیررسمی ت
 
 

  درصد–هزار تن          ولید، فروش و صادرات چای طی سالهای اجرای طرح وضع ت. 4 شماره جدول    

تولید   سال
  برگ سبز

نرخ 
  رشد

تولید چای 
  خشک

نرخ 
 صادرات  رشد

سهم از 
کل 
  تولید

چای 
خشک 

نافروش 
  مانده

سهم از 
کل 
  تولید

1379  197  4/29-  2/45  8/30-  5/18  9/40  11  3/24  
1380  259  5/31  1/59  8/30  6/9  2/16  5/33  1/56  
1381  215  17-  7/48  6/17-  5/8  5/17  5/33  7/68  
1382  252  2/17  58  1/19  5  6/8  8/50  6/87  
1383  118  2/53-  27  4/53-  -  -  11  7/40  

  5/55  8/139  4/17 6/41 --  6/238  --  1040  جمع دوره
 .مدیریت طرح و توسعه، )1382(سازمان چای کشور: أخذم    
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 ۶٣   …نگاهی به عملکرد طرح اصالح ساختار چای
   1379-83 مصرف کل و چای قاچاق طی سالهای ،مقایسه تولید، واردات، چای فروش رفته . 5جدول شماره      

 درصد -هزارتن                                                                                                                                   

نسبت قاچاق به  **قاچاق  مصرف کل *چای فروش رفته  واردات  تولید  سال
  مصرف کل

1379  2/45  1/31  7/15  1/89  3/60  7/67  

1380  7/59  --  6/16  9/90  3/74  7/81  
1381  7/48  --  7/6  4/92  7/85  7/92  
1382  58  --  2/2  4/93  2/91  6/97  
1383  27  5/14*** 16  3/94  1/64  68  

  5/81  1/75  92  4/11  5/5  6/47  متوسط دوره

   مدیریت طرح و توسعه، )1382 (سازمان چای کشور: مأخذ     
  .  استفروش نرفته ارقام چای فروش رفته حاصل جمع جبری تولید، صادرات و چای *   
  . ده استم آدستهبالتفاوت مصرف کل با حاصل جمع چای فروش رفته و واردات  مابه**  

  .1383کنندگان و تولیدکنندگان، تا تاریخ منتهی به دی  سازمان حمایت مصرف:مأخذ ***   

  
   و بررسی دستاوردهای حاصل از آنارزیابی طرح اصالح ساختار. 8

  عنــوان یــک برنامــه انتقــال و واگــذاری امــور بازرگــانی و تولیــد چــای بــه  طــرح اصــالح ســاختار چــای بــه
  چای و افزایش مورددولت در    دنبال عملیاتی کردن سیاستهای کاهش و رفع انحصار       و به بخشهای غیردولتی   
های انتقال مجدد تقاضای جامعه به سـمت چـای تولیـد             ایجاد زمینه  ، تولید داخل  ی کردن کیفیت و قابل رقابت   

متکی بـه   های   از شیوه های سنتی و انحصاری به شیوه        انتقال ،ن فرصتهای ورود غیررسمی   کرد محدود ،داخل
طور کامل نیافتن اهداف یاد شده به    تحقق   دهندهنشانبررسی دستاوردهای آن    . سازوکارهای بازار بوده است   

های افزایش مشارکت بخشهای غیردولتـی در فعالیتهـای مربـوط بـه چـای               شکست طرح در راستای برنامه     و
ام تدوین اهداف و ابزارهای اجرایی و       هنگدر  نگری   فقدان واقع  درتوان  میترین دالیل این امر را      مهم .است
  . کرد بازدارنده ساختار کشت وتولید چای درکشور جستجو مسائلبه توجهی بی

های بازرگانی و تولید ایـن محـصول محـدود    حوزه  دخالت مستقیم دولت در  ،در راستای اجرای طرح     
طـرح بایـد بـه      کـامی   ناررسی دالیـل    در ب . نتایج آن لزوماً همان دستاوردهای مورد انتظار نبوده است        اما   ،دش

، )بـرگ سـبز   (یندهای کشاورزی تولید چـای      انادیده گرفتن اقدامات الزم در زمینه بهسازی فر       مواردی نظیر   
اهـداف، نتـایج مـورد انتظـار و         مـورد   رسـانی در     اطـالع  نبـودِ زده،  بنـدی و اجـرای شـتاب       به زمان  توجهیبی

 حمایـت   بـرای تمهیـدات الزم    نکـردن   یندهای اجـرا، اتخـاذ      افر نظارت وکنترل الزم بر      نبودِچگونگی اجرا،   
نظایر آن اشاره های انحصاری به شرایط بازار، تداوم قاچاق و از شیوه  انتقالدرآمدی از کشاورزان در جریان      

  .کرد
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۶۴ 52 و 51هایمجله اقتصادی سال پنجم شماره          

یری از ورود گجلـو بـرای  عضویت سازمان چای در ستاد مبـارزه بـا قاچـاق کـاال             نظیر  رغم اقداماتی   به  
چارچوب طرح اصالح سـاختار در      گذار در   دهنده ناموفق بودن قانون   نشان آن، روند فزاینده    غیررسمی چای 

مین أ تـ  ،ای که در سال پایـانی اجـرای طـرح          به گونه  .بوده است رسمی چای   ورود غیر جلوگیری از گسترش    
انـسته  یـن ترتیـب اجـرای طـرح نتو        ه ا ب. استورد  آ هزار تن از مصرف کل از محل قاچاق قابل بر          64بیش از   

 از انـواع چـای قاچـاق بـه اشـباع       همچنـان و بـازار کـشور      به وجود آورد    مانعی در ورود غیررسمی این کاال       
بنـدی  قابـل دسـته  زیـر  ترین نقاط قوت و ضعف آن به شـرح  طور کلی در ارزیابی طرح، مهمهب .رسیده است 

  است
  

  نقاط قوت -الف 
 ،های مشارکت و تقویت تشکلهای صنفیفراهم شدن زمینه •

 ،فراهم شدن زمینه های کاهش دخالت و تصدی مستقیم دولت در امور مربوط به تولید و بازرگانی •

در سازوکار انگیزشـی     ایجاد فرصت برای افزایش حضور صادرکنندگان در بازارهای جهانی از طریق           •
 ،یارانه صادراتی

  ها،هایجاد نسبی فضای رقابتی بین کارخان •
 .چای خشکو بهبودکیفی برگ سبز  •

 

 نقاط ضعف -ب

 ،یند اجرای طرحاثر دولت در فرؤحذف نظارت و حاکمیت م •

 پایبنـد  کـاری و بندی مناسب برای اصالح ساختار هر یک از زیربخشهای فعالیت چای           برنامه زمان  نبودِ •
 ،زده آنن تعیین شده در طرح و اجرای شتابماسبه زنبودن 

 ،لندمدتثر بهبود کیفی چای در بؤابزارهای منکردن بینی پیش •

منظور افزایش مقیاس تهای ساختار کشاورزی بهتمهیدات عملی برای کاهش محدودینکردن بینی پیش •
 ها،ها و یکپارچه سازی، اصالح و نوسازی باغبهره برداری

  اجـرای طـرح و در نتیجـه سـردرگمی          راسـتای های اطالع رسـانی و بـسترسازی در          برنامه اجرا نکردن  •
 ،دارکار و کارخانهچای

 . طول مدت اجرااز روند اجرا و اصالح روشها در ) انهیسال(ارزیابی مقطعی ودِ نب •
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 ۶۵   …نگاهی به عملکرد طرح اصالح ساختار چای

 بنـدی کلـی   در یـک جمـع  چـای  صـنعت   حاصل از اجرای طرح اصـالح سـاختار   جنتایمورد آنچه در     

تنظـیم مجـدد   جـایگزین نـشدن روشـهای مـؤثر و     مد چهـل سـاله و   آ برهم خوردن نظم ناکار  ،توان گفت می
 در حقیقـت بـه   ،عنوان آنرغم این طرح به.  در چارچوب طرح بوده استیاقتصادمسائل بر مناسبات حاکم  

 امـور بازرگـانی و تولیـد چـای           جلب مشارکت بخشهای غیردولتی در     ی با  تغییر روش عمل   برایمثابه اقدامی   
قـال  وقـوع پیوسـت، انت   بـه در عمـل آنچـه  .  نه یک برنامه بلندمدت اصالح ساختار به معنـای واقعـی آن      ،هبود

ی بخشهای غیردولت  زده و معیوب تصدی امور بازرگانی و تولید چای از حیطه وظایف سازمان چای به              شتاب
تـوان بـه ایـن دسـتاورد درقالـب           نمی ولید  شعنوان یکی از اهداف اصلی محقق       بهبود کیفیت چای به   . است

 مــی گن و ســردرویــژه آنکــه در ســایه اخــتالالت حاصــل از اجــرای آبــه. کــرداجــرای یــک طــرح بــسنده 

طـرح اصـالح سـاختار    . نیـست بلندمـدت قابـل اعتمـاد       کاران، تداوم این نتیجه در    ویژه چای داران به کارخانه
ایـن  عبارت دیگر به. تحقق اهداف مورد نظر نامیدبرای  رسیده بستتوان یک برنامه به بنمی چای راصنعت  

ور ناموفق و در تنظیم مناسـبات قابـل اطمینـان در            تجربه آزادسازی تولید و بازرگانی چای کش      عنوان  بهطرح  
  . بازار این کاال ناکام بوده است

  
  های پیشنهادیراهکارها و توصیه .9

ــهبــرای  ــازار ایــن کــاال   اصــالح ســاختارچای ب ــر ب    ازبعــضیمعنــای واقعــی آن و بهبــود مناســبات حــاکم ب
  :عبارتند ازترین راهکارهای کاربردی مهم
 نظـام   نظیـر عنوان محدودیتهای ساختاری    ی در ایران با چالش های اساسی به        کار  فعالیت به دلیل اینکه   •

ها و بازدهی غیراقتصادی آنها، فرسودگی و قدیمی بودن تجهیزات غیریکپارچه و سنتی کشت، کهولت بوته
ی هـا از هرگونه اقدام در اصالح سـاختار الزم اسـت برنامـه           بنابراین پیش   رو است،   هروبنظایرآن  وری و   آفر

 دسـتیابی  بـرای فضای الزم ایجاد با هدف رفع یا کاهش محدودیتهای موجود و      موارد یاد شده    اصالحی در   
برداریها، بهسازی و سازی بهرههای یکپارچهبرنامهبه همین منظور با اجرای .  شوداجرابا کیفیت بهتر به چای   

آوری بـرای   فـن هـای بهبـود     زمینـه  کـردن سـو و فـراهم    های آبیـاری از یـک     ، برقراری سیستم  هانوسازی باغ 
تواند در تحقـق     از سوی دیگر می    هاه تجهیز، نوسازی و بازسازی کارخان     ه وسیله بوری چای   آفرآیندهای فر 

 .ثر باشدؤاین مهم م

تـدوین و  در نتیجـه  ، اسـت به موقع منابع مـالی مـورد نیـاز    نشدن مین  أ طرح ت   این یکی از دالیل ناکامی    •
از الزامـات اجـرای طرحهـای    ) مقـدار الزم منـابع  موقـع و بـه  مین بـه أت(ق این امر   ای تحق هبینی سازوکار پیش

 . استاصالح ساختار 
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۶۶ 52 و 51هایمجله اقتصادی سال پنجم شماره          
ها در ناموفق بودن بعضی از این تجربه آزادسازی و اصالح ساختار و   هایبهبا توجه به جدید بودن تجر      •

های اصالح سـاختار    هکمیت دولت در مراحل مختلف برنام     ثر نظارت و حا    مؤ بینی سازوکارهای ، پیش ایران
بینی جریان نظارتی بر حسن اجـرای مـصوبات قـانونی طـرح از              رغم پیش به. ضروری و اجتناب ناپذیر است    

 اینبینی تقویت نقش نظارتی و کنترلی دولت در پایان دوره انتقالی، همچنین پیشو طریق کمیته تعیین شده 
 خروج مراحل اجرایی از مسیر مورد نظـر بـوده    نتیجه آن شدکه اجرا ، نظارت و کنترل   بدونطرح در فضای    

ای در چارچوب   چهای ساختار   د نظارت و کنترل دولت بر حسن اجرای برنامه        شو پیشنهاد می  بنابراین. است
  .مورد نظر قرار گیردهای آتی در چارچوب برنامههمچنین و  29آیین نامه جاری ماده 

های اصالح سـاختار چـای در مراحـل         ایی برنامه یندهای اجر ابه منظور شناسایی نقاط قوت و ضعف فر        •
 حاصـل از اجـرای   شود نتایج پیشنهاد می  ،مختلف و تقویت نقاط قوت و کاهش و حذف ضعفهای احتمالی          

مورد بررسی و ارزیابی کارشناسانه قرار گرفتـه و در صـورت لـزوم     ) انهیسال(صورت مقطعی   این برنامه ها به   
 .شودتحقق اهداف مورد نظراصالح راستای  ابزارها و روشهای مورد استفاده در

  کـردن رسـانی و آگـاه   اطـالع  های جـاری،   برهم زدن شیوه   برای از هر گونه اقدام       پیش رسدبه نظر می   •
 و  هـا دن زمینـه  کـر نیازمند فـراهم    نجام اقدامات اصالحی    ا.  الزم و ضروری است    ،جامعه و دست اندرکاران   

 . ی در مورد اهداف، فرایندهای اجرا و نتایج آن قابل دستیابی استرسان با اطالعزیرا  مناسب است بسترهای

 داخلـی و کـاهش تقاضـای    با کیفیـت کننده ایرانی به مصرف چای    منظور انتقال مجدد ذائقه مصرف    به •
مدت کوتاهدر الزم است مدت برای بهبود کیفیت چای،    ، عالوه بر اقدامات بلند    )قاچاق( انواع چای خارجی  

 کـه از مجـاری رسـمی وارد          چای خـارجی   اختالط با یر افزودن اسانسهای مجاز و بهداشتی،       اقداماتی نظ نیز  
 های عمومی به مضرات و مخاطرات بهداشتی مصرف چای قاچـاق و   رسانی در رسانه  تبلیغ و اطالع  ،  شودمی

 .ن قرار گیردجدی در دستور کار مسئوالطور به نظایر آن

غیررسمی چای، مبارزه جدی با هرگونـه قاچـاق و اتخـاذ            کردن واردات   محدودمنظور جلوگیری و    به •
هـای امنیتـی در نقـاط       ن ایـستگاه  کـرد دایرنظیـر    با این پدیده،     رویاروییمنظور  مد و عملی به   آتمهیدات کار 

 .ن ضرورت تام داردمختلف مرزی و در نهایت عزم جدی دولت و مسئوال

رد تسهیالت واعتبـارات تخصیـصی،      َک هزینه ثر بر ؤایجاد اهرمهای نظارتی م   برای  اتخاذ تمهیدات الزم     •
 .نظر اصالحات یندهای موردامنظور هدایت این تسهیالت به فربه

به فروش رساندن چای داخل و افـزایش  برای  بستر الزم منظور ایجادحمایت از صادرکنندگان چای به  •
 .ترمرغوبچای برای تولید  نگیزها

منظـور  خـش چـای بـه     های صنفی در ب    تشکلها و اتحادیه   های فعالیت و گسترش زمینه   حمایت از ایجاد   •
 .نانآکمک به آنها و ایجاد فضای رقابتی و احقاق حقوق صنفی 
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 ۶٧   …نگاهی به عملکرد طرح اصالح ساختار چای
هـای  برنامه منظور تجهیز مالی  تقال درآمدهای حاصل از واردات به     تقویت ابزارهای قانونی هدایت و ان      •

 .مدیریت و بهسازی فرآیندهای تولیدبهبود 

 .کاریمناطق چای  و سطوح زیرکشت درهاهین توزیع کارخانکمک به برقراری تناسب ب •

 . بهسازی، نوسازی و تجهیز این واحدهابرایپرداخت تسهیالت واعتبارات ارزان به واحدهای صنعتی  •

هـای  برنامـه   که این معن ه ا  ب ،های اصالحی مراحل و برنامه  از  بین هر یک     ثرؤهای ارتباطی م  ایجاد حلقه  •
 .اجرا شودچای صنعت عنوان یک سبد سیاستی در راستای اصالح ساختار بهطور همزمان اصالحی به
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۶٨ 52 و 51هایمجله اقتصادی سال پنجم شماره          
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