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  در پنل ميز پسته در اجالس شوراي جهاني خشكبار مطرح شد:

  پسته رقيبي ندارد
 شركت ازبرگزار شد. رامين يوسفي  شوراي جهاني آجيل و خشكبار ميز پسته در روز دوم اجالس

نمايندگاني از  ،عهده داشت و اعضاي پنل جلسه را بر مديريت) Persian Dynasty( پرشين داينستي
ي واندرفول)، ايتاليا (جوزپ و بادام ايران (اميرعلي عسگراوالدي)، آمريكا (مايكل هومن از شركت پسته

)، تركيه (سركان گورگولو) و چين (چنگ هونگ شوراي جهاني آجيل و خشكبارنايب رئيس  كالگاني
  كي) بودند. 

 ، چالش هاي فعلي پيش روي صنعتدستور جلسه شامل بررسي وضعيت صنعت پسته، عرضه و تقاضا
و پيش بيني بروز آنها در آينده، وضعيت بازارهاي فعلي پسته و پتانسيل هاي بازارهاي جديد و در 

  حال شكل گيري و در نهايت پرسش و پاسخ از اعضاي پنل بود.

ته پستوضيحات خود را با معرفي پسته و فوايد آن آغاز كرد. بعد از معرفي ارقام تجاري  مجري پنل
(ارقام اكبري، احمدآقايي، فندقي و كله قوچي از ايران، رقم كرمان كاليفرنيا از آمريكا و رقم آنتپ 

از تركيه) وضعيت توليد و صادرات در سال جاري را ارائه داد و تخمين توليد سال آينده را به سمع 
 ؛نل اختصاص يافتو نظر حضار رساند. پايان ميزگرد به بخش پرسش و پاسخ از افراد حاضر در پ

 .كه در ادامه با جزئيات آن آشنا مي شويد
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  از سمت راست: سركان گورگولو، مايكل هومن، جوزپي كالگاني، اسداهللا عسگراوالدي، اميرعلي عسگراوالدي، رامين يوسفي، چنگ هونگ كي

  

  نعت پسته در چه جايگاه و مرحله اي است؟ص
در حال رشد است كه با نگاه به آمار محصول سال بدون شك صنعت پسته، صنعتي  -ايكل هومنم

  مي بينيم پسته كاليفرنيا به مسير رو به رشدي كه آرزو داشتيم بازگشته است. 2016
ولي در حال حاضر به  ،طي چند سال گذشته به دليل خشكسالي با كاهش محصول مواجه بوديم

درصد افزايش مي يابد كه مي توانيم افزايش  7تا  5رشد درستي برگشته ايم. ساالنه سطح زير كشت 
 هاي آتي انتظار داشته باشيم. بنابراين ما نسبت به موقعيتي ميانگين توليد محصول آمريكا را در سال

داشتيم و همچنين  خوبيري توليد كه صنعت پسته در آن قرار دارد هيجان زده هستيم. در سال جا
در سالي متعادل از نظر عرضه و تقاضا و رو به كالً و  رضايت بخش بودتقاضا نيز  وضعيت كه ديديم

 . به سر مي بريمپيشرفت 
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مطمئناً بازار رشد داشته است، چرا كه مي بينيم كشورها سال به سال  -والديامير علي عسگر ا
انگونه كه شما هم در نمودارها نشان داديد توليد، بازار و واردات پسته بيشتري وارد مي كنند و هم

افزايش پيدا مي كند و مي بينيم كه سال به سال توليد هستند. به روشني  رشدهمگي در حال 
  و مشتريان جديد اضافه مي شوند.  بازارهاي مصرف

ترش و گسو توليد پسته در تركيه سال به سال در حال  بارورسطح زير كشت  -سركان گورگولو
آمريكا ثبات بيشتر قيمت ها بوده است. خوشبختانه در افزايش توليد در  از پيامدهايافزايش است. 

تركيه نيز شاهد اين اتفاق بوده ايم، به خصوص در بازار خرده فروشي اين مساله دلگرم كننده است. 
بازارها ثبات بيشتري پيدا كند و باعث افزايش  ها و قيمت عيتوض سال آتي 5طي انتظار داريم 

  عرضه و تقاضا شود.
نزديك  2016در سال  ن سال به سال در حال افزايش است.چي بهواردات پسته  -چنگ هونگ كي

 دو برابر افزايش داشته است. 2015هزار تن پسته به چين وارد شده است كه نسبت به سال  104به 

ا، ايتاليا، اسپانيي دليل دعوت از من در پنل پسته اين است كه من نماينده  -نيجوزپي كالگا
تونس، يونان، ازبكستان و مراكش هستم. هرچند كه توليد پسته در اين كشورها به اندازه آمريكا، 

مي  را نشان مي دهد كهدر حال افزايش مي باشد و روندي خارق العاده  اماايران و تركيه نيست 
  اين كشورها را پوشش دهد.تقاضاي داخلي  تواند

 
  هاي اخير چگونه بوده است؟ روندهاي فروش در سال

هزار تن خواهد  270به بيش از  2016براي پسته كاليفرنيا فروش سال محصولي  -مايكل هومن
برابر افزايش نسبت به بارگيري هاي سال گذشته است، علت عمده آن  2رسيد كه نمايانگر بيش از 

مين كنندگان و أها به دليل افزايش توليد بوده است. در زنجيره عرضه، ت اهش سطح قيمتهم ك
تمايل فوق العاده اي كه براي  چرا كه ،هستندهمكاران ما در بخش خرده فروشي همه هيجان زده 

  . ه استموجب افزايش تبليغات و نتيجتاً فروش بيشتر شد هپسته بوجود آمد
 ،تركيه اصوالً صرف مصرف داخل مي شود و به دليل نوع و ارقام پستهتوليد  -سركان گورگولو

صادر مي شود. با توجه  )مواد اوليه ساير محصوالتمصرف صنعتي (ميزان بسيار محدودي به عنوان 
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 ،به افزايش توليد ايران و آمريكا، عرضه به اندازه كافي وجود دارد و با فعاليت هاي بازاريابي آمريكا
سال آتي هم ادامه خواهد داشت  5دنيا رو به افزايش است. بنابراين اين رويه طي  مصرف پسته در

  .بودو تقاضا نيز متناسب با عرضه با رشد روبرو خواهد 
ثير قيمت ها است و أوضعيت بازار چين متفاوت است. فروش به شدت تحت ت -چنگ هونگ كي

سته پخريد ت مناسب باشد خريداران به بازار تمايل به محصوالت با قيمت پايين دارد. چنانچه قيم
ارجحيت  )Huller-runها پسته ناخندان و يا ميداني ( و در صورت باال بودن قيمتتمايل دارند خندان 

. امسال بازار به دليل عدم ثبات، تمركز بر روي رقم يا اندازه خاصي نداشته است. اين پيدا مي كند
آمريكايي ارزانتر  21-25كار مي كنيم. اگر بگوييد پسته ويژگي بازار چين است و ما بر اساس قيمت 

    آمريكايي به چين سرازير مي شود.   21-25حجم زيادي از پسته هاي  ،ايراني است 30-32از 

من تنها راجع به روش ايراني صحبت مي كنم. با نگاه  ،در رابطه با فروش -اميرعلي عسگراوالدي
درصد محصول در پايان سال باقي  10محدود است و حداكثر  به آمار مي بينيم مانده انبار هميشه

مي ماند. ذهنيت ما ايراني ها اين است كه محصول را هر طور شده به فروش برسانيم كه در نتيجة 
  چه كم، مانده انبار زيادي در پايان سال نخواهيم داشت. باشدآن چه محصول زياد 

ايران دارد و در ذهن ايراني ها نهادينه شده كه تا  اين مساله ريشه در هزاران سال سابقة تجارت در
پايان سال بايد محصول تمام شود. پس مهم نيست آمريكا محصول زيادي داشته باشد يا نه، ايراني 

درصد قيمت باالتر بازار محصول خود را پيدا خواهند كرد و اين در ذهن ايرانيان تبديل به  10ها با 
  تا پايان سال تمام شود.يك قانون شده كه موجودي بايد 
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  آيا مي توان بين مصرف پسته و ديگر مغزجات ارتباطي ديد؟

به اعتقاد من پسته كااليي منحصر به فرد است و ما نمي توانيم آن را با ديگر  -وزپي كالگانيج
رشته بمغزجات نظير بادام، بادام هندي، فندق و يا حتي گردو مقايسه كنيم. پسته همچنان با پوست، 

و يا خام مصرف مي شود. به عقيده من رقابت زيادي بين پسته با ديگر مغزجات وجود ندارد و  شده
در عوض چيزي كه مهم است ثبات بيشتر در قيمت ها است، چرا كه پايداري قيمت ها طي ده سال 

. بنابراين نياز است كه هميشه پسته را مي شودگذشته ثابت كرده كه موجب افزايش مصرف پسته 
  ي قفسه فروشگاه ها با يك قيمت منطقي داشته باشيم.رو

در خصوص بي نظير بودن پسته با آقاي كالگاني هم عقيده ام. پسته يك ميان وعده  -مايكل هومن
ه چرا ك ،(اسنك) محسوب مي شود و تجربه ثابت كرده در بين ميان وعده ها، پسته بي همتا است

  ده و مصرف مي كند.كرآن را پوست  فرد وقت گذاشته، دانه دانه
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صرف مو اين مبين اين واقعيت است كه  تقاضا بيشتر شدقيمت  كاهش ديديم كه با 2016در سال 
ته پسي خواهد داد. اميدواريم كه عرضه  و تبليغات بيشتر پاسختر  مناسبهاي  به قيمت كننده

ت منحصر به فرد لذچه بيشتر افزايش دهيم و از اين تجربه مصرف كننده را هر مبتني بر سليقه
 ببريم.

به نظر من عرضة پايدار و با كيفيت و با ثبات براي بازار چين بسيار مهم است.  -چنگ هونگ كي
ي فروشندگان از ما ماوقات  بعضيهر چند مساله بزرگي به نظر مي رسد ولي قابل دستيابي است. 

يداني را شامل مي شوند. چرا پسته هاي بارگيري شده به مقصد چين طيفي از خندان تا م پرسند
رنده خريدار تصميم گي در واقع اين ويژگي بازار چين است، چرا كه در بازار چين در پاسخ بايد بگويم

شته كن ها) و توزيع كننده ها است . بازار چين دست شركت هاي فرآوري (بركنندهمصرف است نه 
يمت هاي دليل قه كامالً طبيعي است كه بگويند به دليل گراني نمي خواهيم بخريم يا اينكه ب پس

  است.موضوع در چين بسيار مهم منطقي مايل به خريد هستيم. اين 
  

  آيا سفارشات پسته بر اساس كشور يا فرهنگ ها متفاوت است؟
سته در پوست. برخي كشورها براي پ خصوصاً ؛بسيار متفاوت است ،بله -اميرعلي عسگر اوالدي

پسته ايراني و برخي ديگر آمريكايي را ترجيح مي دهند. به عنوان مثال هند بازاري ويژه براي پسته 
ايراني است. طعم و مزه پسته ايراني موجب شده كه بطور سنتي هندي ها اين پسته را شديداً ترجيح 

هندي ها باز هم خريدار  در هر صورت برود، دهند و اهميتي ندارد كه قيمت آن در هند باال يا پايين
  پسته ايراني خواهند بود.

در كشورهاي خاورميانه پسته ايراني جايگاه ويژه اي دارد. در حال حاضر فروش پسته ايراني در 
رف براي در بسياري از كشورها ح توليد پسته أاست. بنابراين مبد بيشترمقايسه با پسته آمريكايي 

فتن دارد. تنها يك نكته اينكه بعضي از كشورها دنبال قيمت هستند كه البته آنها نيز تغيير مي گ
كنند. به عنوان مثال چرا وقتي قيمت ايران نسبت به آمريكا پايين تر است، آنها از آمريكا خريد مي 

بسيار  أبدبنابراين م يك كاالي خاص با شرايط خاص هستند.كنند؟ نكته اين است كه آنها دنبال 
 مهم است.
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براي تركيه ترجيح مي دهم كه در رابطه با ارقام پسته صحبت كنم. در تركيه  -سركان گورگولو
م هتجاري  يآنتپ به عنوان رقم ."سيرت"و  "آنتپ"داريم؛ اصلي  واريته دوبراي پسته در پوست 

، هم در صنعت شكالت سازي تركيه مصرف مي شودبه صورت ميان وعده (اسنك) در داخل تركيه 
  طعم بهتري دارد.  و نسبت به آنتپ سيرت شبيه به رقم اكبري استكاربرد دارد. 

واريته داريم كه زمان هاي برداشت آنها متفاوت است. به عنوان مثال  چندبراي مصرف صنعتي نيز 
صنعت باقلوا و شيريني پسته ي سبزي داريم كه در بازار باالترين قيمت را دارد و بطور عمده در 

جوالي زماني كه مغز به اندازه كافي رشد نكرده و سبز ماه سازي كاربرد دارد. اين پسته را اوايل 
كه بصورت دو پوست شده براي  نام دارد "مرداوي"است برداشت مي كنند. رقم ديگري كه داريم 

  صادرات مورد استفاده قرار مي گيرد. 

كاربردهاي پسته در سراسر جهان افزايش داشته است؛ از مصرف به عنوان ميان  -جوزپي كالگاني
وعده (اسنك) تا صنايع غذايي نظير شكالت سازي و بستني سازي را در بر مي گيرد. به صورت روز 

ر د شوراي جهاني آجيل و خشكبارافزون با افزايش تقاضا براي پسته مواجه هستيم. شايد بهتر باشد 
تنها پسته با پوست بلكه بصورت مغز را با توجه به آينده روشن مغز نيز در نظر داشته  بحث آمار نه

باشد. زيرا مغز آن قسمت از پسته است كه مصرف كننده به آن نياز دارد و توليد آن سريعاً موجب 
دارد مغز به كردن چرا كه برخالف پسته با پوست كه نياز به پوست  ،افزايش مصرف خواهد شد

  راحتي و مستقيماً مصرف مي شود. 
يتاليا است، چرا كه به دليل ر حال بازگشت به صنعت مارتادالي (نوعي سوسيس) اپسته مجدداً د

 را مي پسته يقيمت باال مدتي از اين صنعت حذف شده بود. در حال حاضر دوباره در مارتادال سبز
اي هر كيلو به فروش مي رسد. هر چند قيمت بااليي يورو به از 45تا  40بينيم كه با قيمتي بين 

. اين اردكاربرد دنيز سازي دارد ولي مصرف كنندگان استقبال مي كنند. پسته در صنعت شيريني 
  موضوع مهمي است كه بازار بزرگي را مي گشايد.

، باركشوراي جهاني آجيل و خش صورت گرفته توسط ،مصرف آناليزهاي آماريبا استناد به مطالعات و 
ميليارد نفر به آجيل هاي درختي دسترسي دارند و براي سال  1,5در حال حاضر جمعيتي در حدود 

ميليارد از جمعيت جهان مصرف كننده آجيل  3تخمين مي زنيم كه نزديك به  2035تا  2025هاي 
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 نپسته باشند كه به عنوان يك آجيل دلپذير مورد عالقه مردمان با فرهنگ ها و سن ها خصوصاً
  مختلف است.

  رقباي مستقيم و غير مستقيم پسته كدامند؟

يان مبادام هندي و ديگر ابت با ديگر آجيل ها مثل بادام، رقابت مستقيم يعني رق -مايكل هومن
با ارزش غذايي بسيار باال  آجيليمي دانيم مغزجات  هاي آجيلي كه با پسته رقابت مي كنند.وعده 

براي همه افراد مفيد و سالم محسوب مي شوند. با نگاه به مساله از اين جنبه مي بينيم كه در اين 
رقابت دوستانه هر كدام به سهم خود در جهت رشد مقولة ميان وعده هاي آجيلي تالش مي كنيم 

چرا كه همه آنها  ،داريمزير نظر  و وضعيت توليد و بازار ساير مغزجات و آجيل ها را نيز به دقت
  رقبايي سالم براي پسته محسوب مي شوند.

ساير ميان وعده هاي شور را مد نظر قرار دهيم؛ محصوالتي نظير  بايد در رابطه با رقابت غير مستقيم
اگرچه اين محصوالت رقابت مستقيم با پسته  و شور. ترد اسنك هايچيپس سيب زميني و ديگر 

اما بايد به آنها مثل يه فرصت نگاه كرد و با شناساندن ارزش غذايي باالي پسته آن را به  ،ندارند
  عنوان اسنك جايگزين به مصرف كنندگان بيشتري معرفي كرد.

همانطور كه آقاي كالگاني  ،از نقطه نظر توليد هيچ رقابتي وجود ندارد -اميرعلي عسگر اوالدي
فرد است كه تحت هر شرايطي بازاري كه خريدار آن باشد را ه اشاره كردند پسته محصولي منحصر ب

  پيدا مي كنيم.
البته ممكن است مطالعات بهتري در آمريكا در اين مورد انجام گرفته باشد ولي چيزي كه ما مي 
بينيم اين است كه تحت هر شرايطي اگر قيمت ما حتي باالتر باشد هم اين رقابت (به عنوان مثال 

  وجود نمي آورد.ه تر باشد) تداخل زيادي با ما ب ا بادام زميني ارزاناگر بادام هندي ي

  

به نظر شما آيا گرايشات اخير راجع به توليد محصوالت ارگانيك براي صنعت پسته مثبت 
  بوده يا منفي؟
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ولي به نظرم عرضه كافي نيست.  ،روند فروش محصوالت ارگانيك مثبت است -سركان گورگولو
صنعت ميان وعده عرضه مي شود، اما اين  بهاز تركيه، اسپانيا و ايران مقداري محصول ارگانيك اوالً 

ميزان با نيازهاي بازار مطابق نيست. توليد اسپانيا تا حدودي مطابقت دارد ولي بسيار محدود است. 
دي چرا كه توليد بسيار محدو ،ديگر مبادي نيز براي صنعت ميان وعده خيلي شناخته شده نيستند

ولي با موانعي از طرف آمريكا مواجه است.  ،دارند. ايران نيز در اين جهت تالش هايي انجام مي دهد
ر مي رسد. بنابراين حتي اگ صنعتيمحصوالت ارگانيك كشورهاي آسياي ميانه نيز تنها به مصرف 

توسعه پيدا كند تا صرف صنعتي مبازار اول پتانسيل آن هم وجود داشته باشد به نظرم بايد 
جاري بدين معني كه در بازارهاي ت ؛بادي بتوانند وارد آن بازار شوندتركيه و ديگر مدر توليدكنندگان 

است و به همين علت است كه من اصلي ترين چالش را در اين حجم كم صنعتي  مصرف بخش
  مي بينم. قسمت

نيك و تقاضا براي مغزجات ارگانيك همانطور بطور كلي صحبت در مورد بيو ارگا -جوزپي كالگاني
سال اخير كمي بازگشت  3طي  اما ؛يش بيني مي شد، رو به افزايش استسال گذشته پ 10كه طي 

نظر مي گيريم. شركت من در زمينه  درصد در 10تا  8به عقب داشته ايم. امروز ميزان تقاضا را 
ي كه چالش امات نيز بسيار باال است، محصوالت ارگانيك متخصص است و تقاضا براي اين محصوال

. نسبت به عرضه بسيار فراتر است براي محصول ارگانيك ، زيرا تقاضااست عرضه هميشه وجود داشته
با در نظر گرفتن اينكه تقاضاي اصلي از چين مي آيد به شدت كشورهاي توليد كننده را به رفتن به 

در گذشته با بي اطميناني در اين مقوله همراه سمت كشاورزي ارگانيك تشويق مي كنم. بازار چين 
تقاضاي آن افزايش خواهد داشت. امروزه در كشاورزي ارگانيك  بود ولي در حال حاضر احتماالً

فعاليت هاي بسياري را مي توان با آبياري مناسب و بدون استفاده از سموم انجام داد. بنابراين آينده 
روشني وجود دارد، هرچند هميشه بايد ميزان بهره وري به ازاي يك هكتار را در كشاورزي ارگانيك 

ظر قرار داد ولي در كشاورزي ارگانيك قيمت دلگرم كننده است. بنابراين قطعاً و غير ارگانيك مد ن
  نظر من در اين مورد مثبت است.

  
 مركز برت بيشترما به عنوان يك شركت و به عنوان نماينده صنعت پسته كاليفرنيا  -مايكل هومن

ت سالم است و به شد يمصرف آجيل ها خصوصاً پسته داريم. پسته محصول ي افزايش همه جانبه
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 ما .رشد طبيعي از آن در مقابل سموم و ديگر مواد شيميايي مورد استفاده در باغ محافظت مي كند
كيد ما روي فوايدي است كه پسته در بحث أفرصت بزرگي براي محصوالت ارگانيك نمي بينم. ت

  .ستندهاي مهم تري هجنبه  هاسالمتي و اصول ايمني مواد غذايي دارد و از نظر ما اين
چرا كه در چين خريداران و فرآوري كنندگان  سفانه نظر من منفي است،أمت -چنگ هونگ كي

نمي توانند تمايزي بين محصوالت ارگانيك و غير ارگانيك قائل شوند. مهم اين است كه صادر 
كنندگان محصوالت ارگانيك براي قانع كردن مصرف كننده، فرآوري كننده و توزيع كننده ترويج 

بي در مورد مشخصه هاي پسته ارگانيك و تفاوت ها و وجوه تمايز آن با پسته معمولي داشته مناس
باشند. بدون داشتن اين اطالعات گيج كننده خواهد بود. به نظر من مردم دوست ندارند تشخيص 
دهند كه آيا اين محصول ارگانيك است يا نه، اما در هنگ كنگ ممكن است موفق باشد. براي 

ييد اينكه اين محصول ارگانيك أدر ت أما مجبور هستيد مشخصه هاي زيادي را از مبدارگانيك ش
  است به همراه محصول داشته باشيد ولي در حال حاضر اين مساله دشوار و منفي است. 

ر ايران سفانه دأتقاضا براي محصوالت ارگانيك رو به افزايش است ولي مت -اميرعلي عسگر اوالدي
توليد به اندازه تقاضا رشد نداشته است. ما مسائل و مشكالت زيادي از جمله كمبود آب در مناطق 

خوب مشكالت عديده اي را  باغ هاياصلي پسته كاري و باغ هاي رها شده زيادي داريم كه براي 
 توسعه ي باغ هايل ايجاد مي كنند و باغداران مجبور به استفاده از سموم هستند. ولي به هر حا

انجام جديد در مناطق شمالي و مركزي ايران در حال  باغريزي هايارگانيك رو به رشد هستند و 
ه ما سفانأهمانگونه كه گفتم در اين مساله ما عقب هستيم. تقاضا در حال افزايش است و مت است.

 ارگانيك نداريم.كشاورزي برنامه خوبي براي 

  
 ه چالش هايي روبرو هستند؟توليد كنندگان پسته با چ

 ي در كاليفرنيا چالش اصلي باغداران افزايش هزينه هاي توليد است. در زمينه -مايكل هومن
 . در(به دليل افزايش حداقل دستمزدها) افزايش داشته و خواهيم داشتهزينه هاي نيروي انساني 

رابطه با برخي روش هاي خاص كشاورزي كه موجب افزايش هزينه هاي توليد مي شود نيز همچنان 
با محدوديت هايي روبرو هستيم و در نهايت مساله آب كه دغدغه هميشگي بوده است. امسال 

ت خزمستان پر بارشي داشتيم كه از بابت آن شكرگذاريم، اما با اين حال در كاليفرنيا سيستم زير سا
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هاي مربوط به آب تنها براي يك سال و نيم طراحي مي شود و اين مساله همچنان دغدغه اي براي 
  مي شود. محسوبتوليد پسته 

هاي باغداري است. ما خيلي نسبت به  براي تركيه اصلي ترين چالش، روش -سركان گورگولو
كه بازدهي درختان را  كاليفرنيا عقب هستيم و هنوز از متد هاي سنتي و ديم استفاده مي كنيم

، ولي در شودتن در هكتار برداشت مي  2,5ثير قرار مي دهد. به عنوان مثال در كاليفرنيا أتحت ت
. هرچند نوع رقم روي اين مساله تاثير مي گذارد گرم در هكتار استكيلو 700حدود برداشت تركيه 

 البته بايد اضافه كنم كه كمكولي به طور كلي سنتي بودن باغداري اين مساله را ايجاد مي كند. 
باغ هايي كه بصورت ديم آبياري مي  ،هاي دولتي براي آبياري شروع شده است و اميدواريم در آينده

  شوند به كشت آبي تغيير يابند.
ديگر در رابطه با مبارزه با آفات است كه هر سال به مشكالت آن نيز افزوده مي شود. مورد  مساله ي

يه به سته تركيه را شبديگري كه بايد اضافه كنم مربوط به نوآوري هايي است كه بتواند صنعت پ
تركيه  ردكند. ما بايد راه هاي افزايش بهره وري توليد را پيدا كنيم. سطح زير كشت پسته كاليفرنيا 

اميدواريم در آينده با حمايت تكنولوژي است.  بارورهزار هكتار آن  200هزار هكتار است كه  350
  برداشت را بيشتر كنيم.ميزان هاي جديد 

ايران مشكالت آب است كه دولت در اين رابطه  در اصلي ترين چالش -امير علي عسگراوالدي
مي كند. هرچند كه كشاورزان با كمبود آب  به كشاورزان براي توسعه كشت در مناطق جديد كمك

ولي اين مساله بزرگي است كه موجب مي شود ما نتوانيم بهره وري را باال ببريم.  ،مقابله مي كنند
از  باغ هاجديدي كه اضافه مي شوند برخي از  باغ هايتوليد ما ثابت خواهد بود چرا كه در كنار 

  توليد خارج مي شوند.ي چرخه 
  

كردن كالم از هركدام از شما يك سوال دارم، اينكه به عقيده شما آيا صنعت براي خالصه 
  سال گذشته هيچ تغيير بنيادي را تجربه كرده است؟ 10پسته طي 

قاره پسته  5فايلي كه شما ارائه داديد خود گوياي همه چيز است. امروز ما در  -گانيجوزپي كال
دارم و ندر اين مورد ودي است. من هيچ نگراني توليد مي كنيم. بطور كلي مي بينيد كه روند صع
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. مي بينيد خواهد داشتصنعت ما را پايدار نگه  ،قاره 5ميليارد جمعيت در  3ي مي بينم. آينده روشن
فر ن هزارباالي  اًاسپانيا مطمئن ايويور دارند. سال آينده در سِضكه امسال چند نفر در اين اجالس ح

براي لذت بردن از زندگي بايد پسته كه ميوه  :خواهيم شد. امروز صبح يكي از سخنرانان هندي گفت
  خوشحالي است بخوريد.

سال  10من با آقاي كالگاني موافقم. بايد اضافه كنم كه توليد آمريكا در طي  -سركان گورگولو
ايران و سپس تركيه قرار دارد  آنس از گذشته تغيير كرده است. آنها در توليد رتبه اول را دارند و پ

نده آي در هاي جديد توليدش را افزايش دهد. به عقيده من توليد پسته كه تالش مي كند با روش
  حتي بيشتر از امروز خواهد بود و اميد داريم كه مصرف نيز افزايش يابد.

ا، افزايش تقاض موفق و به دليل تا به حال بسيارروشن است كه تجارت  -اميرعلي عسگراوالدي
رو به رشد خواهد بود. امروز شايد ايران به دليل رقابت با آمريكا كه خيلي در اروپا موفق همچنان 

ولي براي ما خيلي راحت است كه فروشمان به چين و هند را  ،بوده، كمتر به اروپا صادر مي كند
يه براي ما كافي هستند ، چين و روسه هم به همين ترتيب. سه كشور هندافزايش دهيم. براي روسي

 زرگترينبداريم و بطور كلي با تقاضا مشكلي نخواهيم داشت و بازار خوبي ولي با اين حال در اروپا نيز 
  مشكل و مساله با طرف عرضه است.

ز ا اني كه پسته به عنوان آجيل خندانخير، تغييري وجود نداشته است. از زم -چنگ هونگ كي
ته داشدوست سال پيش ترويج شده است تغييري وجود نداشته است. ما آجيل خندان را هميشه  40

  ايم و مردم از مصرف آن شاد و خوشحال هستند.
  

شود اضافه شدن به حجم توليد است كه مي كه موجب خوشحالي ما  مسئله اي -مايكل هومن
 كيد بيشتري شده است و صنعتِ أنيز ت صنعت را تغيير داده است. در مقوله امنيت مواد غذايي

مدرنيزه شده از منظر امنيت مواد غذايي به شدت حافظ سالمت مصرف كننده است. همچنين 
پسته تغييري ديگر در صنعت بوده است و و ارزش غذايي افزايش سطح آگاهي ها نسبت به فوايد 

نبال جايگزين كردن ميان چرا كه مصرف كنندگان هميشه به د ،اين روند ادامه پيدا خواهد كرد
فوايد  چه بيشترگذاري در تحقيقات براي اثبات هر وعده هاي سالم تر هستند و صنعت پسته سرمايه

 عالي پسته را ادامه خواهد داد. اينها عواملي هستند كه باعث خوشحالي ما مي شوند.


