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کسب و کارهای نوین و بدیع و سودآور در قالب استارت آپ ها شکل می گیرد و در استان 
همدان نیز برای ایجاد درآمدهای پایدار باید به ســمت اقتصاد مبتنی به نوع آوری گام برداریم 
و همچنین استارت آپ های مبتنی بر ظرفیت ها و نیازهای استان باید همراه با طرح های قابل 
اجرای دانش بنیان شــکل بگیردوبرگزاری  اولین اســتارت آپ انگور، شیره و صنایع وابسته  در 

حوزه انگور و کشمش در استان همدان گامی موثر برای تحقق این امر است.
رئیس دانشــگاه علمی،کاربردی اســتان همدان با بیان این مطلب گفت: دانشگاه جامع علمی 
کاربردی با همکاری مراکز نوآوری و ســایرارگان های استان در صدد توسعه استارت آپ هایی 
با موضوع های مختلف است که تا پایان سال 99 به تدریج اجرایی می شوند و توسعه و تقویت 
شــتاب دهنده ها و برگزاری اســتارت آپ ها با همراهی بخش خصوصی سرعت بیشتری می 
گیرد و باید شتاب دهنده های متعددی با همراهی سرمایه گذاران خصوصی در استان همدان 

با گرایش به علوم نوین ایجاد شوند.
محمود تعجبی تصریح کرد: دانشــگاه جامع علمی کاربردی از شتاب دهنده ها حمایت مادی و 
معنوی می کند و از همه افراد دارای تخصص، ایده و ثروت خواست که به دنیای علم و فناوری 
ورود کنند و با اجرای دانش های نوین هم به توســعه اســتان همدان کمک کنند و هم اقتصاد 

پایدار خود و جامعه را رونق ببخشند.
تعجبی ادامه داد: خالء ها و نیازهای استان همدان در قالب شتاب دهنده ها، برگزاری استارت 
آپ ها، ارائه ایده های نو همراه با هزینه کم و ارزش افزوده باال و درآمدزایی مناسب شناسایی و 
اجرا می شود و دراین استارت آپ، صاحبان ایده نسبت به ثبت ایده در سامانه رویداد به نشانی 
https://uastartup.uast.ac.ir  اقدام به ثبت ایده خود  نموده اند که در روز اختتامیه 

ایده های برتر معرفی و تقدیر میشوند.
وی گفت: نخستین استارت آپ انگور، شیره و صنایع وابسته در روز پنجشنبه23 آبان ماه برگزار 
می شــود و در روند برگزاری این رویداد، دســتگاه های مختلفی چــون اتاق بازرگانی صنایع، 
معادن و کشاورزی استان، پارک علم و فناوری استان، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی 
استان، شرکت شهرک های صنعتی استان، پژوهشکده انگور دانشگاه مالیر با دانشگاه جامع علمی 

کاربردی مشارکت و همکاری دارند.

رئیس دانشگاه جامع علمی،کاربردی استان همدان خبر داد

بسته   ا و یع  صنا و  شــیره   ، نگور ا ستارت آپ  ا ولین  ا ری  برگزا
کشمش   و  نگور  ا ه  حوز در 
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عنوان ایده دوم: 

نگهداری ویژه انگور

تیمار انگور در دمای مناســب )خنک کننــده( به طور 
مســتقیم پس از لحظه برداشت، تأثیر زیادی در نتیجه ذخیره 
سازی دارد. رســیدن به دمای مطلوب ذخیره سازی فقط یک 
ســاعت بعد می تواند منجر به اختالف کیفیت آشــکار پس از 
ذخیره ســازی و تأثیر آن بر ماندگاری شــود. در صورت بهینه 
سازی دوره سرمایش پس از برداشت، بیشتر مشکالت کیفیت 
مهــار یا کاهش می یابد. اولین قــدم در حفظ کیفیت پس از 
برداشت ، جلوگیری از گرم شدن است. انگورهای برداشت شده 
باید در سریعترین زمان ممکن و حداکثر نیم ساعت در محیط 
سرمایشــی با دمای 4 درجه ســانتیگراد قرار بگیرند. بسته به 
روش هندلینــگ ، زمان / دما مطابق نمودار جریان زیر تعیین 

می شود.
در ایــن طرح یک تونل سرمایشــی بالفاصله بعد از برداشــت 
محصول انگور ارائه می شود که سریعا پس از برداشت محصول 
سبب کاهش دمای انگور می شود. در کارخانه ها امروزه جهت 
مرطوب بودن از اکســید گوگرد استفاده می کنند که عالوه بر 
سرما رطوبت نیز داشته باشد. اما اکسید گوگرد روی طعم انگور 
تأثیر گذاشــته و سبب تلخی آن می شود. این تونل سرمایشی 

میتواند جایگزین استفاده از اکسید گوگرد باشد.

پ  آ ستارت  ا
موزشی  آ د  ویدا ر یک 
دنیا سر  سرا در  تجربی 

استارت آپ یک رویداد آموزشی، تجربی در سراسر دنیااست و در این 
برنامه شــرکت کنندگان پر انگیزه ای گرد هم می آیند تا ایده هایشــان را 
مطرح کنند، گروه تشــکیل بدهنــد و هر گروه ایــده ای را اجرا کند. در 
اســتارتاپ ایده های زیادی مطرح می شوند اما آنچه در این برنامه اهمیت 
دارد فقط ســه نکته است :  اجرا، اجرا و فقط اجرا. کسانی که در استارتاپ 
حضور دارند یا یک ایده درخشان و جدی یا یک توانمندی و تخصص دارند. 
افــراد صاحب ایده باید ترکیب مناســبی از این تخصص ها را در تیم خود 

جمع آوری کنند.
ایده ها شماره گذاری می شود و کلیه شرکت کنندگان می توانند رأی دهند 
و از بیــن ایده های مطرح شــده چند تا از بهترین آن هــا با رأی حاضران 
)داوران و متخصصین( انتخاب می شــوند. صاحبان ایده های انتخاب شده 
برای پیشــبرد ایده شروع به گروه بندی، تشکیل تیم و جذب تخصص های 

مورد نیاز می کنند. بعد از تشــکیل گروه هــا با امکاناتی که در اختیار دارند 
شروع به اجرایی کردن ایده ی خود می کنند.

در این بین افرادی به عنوان مشــاور کــه در زمینه های مختلف مرتبط با 
موضوع دارای تخصص می باشــند )برنامه نویس ها، طراحان، بازاریاب ها، 
مدیران مالی و کارآفرینان( و یا سابقه ایجاد استارت آپ و کسب وکار موفق 
دارند در کنار گروه ها قرار دارند و آنها را در جهت بررســی جوانب مختلف 
اجرایی کردن ایده هایشــان راهنمایی و کمک می کنند. با این اوصاف زمان 
پر کردن بوم کســب وکار و اجرایی کردن استارت آپ سپری شده و در این 
بین ممکن اســت کارگاه های آموزشی کوتاه مدت هم برگزار شود. آخرین 
تالش ها را در جهت تولید نمونه اولیه محصولشــان انجام می دهند و آماده 
ارائه آن در حضور داوران می شــوند. در انتها بررسی ایده ها و محصول اولیه 
حاصل از آن ایده اســت، بطوری که گروه ها با ارائــه توضیحات در زمینه 

های توجیه اقتصادی طرح، ارزشــی که ارائه می دهد، افرادی که به عنوان 
مصرف کنندگان نهایی در نظر گرفته شده اند و… از طرح خود دفاع می کنند. 
در نهایت سه تیم برتر با رأی نهایی داوران انتخاب می شوند. اما برنده واقعی 
این رویداد گروه هایی هســتند که تیم تشــکیل شده خود را بعد از رویداد 
حفظ کرده و با تجربیاتی که به دست آورده اند استارت آپ خود را تبدیل به 

یک شرکت سودآور نمایند. 
در همین راســتا، رویداد استارت آپی انگور، شیره و صنایع وابسته به حمایت 
مرکز علمی کاربردی واحد مالیر )همدان( به آن با محوریت توسعه محصوالت 
جدید و نوآورانه، طراحی و چیدمان کارگاه ها، فناوری اطالعات در تولید، فروش، 
بازاریابی و غیره و دیجیتال مارکتینگ مورخ 23 آبان ماه 1398 برگزار خواهد 
شد و متخصصین، فعاالن و سایر عالقمندان به این مباحث و حوزه های مربوطه 

می توانند ایده ها و طرحهای خود را مطرح نمایند.

خالصه ای از دو ایده ارائه شده در این رویداد استارت آپی
در این رویداد استارت آپی بنده به همراه همکاران خود دو ایده را مطرح کرده ایم که مشخصات و خالصه ای از آنها در قسمت زیر اشاره شده است:

عنوان ایده اول:

 تونل خورشیدی تولید کشمش
کشــمش فرآورده ی خشک شــده انگور 
اســت که با اســتفاده از ارقام مختلف و با روش 
های متفاوتی تهیه می شود. ازاین رو دارای انواع 
متفاوت و گوناگونی است. این محصول با توجه 
به نوع انگور، روش و شرایط خشک کردن و مواد 
افزودنی مجاز موجود در آن به نام های مختلفی 
در بازار به فروش می رسد. برای تولید کشمش از 
انگور روشــهای مختلفی وجــود دارد. اما روش 
تیزآبی یکی از رایج ترین شــیوه های کشمش 
سازی در دنیاســت که در آن از مایعات قلیایی 
استفاده میشود. در این روش برای سرعت دادن 
به فرآیند خشک شدن، سطح خارجی انگورها به 
مواد شــیمیایی آغشــته می شــود. برای تهیه 
تیــزآب از مخلوط 2 تــا 3/5 کیلوگرم کربنات 
پتاسیم، یک لیتر روغن و 5۰ لیتر آب  استفاده 
می شود. در ایران  فرآوری انگور پس از برداشت 
به دو روش سنتی و صنعتی صورت می گیرد. در 
روش سنتی کشاورزان با احداث خانه باغ هایی 
در مجاورت تاکســتان های خود اقدام به تولید 
کشمش می کنند. اما در روش صنعتی انگورهای 
تحویلی به کارخانــه فرآوری با کمترین دخالت 
دســت، خشک شــده؛ غربال و بسته بندی می 

شوند. 
تهیــه و تولیــد مرغوب ترین نوع کشــمش، در 
کارخانــه هــای مجهز به دســتگاه هــای تمام 
اتوماتیک مســتلزم طی شــدن مراحلی اســت: 
بوجاری مقدماتی - شستشــو- گوگــرد زنی - 
خشــک کردن - غربال کــردن - طبقه بندی و 

سورتینگ  و بسته بندی.

خشک کردن به عنوان فرایندی برای حذف آب 
از یک ماده، یکــی از رایج ترین و پر کاربردترین 
عملیــات در زندگی روزمره اســت و عملیاتی با 
صرف انرژی غیرقابل انکار اســت که مســتقیما 
بر روی قیمت تمام شــده محصول اثر میگذارد 
. خشــک شدن محصوالت کشــاورزی به کمک 
انرژی خورشــیدی در ســازه های محصور شده 
روش قابــل توجهی برای کاهــش تلفات پس از 

برداشت است.
در روش ســنتی خشــک کردن با اســتفاده 
انــرژی خورشــید، محصــوالت در فضای  از 
باز در معرض مســتقیم تابش خورشــید قرار 
می گیرند. این روش عــالوه بر نیاز به محوطه 
وسیع خشــک کردن در مقادیر باال، مضراتی 
چــون آلودگی محصول بر اســاس گرد و غبار 
و حشــرات را در پی دارد. در خشک کن های 
خورشــیدی که الهام گرفته از روش ســنتی 
اســت، محصوالت در محفظه های بسته و در 
ســینی در معرض تابش غیر مستقیم خورشید 

قرار می گیرند. محصوالت خشک شده در این 
روش عالوه بر حذف معایب خشــک کردن به 
روش ســنتی، مزیت کیفیت باالی محصول به 
نسبت خشک کردن های صنعتی با استفاده از 
بــرق یا گاز را نیز دارد. خشــک کردن به این 
روش بدلیل قرارگیــری محصوالت در معرض 
دمــای مناســب، موجب حفــظ ویتامین ها و 
ارزش غذایی مواد می شــود. استفاده از انرژی 
رایگان خورشــیدی  در مقایســه با انرژی های 
فســیلی مورد اســتفاده در خشــک کن های 
بکارگیری  صنعتی مزیت دیگری اســت کــه 
خشــک کن هــای خورشــیدی را بــه صرفه 

می کند. 
طراحــی جدیــدی از تونل خورشــیدی تولید 
کشــمش درون یک گلخانه با دیوار شمالی برای 
جلوگیری از اتالف گرما ارائه و مورد ارزیابی قرار 
می گیرد. در این طرح با استفاده از تمرکز انرژی 
خورشــیدی درون گلخانه فرآیند خشک کردن 

انگور اتفاق می افتد. 
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صنعــت باغداری و انگور مالیر کامال ســنتی بوده و تکنولوژی ، 
ســهم کمی در این صنعت داشته ، اما در سالهای اخیر با برنامه ریزی 
های صورت گرفته و با وجود پژوهشــکده انگور و همینطور دانشگاه ها 
و مرکز رشــد شهرستان  حرکتهای خوبی در مکانیزه شدن و ورود علم 

و فناوری به این صنعت در شهرستان صورت گرفته است.
انگور مالیر در مسیر جهانی شدن قرار دارد و همه ارگان ها و نهادهای 
دولتــی ، خصوصــی ، باغداران و کشــاورزان شهرســتان باید در این 
خصوص تالش و همکاری داشــته تا با موفقیت به این مهم دست پیدا 

کرده و مهمتر آنکه در ادامه این عنوان را حفظ نماییم.
به منظور شناسایی ایده و طرح های فناورانه در این صنعت و همراستا 
با کشــورهای توســعه یافته با هدف ایجاد ارزش افزوده با بهره گیری 
از نوآوری و خالقیت داخلی، برگزاری رویدادها و اســتارت آپ ها می 

توانند نقش مهمی در این خصوص داشته باشند .
اســتارت آپ ملی انگور ، شــیره و صنایع وابســته نیز در همین راستا 
توسط دانشگاه جامع علمی و کاربردی در شهرستان مالیر با همکاری 
مرکز رشــد مالیر و ســایر بخش های مربوطه در حال برگزاری است 
که حمایت همه جانبه ای را در شهرســتان می طلبد، تا ضمن اطالع 
رســانی همگانی، افراد توانمند و صاحب ایده و طرح ها شناسایی و به 

رویداد معرفی گردند.
شناسایی این نخبگان و صاحبان ایده و طرح ها ابتدای این مسیر است 
و ادامه مســیر مهم تر از شــروع آن اســت چرا که در صورتی که این 

رویداد فقط یک جشــنواره باشــد و طرح های بهتر شناسایی و تقدیر 
گردد و پایان یابد عمال هیچ چیزی نصیب ما نخواهد شــد ، قدم بعدی 
که بســیار مهم و ضروری تر از مرحله اول است حمایت از این افراد و 
طرح ها اســت، تا بتوان با کارشناســی های دقیق ، مشاوره ها و ارائه 

خدمات مناسب ، به عملی شدن آنها کمک نمود.
در ایــن مرحله نقش پارک های علم و فناوری و به واســطه آن مراکز 
رشد فناوری کاماًل پر رنگ تر دیده می شود، چرا که قسمت عمده این 
مرحله وظیفه این سازمانهاست تا با تسهیلگری ، ارائه مشاوره ، خدمات 
و حمایت های مناســب به صاحبان طرح ها ، باعث شــکل گیری یک 
کســب و کار مبتنی بر دانش ، ایجاد اقتصاد ، اشــتغال زایی پایدار  و 

نهایتاً ایجاد ارزش افزوده گردد.
در مرحله اول این استارت آپ ، مرکز رشد مالیر ضمن اطالع رسانی ، با 
اشتراک تجربیات و ارائه مشاوره های الزم و همچنین برگزاری کارگاه و 
دوره های آموزشی مورد نیاز این رویداد مانند کارگاه آموزشی آشنایی 
با مفاهیم اســتارتاپی ، ایجاد یک استارتاپ ، کارگاه های آموزشی بوم 
کســب و کار و همچنین نحوه طراحی مدل کســب و کار کوشیده تا 
استارتاپی کامال تخصصی و غنی با ماحصلی قابل تحسین برگزار گردد 
و همانگونه که قبال بیان شد نقش اصلی پارکها و مراکز رشد در مرحله 
دوم این استارتاپ بوده و مرکز رشد مالیر در حمایت از این استارتاپ و 
طرح های آن ، چه در برگزاری رویداد و چه پس از رویداد در حمایت 

از صاحبان ایده و طرح های فناورانه قول همکاری را دارد.

یر  مال ر  نگو ا
شدن نی  جها مســیر  ر  د

مظفر]عسگری]کارشناس]مسئول]مرکز]رشد]مالیر]]

علیرضا]براتی]جورابی]مسئول]ایستگاه]تحقیقات]انگور]مالیر]]

گوشه]ای]از]حمایت]های]مرکز]رشد]عبارت]است]از:]]]
ارائه مشــاوره های تخصصی بــه صاحبان ایده و طرح، ارائــه دفتر کاری با 
امکانات اولیه و اینترنت رایگان جهت تحقیقات و توسعه فعالیت واحدها، ارائه 
مشاوره های ثبت اختراع و ثبت شرکت دانش بنیان، ارائه حمایت های مالی 
، ارائه مجوز فناوری به شــرکت های مســتقر، ارائه معافیت های مالیاتی به 
شرکت های مستقر، حضور در نمایشگاه در راستای تجاری سازی محصوالت، 
برگزاری کالســهای آموزشــی تخصصی مورد نیاز واحدها و بسیاری دیگر از 
حمایتهای معنوی مورد نیاز صاحبان ایده و طرح فناورانه بخشــی از حمایت 

های مرکز رشد مالیر میباشد.

نگور ا تولید  ر  د و  پیشــر ن  همدا ستان  ا
 انگور )Vitis Viniferal( یکی از مهمترین محصوالت باغبانی می باشد. بر اساس گزارش 
ســازمان کشاورزی خوار و بار جهانی )فائو( میزان تولید ســاالنه انگور در ایران طبق آخرین آمار 
حدود ســه میلیون تن بوده است. کشور ایران یکی از مراکز عمده تولید انگور در آسیا است و در 

اکثر استان های آن کشت و پرورش تاک رواج دارد.
 همدان یکی از استان های پیشرو در تولید انگور است که حدود 2/۰۰۰ هکتار باغ انگور را به خود 
اختصاص داده اســت. شهرســتان مالیر باالترین میزان سطح زیر کشت انگور را با حدود 1۰6۰۰ 
هکتار باغ انگور مقام اول در استان را دارا می باشدو با توجه به اهمیت انگور در استان همدان و به 
خصوص شهرستان مالیر و از آنجا که بیش 8۰ درصد از بخش باغبانی به انگور در استان همدان 
اختصاص یافته ایســتگاه تحقیقات انگور مالیر در سال 1385 با پیگیری نمایندگان وقت مجلس 
دکتر بیژن شــهبازخانی،حاج محمد کاظمی،حاج حسن زمانی و تالش های  دکتر قاسم اسدیان 
مســئول و ریاست محترم مرکز تحقیقات و آموزش کشــاورزی و منابع طبیعی همدان در هفته 

دولت افتتاح گردید.
 از آنجا که ایستگاه تحقیقات انگور مالیر نقش مهم و کلیدی در زمینه تحقیق و اجرای طرح های 
تحقیقاتی در خصوص گیاه انگور،آگاهی به مســائل و مشــکالت بخش باغبانی به خصوص انگور 
آشــنایی با علم روز باغبانی با توجه به انجام طرح های تحقیقاتی در زمینه انگور دارد و همواره با 
متقاضیان و کشاورزان و ترویج علوم باغبانی  در تماس می باشد،  در  جلسات استارت آپ انگور و 
کشمش و شیره حضور پیدا می کند تا به عنوان ارگانی که به مسائل انگور آشنا می باشد در این 

هم اندیشی سهیم باشد.
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دکتر]بهناز]عطائیان]معاون]پژوهشکده]انگور]وکشمش]شهر]مالیر]]

انگور یکی از 5 محصول عمده کشــاورزی دنیاســت که 
محتــوی ویتامین های گروه B و C و E  و مواد معدنی نظیر 
منگنز است. به همین دلیل از لحاظ سالمت بدن یکی از مواد 
غذایی مفید به شــمار می آید. ایران از جهــت تولید انگور در 
جایگاه 1۰ کشور برتر جهان است. عمده محصولی که با هدف 
تازه  خوری تولید میشــود، در داخل کشور استفاده می شود و 
عمدتــا به علت بعد مســافت امــکان صادرات ایــن میوه به 
کشورهای وارد کننده اصلی مانند کانادا وجود ندارد. سهمی از 
محصــول انگور نیــز بصورت کشــمش فرآوری می شــود و 
خوشــبختانه ما در بازار جهانی در جایگاه ســوم هستیم. در 
گذشــته کشمش ایران به کشــورهای زیادی صادر می شد اما 
متاسفانه امروز امکان صادرات آن صرفا به چند کشور محدود 
مانند  اکراین، روســیه، لهســتان، عراق و برخی کشــورهای 
حاشیه خلیج فارس امکان پذیر است. میزان صادرات کشمش 
با توجه به پتانسیل موجود در کشور قابل افزایش است و  سهم 
کنونی ما از صادارت کشــمش حدود 5۰ درصد کشور ترکیه 

است که در جایگاه نخست جهانی قرار دارد. 
ثبت شهرستان مالیر بعنوان شهر جهانی انگور فرصتی بینظیر 
بــرای معرفی محصوالت جانبی انگور ایجاد کرده اســت. این 
فرصــت با ایجاد یک سیســتم چاالک در تولیــد و فرآوری و 
بسته بندی محصوالت انگور قابل بهره برداری خواهد بود. بطور 
مثال در شهری که بعنوان شهر جهانی انگور ثبت گردیده است 
باید امکان تازه خوری انگور در هر فصلی امکان پذیر باشد که با 

سیستم تولید و توزیع سنتی امکان پذیر نیست.  
ســهم ایده های نو در تولید محصوالت جدید- بسته بندی و 
صنعتی سازی محصوالت ســنتی غیر قابل انکار است. رویداد 
شــتاب انگور-کشمش و صنایع وابســته اولین رویداد ملی در 
زمینه محصوالت انگور اســت که در مالیر برگزار خواهد شد. 
روشهای سنتی تولید محصوالت جانبی مانند شیره انگور نسل 
به نسل منتقل شــده و در گذشته بستر یک اشتغال پایدار را 
فراهم کرده اســت. هرچند محصوالت سنتی در گذشته رقابت 
پذیری خوبی داشــتند اما هنوز هم محصوالتی مانند شــیره 
انگور- باســلق و حلوای انگور حتی در بازار داخلی نیز جایگاه 
مناســبی ندارند. در اقتصاد امروز- تغییر روش های ســنتی و 
ایجاد محصوالت جدید مانند اســتفاده از شیره انگور در تولید 
بستنی و کیک باید مورد توجه قرار گیرد. متاسفانه هنوز برند 
یا بســته بندی شناخته شــده ای برای محصوالت انگور وجود 
ندارد و همین اعتماد و پذیرش عمومی را کاهش می دهد.  در 
روزگاری که ســالمت غذا بیش از پیش مورد توجه قرار دارد، 
جایگزینی ساکارز با شــیرین کننده های طبیعی مانند شیره 
انگور عالوه بر کاهش ریســک بیماریهای ناشی از مصرف شکر 
ماننــد چاقی،  ناراحتی های قلبی، دیابت می توانند ویتامینها و 

مواد معدنی متعددی به محصوالت غذایی اضافه کند.  
با اینکه روشــهای ســنتی دنیایی از تجربه را بهمراه دارند اما 
لزوم ترکیب این روشها با ایده های نو در افزایش بازارپسندی و 
استقبال عمومی از محصوالت غیر قابل انکار است. پژوهشکده 
انگور و کشمش مالیر همیشه در حمایت از طرح ها و ایده های 
نو پیشــتاز بوده است. سعی ما بر این است تا با ایجاد فرهنگ 
نوین برای اندیشــه های نو و خالق بســتر همواری را در حل 
مشــکالت موجود در نقاط کلیدی که بعنوان پاشــنه آشنیل 
این صنعت به شــمار می آید ایجاد کنیــم. امید که این رویداد 
و رویدادهــای آتی پنجره ای از راهکارهــای نوین را به صنایع 

وابسته انگور باز کند.

و  نگور  ا امروز صنعت  ملزومات  ز  ا نــوآوری  و  یی  نوگرا
است  آن  ورده های جانبی  فرآ و  کشمش 
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تهیه نوشابه از شیره انگور:
با توجه به استقبال بیشــتر مردم جامعه به 
استفاده از نوشــابه در وعده های مختلف غذایی و 
مضرات بسیار زیادی که نوشابه برای سالمت بدن 

دارد و همواره سالمت افراد را تهدید می کند.
باتوجه به  وجود شــیره انگور در شهرستان مالیر 
که به صورت ســنتی شربت شیره در خانه ها و سر 
ســفره های غذا استفاده می گردید، تصمیم به تهیه 
نوشــابه از شــیره انگور گرفتم که هم فواید بسیار 
برای ســالمت انسان دارد و هم دارای طعمی گوارا 
و مطابق با ذائقه افراد مختلف به ویژه نسل جوان و 

کودکان می باشد.
 طبــق تحقیقات بعمــل آمــده روش تولید آن 
کاماًل مکانیزه بــوده و از ابتدای خط تولید بعد از 
شستشو، آب گیری و ســپس خاک زنی، آب انگور 
تهیه شده و در دیگ های بخار در دمای باال و زمان 
کم به شــیره انگور تبدیل می شود و پس از مراحل 
فرآوری، نوشابه شیره که مدنظر است با طعم هایی 
مثل لیمویی، سرکه ای، زعفرانی و... تولید می شود 
که نمونه تولید شــده آن در روز برگزاری استارت 
آپ جهت اســتحضار هیأت محتــرم داوران ارائه 

می گردد. 
شایان ذکر است برخی از خواص نوشابه انگور عبارت 
اســت از: مولد خون، باز کننده عروق، ضدالتهاب، 
درمان صرع، کهیر، تپش قلب، سرفه مزمن، الغری 
مفرط، ضعف بــدن، یرقــان، بیماری های طحال، 

افسردگی و غضب و...

معصومه]یوسفی،]سرپرست]مرکز]آموزش]علمی]کاربردی]مالیر.]]

ایده]پردازیاسر]بسطامی]]]

عمده  بخش 
به ویژه  اقتصاد اســتان همــدان و 

شهرستان مالیر به کشــاورزی وابسته است و هر 
تالشــی در بهبود وضعیت درآمد کشاورزی ایجاد شود در 

اقتصاد اســتان تاثیر مثبتی خواهد داشــت. با توجه به اینکه در 
شهرستان مالیر حدود ده هزار هکتار سطح زیر کشت این محصول و با 

عملکرد ۲1 تن در هکتار وجود دارد و در ســال گذشته نیز نظام تولید انگور 
مالیر توسط ســازمان FAO )سازمان خواربار و کشــاورزی ملل متحد( ثبت 

جهانی شد لذا ظرفیت زیادی برای کار و توسعه در این زمینه وجود دارد. 
در واقع هدف از برگزاری اســتارت آپ ایجاد ظرفیتی برای بیان و ارائه نوآوری 
در این راستا است و می توان استارت آپ را پنجره ذهن رو به آینده تعریف کرد 
که بتواند بازار جدیدی در زمینه های صنایع تبدیلی، بســته بندی، استاندارد 
سازی فرآورده های انگورو ارائه روش های جذاب در تولید، بسته بندی و بازار 
پسندی صادرات فراهم کند. لذا جهت نیل به اهداف مذکور اینجانب و آقای 
الونــدی و آقای همراهی به عنوان تیم اجرایی اســتارت آپ با هدایت و 

راهنمایی جناب آقای دکتر موســی زاده و جناب آقای دکتر تعجبی، 
داشتیم. مسئولیت  ایفای 

 امیدوارم برگزاری این نوع اســتارت آپ ها قدم موثری در 
جهت رسیدن به اهداف ذکر شده باشد. 
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با وجــود اینکه مالیر یکی از مهمترین 
قطب های تولید انگور و کشــمش در سطح 
کشور اســت و بخش عمده ای در نیروی کار 
به صورت مســتقیم و غیرمستقیم به تولید 
فرآوری این محصول مشــغول هســتند اما  
آنگونه که شایسته است در سال های گذشته 
شاهد رشد اســتفاده از فناوری های نوین در 
این ارتبــاط نبوده ایم که ایــن امر منجر به 
کاهش بهره وری اقتصادی تولید این محصول 
خواهد شد. تولید قابل توجه انگور در سطح 
شهرستان که در برخی از سال ها به بیش از 
25۰ هــزار تن می رســد در صورتی که در 
مســیر افزایــش ارزش افزوده قــرار گیرد 

می تواند اقتصاد منطقه را متحول کند. 
با وجود اینکه ده ها محصول می توان از انگور 
تولید کرد بخش عمده تولیدات شهرستان به 
صورت کشمش اســت و کمتر از 2۰ درصد 
صرف تولید شیره و انگور تازه فوری می شود 
و ســایر محصوالت فقــط در مقیاس خرد و 
محلی تولید می شوند. در بسیاری از مناطق 
روش های کاشت، داشت، برداشت و فرآوری 
محصول برای چندین نســل بــدون تغییر 
باقیمانده اســت و بســیاری از تکدارانی که 
در ســال های اخیر اقدام به احداث تاکستان 
کرده اند تقریباً همان روشی را به کار می برند 
که از سالیان دور در منطقه رایج بوده است.

کشــمش مالیر از لحاظ صادرات نیز عمدتاً 
به صــورت تک محصولی و صرفــاً به تعداد 
محدودی از کشــورها صادر می شود. تغییر 
در شــرایط اقتصادی و سیاسی و همچنین 
اســتانداردهای موجود در این کشــورها به 
شدت می تواند شرایط موجود را مورد تهدید 
قرار دهد. اقتصاد تک محوری در بلند مدت 
با شکســت مواجه خواهد شد از سویی دیگر 
همانند آنچه که در مقیاس کالن و در سطح 
کشور تجربه شده است خام فروش محصول 
تولیدی باعث می شــود که بخش عمده ای از 
سود اقتصادی محصول در اختیار واسطه ها با 

صادرکنندگان ثانویه قرار گیرد.
بهبود  بــرای  راهکارها  از مهمترین  یکــی 
به  انگــور محور شهرســتان توجه  اقتصاد 
استارت آپ ها با شــرکت های نوپا می  باشد. 
فــارغ از تعاریف موجود برای این شــرکت 
بــه دو صورت می تــوان از خدمــات آنها 

بهره گرفت. نخســت اینکه برای مشکالت 
و موانع موجود در مســیر تولید فرآوری و 
عرضه با اســتفاده از فن آوری های  جدید و 
خالقیت نیروی کار جوان راهکارهای بدیع 
و نوین پید کــرد و دوم اینکه برای برخی 
در سایر  راهکارهایی  از مشــکالت موجود 
کشــورها پیدا شــده که در حال حاضر بنا 
به دالیل فنی، اقتصــادی و یا فرهنگی در 
کشورها قابل اســتفاده نیست. شرکت های 
ارائــه راهکارهای بومی  با  نوپا می تواننــد 
اقتصادی اجتماعی  با شــرایط  و ســازگار 
منطقه به رفع این موانع تولید کمک کند.
پژوهشکده انگور و کشمش مالیر با استفاده 
از تجربیات اســاتید برجســته کشور در هر 
سالیان گذشــته ســعی بر رفع مشکالت و 
موانع تولید در منطقه و کشــور داشته است. 
رویکرد پژوهشــکده همواره کل نگر بوده و 
صرفاً به افزایش عملکرد در تاکســتان توجه 
نداشــته اســت، بلکه هدف ارتقای وضعیت 
اقتصــادی منطقه، کمک به توســعه پایدار 
توجه به شاخص های پایدار اقتصاد و رسمیت 
محیطی اســت. به عبارت دیگر اگر افزایش 
عملکرد به قیمت تخریب محیط زیســت و 
از این رفتن منابع طبیعی باشــد نه تنها در 
بلنــد مدت موجب بهبود شــرایط اقتصادی 
نخواهیم شــد بلکه اثــرات منفی آن موجب 
آسیب به ساختار بخش کشاورزی شهرستان 
خواهد شــد. به همین دلیــل در کنار گروه 
پژوهــش به زراعــی و به نــژادی گروه های 
علــوم محیطی تبدیل و نگهداری و اقتصاد و 
بازاریابــی می توانند کل فرآیند تولید  عرضه 

را مورد پوشش قرار دهند.
اســاس کار این پژوهکشده به گونه ای است 
که به ســهولت امکان همکاری شرکت های 
نوپا و داشــتن بنیان فراهم است و برخالف 
پژوهش هایــی که ممکن اســت صرفاً جنبه 
تئوریک داشــته باشد پژوهشــکده انگور و 
کشمش ســعی دارد که راهکارهای عملی و 
علمی برای مشــکالت موجود ارائه کند و در 
این راستا کلیه عالقه مندان فارغ از توجه به 
سطح تحصیالت و سابقه می توانند ایده های 
ناب و اصیل خود را جهــت ارزیابی، اصالح 
و تقویت به پژوهشــکده انگور و کشــمش 

دانشگاه مالیر ارائه کنند.

وری  فنا با  ر  نگو ا تولید 
کند متحول  ا  ر ســتان  ا د  قتصا ا ند  می توا

دکتر]مجید]رستمی]رئیس]پژوهشکده]انگور]وکشمش]]
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انگور بــا نام علمــی vinifera از درختان خانواده انگورســانان 
)Vitaceae( است. این گیاه حالت بوت های و رونده دارد . میوه انگور 
به نوع دانه دار و بیدانه تقســیم میشود. هر یک از این دونوع در رنگهای 
سرخ و سیاه و زرد و تقریبا سبز دیده م یشوند. این میوه در مناطقی که 
حداکثر دمای آن بیش از 4۰ درجه سانتیگراد و حداقل آن کمتر از 15 
درجه زیر صفر نباشــد بهتر رشد م یکند. بیش از هشت هزار رقم انگور 
در جهان و بیش از 7۰۰ رقم انگور در ایران شناسایی شده است)نجاتیان 

. ) 1397
از انگور، آب انگور، ژله، مربا، و...میسازند و در ساخت محصوالت آرایشی 
و بهداشــتی نقش دارد و محصوالتی نظیر کشمش، مویز، شیره انگور ، 
ســرکه ، روغن هسته انگور ، آبمیوه انگور ، برگ مو، .از پوست و دانه آن 

هم محصوالت مختلف تهیه م یشود.
ساالنه بیش از 72 میلیون تن انگور در دنیا تولید می شود . که ایران با 
تولیــد حدود 3.2 میلیون تن دهمین تولیدکننده این میوه در جهان به 
شــمار میرود و پس از آمریکا و ترکیه نیز سومین صادرکننده کشمش 
است . ایران از نظر تولید انگور و صادرات کشمش در دنیا جایگاه مهمی 
دارد و کاشــت آن در کشورمان حداقل از 2۰۰۰ سال قبل از میالد آغاز 
شــده و مردم از دیرباز با روشهای کشــت و تولید انگور آشنا هستند و 
حدود 31۰ هزار هکتار سطح زیر کشت انگور ایران است ، 92 درصد از 
این ســطح بارور و 7۰ درصد از این تاکستان ها آبی و مابقی دیم است . 
میانگین تولید در هر هکتار از تاکستان های آبی 13.2 تن و در تاکستان 

های دیم 3.9 تن است .
سطح زیر کشت انگور در استان همدان حدود 21 هزار و 7۰۰ هکتار با 

میزان تولید ســاالنه 386 هزار تن بود که از این نظر رتبه چهارم کشور 
را در ســطح زیر کشت و رتبه دوم را در تولید دارد. که مالیر 6۰ درصد 
سطح زیر کشــت انگور استان را به خود اختصاص داده و بیش از نیمی 
از انگور اســتان در این شهرستان تولید می شــود . مالیر شهر جهانی 

انگور ا ست
. انگور مالیر به عنوان پنجاه و ســومین میراث مهم کشــاورزی جهان 
به ثبت رســیده اســت . حدود 1۰ هزار و 6۰۰ هکتار باغ انگور با تولید 
میانگیــن 22 تن در هر هکتار در مالیر وجود دارد . انگور، مالیر بیش از 
2۰ درصد تولید کشمش کشور را به خود اختصاص داده و با بیش از 3۰ 

هزار تن کشمش صادراتی در سال می باشد.
کشــمش پس از پســته بیشــترین میزان صادرات غیر نفتی کشور 
 ، B2 را به خود اختصاص داده اســت . انگور دارای ویتامین های
E ، C ، B9 و K اســت. همچنین   ، B6 ، B5 ، B3 ، B1
مواد معدنی کلســیم، آهن، منیزیم، منگنز، فســفر، پتاسیم، سدیم 
و روی در این میوه وجود دارد. فلوراید یکی دیگر از موادی اســت 
که در این میوه یافت می شــود . ایســتگاه تحقیقــات انگور مالیر 
در ســطحی حدود 5 هکتار دارای باغ مادری ، گلخانه تولید نهال 
های متنوع انگور که ســالیانه بالغ بــر 15۰۰۰۰ نهال لیبل دار و 
اســتاندارد تولید می نماید و درحال حاضر بالغ بر 25۰۰ ژنوتیپ 
برتر و ارقــام خارجی و داخلی در آن حفظ و تولید می شــود که 
زیر نظر)مرکز تحقیقات وآ( وزش کشــاورزی ومنابع طبیعی استان 
همــدان در امور پژوهشــی وتولیدی با همــکاری بخش خصوصی 

نماید. می  فعالیت 

مسائل و مشکالت انگور :
■ سرما زدگی انگور در فصل زمستان

■  رونده و خوابیده بودن درختچه انگور
■  بیماری مخصوص ریشه مو

■  سفیدک انگور
■  ارقام مقاوم به سرما

■  ارقام مقاوم به کم آبی
ارقام مناسب جهت ایجاد باغات داربستی 

■  کاهش کیفیت کشمش به علت خوابیده بودن مو و تماس میوه با خا ک
■  استفاده مناسب از کود با رعایت استانه های سالمت غذا و زیست محیط ی

■  ماشین آالت مناسب برداشت و داش ت
■ سیستم آبیاری مناسب جهت باغات

■  استفاده مناسب از سموم و رعایت حد مجاز و استاندارد
■  فرآوری مناسب و استاندارد محصوالت انگور

■  برند سازی محصوالت وتعیین بازار هدف
■  تولید همگن و یکدست محصول

■  اصالح باغات انگور)پیون سرشاخه، سیســتم آبیاری ، مکانیزه کردن 
باغات(

■  بسته بندی محصوالت

دکتر]قاسم]اسدیان]ریاست]مرکز]تحقیقات]]]
وآموزش]وکشاورزی]ومنابع]طبیعی]استان]همدان

احمد]الوندی]مسئول]پژوهش]و]فناوری]دانشگاه]]]
جامع]علمی]کاربردی]استان]همدان

ر  نگو ا آپ  ستارت  ا
د  یجا ا در نوین  تحولی 
شتغال ا

استارت آپ یا معادل فارسی آن رویداد شتاب، رویدادی 
اســت که به منظور راه اندازی شــرکت ها و کمپانی های نوپا 
برگزار می شــود.بنا بــه تعریف متخصصان اســتارت آپ یک 
کمپانی نوپا اســت که راه  حلی نوین را برای یک مســاله ارائه 
می کند؛ در حالی که تضمینی برای موفقیت کمپانی از طریق 
راه حل ارائه شده وجود ندارد. استارت آپ ها اهمیت نمادین در 
فضای اقتصادی دارند. اینکه با یک ایده نو و تالش و اســتمرار 
می توان کسب وکار موفقی ایجاد کرد در فرهنگ جامعه تمایل 
برای مشــارکت اقتصادی و احســاس تعهد بــه کار را تقویت 
می کند.  مشــاهده موفقیت برخی کسب وکارهای نوپا می تواند 
انگیزه نسل جدید برای کار و تحصیل را بیشتر کندو این تاثیر 

را نباید دست کم گرفت.
 اســتارت آپ هــا، معموال حول ایده هــای نوآورانه و خالقانه 
بنــا می شــوند. در واقع فرد یا افرادی خوشــفکر، با ایده های 
نو، در جســتجوی روش هایی برای کســب درآمد از آن ایده 
و تولید انبوه محصوالت یا خدمات مبتنی بر آن ایده هســتند. 
نوآوری در اســتارتاپ ها، به شکل نوآوری در بازار یا نوآوری در 
محصوالت و خدمات خود را نشان می دهد. برای نخستین بار 

در همدان اســتارت آپ با محوریت انگور مالیر توسط دانشگاه 
علمی،کاربردی استان برگزار میشود.

کشت انگور  یک هنر باستانی است  و از سالهای بسیار دور در 
شهرستان مالیر بخش عمده ای از اراضی به تولید آن اختصاص 
داده شده و یکی از محصوالت مهم صادراتی است که از سالهای 
گذشته  به کشــور های مختلف اروپایی ،آمریکایی ،آسیایی و 
… صادر و به لحاظ کیفیت باالی آن همیشه مورد درخواست 

بوده است.
برتری نسبی شهرستان مالیر  در تولید انگور  و خصوصاً انگور 
بی دانه که عمدتاً به کشــمش تبدیل می شــود این منطقه را 
بعنوان یکی از  مناطق شــناخته شــده در تولید  این محصول 
در اســتان و کشــور معرفی  می نماید به نحــوی که فرآورده 
های  حاصل از انگور مانند شــیره ،باســلق  و … از شــهرت  
خوبی در کشــور برخوردار است از طرفی سابقه و شهرت تولید  
کشمش  مالیر جهت صادرات به کشورهای  مختلف به حدی 
اســت که میتوان آن را یکی از سابقه دار ترین این مناطق  در 
ایران  دانســت.و بهمین دلیل اصلــی ترین حرفه بخش عمده 
ای از جمعیت شهرســتان پرورش تاکستان می باشد.که سهم 
قابل توجهی از سبد درامدی مردم از تولیدات انگور و مشتقات 
آن می باشدو قلیم مناسب،سلیقه و عالقمندی کشاورزان این 
خطه منجر به تولید  و گسترش سطح زیر کشت این محصول  

گردیده است.
میزان تولید انگور طی 5 سال گذشته  ساالنه حدود 24۰۰۰۰ 
تن بوده  که میزان  متوســط تولید انگور در هکتار  24 تن می 

باشد که نوع مصرف آن به تفکیک .

1-حــدود 74٪کل تولیــد انگور 
انواع کشمش   به 45000 تن  تبدیل 
غیر  تیزابی،آفتابی   ، آفتابی  شامل 
تیزابی ، آفتابی دانه دار و کشمش  

کالیفرنیایی می شود.
۲-حدود 6٪  انگور معادل 3600 تن 

تبدیل به سایه خشک می شود.
3-حدود8٪ انگور معادل  4800 تن 

تبدیل به شیره انگور  می شود.
4-حدود 1٪ انگور معادل  ۲400 تن 

تبدیل به آبغوره  و … می شود.
5-حدود 2٪ انگــور معادل 4800 
تن تبدیل به ســرکه ،شربت  ،رب 
ها  فرآورده  و سایر   ، ،باسلق  انگور 

می شود.
معادل  ۲4000  انگور  6-حدود ٪10 
بازار  تازه خــوری در  تن  مصرف 
شهرستان و سایر استانها می شود.

 شهرســتان مالیر 3٪   از سطح 
زیر کشــت انگور کشــور  و 6/5 
را دارد یعنی ۲  انگور  تولید  درصد 
برابر متوسط تولید کشور و 3 برابر 

متوسط تولید جهانی آن.


