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ویـژه جشنواره مانیزان

مانیزان خاستگاه شیره پزان
شنواره شیره پزی در شهرستان مالیر برگزار می شود

امروز دهمین ج

آیین شیره پزی روستای 
مانیزان مالیر احیا شد

ت شــیره یکی از قدیمترین آیین 
آیین پخ

ت و چندسالی 
های سنتی شهرســتان مالیر اس

ت اداره میراث فرهنگی شهرســتان 
ت با هم

اســ
ت. که در نیمه اول مهرماه هر 

مالیر احیا شده اس
سال برگزار می شود.

س اداره میراث فرهنگی شهرســتان مالیر 
رئیــ

ت: روستای مانیزان در ۲۲ کیلومتری 
اظهار داش

ک در محور دره جوزان 
مالیر در مســیر جاده ارا

ت جهانی رســیده، 
که نظام تولید انگور آن به ثب

ث 
ک مرغوب این منطقه باع

ت. خا
قرار گرفته اس

ت 
ش انگور بسیار شیرین و مرغوب شده اس

پرور
ت؛ از این 

ت معروف اس
به طوری که به لحاظ کیفی

رو هرســاله آیین سنتی شیره پزی در این روستا 
برگزار می شود .

ش و سبزه مانیزان 
ابراهیم جلیلی افزود: کشــم

ت مرغوب 
و منطقه در جــوزان به دلیــل کیفی

آن به بســیاری از کشورهای دنیا صادر می شود. 
ک این 

همچنین انواع شیره، باسلوق و سایه خش
ت بسیار باال در سطح کشور 

ت کیفی
روستا به عل

ت. از روزگار قدیم به عنوان 
شناخته شــده اســ

سوغات شهرستان مالیر به سایر شهرهای کشور، 
خصوصا در دوران قاجار به دربار ارســال می شد؛ 
البته این مراسم به دلیل همزمانی با محرم و صفر 

در دو سال گذشته برگزار نمی شد.
ت: 

ت انگــور این منطقه گف
وی با توجه به کیفی

ت اداره میراث فرهنگی،  
در سال های اخیر به هم

گردشــگری و صنایع دستی، بخشداری مرکزی، 
شورای اسالمی روســتا، دهیار و اهالی روستای 
مانیزان آیین ســنتی-بومی جشنواره شیره پزی 

ت.
احیا گردیده اس

جلیلی هدف از برگــزاری این آیین را احیا آداب 
و رسوم سنتی، جذب گردشــگر، ایجاد اشتغال 
ت: در جشــن 

ت و گف
و نشــاط اجتماعی دانســ

شیره پزی ســال های گذشــته اجرای موسیقی 
ص محلــی، طبخ کشــی از جمله 

محلــی، رقــ
مراسم های شادی بود که انجام می شد؛ نمایشنامه 
ت شیره در خانه های روستا و عرضه 

خیابانی، پخ
انواع مشتقات روستا شامل، شیره، باسلوق، سایه 
ک، نان محلی، ترخینه و صنایع دستی از 

خشــ
ت.

دیگر مراسمات برگزار شده در این جشنواره اس
ت: درســال ۹۶ و ۹۷ 

ابراهیم جلیلی درپایان گف
ص توسعه 

از محل اعتبارات اســتانی، ملی و شاخ
ش و راه اندازی فاز اول 

گ فر
ت معابر، ســن

آسفال
س بهداشتی پنج چشمه به مبلغ ۱ 

جایگاه و سروی
میلیارد و سیصد و سی میلیون تومان ایجاد شده 
ک واحد بوم گردی 

ت هم یــ
ث اقام

ت؛ در بح
اســ

ک واحد دیگــر در حال طی مراحل 
احــداث و ی

ت که به زودی احداث می گردد.
اداری اس
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 شــرکت باغداران با هدف توسعه کشاورزی و کوتاه کردن دست 
واسطه و دالل درتاریخ ۸۱/۱۲/۱۸ کار خود را آغاز کرده است.

مدیرعامل شــرکت تعاونی باغداران گفت:شرکت تعاونی باغداران که 
رسالت اصلی آن خدمات رسانی به اعضا و بهره برداران شهرستان بوده  
همیشه در کنارجهاد کشاورزی و کشاورزان بوده است ، به طوری که 
با تهیه نهاده های کشاورزی و باغی نگذاشته است که احساس کمبود 

نهاده های کشاورزی در شهرستان احساس شود.
احمد قیاسوند با توجه به اینکه شرکت تعاونی باغداران سالیانه حدود 
۲۰۰۰ تــن انواع نهاده را بین کشــاورزان توزیع می کند گفت: عالوه 
برتوزیع نهاده های کشــاورزی شرکت تعاونی باغداران در بحث خرید 
محصول هم وارد شــده و تا حدودی دســت دالل و واسطه را کوتاه 

نموده، واقدام به صادرات محصوالت کرده است.
قیاســوند گفت:در قیمت گذاری نهاده های کشاورزی هم وارد شدیم 
و ســعی کردیم با قیمت گذاری منصفانه از اجحاف حق کشــاورزان 
جلوگیری کنیم .برای مثال توزیع پودر کربنات پتاسیم وروغن تیرابی 

که در فصل برداشت انگور نهاده ای استراژی می باشد.
قیاسوند یکی دیگر از اهداف تعاونی را ارتقا وضعیت اقتصادی اعضا و 
روستاییان دانست و افزود: در سال ۸۴ با قراردادی که با صندوق بیمه 
اجتماعی روستاییان و عشــایر منعقد کردیم و تا شش ماهه نخست 
ســال ۹۸ پنج هزار خانوار را زیر چتر بیمــه بردیم تا آینده بهتری را 

برای آن ها رقم بزنیم.
وی در پایان گفت : در سال ۹۷ برای ثبت جهانی انگور درکنار جهاد 

کشاورزی بودیم و ازین بابت بسیار خرسندیم.
در پایان گفتنی است :شرکت باغداران در سال ۸۱ با سرمایه اولیه به 
مبلــغ یکصدو نه میلیون و نود و پنج هزار ریال و با ۶۶۵ نفر اعضا کار 
خود را آغاز کرده و اکنون بعد از سال ها فعالیت به ۵ هزار نفر رسیده 
اســت. به ترتیب احمد قیاســوند جوزانی مدیر عامل ، بهروز جباری 
رئیس هیات مدیره،  محمد جعفری ،محمد احمدی، عســگر نگدار و 

خدایار قیاسوند اعضای هیات مدیره را تشکیل می دهند.

 ثبت جهانی انگور در کشور رقیبان زیادی داشت، بسیاری از شهرستان ها 
مدعی کســب این عنوان بودند و سیری چند ساله طی کرد اما خوشبختانه 
توانستیم با تالش ها و پیگیری های مستمری که در این زمینه انجام دادیم و 

با بازدید نماینده فائو از حوزه انگور مالیر این ثبت را به سرانجام برسانیم .
نماینده مردم مالیر در مجلس شــورای اسالمی با بیان این مطلب اظهار کرد: 
ثبت جهانی انگور به عنوان پنجاه و ســومین میراث مهم کشاورزی جهان در 

فائو افتخاری بزرگ برای مالیر است.
 محمد کاظمی با بیان اینکه هنوز در ابتدای کار هســتیم و باید متناســب با 
تکنولوژی روز حرکت کنیم، گفت: در این راســتا برنامه های زیادی در دستور 
کار داریم که مهم ترین آن اجرای سیســتم نوین باغداری و آبیاری، فرآوری، 

عرضه و صادرات این محصول است.
 وی با بیان اینکه در راستای افزایش محصول و بهره وری بیشتر، اجرای طرح 
فراز )داربســتی کردن باغات( را در دست اقدام داریم، افزود: بر اساس برنامه 
ســند راهبردی توسعه شهرستان مالیر تا سه ســال آینده بیش از پنج هزار 

هکتار از باغات شهرستان باید داربستی شوند.
کاظمی، توسعه باغداری نوین با هدف کاهش هزینه ها و افزایش کمی و کیفی 
محصول را از اهداف این برنامه دانســت و یادآور شــد: با وزیر و معاون وزیر 
جهاد کشاورزی و رئیس جهاد کشاورزی استان جلساتی را داشته ایم؛ از طریق 
معاونت باغداری وزارت کشــاورزی این امر مورد پیگیری قرار گرفته، پرونده 

هایی در این راستا تشکیل شده و اقداماتی نیز انجام شده است.
 نماینده مردم مالیر در مجلس شــورای اسالمی با اشاره به وجود بیش از ۶۰  
کارخانه سبزی پاک کنی در مالیر تصریح کرد: با توجه به ظرفیت موجود نیاز 
است کیفیت محصوالت صادراتی و باغی بیشتر مورد توجه قرار گیرد تا رونق 

اقتصادی و اشتغال شهرستان را در پی داشته باشد. 
کاظمی با بیان اینکه یکی از مشــکالت صادرکنندگان تهیه مواد شــیمیایی 
مورد استفاده در فرآوری انگور است تبیین کرد: امسال پودر کربنات پتاسیم و 
روغن سبزه مورد نیاز باغداران از یک کانال مورد اعتماد، در اختیار آن ها قرار 
گرفت و کشــاورزان برای تهیه آن مشکلی نداشتند؛ هرچند که در این زمینه 

افزایش قیمت وجود داشت.

نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس دهم با اشاره به کاهش صادرات کشمش 
بــه اروپا اعمال تحریم های ظالمانه آمریــکا و پایین بودن کیفیت محصول را 
دلیل این کاهش دانست و گفت: باید صادرکنندگان تالش کنند تا محصولی 

با کیفیت و مرغوب تولید کنند.
کاظمــی در ادامه اظهار کرد: اگر بخواهیم دوباره بازارهای دنیا را به دســت 
بگیریــم و بتوانیم محصول خود را صادر کنیم، بایــد روی کمیت و کیفیت 

محصول دقت بیشتری شود.
 وی با اشــاره به تشکیل جلساتی با مسئوالن اســتاندارد استان در راستای 
استانداردســازی محصوالت افزود: من معتقدم هر چقدر اداره استاندارد روی 
کمیت و کیفیت محصوالت دقت و توجه بیشتری داشته باشد بی شک کیفیت 

محصوالت ما نیز باالتر رفته و بازارهای بیشتری را قبضه می کنیم.
نماینده مردم مالیر در خانه ملت ارائه آموزش های الزم به کشاورزان، آشنایی 
کشــاورزان با دانش فنی روز و فرهنگ ســازی را در این زمینه مهم برشمرد 
و گفت: یکی از مشــکالت اساسی باغداری امروز اســتفاده از گونی به جای 
ســبد اســت که کیفیت محصول را از همان ابتدا تحت الشعاع قرار داده و از 

بین می برد.
کاظمی در پایان خاطر نشــان کرد: در این زمینه نیز جلساتی با رئیس 
ســازمان جهاد کشــاورزی داشــته ایم و امیدواریم در آینده نزدیک با 
تهیه ســبدهای مورد نیاز باغداران شاهد رفع مشــکل و کیفیت باالی 

باشیم. کشمش  محصول 

نماینده مردم مالیر در مجلس:

کیفیت کشمش ضامن افزایش صادرات است

شرکت باغداران پیشرو در توسعه کشاورزی 
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 شــرکت تعاونــی پیمــان گســتر بــا توجــه بــه 
ظرفیــت و پتانســیل بــاالی مالیــر در تولیــد 
ــرای  ــود را ب ــوان خ ــی از ت ــش اعظم ــور، بخ انگ
ــه و  ــاورزان منطق ــکالت کش ــل مش ــی و ح بررس
ــاص  ــور اختص ــول انگ ــه محص ــژه ب ــور وی ــه ط ب
داده اســت و بــا تحقیــق، مذاکــره بــا کشــاورزان و 
اســتفاده از نظریــات کارشناســان مجــرب بــه 
شناســایی مشــکالت و معضــالت تولیــد انگــور و 

ارائه راه حل آن ها می پردازد.
ــا  ــی پیمــان گســتر ب ــر عامــل شــرکت تعاون مدی
ــرکت  ــن ش ــرد: ای ــار ک ــب اظه ــن مطل ــان ای بی
ــا همــت ۱۲ جــوان تحصیلکــرده، خــوش فکــر  ب
ــی از  ــت یافتن ــزرگ و دس ــای ب ــده ه و دارای ای
ســال ۸۴ بــا هــدف ارائــه خدمــات متمایــز، 
دســتاوردهای  آخریــن  بــا  همــگام  و  مفیــد 
تشــکیل  بخــش کشــاورزی  در  دنیــا  علمــی 
ــا  ــرکت ب ــی ش ــای ترویج ــت؛ برنامه ه ــده اس ش
جهــاد کشــاورزی هم پوشــانی دارد. همچنیــن 
پژوهشــکده  بــا  کــه  تنگاتنگــی  ارتبــاط  بــا 
انگــور و کشــمش و مرکــز تحقیقــات انگــور دارد 
یافته هــای پژوهشــکده و مرکــز تحقیقاتــی را بــه 

کشــاورزان منتقــل می کنــد.
اکبر رحیمی ادامه داد: در این راســتا طرح باغدار نمونه با شــعار "افزایش و 
تداوم در عملکرد، سالمت و ثبات در کیفیت" توسط این شرکت در سال ۹۱ 
کلید خورد که تا کنون 3 هزار باغدار، تحت پوشش این طرح قرار گرفته اند.

وی اضافه کرد: در این طرح باغدار پس از ثبت نام، عضویت و تشکیل پرونده، 
آموزش های الزم و نوین باغــداری را از طرق مختلف مانند برگزاری کالس 
و دوره های آموزشــی، ارائه بروشور، کاتالوگ و عرضه کتاب دریافت می کند 
و پیامک هــای پیش آگاهی و پیش از بروز خســارت جهــت انجام اقدامات 

پیشگیرانه برای وی ارسال می شود.
رحیمی همچنین در ادامه گفت: برنامه غذایی مناسب همراه نهاد های الزم 
را با توجه بــه نیاز گیاه در اختیار باغدار قرار می دهیم؛ این اقدام در نهایت 
با توجه به ارگانیک بودن نهاده ها، ســبب سالمت محصول، افزایش و تداوم 

تولید محصول می گردد. 
وی معتقد اســت میوه هایی که در قرآن به آن اشــاره شــده از جمله انگور، 

ظرفیت ویژه ای دارند که بهره بردن از آن هنر و آگاهی می خواهد. 
مدیر عامل شــرکت پیمان گســتر از اهداف بزرگ این مجموعه در ارتقای 
باغداری شهر جهانی انگور گفت: با توجه به اینکه بیش از ۱۰ هزار هکتار باغ 
انگور در مالیر وجود دارد؛ ما درصدد راه اندازی مراکز باغ یاری با شعار" هر 
باغ، یک باغ یار" در شهرستان مالیر و سپس در سطح ملی هستیم که البته 

این مهم حمایت متولیان امر را می طلبد.
رحیمی رســالت اصلی ایجاد مراکز باغ یاری را در افزایش بهره وری و میزان 
تولید در سطح، همچنین باال بردن کیفیت انگور عنوان کرد و گفت: کمک به 
حفظ عنوان شهر جهانی انگور و ایجاد زمینه اشتغال فارغ التحصیالن رشته 

کشاورزی از دیگر اهداف مهم طرح باغ یاری است.
به گفته وی در این طرح باغ یاران به عنوان یک کارشناس و مشاور دلسوز در 
کنار باغدار قرار گرفته، باغ را بررسی و مشکالتش را احصا می کنند. همچنین 
راه حل مقتضی را ارائه می دهد تا قبل از ایجاد خســارت از آن جلوگیری به 
عمــل بیاید، با این اقدام باغدار کار خــود را به صورت علمی پیش می برد و 
ســود بیشــتری نصیب وی میگردد و می تواند از این ســود هزینه باغ یار را 

پرداخت کند که این به معنی "سود برسانیم و سود ببریم" است.
 برگزاری جشنواره ملی خوشه برتر در شهر جهانی انگور

رحیمی گفت: با هدف ایجاد شور و نشاط شغلی در جامعه کشاورزی از سال 
۹۲ جشنواره ملی خوشــه برتر را برگزارمی کنیم که هر سال رونق بیشتری 

پیدا کرده و با حضور مسئولین قوت بیشتری گرفته است .
رحیمی با بیان اینکه با پیگیری نمایندگان و جهاد کشاورزی استان، در سال 
۹۴ قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی و در سال ۹۶ معاون باغبانی وزارت جهاد 
کشاورزی مهمان ویژه جشنواره خوشه برتر بودند، یادآوری کرد: در سال ۹۶ 
وزیر جهاد کشاورزی ازاین جشنواره که منحصراً توسط شرکت پیمان گستر 
و در سطح ملی برگزار می شود، استقبال کرد و قول مساعد داد در جشنواره 

حضور می یابد که تا کنون محقق نشده است.
به گفته وی این جشنواره در فصل برداشت انگور برگزار می شود و خوشه ها 
از لحاظ وزن، درصد قند، شکل ظاهری و سالمت مورد ارزیابی و امتیازدهی 
قرار می گیرد؛ در پایان نیز به دارنده 3 خوشه برتر و یک خوشه که از لحاظ 

وزن سنگین ترین خوشه است جوایز نفیسی اهدا می شود.
رحیمی گفت: امســال این جشنواره در مرحله تحویل خوشه و داوری برگزار 

شــده است و اعالم اسامی برندگان و اهدا جوائز در جشن ثبت جهانی انگور 
انجام می شود.

 برگزاری جشنواره باغ برتر و فرآورده های انگور
وی همچنیــن بــا بیــان اینکــه بــه منظــور ایجــاد تحــرک در بیــن باغــدارن 
و افزایــش بهــره وری باغــات مالیــر در صــدد برگــزاری جشــنواره بــاغ برتــر 
ــنواره  ــن جش ــزاری ای ــدف از برگ ــت: ه ــتیم گف ــده هس ــال آین ــرای س ب
باالبــردن دانــش فنــی کشــاورزان، آشــنایی بــا روش هــای نویــن باغــداری 
و بــه صــورت کلــی حرکــت از کشــاورزی ســنتی و معیشــتی بــه ســمت 
ــاد  ــکاری جه ــا هم ــم  ب ــت و امیدواری ــرفته اس ــن و پیش ــاورزی نوی کش
کشــاورزی گام هــای مؤثــری در تحقــق طــرح فــراز و اجــرای آبیــاری نویــن 

برداریــم.
مدیر عامل شــرکت تعاونی پیمان گستر با اشاره به امکان تهیه حداقل 3۴ 
فرآورده از انگور بیان کرد: متأســفانه فرآورده های انگور و بحث بسته بندی 
آن مغفول مانده و به فراموشــی سپرده شــده است، از این رو در نظر داریم 
جشنواره فرآورده های انگور را نیز در کنار جشنواره خوشه برتر برگزار کنیم.

رحیمی گفت: هدف ما این است که استفاده از فرآورده های انگور عمومی و 
فراگیر شــود و انتظار داریم مسووالن در پذیرایی از مهمانان از فرآورده های 

انگور استفاده کنند.
وی در بخش دیگری از ســخنانش گفت: با توجه به این که کشاورز و باغدار 
به دنبال تولید محصول سالم و ارگانیک است، در سال ۹۴ اقدام به تأسیس 
کارخانه کود ارگانیک سوپر کود کردیم؛ این کود نمونه یک ترکیب ارگانیک 
فوق العاده قوی حاوی عناصر ضروری برای رشد گیاهان زراعی و باغی است 
کــه می تواند در کوتاه ترین زمان بیشــترین تأثیــر را در افزایش عملکرد و 

کیفیت محصوالت کشاورزی داشته باشد.
مدیرعامل شرکت تعاونی پیمان گستر در پایان اظهار کرد: متأسفانه علیرغم 

اســتقبال  و  رضایت بخش  بســیار  حتی نتایج  کشــاورزان  گســترده 
دلیل موانع ومشکالت اداری خارج از شهرســتان، تولیــد این کود به 
توجه )کاغذ بازی های اداری( متوقف شــده که  و  نیازمند مســاعدت 
موانع است.خاص مسئولین برای برطرف کردن این 

برای نخستین بار در کشور

مرکز »باغ یاری« در مالیر راه اندازی شد
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