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پیشخـوان

طالییشدن این روزهای
روستای «دوالو» با کشمش

سود افزايش قيمت سيبزميني در جیب دالالن

بازاريابي،حلقهمفقوده
صادراتمحصوالتکشاورزي

اين روزها در حالي با افزايش قيمت س��يبزميني در بازار مواجه هس��تيم
و قيمت آن از س��ههزار به پنج تا ش��ش هزار تومان رسيده است که در اين
افزايش قيمتها کشاورز نفعي نميبرد و فقط دالالن سود ميکنند.
بهگزارش «سبزینه» به نقل از بازار ،در حاليکه اين روزها گراني محصوالت
مختلف در کش��ور از جمله محصوالت کش��اورزي مشکالت عديدهاي براي
مردم ايجاد کرده اس��ت ،محصولي مانند س��يب زميني ه��م وجود دارد که
بيش از نياز عرضه ش��ده و با توجه به قيمت آن ،باعث وارد آمدن ضربههاي
اقتصادي بزرگي به کش��اورزان و توليدکنندگان عمده اين محصول ش��ده
است؛ البته هم کمبود توليد و هم مازاد توليد نشان از برخي بيبرنامگيها و
کمبودها دارد که از يک سمت باعث گراني محصول و از سمت ديگر نيز باعث
افت شديد قيمت آن ميشود .بررسيهای ميداني نشان ميدهد که محصول
س��يبزمينيکاران زحمتکش استان آذربايجان شرقي بهويژه شهري چون
سراب که از قطبهاي توليد سيبزميني در کشور به شمار ميرود ،شرايط
مناسبي از نظر وجود تقاضا براي خريد در داخل استان ندارد و کشاورزان با
توجه به شرايط ،امسال بيش از سالهاي گذشته مجبور به فروش اورژانسي
و با قيمتي بسيار پايينتر از هزينه توليد محصول خود شدهاند.
در شرايط فعلي يکي از بهترين راهکارها ،برقراري ارتباط با بازار کشورهاي
خارج��ي و عقد قراردادهاي تجاري براي صادرات مازاد محصول اس��ت که
ميتواند بهرهوري بس��يار مناس��بي هم براي کشاورزان و هم اقتصاد کشور
داشته باشد .برنامهريزي مناسب براي تنظيم ميزان توليد متناسب با تقاضا
در بازار نيز امري است که در بلندمدت بايد مدنظر مسئوالن قرار گيرد.
هر روز با قيمت جديدي مواجه هستيم
محمدرضا شقاقی ،يکي از کشاورزان سرابي که عمده بخشهاي زمين خود
را زير کشت سيبزميني برده است ،در خصوص مشکالت بازار سيب زميني
گفت :انتظار حمايت بيشتري از توليدکنندگان از سمت دولت داريم و بايد
در ب��ازار داخلي و نيز بحث صادرات مورد پش��تيباني قرار بگيريم .در طول
فصل برداشت که حدود دو تا سه ماه از آن گذشته است ،هر روز شاهد يک
ن��رخ بودهايم و اگر افزايش قيمتي هم اتفاق افتاده ،براي توليدکننده عمده
و کش��اورز نفعي نداش��ته ،بلکه داللها و توزيعکنندهها بودهاند که از اين
افزايش قیمت به سود رسيدهاند.
افزايش قيمت کودهاي شيميايي کشاورزان را متضرر کرد
يکي از فعاالن بازار محصوالت کشاورزي نیز در خصوص وضعيت صادرات
و مشکالت اين مسير اضافه کرد :صادرات مازاد توليد محصول سيبزميني
روش بسيار مناسبي براي فروش بهصرفه آن است و برخي توليدکنندگان
نيز توانس��تهاند در اس��تان آذربايجان ش��رقي و اردبيل محصول خود را به
کشورهاي عراق ،ارمنستان و جمهوري آذربايجان صادر کنند.
علي اسحاقي که يکي از بزرگترين عمدهفروشهاي بازار سيبزميني است،
اف��زود :البته در اين زمينه نيز مش��کالت بزرگي وج��ود دارد و از جمله آن
عدم تمايل به سرمايهگذاري در بخشهاي فرآوري محصوالت کشاورزان و
صنايع تبديلي سيبزميني است .براي صادرات نياز داريم تا مجموعههاي
باکيفيتي به بستهبندي و انبار سيبزميني توليدي اقدام کنند تا زمينههاي
الزم براي صادرات فراهم شود.
اس��حاقي در خصوص افزايش قيمت کودهاي شيميايي نيز گفت :افزايش
قيمت کودهاي شيميايي کشاورزان را متضرر کرده است.
وي در خصوص صادرات محصوالت کش��اورزي نيز اظهار داشت :بازاريابي
حلقه مفقوده صادرات محصوالت کشاورزي است.
قرارداد صادرات مازاد توليد سيبزميني منعقد شد
رئيس مجمع نمايندگان اس��تان آذربايجان ش��رقي نيز در اين خصوص با
تأکي��د بر لزوم حمايت از توليدکنندگان محصوالت کش��اورزي و از جمله
س��يبزمينيکاران گفت :در حال حاضر خوش��بختانه ب��ا توافقي که بين
جهاد کشاورزي استان آذربايجان شرقي و اتاق بازرگاني حاصل شده است،
زمينههاي الزم براي صادرات 10هزار تن از س��يبزميني کشاورزان استان
فراهم شده است.

یوس��ف داوودی ادام��ه داد :تمام تأکيدات الزم براي انجام هرچه س��ريعتر
مقدم��ات صادرات اين مي��زان محصول صورت گرفته اس��ت و عزم جدي
داري��م تا با صادرات از کاهش قيمت ش��ديد اين محصول در بازار داخلي و
تحميل ضرر و زيان جدي به کشاورزان و توليدکنندگان عمده اين محصول
جلوگيري کنیم.
داوودي در ادامه افزود :س��يبزميني از جمله محصوالتي است که با هزينه
بااليي توسط توليدکننده به وارد بازار ميشود ،اما در حال حاضر که در فصل
برداش��ت قرار داريم ،با مازاد تولید روبهرو شدهايم و ادامه اين روند ميتواند
باعث تحميل فروش اجباري با قيمتهاي بس��يار پايين به کشاورزان شود.
در غيراينصورت نيز محصول توليدي ضايع خواهد ش��د و ضرر بيشتري
به توليدکنندگان وارد ميشود .رئيس مجمع نمايندگان استان آذربايجان
شرقي در خاتمه اضافه کرد :اميدواريم تصميمات اخير در خصوص صادرات
صرفاً محدود به امس��ال نباشد ،بلکه گشايشي باش��د تا در آينده نيز روند
صادرات محصول س��يبزميني و حتي س��اير محصوالت در استان فراهم
شود .يکي از اصليترين اهداف و تالشهاي ما کاهش مشکالت کشاورزان
در زمينه توليد و فروش محصوالتش��ان و تأمين نيازهاي مردم اس��ت که
اميدواريم اين تالشها ثمربخش باشد.
رشد ۲۰درصدی تولید قارچ در راه است

آغاز صادرات قارچ به بازارهای هدف

رئی��س انجم��ن پرورشدهندگان قارچ خوراکی گفت :با آغاز فصل س��رما
پیشبینی میشود تولید قارچ  ۱۵تا ۲۰درصد افزایش یابد.
بهگزارش «س��بزینه» به نقل از باش��گاه خبرنگاران جوان ،مهدی رجبی از
آغاز صادرات قارچ خبر داد و گفت :اکثر کش��ورها به این نتیجه رس��یدهاند
که نیازهای خود را از طریق صادرات و واردات فراهم کنند که بدین منظور
صادرات قارچ کمابیش آغاز شده است.
او وضعیت کنونی تولید قارچ را مساعد ارزیابی کرد و افزود :اگرچه در شرایط
فعلی عرضه و تقاضا با یکدیگر برابری دارد ،اما با رونق صادرات دیگر شاهد
مازاد تولید نخواهیم بود.
رجب��ی از افزایش  ۱۵ت��ا ۲۰درصدی تولید قارچ خب��ر داد و گفت :با آغاز
فصل س��رما ،بسیاری از واحدها که در فصل تابستان به دلیل نبود سیستم
سرمایشی مناسب نتوانستند به تولید بپردازند ،به تولید بازگشتند و بدین
ترتیب افزایش تولید قارچ دور از انتظار نخواهد بود.
این مقام مسئول درباره آینده بازار قارچ بیان کرد :با توجه به رشد چشمگیر
نهادهها و افزایش روزمره قیمت ،نرخ قارچ طی روزهای اخیر  ۲۰تا ۲۵درصد
به منظور کاهش زیان تولیدکنندگان افزایش یافت.
او در پای��ان عرض��ه روزانه قارچ در ب��ورس کاال را  ۳۰تا ۵۰تن اعالم کرد و
گفت :با توجه به شرایط آب و هوایی ،احتمال رشد ۲۰درصدی تولید و آغاز
صادرات ،کمبودی در بازار پیشبینی نمیشود.

تأخير در اعالم نرخ خريد تضميني و ناعادالنه بودن قیمت سطح زيرکشت گندم را کاهش میدهد

نرخ پایین خرید تضمینی گنـدم
آتشي در خرمن خودکفايي

سبزینه

علی هیودی

چند روزی بیشتر تا فرصت قانونی برای اعالم
نرخ خری��د تضمینی محصوالت اس��تراتژیک
کش��اورزی از جمله گندم باق��ی نمانده و همه
کشاورزان منتظر اعالم قیمتها هستند تا برای
کش��ت خود برنامهریزی کنند و در صورتی که
قیمتهای اعالمی منصفانه نبود ،یا محصوالت
دیگری کش��ت کنند یا عطای تولید را با گرانی
سرسامآور نهادهها به لقایش ببخشند.
گندم يکي از محصوالت استراتژيک کشاورزي
اس��ت که در تحق��ق امنيت غذاي��ي و کاهش
وابستگي غذايي نقش بيبديلي را ايفا ميکند،
به همين دليل کش��ورهاي مختل��ف جهان با
اتخاذ انواع سياستهاي حمايتي همچون خريد
تضميني گندم ،پرداخت تس��هيالت کمبهره و
ارزانقيمت به کش��اورزان ،پرداخت يارانههاي
مستقيم به توليدکنندگان و تضمين فروش اين
محصول از توليدکنندگان و کشاورزان حمايت
و آن را نس��بت به توليد تشويق ميکنند .اما در
ايران اوضاع کام ً
ال متفاوت است و تنها حمايت
دولت از کشاورزان خريد تضميني گندم است،
اما اين امر هر س��اله با هزاران مش��کل صورت
ميگيرد ،بهط��وري که براس��اس قانون دولت
بايد تا قبل از اتمام ش��هريور هر سال نرخ خريد
تضميني را براساس تورم ساليانه تعيين کند تا
کشاورزان نسبت به ميزان توليد خود اقدام کند
که این اتفاق نمیافتد.
اين تأخير در اع�لام نرخ خريد تضميني گندم
در هرسال و ناعادالنه بودن نرخ خريد تضميني
سبب شده است که سطح زيرکشت گندم کشور
هر س��ال کاهش ياب��د ،بهطوريک��ه دادههاي
آماري نش��ان ميدهد که در س��ه سال اخير دو
ميليون هکتار از اراضي کش��ت گندم آبي کمتر
شده است .بدون هيچ شکي با افزايش سرسامآور
قيمت س��م و کود بايد در سال زراعي آينده نيز
شاهد کاهش شديدتر سطح زيرکشت گندم در
کشور باشيم که اين امر ميتواند زمينه وابستگي
بيشتر کشور به واردات گندم و جوالن دالالن،
واردکنندگان و رانتخوران را فراهم کند.
گفتنیاست در سه ماهه ابتدايي سال دولت نياز
خود به س��ه ميليون تن گندم را با اختصاص ارز
چهارهزار و 200توماني براي واردات تأمين کرد،
لکن اين ميزان نزديک به 16هزار ميليارد تومان
براي دولت خرج برداش��ته ،اين در حالي اس��ت
که مس��ئوالن امر ميتوانستند مقدار کمتري از
اي��ن بودجه را صرف عادالنه کردن قيمت خريد
تضميني کنند تا کشاورزان کل نياز کشور را رفع
کنند ،ولي متأسفانه اين امر مغفول ماند .در اين
بين اما همچنان کش��اورزان براي تأمين امنيت
غذايي و قوت اليموت مردم اش��تياق فراواني به
کش��ت گندم دارن��د و اميدوارند ک��ه با افزايش
حمايتهاي دولتي زمينه توليد گس��ترده اين
محصول اساسي در کشور فراهم شود.
در همین راستا به سراغ کشاورزان و انجمنهاي
صنفي کش��اورزي در سراسر کشور رفتيم تا با
آنه��ا در خصوص مش��کالت کش��ت گندم و
وضعيت توليد اين محصول صحبت کنيم.
شوراي اقتصاد ،متخصص تعيين نرخ
خريد تضميني نيست
در اين باره رئيس خانه کش��اورز استان همدان
به تسنیم گفت :متأسفانه هر سال قيمت خوبي
به نس��بت باال رفتن تورم ،نرخ ارز و هزينههاي
کش��ت اع��م از ابزار و م��واد اولیه ب��راي خريد
تضميني گندم تعيين نميشود.
ابوالقاس��م س��وزنچي اظهار داش��ت :در وزارت
جهاد کش��اورزي قيمت منصفانهاي متناس��ب
با هزينههاي کاش��ت گندم تعيين و به شوراي
اقتصاد پيشنهاد ميش��ود ،اما متأسفانه در اين
شورا قيمت پيشنهادي تغيير زيادي ميکند و
علت هم اين است که در شوراي اقتصاد افرادي
که کش��اورز باش��ند و با واقعيات اين شغل سر
و کار داش��ته باشند بسيار کم هستند و نيروي
تصميمگيرنده تخصص الزم را ندارد.
اين مقام صنفي در ادامه يادآور شد :بحث اصلي
در کشت يک محصول معيشت يک زارع است
که اگر تأمين ش��ود ،کش��اورز به کاشت آن بذر
اقبال نشان ميدهد و از آنجا که گندم محصول
بسيار مهمي براي زندگي مردم است ،الزم است
مسئوالن براي تشويق کشاورزان به کاشت اين
محصول توجه ويژهاي داشته باشند.
تصميمات غلط دولت
صنعت کشاورزي را نابود ميکند
مدير جهاد کش��اورزي مشهد نيز اظهار داشت:

نحوه خريد گندم در س��ال جاري متأس��فانه با
توج��ه به تغيير الکهاي عيارس��نجي مقداري
مشکل بر سر راه کشاورزان گذاشت.
امي��د طهماس��بيزاده افزود :ضريب برگش��ت
گندمهاي��ي که از افت مفيد برخ��وردار بودند،
باال رفته و همين امر س��بب شده تا گندمهاي
برگشتي به دست داللها بيفتد و داللها حتي
با قيم��ت پايينتر از نرخ مصوب اين گندمها را
از کش��اورزان خريداري کنند که همين مسأله
خودش معضل��ي خطرناک ب��راي آينده توليد
گندم در کشور به شمار ميآيد.
مدير جهاد کشاورزي مشهد بيان کرد :افزايش
چندين برابري قیمت ادوات کشاورزي ،سموم،
بذر و ...موجب شده تا کشاورزان در مورد ميزان
درآمد حاصل از کشت و خرجهايشان پیشبینی
نداشته باشند و همچنين دولت نيز محاسبات
قيمت خريد تضميني گندم از کشاورزان را در

عدم کارشناسي صحيح در قيمتگذاري دانست
و تأکيد کرد :در حوزه کشاورزي به دليل اهميت
باالي آن در مس��ائل اقتصادي کشور نميتوان
تصميم��ات دولتي را عجوالنه اتخاذ کرد و تمام
تصميمگيريه��اي دول��ت بايد بر اس��اس کار
کارشناسي باشد.
وي افزود :مهمترين قس��مت مس��أله در طرح
خريد تضميني محصولي مانن��د گندم قبل از
کش��ت ،تعيين قيمت آن اس��ت که بايستي به
طور واضح براي کشاورزان معين شود.

هستيم ،بيان داشت :متأسفانه هيچگونه نظارتي
ب��ر قيمتها وکيفيت محصوالت نيس��ت و هر
کارخانه بهطور س��ليقهاي قيمت محصول خود
را افزايش ميدهد.
رحيمي عنوان کرد :کمبود سوخت يکي ديگر از
مشکالت بخش کشاورزي در استان کردستان
است که در اين خصوص بايد تمهيدات جديدي
در نظر گرفته شود و سوخت در نظر گرفته شده
براي کش��اورزان بايد به ميزان سطح زير کشت
در اختيار آنان قرار گیرد.

 پايينبودن قيمت محصوالت کشاورزي
نسبت به هزينهها
نماينده تشکلهاي کشاورزي استان کردستان
هم با اشاره به مشکالت کشاورزان استان گفت:
قيمت پایين محصوالت نس��بت ب��ه هزينهها
تا جايی که در محصول اس��تراتژيکي همچون

قيمت نهادههاي کشاورزي
افزايش شديدي يافته است
دبير نظام صنفي کش��اورزي شادگان نيز گفت:
قيم��ت نهادههاي کش��اورزي به ش��دت افزايش
يافته ،به صورتي که قيمت برخي از کودها و سموم
کشاورزي تا هفت برابر افزايش پيدا کرده است.
هوش��نگ مقامي اظهار داشت :دليل اين اتفاق
آزادسازي قيمتها اس��ت .به صورت مشخص
وقتي ش��اهد اين هستيم که نس��بت به زمان
تعيين نرخهاي تضميني قيمت دالر بيش از دو
برابر افزايش داشته است ،ميتوان انتظار داشت
که قيمتها هم افزايش دو برابري داشته باشد.
اين مس��ئول صنفي کشاورزي عنوان کرد :نرخ
خري��د تضميني ب��راي گندم در س��ال جاري
دو ه��زار و  500تومان بود ک��ه اين نرخ خود با
انتقادات زيادي روبهرو بود .حتي اگر بر اس��اس
همين نرخ هم بخواهيم افزايش داشته باشيم،
بايد قيمت حدود شش هزار تومان براي هر کيلو
گندم تعيين شود.
او هش��دار داد :اگر قيمت مناس��بي براي گندم
تعيين نش��ود ،رفته رفته کش��اورزان به سمت
کش��تهاي جايگزي��ن ميروند و م��ا بار ديگر
مجب��ور ب��ه واردات اي��ن محصول کش��اورزي
استراتژيک در سطح وسيع ميشويم.
مقامي همچنين خواس��تار تعيين تکليف نرخ
خريد تضميني گندم در مهر ماه شد و گفت :اين
اتفاق گاه ميافتد که تعيين قيمت را به ماههاي
دي و بهمن موکول ميکنند .در چنين حالتي
کشاورزان نميتوانند درست تصميم بگيرند که
آيا برايشان به صرفه است گندم بکارند يا نه و با
تعيين قيمتي نامناسب ،کشاورزان را متضرر و
حتي بدهکار ميکنند .به هر حال کشاورز بيکار
بهتر از کش��اورز بيکار بدهکار است و اين قشر
حق دارند بدانند تصميمات در سطح کالن چه
ت آنها دارد.
تأثيري بر معيش 

کمبود نهادههاي کشاورزي مشکل عمده کشاورزان
نماينده تشکلهاي کشاورزي اس��تان کردستان با اشاره به کمبود نهادههاي کشاورزي مانند
کود فسفات بيان داشت :در ابتداي سال  99در زمينه سوخت پيگيريهاي الزم بهعمل آمد که
نتيجه آن ارائه سوخت به کمباين و تراکتورهاي فاقد پالک در نيمه اول سال شد.
وي ادامه داد :در خصوص کمبود نهادههاي کش��اورزي از طرف نظام صنفي پيگيري مش��کل
کود کش��اورزان خصوصاً کود اوره در فصل بهار انجام ش��د که تالشها و مس��اعدت س��ازمان
جهادکشاورزي منجرشد کود بيشتري به استان کردستان و کشاورزان منطقه برسد.
رحيمي اظهار نمود :متأسفانه خيلي ازمشکالت بخش کشاورزي بهصورت کالن و درکل کشور
اعمال ميشود ،همانند سود باالي تسهيالت بانکي برای بخش کشاورزي که واقعاً کمر توليد
را شکسته است.
نماينده تش��کلهاي کشاورزی استان کردستان گفت :هزينه باالي توليد ،قيمت پايين گندم
وسود بانکي دور از انتظار کمر توليدکنندگان را شکسته و اگر اين روند ادامه داشته باشد ،بايد
با خودکفايي در توليد گندم در استان کردستان خداحافظي کرد.

شرايط اقتصادي متعادلتر و تورم کمتري انجام
داده است.
طهماس��بيزاده با بيان اينکه تصميمات غلط
دولت صنعت کش��اورزي را به سمت ناآميدي
روانه ميکند ،خاطرنش��ان کرد :به همين علت
همه اين مشکالت دس��ت به دست هم داده تا
کش��اورز را به مسير نااميدي روانه کند ،چرا که
امس��ال نيز کشاورزاني با س��ابقه چندين ساله
بودند که با توجه به شرايط اقتصادي و افزايش
قيمت ادوات ،ديگر همچون ادوار گذشته گندم
کش��ت نکردند و منتظر ثبات بازار و همچنين
قيمتگذاري صحيح بر اساس هزینههای کشت
اين محصول هستند.
مدير جهاد کش��اورزي مش��هد مشکل ناکامي
دولت در خريد تضميني گندم از کش��اورزان را

گن��دم انگي��زه تولي��د کمش��ده ،از مهمترين
مشکالت اين بخش است.
سيدحس��ين رحيمي گفت :عدم حمايت مالي
از بخ��ش کش��اورزي از ديگ��ر مش��کالت اين
بخش اس��ت ،بهطوري ک��ه در حال حاضر ارائه
تسهيالت از سوي بانکها به بخش کشاورزي و
ديگر بخشها يکسان و 18درصد است .نماينده
تشکلهاي کشاورزی اس��تان کردستان گفت:
افزايش قیمت ادوات کش��اورزي مانند کمباين
و تراکت��ور از ديگ��ر معضالت اين بخش اس��ت
که مانعي براي ارتقاي مکانيزاس��يون در بخش
کشاورزي محسوب ميش��ود که نيازمند توجه
جدي مسئوالن اين بخش در سطح کالن است.
وي با تأکيد بر اينکه در بخش ادوات کشاورزي
ش��اهد رش��د  100تا 300درص��دي قيمتها

دولت به جای واردات گندم
از تولید داخل حمایت کند
رئيس نظام صنفي کشاورزي نيز به رادار اقتصاد
گفت :آخرين قيمت گندم در بازار جهاني حدود
پنجهزار و 74تومان در هر کيلو اس��ت و دولت
براي واردات گن��دم بايد به ازاي هرکيلو حدود
پنجهزار تومان هزينه کند که اگر قيمت خريد
تضمين��ي را کمي باالتر بب��رد ،ميتواند همين
گن��دم مورد نياز را که از طري��ق واردات تأمين
ميکند ،از کشاورزان داخلي خريداري کند.
محمدش��فيع مل��کزاده اظهار داش��ت :ايران
ظرفي��ت و پتانس��يل باالي��ي در توليد گندم
دارد و از هم��ه لحاظ همچون نيروی انس��اني،
آب و هوا و ...غني اس��ت ،لکن کشاورزان با اين
قيمتها نميتوانند معاش خود را تأمين کنند
و درآمد حداقلي از توليد گندم داش��ته باشند
و بعضاً برداش��ت اين محصول جوابگوي تالش
آنها نيست.

این روزها پش��ت بامها و حیاطهای روس��تای یکهزار س��اله دوالو
رن��گ طال گرفته و پر ش��ده از دانههای س��رخی ک��ه محصول انگور
تاکستانهای قدیمی است؛ کشمشهایی که به روش خیلی خاص و
با مشارکت همه اهالی روستا تولید میشود.
شاید کسی نمیدانست که روزی خزیدن ساقههای باریک درخت مو
در دل یک بوس��تان قدیمی و تبدیل آن توسط اهالی فهیم روستا به
دانههای س��رخ کشمش در سالهای بسیار دور ،به محصولی طالیی
و پر آوازه در کردستان تبدیل شود و بار میراث یکهزار ساله منطقه
دوالو را به دوش بکشد.
بهگزارش «سبزینه» به نقل از ایسنا« ،بوالو» اصطالحی بومی است که
از آن برای مراحل تولید کش��مش طالیی کردستان استفاده میشود
و نام��ی ب��ه قدمت طوالنی حیات روس��تا دارد؛ روس��تایی با کمتر از
۵۰۰خانوار۷۰ ،تاکس��تان و ۱۰۰تن انگور که تنها ۶۰۰کیلو کشمش
حاصل آن میشود ،اما نمونه آن در هیچ کجای ایران یافت نمیشود.
آنچه کش��مشهای طالیی منطقه تاریخ��ی دوالو را منحصر به فرد
کرده ،روش تولید آن است؛ روش تولیدی که در سال  ۹۴به خاطر تک
بودنش به عنوان آثار ناملموس میراث فرهنگی کشور به ثبت رسید.
آوازه کشمشهای ارگانیگ و مرغوب دوالو در کشور پیچیده و دلیل
آن تقدس و بهکارگیری روش سنتی آن در میان اهالی است .هر ساله
با دعوت از فامیل و خانواده ،انگور تاکستانها بهوسیله «چنگله» که از
درخت ارغوان س��اخته شده ،حمل و به کوره رسانده میشود ،سپس
یک حلب  ۱۸کیلویی خاکس��تر درخت چن��ار یا انگور را داخل دیگ
بزرگ پر از آب ،حدود ۱۰ساعت میجوشانند.
بعد از آن زنان و دختران خیلی باسلیقه و با حوصله انگورها را روی هم
و دور دیگ می چینند و آب زالل تیزابی که قب ً
ال تهیه ش��ده را داخل
دیگ میریزند و میجوشانند و دو نفر که در طرفین دیگر نشستهاند،
به نوبت انگورها را داخل دیگ میبرند و سریع بیرون میآورند.
سپس آنها رابه پشت بامی که قب ً
ال گلاندود شده می برند و دو تا سه
نفر از مردان باتجربه آنها را رو به سمت آفتاب روی بام میچینند و
پس از تقریباً ۱۰روز کشمشهای زیبا و طالیی آماده مصرف میشود.
این روش جالب و خاص برای تولید کشمش را یکی از برادران خانواده
داوودی که از باغداران منطقه دوالو است ،تشریح کرده است.
او پتانسیلهای این روستای تاریخی را ناب توصیف کرد و از مسئوالن
خواس��ت توجه بیشتری به این روس��تا ش��ود ،چرا که معتقد است
کش��مشهای ارگانی��گ و مرغوب��ی در دوالو با روشهای س��نتی و
کمترین امکانات تهیه میش��ود که در کشور آوازه دارد و باید بیشتر
به آن رونق بخشید.
داوودی در عین حال از کمبود امکانات و زیرس��اختهای توسعهای
در این روس��تای باارزش از جمله نبود جاده و برق گالیه دارد و گفت:
روس��تای دوالو حدود ۳۰س��ال پیش  ۵۰۰خانوار داشت ،اما اکنون
بیشت��ر آنها به دلیل کمبود امکانات به ش��هر مهاج��رت کردهاند.
وی از دوالو به عنوان روس��تای هدف گردش��گری در کردستان یاد و
اضافه کرد :عالوه بر برداشت انگور ۷۰ ،خانواده در این روستا مشغول
زنبورداری هس��تند و دختر او نیز زنبوردار نمونه ایران شده است و از
این راه درآمد کسب میکند.
یکی دیگر از برادران باغدار داوودی با اشاره به قدمت طوالنی برداشت
انگور در دوالو افزود :روس��تای گردشگری دوالو قدمتی ۹۳۰ساله در
منطقه دارد و اکنون با  ۷۰باغ ،س��االنه حدود ۱۰۰تن انگور از سطح
روس��تا برداشت و ساالنه ۶۰۰کیلو کش��مش به روش سنتی در این
منطقه تولید میشود و به فروش میرسد ،ضمن آنکه خاکستر تولید
شده در منطقه نیز بسیار ارزشمند است.
مراسم تهیه کشمش از تقدس خاصی برخوردار است
یک محقق و پژوهش��گر در کردس��تان گفت :مراس��م تهیه کشمش
ک��ه نزد دوالوی��ان از تقدس خاصی برخوردار اس��ت و به آن «بوالو»
میگویند ،هرساله دردهه سوم شهریور آغاز و با دعوت اقوام و آشنایان
زیادی از سایر مناطق و شهر ها انجام میشود.
به گفته جمش��ید قاسمحس��نی ،باغداران انگورها را به وسیله چنگله
(به زبان هورامی در دوالب) و یا سه وه ته (در سایر مناطق کردستان)
که از چوب درخت ارغوان س��اخته میشود ،حمل میکنند و آن را به
کورههای سنتی میرسانند .برای هر ۳۰چنگله معادل یک تغار تقریباً
یک حلب ۱۸کیلویی خاکستر درخت چنار یا انگور را داخل دیگ بزرگ
پر از آب که به آن (قازان) میگویند ،حدود  ۱۰ساعت میجوشانند .او
تأکید کرد :نوع خاکستر و مقدار جوشاندن آن بسیار حساس است که
تنها از عهده پیرزنان و پیرمردان باتجربه روستا برمیآید.
به عقیده قاسمحسنی ،برای تهیه بوالو در روستا رسم براین است که
جمع��ی از مردان باتجربه صبح زود انگورها را میبرند و داخل چنگله
میگذارن��د و جوانترها هم یکییکی یا دو تا دو تا طناب دور چنگله
میاندازند و آنها را به محلی که «یاگه کوره» مینامند میبرند و زنان
و دختران هم خیلی باس��لیقه و حوصله آنها را روی هم و دور دیگ
میچینند و اصوالً بعد از نهار کوره را آتش میزنند.
او ادامه داد :آب زالل تیزابی را که قب ً
ال تهیه ش��ده و داخل یک بشکه
جداگانه تهنشین شده ،خیلی بااحتیاط بهطوری که رسوب آن مخلوط
نش��ود ،داخل دیگ میریزند و میجوش��انند و دو نفر که در طرفین
دیگ نشستهاند ،به نوبت انگورها را داخل دیگ میبرند و سریع بیرون
میآورند .این پژوهشگر گفت :کسانی که به اصطالح بوالو میکنند،
باید از مهارت و تجربه کافی برخوردار باشند ،چراکه انگورها احتمال
دارد که بسوزند یا گاهی اوقات قسمتهایی از آنها خشک باشد و به
کشمش تبدیل نشود .بعد چنگلهها را کنار میگذارند تا مقداری آب
آنها گرفته شود ،سپس آنها را به پشت بامی که قب ً
ال گلاندود شده
و در محل به آن هیلهساو یا ناویایی میگویند ،میبرند و دو تا سه نفر
از مردان باتجربه آنها را رو به سمت آفتاب روی بام میچینند و پس
از تقریباً ۱۰روز ش��اهد کش��مشهای زیبا و پرنوری میشوند که دل
رهگذران را نوازش میکند.
بوالو در سودای برندسازی
مس��ئول امور باغبانی جهاد کشاورزی شهرس��تان سنندج نیز غالب
محصول روس��تای دوالو را انگور عنوان کرد و گفت :عالوه بر مصرف
تازهخ��وری و عرضه در بازار ،غالب این محصول به صورت کش��مش
فرآوری میشود.
به گفته جعفری ،این کشمش محصولی برگرفته از دانش بومی منطقه
بوده و افراد روستا تبحر خاصی در تهیه بوالو دارند و در واقع هر خانه
در این روستا خود یک کارگاه محسوب میشود.
وی تهیه «بوالو» را نیازمند حمایت و برندسازی دانست و افزود :ایجاد
کارخانه صنایع تبدیلی ،کارگاههای بستهبندی و بازار فروش از جمله
عوامل موثر بر تحقق برندس��ازی بوالو در این منطقه اس��ت که هنوز
اقدام خاصی در این زمینه صورت نگرفته .کشمش طالیی این منطقه
به صورت فلهای به فروش میرس��د و اگر تولید کشمش و فروش آن
به اسم دوالو برندسازی شود ،با قیمت مناسبتری به فروش میرسد.

