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۲۰۰ هکتار باغ های زیر کشت انار در روستای 
در  تولید  افزایش  درصد   ۱۵ با  کشک  گاو 

حدود سه هزار تن تولید انار داشته است.
نفر   ۵۰۰ و  خانوار  تعداد   ۱۵۰ با  روستا  این 
دارد  قرار  کازرون  شهر  اطراف  در  جمعیت 
روستا  این  در  انار  برداشت  فصل  هرساله  که 

از اوایل مهر آغاز و تا اواخر آبان ادامه دارد.
رب  چون  محصوالتی  انار  برداشت  بر  عالوه 
این  مردم  دسترنج  حاصل  نیز  اناردانه  و  انار 
روستاست که به علت معروف بودن و کیفیت 

باال از فروش خوبی نیز برخوردار است.
اسالمی  شهر  شورای  رئیس  جبری  عزیز 
خبرنگار  با  گفتگو  در  گاوکشک  روستای 
و  کهن  روستای  این  کرد:  خاطرنشان  طلوع 
باکیفیت و مرغوبی  انار  با قدمت، محصوالت 

پنهان  مسئولین  و  مردم  دید  از  هنوز  اما  دارد 
مانده است و نیاز به دیده و جهانی شدن دارد.

سردخانه  نبود  را  روستا  این  مشکالت  جبری 
حجمی،  کنتور  نصب  انار،  فراوری  صنایع  و 
تمدید پروانه چاه، سرایت بیماری و انتقال کرم 
انار، نبود  ساقه خوار درختان بلوط به درختان 
اینترنت، قطعی برق و تلفن، کیفیت پایین راه 
عنوان  روستا،  هادی  طرح  شدن  قفل  جاده،  و 

کرد.
روستا  این  انار  باالی  کیفیت  به  اشاره  با  وی 
ایجاد سردخانه های  و  نبود سردخانه  و مشکل 
اظهار  »خس«  محلی  نام  به  سنتی  و  دستی 
کوهمره  از  چنار  برگ  انتقال  و  تهیه  داشت: 
سرخی، شاپور و دشت ارژن جهت ماندگاری 
بیشتر انارها در محل نگهداری و انبار یا خس 

را  خود  خاص  مشکالت  و  است  سختی  کار 
دارد.

اقتصادی  مشکالت  به  توجه  با  داد:  ادامه  وی 
کنتور  نصب  منطقه  این  باغداران  معیشتی  و 
الی ۹ میلیون  بالغ بر هشت  با هزینه ای  حجمی 
تومان برای باغداران سخت و غیرممکن است.

روستای  اسالمی  شهر  شورای  رئیس 
باران  باد،  هنگام   در  برق  قطعی  گاوکشک 
این  مشکالت  عمده ترین   از  را  برق  رعد  و 
نزول  و  باد  با وزش  و گفت:  برشمرد  روستا 
نیز  همراه  گوشی  و  تلفن  برق،  الهی  رحمت 
نیز  اینترنت  نبود  همچنین  و  می گردد  قطع 
را  مسئولین  توجه  که  است  موضوعاتی   از 

می طلبد.
از  نیز  را  روستا  در  برق  تیر  عقب نشینی  وی 

تصریح  و  برشمرد  منطقه  این  جدی  خطرات 
برق  مجموعه  این  اتصال  به  توجه  با  کرد: 
و  دارد  وجود  خطر  احتمال  روستا  چندین  به 
که  است  دور  مردم   توان   از  مشکل  این  رفع 
با پیگیری های انجام  شده هیچ اقدامی از سوی 

اداره برق انجام نگرفته است.
این  قرار گرفتن  به علت  افزود:  ادامه  وی در 
روستا در اراضی ملی و قفل شدن طرح هادی 
روستا امکان ساخت وساز وجود ندارد که این 
از  و  کرده  فراهم  را  مهاجرت  زمینه  مشکل 
مشکالت  دالیل  به  روستا  به  مردم  بازگشت 
مسکن  نداشتن  قبیل  از  زندگی  اقتصادی 
جلوگیری کرده است که نیاز به اجرای طرح 

هادی است.
گاو  روستای  اسالمی  شهر  شورای  رئیس 

کشک با عنوان اینکه نیاز مبرم  مردم  به بازوی 
امر  باغداران یک  به  از سمت دولت  حمایتی 
جدی است، خاطرنشان کرد: با نگاه منصفانه و 
توجه خاص به این روستا و باغداران و ایجاد 
کشاورزی  حوزه  در  بیشتر  تالش  و  انگیزه 
و  درآمدزایی  کارآفرینی،  شاهد  باغداری  و 
برداشت محصول بیشتر و باکیفیت تر خواهیم 

بود. 
برگزاری  پیشنهاد  ارائه  با  ادامه  در  وی 
در  برداشت  فصل  در  هرساله  انار  جشنواره 
منطقه عنوان کرد: عملی شدن این امر، فروش 
بهتر محصوالت و معرفی گاوکشک در سطح 
کشور و حتی جهان و ایجاد زمینه و تبدیل این 
روستا به منطقه گردشگری و توریستی را در 

پی خواهد داشت.

 نبود صنایع فراوری، 
مشکل باغداران انار گاوکشک

 گفتگو از علی قاسم پور ، افزایش تولید ۱۵ درصدی انار گاوکشک
طیبه خسروی


