
نرگس ه��ا در دوره 45 روزه رويش ش��ان ح��دود 15 
ميليارد تومان نصيب نرگس كاران بهبهاني مي كنند. 
به گفت��ه مديرعامل ش��ركت تعاوني نرگ��س كاران 
بهبهان، از حدود 300 هكتار نرگ��س زار بهبهان بالغ 
بر 50 ميليون ش��اخه گل نرگس برداش��ت مي شود. 
ش��اخه گل هايي كه با قيمت ميانگي��ن 300 تومان 
فروخته و به شهرهاي مختلف ارسال مي شوند. هر چند 
نرگس بهبهان را گل فروش هاي تهراني تا شاخه اي 2 
هزار تومان هم به فروش مي رس��انند، اما نرگس كاران 
بهبهاني با توجه به اينكه دسترس��ي مستقيم به بازار 
تهران و ش��هرهاي ديگر ندارند، ب��ه همان قيمت بين 
200 تا 300 تومان براي فروش محصول فصلي ش��ان 
اكتفا مي كنند. البته در سال جاري به دليل بارش كم 
و گرماي هوا )نرگس گل زمس��تاني است و رويش آن 
نياز به تداوم س��رما دارد( ميانگين گل در هكتار كمتر 
از سال هاي ديگر بوده و ميزان برداشت كاهش داشته 
است. با اين حال ششمين جشنواره گل نرگس بهبهان 
از بيس��تم دي ماه در اين ش��هر ش��روع به كار كرده و 
گزارش ها مي گويند با استقبال خوبي هم روبه رو شده 
اس��ت. فعاالن حوزه گردشگري اين ش��هر اين اميد را 
دارند كه در آينده اي نزديك اين رويداد بتواند س��هم 
مهمي در اقتصاد گردشگري بهبهان و استان خوزستان 
داشته باشد، هر چند كه به اعتقاد كارشناسان، اين امر 
مستلزم تقويت زيرساخت هاي گردشگري در اين شهر 
و نگاه هاي بلندمدت مديريتي ب��ه اين ظرفيت بالقوه 

گردشگري است. 

منابع بايد تبديل به جاذبه گردشگري شوند
محمدحسين ايماني خوش��خو، رييس انجمن علمي 
گردشگري ايران در گفت وگو با »اعتماد« در خصوص 
نقش رويداده��اي فصلي مانند برداش��ت گل نرگس 
بهبهان، در رونق گردش��گري مي گويد: »ايونت ها در 
بخش ه��اي مختلف س��ينمايي، هنري، ورزش��ي و... 
درگردشگري امروز دنيا جايگاه شناخته شده اي دارند 
و كشورهاي مختلف آنها را در جهت توسعه گردشگري 
در دس��تور كار ق��رار مي دهند. جش��نواره گل نرگس 
بهبهان هم مي تواند در اين زمين��ه نقش آفريني كند 
به شرطي كه زيرساخت هاي مناس��ب آن فراهم شود. 
اگر صرفا يك مقطع زماني با فصل برداش��ت اين گل، 
تبليغ شود كه مردم بيايند و در جشنواره شركت كنند 
و بعد هم بروند، نمي توانيم انتظار عوايد اقتصادي از اين 

رويداد داشته باشيم.«
خوشخو عالوه بر اين در مورد اقدامات الزم براي تبديل 
شدن يك رويداد به جاذبه گردش��گري هم مي گويد: 
»به طور كلي در اقتصاد گردشگري با دو بحث منابع و 
محصوالت سر و كار داريم. منطقه اي كه در آن نرگس 
رش��د مي كند يك منبع اس��ت و چگونگي تبديل اين 
منبع به محصول گردش��گري راهكارهاي خاص خود 
را دارد. بخش��ي از آن تقويت زير ساخت است و بخش 
ديگر طوالني ك��ردن اقامت مردمي كه در جش��نواره 
ش��ركت مي كنند. بايد اقامت حداقل يك شب را براي 
شركت كنندگان طراحي كنيم. سرويس ها و خدماتي 
كه مي توان به گردش��گران اختصاص داد اگر به خوبي 
ارايه ش��ود، مي توان گف��ت منبعي به ن��ام گل نرگس 

در منطقه از طري��ق برگزاري ايون��ت مي تواند تبديل 
به جاذبه گردش��گري ش��ود. عالوه بر اين برنامه هاي 
جنبي هم بايد در كن��ار رويداد برداش��ت گل نرگس 
طراحي ش��ود. رويدادهاي هنري ي��ا معرفي منطقه و 
جشنواره هاي جنبي مختلف كمك مي كند تا منبعي 
به نام گل نرگس تبديل به يك جاذبه گردشگري شود 
و اگر چند سال متوالي اين رويداد به خوبي برگزار شود 
مي توانيم اميدوار باشيم كه گردشگران خارجي هم از 

اين جشنواره استقبال كنند.«

گندمزارها جاي نرگس زارها را گرفته بودند
آرام و با احتياط الي نرگس ه��ا قدم برمي دارد و با دقت 
ش��اخه ها را رصد مي كند: »هر ش��اخه اي ك��ه دو گل 
داشته باشد مي چينيم.« عطر نرگس باغ را قرق كرده. 
مرد جوان چشم مي گرداند و دوباره خم مي شود و يك 
شاخه را مي چيند و روي دسته گل بزرگي كه در آغوش 
گرفته مي گذارد و مي گويد: »300 روز صبر مي كنيم تا 
65 روز نرگس برداشت كنيم.« نرگس ها قرن هاست بر 
زمين بهبهان مي رويند و بي ادعا و كم توقع به سه باران 
زمس��تاني و كمي نور و س��رما قانع اند براي گل دادن. 
س��ال ها پيش كه بهبهاني ها رو آوردند به گندم كاري، 
ناآگاهانه پيازهاي نرگس را از زمين بيرون كش��يدند 
و جاي نرگس زارهاي سيمين بهبهان را گندمزارهاي 
زرين گرفت. تا اينكه حدود 40 سال پيش كه غالمرضا 
خادمي اقدام به احي��اي پيازهاي نرگس بهبهان كرد و 
نرگس زارهاي بهبهان جان دوباره گرفتند و اين پيگيري 
مس��تمر تا جايي پيش رفت كه در سال 93 اين گل در 
فهرست ميراث طبيعي ملي به ثبت رسيد و چند دوره 
جشنواره گل نرگس در بهبهان برگزار شد و امسال هم 
ششمين دوره اين جش��نواره در س��طح ملي در حال 

برگزاري است. 
 باغ در آرامش دلنش��ين بهبه��ان لميده از يك س��و 
نخل هاي قد برافراشته و از سويي نرگس هاي شهال كه 
زير پاي نخل ها قد كش��يده اند و از سوي ديگر گل هاي 
كاغذي با رنگ صورتي زنده شان خودنمايي مي كنند. 
»غالمرضا خادمي« همين طور كه در باغ دنج و زيبايش 
قدم مي زند از تاريخ نرگس بهبهان مي گويد: »ما هفت 
سالمون كه بود بهبهان پر از نرگس زار بود، از اينجا گل 
نرگس بود تا نوك كوه، تا 50 سال پيش كه كشاورزان 
با لودر پيازه��اي نرگس را از زمين بي��رون آوردند تا به 
جاي آن گن��دم بكارن��د. در بهبهان تا س��ال 57 اصال 
نرگس زاري وجود نداشت. حتي يك دسته گل نرگس 
نمي توانستيم جمع كنيم، انقدر كم ش��ده بود. حدود 
40 س��ال پيش من اين زمين را با مقداري پياز نرگس 
خريدم و با كمك كارگرها نرگس بهبهان را دوباره احيا 
كردم.« اين روزها فعاالن ح��وزه طبيعت گردي توجه 
ويژه اي به اين جاذبه منحصر به فرد دارند. جاذبه اي كه 
قرن ها پيش نيز مورد توجه بود. »س��ر اوس��تن هنري 
اليارد« ديپلمات انگليس��ي كه در دوره قاجار به ايران 
سفر كرد در مورد نرگس زارهاي بهبهان در سفرنامه اش 
مي نويسد: »سر تا س��ر دشت ش��مالي اين شهرستان 
پوشيده از گل هاي نرگس است.« شواهد ديگر تاريخي 
هم اشاره مي كنند كه در روزهاي دور از چند كيلومتري 
شهر عطر نرگس قابل استشمام بود. هر چند اين روزها 
نرگس زارهاي بهبهان به اندازه گذشته رونق ندارند، اما 
با توجهي كه به اين جاذبه طبيعي در س��ال هاي اخير 

صورت گرفت��ه، مي توان اين اميدواري را داش��ت كه با 
حمايت متوليان، نرگس زارهاي بهبهان بتوانند دوباره 

روزهاي شكوه را تجربه كنند. 

گاليه هاي نرگس كاران از جشنواره
جش��نواره گل نرگ��س بهبه��ان مي توان��د در رونق 
گردشگري و همچنين توسعه كشاورزي اين شهر نقش 
تاثير گذاري داشته باش��د، اما در كنار اين اتفاق مثبت، 
نرگ��س كاران گاليه هايي را مط��رح مي كنند كه قابل 
تامل است. حس��ن تجلي، مديرعامل شركت تعاوني 
نرگس كاران بهبهان در اين رابطه به »اعتماد« مي گويد: 
»چند س��ال اس��ت كه ما پيگير بيمه نرگس هستيم؛ 
اقداماتي هم در اين زمينه انجام شده است، و پيگيري 
زيادي كرده ايم، اما هنوز موفق نشده ايم محصول مان 
را بيمه كنيم. امسال جش��نواره ششم برگزار مي شود، 
اما هنوز اين محصول بيمه نش��ده اس��ت. نرگس هم 
مي تواند مثل باقي محصوالت كش��اورزي بيمه شود. 
تمام محصوالت كشاورزي و گلها بيمه مي شوند، اما در 

مورد نرگس هنوز اين اتفاق نيفتاده است. عالوه بر اين 
من از دست اندركاران اس��تان گله دارم، تا به حال هيچ 
كدام از مس��ووالن در مورد جش��نواره با نرگس كاران 
تماس نگرفته اند، مي گويند جشنواره نرگس اما سراغي 
از نرگس كاران نمي گيرند، جشنواره اي كه بدون حضور 

نرگس كاران برگزار شود كه فايده ندارد.«

ظرفيت ها و زير ساخت ها
بهبهان در گذش��ته بالغ بر هفتاد نرگس زار داش��ت و 
امروز تعداد نرگس زارهايش از انگش��تان يك دس��ت 
تجاوز نمي  كند. با تمام اينها فعاالن حوزه گردش��گري 
و طبيعت گردي عزم ش��ان را جزم كرده ان��د تا با تمام 
كمبودها، گردشگري بهبهان را در فصل رويش نرگس 
به شرايطي شبيه به كاشان در فصل گالبگيري برسانند. 
هرچند »كبري ابوعلي«، مدير ميراث فرهنگي بهبهان 
معتقد است: »ما تا به شرايط كاشان برسيم زمان زيادي 
نياز داريم و فاصله بسياري تا نقطه ايده آل داريم، اما با 
ظرفيت هايي كه در بهبهان وج��ود دارد، مي توانيم در 

بحث گردشگر و رونق اقتصادي به شرايط ايده آل دست 
پيدا كنيم. س��ال گذش��ته در روز اختتاميه جشنواره 
نزديك به 5 تا 7 هزار نفر حضور داشتند، اما ما به دنبال 
اين هستيم تا جايي كه زير س��اخت ها اجازه دهند اين 

آمار را افزايش دهيم.«
مقايسه جشنواره گالب كاشان با جشنواره گل نرگس 
بهبهان با توجه ب��ه تفاوت هاي س��اختاري كه اين دو 
رويداد با هم دارند ش��ايد قياس درس��تي نباش��د، اما 
محوريت برداشت گل در اين دو جشنواره شايد فصل 
مشترك اين دو رويداد باش��د. جشنواره گالب كاشان 
هر س��ال از 15 تا 25 ارديبهش��ت در كاش��ان برگزار 
مي شود. طبق اعالم س��ازمان جهاد كشاورزي كاشان 
به طور متوس��ط 10 هزار نف��ر در كاش��ان به صنعت 
گالبگيري اشتغال دارند و اين تعداد در زمان جشنواره 
گالبگي��ري به بي��ش از 220 ه��زار نف��ر افزايش پيدا 
مي كند و طبق آخرين آمار ارايه ش��ده در شهرستان 
نياسر كه يكي از اصلي ترين مراكز برگزاري جشنواره 
گالبگيري كاشان است، بالغ بر 500 هزار گردشگر در 

اين رويداد ش��ركت كرده اند. هر چند ايماني خوشخو 
در مورد شباهت هاي اين دو جش��نواره معتقد است: 
»حسني كه گردشگري دارد اين است كه جاذبه هاي 
آن منحصر به فرد هس��تند. هر جاذب��ه اي در منطقه 
جغرافيايي خود مي تواند منحصر به فرد باشد. جشنواره 
گالبگيري در كاش��ان هر چند هن��وز به ظرفيت هاي 
الزم اقتصاد گردش��گري نرسيده اس��ت، اما شناخته 
ش��ده اس��ت. همين ظرفيت با يك محصول ديگر در 
بهبهان هم وجود دارد. وضعي��ت جغرافيايي بهبهان 
با كاش��ان خيلي تفاوت دارد. حتي در بهبهان به دليل 
خصوصياتي كه اين شهر دارد و پيشينه تاريخي غني 
آن برنامه هاي جنبي همس��و با جش��نواره را بيشتر از 

كاشان مي توان طراحي كرد.«
جشنواره هاي بس��ياري در ش��هرهاي مختلف برگزار 
مي ش��وند و ج��ذب گردش��گر و معرف��ي جاذبه هاي 
گردش��گري از اه��داف اصل��ي برگ��زاري چني��ن 
جش��نواره هايي اس��ت، اما اينكه متولي��ان برگزاري 
چنين جش��نواره هايي تا چه ميزان بر زيرساخت هاي 

گردش��گري ش��هر ميزبان تكيه دارند، نكته اي است 
كه همواره مورد غفلت واقع مي ش��ود. بهبهان به گفته 
مديركل مي��راث فرهنگي اين ش��هر دو هت��ل، چهار 
خانه مسافر و س��ه مهمانپذير دارد كه در ايام جشنواره 
و روزهاي ديگر سال پذيراي گردش��گران است. البته 
چند اقامتگاه بومگردي هم در خانه هاي تاريخي شهر 
در حال آماده س��ازي هستند و قرار اس��ت در آينده اي 
نزديك مورد بهره ب��رداري قرار گيرن��د. به گفته مدير 
ميراث فرهنگي بهبهان براي جش��نواره امسال حدود 
40 تور گردش��گري براي حضور در جش��نواره اعالم 
آمادگي كرده اند و اين آمار به جز آمار شركت كنندگاني 
است ارگان ها و دستگاه هاي مختلف به جشنواره دعوت 

مي كنند. 

راهي براي حل مشكل اشتغال
كش��ت نرگس ع��الوه ب��ر اينك��ه مي توان��د در رونق 
گردش��گري س��هيم ش��ود، اين ظرفيت را دارد كه در 
حوزه اش��تغالزايي به رونق اقتصادي ش��هر نيز كمك 
كند. حسن تجلي در اين رابطه به »اعتماد« مي گويد: 
»كش��ت نرگس به س��رمايه زيادي نياز ندارد، در عين 
حال نكته بسيار مهمي كه كشت نرگس دارد اين است 
كه يك يا دوبار در زمستان نياز به آبياري دارد، البته اين 
گل به صورت ديم هم كشت مي ش��ود. مقدار زيادي از 
كش��ت هاي موجود ما در بهبهان به صورت ديم است 
و توس��ط باران آبياري مي شود. ضمن اينكه توليد پياز 
نرگس هم عالوه بر ش��اخه گل هاي نرگ��س مي تواند 
يكي ديگر از راه هاي درآمدزايي باش��د. پياز نرگس در 
هر دوره كش��ت، يك و نيم برابر تكثير مي شود. اگر يك 
س��رمايه گذار يك ميليون پيازچه بكارد، در عرض 45 
روز )كه ي��ك دوره رويش نرگس اس��ت( دو ميليون و 
پانصد پياز نرگس خواهد داش��ت. حدود 100 تا 150 
ميليون درآمد س��االنه از پرورش پياز نرگس مي تواند 
نصيب نرگس كاران شود. اين گل نياز به آب زياد ندارد، 
س��رمايه گذاري در پرورش نرگس يك سرمايه گذاري 
مطمئن است، نيازي به آزمون و خطا نيست و مي شود 
به نتيجه بخش ب��ودن آن مطمئن ب��ود ضمن اينكه 

بهبهان زيستگاه اصلي اين گل است.«
حبيب اهلل كشت زر، نماينده مردم بهبهان در مجلس 
هم معتقد است : »در مورد گل نرگس اين ظرفيت در 
بهبهان وجود دارد كه عالوه بر تامين نياز كل شهرهاي 
ايران، به كش��ورهاي خارجي و حاش��يه خليج فارس 
هم صادرات داش��ته باش��يم. گل نرگ��س در منطقه 
گرمسيري گياه بسيار مناسبي است چون نياز زيادي 
به آب ن��دارد، امروز با توجه به اينكه همه اس��تان ها با 
كمبود آب دس��ت و پنجه نرم مي كنند، بايد به دنبال 

گياهاني باشيم كه به آب كم نياز داشته باشند.« 
عالوه بر تمام موارد ذكر شده، كشت نرگس مي تواند در 
حل معضل اشتغال در اس��تان هم نقش مهمي داشته 
باشد. تجلي در خصوص ايجاد اشتغال در نرگس زارها 
نيز مي گويد: »در هر هكتار دو تا س��ه نف��ر مي توانند 
مشغول به كار ش��وند و از درآمد حاصل از اين كار يك 
خانواده مي توانند تامين باشند.« با توجه به اينكه كشت 
نرگس يك ش��غل فصلي اس��ت و نمي توان به صورت 
ساالنه روي درآمد حاصل از آن حساب كرد، كشاورزان 
بهبهان تمهي��دي را ب��راي اس��تمرار درآمدش��ان از 
نرگس زارها انديشيده اند؛ تجلي در اين رابطه مي گويد: 

»براي اينكه در تمام طول س��ال بتوانيم از نرگس زارها 
در آمد داش��ته باش��يم، ميانه كاري نرگس را توس��عه 
داده ايم. 30 تا 40 درصد نرگ��س زاران بهبهان در حال 
توسعه هستند، در هر هشت متر كه كرت بندي نرگس 
انجام مي شود، يك نخل يا درخت مركبات هم كاشته 
مي شود. به اين ترتيب هم در تابستان درآمد خواهيم 
داش��ت و هم در زمس��تان. عالوه بر اينها توانسته ايم از 
عطر و پياز و برگ و ساقه اين گل هم پماد توليد كنيم، 
هم روغن گل نرگس را توليد كنيم، اين كارهاي جانبي 
را هم انجام داده ايم كه نش��ان مي د هد كشت اين گل 

دربهبهان آينده درخشاني دارد.«

تاريخي كه در جوار نرگس ها آرميده
تپه هاي باس��تاني موجود در بهبهان و آثار شاخصي 
كه از كاوش در اين محوطه هاي باس��تاني به دست 
آمده است، مي تواند پاي گردش��گران را به اين شهر 
تاريخي باز كند. باس��تاني بودن بهبهان و قرار گيري 
بخش��ي از زمين ه��اي كش��ت نرگ��س در عرصه و 
حريم محوطه هاي باس��تاني ثبت شده، مانع توسعه 
نرگس زارها شده اس��ت. بهبهان عالوه بر گل نرگس 
در زمين��ه آث��ار تاريخي ه��م حرف هاي بس��ياري 
براي گفت��ن دارد و گردش��گراني كه ب��راي حضور 
در جش��نواره گل نرگس به بهبهان س��فر مي كنند 
مي توانند در اين جشنواره از گنجينه منحصر به فرد 
ارجان نيز بازدي��د كنند و تاريخ عي��الم را در آثار به 
دست آمده از محوطه هاي تاريخي متعدد اين شهر، 
مرور كنند. البت��ه بهبهان با وجود آثار بس��ياري كه 
از محوطه هاي باس��تاني آن به دس��ت آمده اس��ت، 

موزه اي براي نمايش اين اشيا ندارد. 

تك محصولي مانعي براي راهيابي
 به بازارهاي جهاني

به گفته دس��ت اندركاران كاش��ت و برداش��ت نرگس 
درحال حاضر حدود 300 هكتار نرگس زار در بهبهان 
وجود دارد كه حدود 45 تا 50 ميليون گل شاخه از آنها 
برداشت مي ش��ود. البته درصد زيادي از اين محصول 
در ش��هرهاي مختلف ايران به فروش مي رسد و هنوز 
بازار جهاني قاب��ل توجهي ب��راي نرگس هاي بهبهان 
يافت نشده، هر چند كشورهاي حاشيه خليج فارس و 
كشورهايي مثل ارمنستان و تاجيكستان مشتري هاي 
ثابت نرگس هاي بهبهانند اما محدوديت هاي مختلف 
مانع از صادرات گس��ترده اين محصول ش��ده اس��ت، 
مديرعامل شركت تعاوني نرگس كاران بهبهان در اين 
خصوص مي گويد: »چون بهبهان تك محصولي است و 
فقط گل نرگس توليد مي كند و فقط هم در طول سال 
دو تا 3 ماه توليد داريم، امكان اينكه بخواهيم مستقيم از 
بهبهان صادرات انجام دهيم را نداريم، اما كساني كه در 
تهران تجارت گل و گياه مي كنند، گل نرگس هم از ما 
خريداري مي كنند و براي مشتريان شان در كشورهاي 
ديگر صادر مي كنند. هر چند اين صادرات به چند كشور 
خاص محدود است، اما در هلند مطالعات زيادي روي 
پياز نرگس بهبهان انجام شده است.« نرگس بهبهان را 
كارشناسان گل در دنيا خوب مي شناسد تا جايي كه در 
سال 1992 اين گل در جشنواره هلند مقام نخست دنيا   
را كس��ب كرد، هر چند كه آن روزها اين اتفاق چندان 

مورد توجه قرار نگرفت. 

 بهبهان 50 ميليون شاخه نرگس
 روانه بازار مي كند

نوبت گل

فرقي نمي كند موض��وع به زمختي 
نفت و استخراج آن باشد يا به ظرافت 
گل، آن ه��م گل نرگ��س؛ وقت��ي 
اقتصادي تك محصولي بود نمي توان 
به چرخيدن چرخش و زندگي هاي 
پيرامون آن اميد بست. به ويژه آنكه 
كاشت و برداشت گل نرگس شغل 
اول هيچ كس نيس��ت و كاري موس��مي در 45 روز از فصل 
زمستان است. س��خن از يك تجارت و كس��ب و كار نيست؛ 
سخن از موقعيتي اس��ت كه »بهبهان« در استان خوزستان 
دارد. موقعيتي در نوع خود اس��تراتژيك ك��ه از عمق تاريخ 
باستاني ايران تاكنون استمرار داشته است و اينكه »نرگس« 
تنها يك نشانه از اين عمق تاريخي است. به همين دليل هم 
نبايد »نرگس« هاي بهبهان را محدود به يك جشنواره ديد. 
الزم اس��ت آن را يك اقتصاد چندمحصوله ترس��يم كرد كه 
ظرافت و زيبايي گل ه��اي نرگس بوي خ��وش چرخه اي از 
اقتصاد نوين را به مش��ام مي رس��اند كه محدود به كش��ت و 
كشاورزي نيست و بر پايه گردشگري ترسيم مي شود. دشت 
بهبهان در ميان چند رودخان��ه قرار گرفته كه همين ويژگي 
موقعيت كشاورزي آن را از ساير نقاط متمايز كرده است. اما 
كيست كه نداند در زمان هاي كه آب استراتژيك ترين منبع 
از منابع انرژي است و ما هنوز به آن به عنوان انفال مي نگريم، 
نمي توان صرفا بر كشاورزي در اين منطقه متمركز شد. شايد 
امروز وقتي قدم بر نرگس زارهاي بهبهان بگذاريد در هزاره دوم 
بعد از ميالد مسيح باشيد. ولي آن نرگس زارها درست در همان 
دشت و مس��يري برآمده اند كه روزگاري »آريوبرزن« در آن 
آخرين مقاومت هاي سپاه ايران در برابر اسكندرمقدوني را رقم 
زد و توانست در »تنگ تكاب« مدت ها ورود لشگريان مقدوني 
به محدوده پايتخت ايران باستان، تخت جمشيد را به تعويق 
اندازد. نرگس هاي بهبهان يادآور »ارجان« و رونقش در دوره 
ايالمي و حتي پس از اسالم است. يعني سفر به بيش از 4هزار 
سال قبل حتي وقتي ناصرخس��روقبادياني از آن ياد مي كند 
ش��هري پرجمعيت و مدرن را توصيف كرده است. اما اينكه 
امروز صرفا يك جشنواره بخواهد كشت و برداشت 50 ميليون 
شاخه گل نرگس را يادآوري كند يا كسب و كارنرگس كاران را 
رونق بخشد كم لطفي است. بهبهان بخشي از مسير و جاده 
واليت اس��ت كه امام رضا )ع( از طريق آن به مش��هد رسيد. 
بنابراين فقط نرگس و نرگس زارهاي بهبهان نيست كه منتظر 
گردش��گرند بلكه مولفه هاي تاريخي كهن منتظر اس��ت تا 
تبديل به يك جريان گردشگري شوند. پتانسيل هاي بالقوه اي 
كه ظرافت هاي مديريتي مي تواند آنه��ا را به فعل بدل كند و 

اقتصادي چندمحصوله را در اين مهد تمدن احيا كند. 

نرگس و حلقه هاي اقتصادي متفاوت

سينا قنبرپور

گروه اجتماعي

 روساي فدراسيون هاي ورزشي از آينده 
كميته ملي المپيك مي گويند

حمايت همه جانبه از صالحي اميري
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 مالحظات نامعلوم زيست محيطي 
در انتقال آب خزر به سمنان

كالنتري مي خواهد طرح سال 88 را اجرا كند
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