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سرمقاله

جشنوارهگلنرگس
وقدمهایپسازآن

راه اندازی جشنواره برای جلب توجه مردم و مسئولین، کار 
پسندیده و مثبتی است ولی این، قدم اولیه در جهت رسیدگی 
به مشکالت عدیده و ریشه ای است که گریبان دشت نرگس 

و کشاورزان منطقه جره، فامور و دادین را گرفته است.
نرگس زارهای شهرستان کازرون جهت جذب گردشگر و 
رسیدن به تولید انبوه، نیازمند مدیریتی است که در جشنواره 
خالصه نشود بلکه جشنواره را نردبانی جهت رفع مشکالت 
قرار دهد. تبیین این مشکالت و ابعاد آن در چندین مقاله 
از  باید  مشکالت  رئوس  به  نگاهی  به عنوان  ولی  می گنجد؛ 
برای  مناسب  محیط  و  مکان  آماده سازی  همچون:  مواردی 
اسکان و تدارک امکانات رفاهی برای گردشگران داخلی و 
خارجی و زمینه سازی برای صادرات هرچه بیشتر گل های 

نرگس نام برد.
آبیاری قطره ای به جای غرقابی، فنس کشی به جای دیواره های 
خار، محوطه سازی به جای زمین های خاکی، راهنمایی مردم 
و بازدیدکنندگان جهت استفاده صحیح از گلزار، جلوگیری 
برق رسانی،  بازدیدکنندگان،  با  کشاورزان  درگیری  از 
لوله کشی مناسب آب و... از دیگر مواردی است که باید از 
این جشنواره تا جشنواره سال بعد، در دستور کار قرار گیرد.

از   و گره گشایی  منطقه  از کشاورزان  مختلف  حمایت های 
تشریفات  بدون  باید  که  است  دیگر  قدم  آن ها  مشکالت 

اداری انجام گیرد.
به یاد داشته باشیم که زمین های زیرکشت گل نرگس در 
جره با نوسانات آن بین 6 تا 9 هکتار است؛ ولی در بهبهان 
نرگس  گل  زیرکشت  زمین هایش  از  هکتار   220 از  بیش 
است و برنامه توسعه آن ها گویای زیرکشت رفتن بیش از 

330 هکتار برای آینده می باشد.
از  را  نرگس  گل  پیاز  نیز  کازرون  شهرستان  کشاورزان 
گل  کیفیت  و  کمیت  قطعًا  و  می کنند  خریداری  بهبهان 
و  توریست  جذب  کشورمان،  مختلف  نقاط  در  نرگس 
البته همه ایران  سرمایه گذاری ملی را در آنجا رقم می زند. 
باشد،  قوی تری  اجرای  و  مدیریت  جا  هر  و  ماست  سرای 

همان جا تعیین کننده خواهد بود.
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در دهمین روز از دهه پرفروغ فجرتیترها

18پروژهورزشی
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رئیس شورای اسالمی جره:

بیشاز10
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گردشگرانبودیم

دهیار روستای محمدآباد جره 
مطرح کرد؛
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