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  همتي بلند به وسعت دوست داشتن سرزمين مادري ما نشل

طعه زمين براي يك از اقوام به زمين هاي افتن يك قشايد از وقتي كه براي ي اين فكر ذهن مرا به خود مشغول كرده،ي است مدت
به طور . تقريبا هيچ زميني براي فروش نبود و اگر هم قطعه زميني پيدا مي شد  قيمتش بسيار باال بود. اطراف نشل سر زديم 

سال گذشته قيمت يك قطعه زمين از  10كه در برخوردار بوده است بطوري% 30متوسط ساالنه قيمت زمين در نشل از رشد 
ويالهايي كه هر روز دشت هاي نشل را چون اژدهايي چند سر مي . هزار تومان رسيده است 170هزار تومان به بيش  10متري 

دانيم كه هيچ آينده ايي را همه ما به خوبي مي . آن همه زيبايي و سر سبزي خشت و آجر و سيمان به جاي مي گذارد|بلعد و از 
  .نمي توان براي نشل تصور كرد بجز ويالهايي كه حتي به بستر رودخانه ها هم رحم نمي كنند

ه گذاري نهر آب طرح لول( براستي راه حل واقعي چيست ؟ تجربه هر چند كوچك من در اجراي يك طرح عمراني در نشل 
به شكايت و دادگاه ختم شد ولي ، نه تنها با استقبال شوراي وقت مواجه نشد بلكه )كيلومتر 2جاپشت به طول بيش از معروف به 

خوشبختانه علي رغم همه مشكالت طرح به طور كامل اجرا و بسيار هم موفقيت آميز بود و چه بسا با كمي درايت و دور انديشي 
  .مسئوالن محلي وقت در نشل تمام نهر هاي مزارع در نشل لوله گذاري مي شدند

است انجام يك طرح در نشل بدون اطالع رساني عمومي و توجيح كامل همه افراد نه تنها به هدف من از طرح موضوع اين 
  .فكني، تهمت و در نهايت ابتر ماندن موضوع باقي مي ماندسرانجام نمي انجامد بلكه با انبوهي از فرا

براي امكان سنجي  طرح مورد نظر بنده به اداره هاي زيربط مراجعه و دريافتم كه عوامل اجرايي دخيل در اين طرح نه تنها 
مناطق به عنوان  ديگر استقبال مي كنند بلكه مي تواند به عنوان يك تجربه موفق در نجات مزارع كشاورزي ، باغات و دشت هاي

  .الگو مطرح گردد

  

  

  

  

  

  



تپه معروف به شن كرور  شمال شرق نشل و باالي هكتار از مناطق نيمه مسطح واقع در 20بيش از  واگذاري :طرح پيشنهادي
 مل جهت ايجاد بافت جديد روستايآ از طريق اداره منابع طبيعي به اداره مسكن و شهرسازي نيتك بندتخت و مناطق پايين 

      نشل

  
  .شايد در تصور باال نتوان بطور دقيق منطقه مورد نظر را نشان داد اما انجام اين طرح كامال عملي و ممكن خواهد بود

  توان از طريق اداره منابع طبيعي و خودياري آب بافت جديد روستا را از درنه تنگه تامين نمود؟آيا مي دانيد مي 

  ا مي دانيد با ساخت بافت جديد دشت هاي نشل را براي آيندگان حفظ خواهيم كرد؟آي

  را اجتم خواهند داد؟.... تامين آب، برق، جاده و .... ايا مي دانيد ادارات راه، منابع طبيعي، مسكن و شهرسازي، برق و 

  دشت زيبا و سر سبز بدل خواهد شد؟هكتار از منطقه بي آب و علف به يك  20آيا مي دانيد بيش از 

  تامين كرد؟شده مي توان علوفه زمستاني دامداران را  با كشت برخي از زمين هاي واگذار ايا مي دانيد

  آيا مي دانيد تنها را نجات دشت هاي نشل همين آزاد سازي است؟

يد چه درامد قابل توجهي از محل فروش زمين هاي تفكيك شده براي ساخت مسكن كسب مي شود كه با آن مي توان آيا مي دان
  ايجاد نمود؟.... اقدامات بسيار مهم و اساسي ديگري از قبيل جاده، مسجد، مجتمع فرهنگي و ورزشي و 

  ل را براي نشلي ها رقم خواهد زد؟و اسرائيمثل اعراب ويال سازي در نشل ، آينده اي  دانيد عدم توجه ما به گسترش ايا مي

  ........ايا مي دانيد 

  .و هزاران سواالتي كه بي پاسخ خواهند ماند



بنده به عنوان يك نشلي و . شد كوتاه سحن آنكه هماهنگي اوليه با چند اداره و شوراي نشل انجام و موافقت اوليه آنها كسب
  .قوي جهت پيگيري اعالم مي دارم يمعضو كوچك امادگي كامل خود را براي تشكيل يك ت

شبكه هاي  خواسته من از شما مخاطب نشلي اين است با اطالع رساني اين طرح به ديگر نشلي ها ، انتشار در سايت ها و
به پذيرش همگاني و فراگير شدن اين طرح و فكر ...  ، صندوق هاي قرض الحسنه وو خانوادگي محافل عمومي اجتماعي ، طرح در

  .كمك كنيد

باشيد وكمي  باور داشته باشيد، مثبت انديش. را به عمل بدل كنيم نه چندان مبهممي توان اين ايده  شما نشلي ها به كمك تك تك
  .براي نسل هاي اينده الاقل ميراثي بجا بگذاريم نيد تاهمت ك

  .مي پيونديم "نشل آري ولي تخريب دشت و مزارع خيرر ويالي سازي د "ما همگي به كمپين

  92آذر  سلمان نصرنژادنشلي         سبز باد و برقرار سرزمين مادري ما ، نشل                                                            


