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  10/5/92مورخ                           بسم اهللا الرحمن الرحيم                                            

  طرح جامع توسعه و عمران نشل 

  با سالم و صلوات بر محمد و آل محمد 

اينك با حضور با شكوه و ميليوني مردم در سراسر كشور در شهر ها وروستا ها در پاي صندوق راي   
و خلق حماسه سياسي ، مردم روستاي نشل نيز در نوع خود با حضور كم نظير و شايد بي نظير 

حضوري كه خود نشان از درك و . اعضاي شوراي اسالمي روستا را براي چهار سال آينده برگزيدند
بينش باالي سياسي اقشار مختلف نشلي ها  و به منظور حضور و مشاركت در توسعه و اباداني نشل 

پيامي كه قطعا توسط اعضاي منتخب شوراي اسالمي شنيده شده و پاسخ داده خواهد . بوده است 
  .شد انشاءاهللا

تمامي پروژه . ي رسدامروزه  انجام هر طرح و پروژه اي بدون برنامه ريزي تقريبا غير ممكن به نظر م
  .هاي موفق در سطح بين المللي و ملي  از يك برنامه ريزي جامع، اصولي و دقيق بهره مي گيرند

حال سوال اساسي اين است چه اقداماتي در سه دوره كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت مي تواند 
  .راهگشاي مشكالت نشل باشد و در نهايت به توسعه و اباداني نشل كمك كند

  محورهاي اساسي توسعه نشل كدامند ؟ 

  توسعه  عمراني - 1

  توسعه فرهنگي   - 2

  توسعه دامپروري و كشاورزي - 3

  توسعه گردشگري -4

  توسعه رفاه و خدمات اجتماعي  و سالمت  - 5

  توسعه اقتصادي  -6
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ميداني بيشتر توسعه هر يك از بخش ها  داراي ابعاد گسترده ايي است كه نياز به وا كاوي و تحقيق 
  .دارد

  توسعه عمراني   - 1

  گام هاي عملي در جهت توسعه عمراني نشل 

اعضاي شوراي اسالمي، دهيار، كارشناسان و مهندسين ( تشكيل كارگروه عمران متشكل از -
  )عمران نشلي و عالقمند با همكاري افراد ذي  نفوذ بومي

يري از تخريب زمينهاي مشخص نمودن محدوده روستا جهت كنترل ساخت و ساز و جلوگ  -
 زراعي و باغات 

از طريق اداره منابع طبيعي و مسكن و شهرسازي جهت توسعه  واگذاري زمين  طرح -
 مسكوني نشل

مشخص نمودن محدوده مراتع حريم محل جهت توسعه درختكاري، گياهان دارويي و  -
 جلوگيري از فرسايش خاك

معابر، نظارت بر ساخت و ساز و در اجراي طرح كامل هادي  روستا و مشخص نمودن حريم  -
 نهايت صدور مجوز ساخت و پايان كار

تعيين كارگروه  راه روستايي جهت پيگيري امور به سازي، مرمت و توسعه جاده هاي  -
 دسترسي نشل 

  

  

  

  توسعه  فرهنگي - 2
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  گام هاي عملي در جهت توسعه  فرهنگي نشل 

، دهيار، جوانان فعال و عالقمند به رياست محترم شورا( تشكيل كارگروه فرهنگي با حضور -
  )امورات فرهنگي

ساخت مجتمع چند منظوره فرهنگي جهت  استقرار مراكز اداري روستا از قبيل دهياري،  -
شوراي اسالمي، پست بانك  ، صندوق توسعه و سرمايه گذاري نشل  و همچنين مراكز 

وتر ، برگزاري جلسات و فعاليت هاي فرهنگي از قبيل كتابخانه عمومي، مركز آموزش كامپي
 ....كالس هاي اموزشي، موزه مردم شناسي و

 ساخت سالن چند منظوره ورزشي جهت استفاده جوانان و همچنين برگزاري جشن ها  -

برگزاري كالس هاي آموزشي با بهره گيري از پتانسيل هاي افراد تحصيل  نمايش فيلم و   -
 كرده 

يق تامين اعتبار و برگزاري دوره هاي حمايت از مراسم هاي مذهبي و فرهنگي از طر -
 مختلف جهت كمك به توسعه فرهنگ ديني جوانان

  

  و كشاورزي توسعه دامپروري - 3

  نشل  و كشاورزي گام هاي عملي در جهت توسعه  دامپروري

اعضاي شورا، دهيار و نمايندگان دامداران از تمامي ( تشكيل كارگروه دامپروري با حضور -
 )طوايف و مراتع 

ور العمل اجرايي نحوه تعليف مراتع من الجملع مرتع نيتك و نحوه مصرف تعيين دست  -
 درامد حاصله 

 تعيين محدوده چراي دام در اطراف روستا  -

ثبت تمامي معادن و چشمه هاي موجود در مراتع به نام سهامداران مراتع جهت جلوگيري  -
ه دامداران در احياي مراتع با از نفوذ افراد بيگانه و دسترسي به منابع و همچنين كمك ب

 دادن طرح هاي مختلف 
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اجراي طرح نيمه صنعتي دامداري در يك محدوده وسيع نزديك روستاي نشل جهت  -
 ترغيب جوانان به امر دامداري و اخذ تسهيالت و امكانات الزم از دستگاه هاي مربوطه 

 طرح بيمه دامداران بازنشته  -

 طرح خريد دام از دامداران و توزيع علوفه به قيمت مناسب  -

 طرح خريد محصوالت باغي و كمك در فروش بهتر محصوالت  كشاورزان  -

 طرح اصالح نژاد دام و بهره گيري از آخرين فن اوري در توسعه دام و دامداري  -

 هاي تعليف طرح حفظ مراتع از طريق شركت تعاوني دامداران و عدم فروش يا ابطال پروانه  -

  

  توسعه گردشگري - 4

  گام هاي عملي در جهت توسعه  گردشگري نشل 

شورا، دهيار، افراد متخصص و عالقمندان به ( تشكيل كارگروه گردشگري نشل با حضور  -
 )امور گردشگري و توريزم

 ...ثبت آثار باقيمانده از دوره هاي گذشته نشل از قبيل آسياب، خانه هاي قديمي و  -

حفظ آثار بدست آمده و موجود در محلي به عنوان موزه مردم شناسي نشل جهت بازديد    -
 عالقمندان 

 برگزاري تورهاي گردشگري و دعوت از تورهاي مختلف جهت توسعه درامد و اشتغال زايي -

ساخت مجتمع تفريحي به كمك بخش خصوصي عالقمند و تسهيالت بانكي در يك محل  -
 مناسب در نشل

رهاي يك روزه و طرح هاي جمع آوري زباله، نهال كاري، كوهنوردي و برنامه برگزاري تو -
 هاي اعالمي از طريق كارگروه  گردشگري 
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  توسعه رفاه و خدمات اجتماعي  و سالمت  - 5

  گام هاي عملي در جهت توسعه توسعه رفاه و خدمات اجتماعي  و سالمت  نشل 

شورا، دهيار، مسئول خانه بهداشت نشل و ( تشكيل كارگروه  بهداشت و سالمت متشكل از  -
 )افراد و متخصصين نشلي در امر بهداشت و درمان

 برگزاري دوره هاي آموزش بهداشت و سالمت بطور منظم -

 حضور پزشكان، متخصصين درماني نشلي در نشل و كمك به بيماران  -

 تشكيل كميته كمك به بيماران كم توان در پرداخت هزينه هاي درمان  -

 و ارتقاي فرهنگ عمومي  بهداشت روستا   ترويج -

 نحوه اداره حمام عمومي وتامين سوخت و واگذاري بصورت مناقصه به افراد  -

  بكار گيري افراد و تامين اعتبار در جمع آوري و دفن زباله بصورت منظم   -

  توسعه اقتصادي  - 6

  گام هاي عملي در توسعه اقتصادي نشل 

  شايد گره تمام مشكالت نشل با توسعه اقتصادي نشل هموار گردد 

اعضاي شورا، دهيار، افراد خير و ( نشل با حضور  تشكيل گارگروه سرمايه گذاري و توسعه  -
عالقمند به سرمايه گذاري و همچنين متخصصين اقتصادي نشلي از افراد تحصيل كرده ، 

 ....)بانكي و

ذاري نشل جهت تجميع سرمايه هاي اندك براي اهداف تشكيل صندوق توسعه و سرمايه گ -
 مختلف از قبيل اعطاي تسهيالت، سرمايه گذاري و اشتغال در نشل 

ثبت چند محدوده معدني در نشل جهت توسعه اشتغال و جذب جوانان به كار و بازگشت  -
 به روستا 

 ابع و امكاناتحمايت افراد عالقمند به سرمايه گذاري در نشل و تسهيل در دسترسي به من  -

جذب سرمايه هاي مردمي و مشاركت مردم بصورت سهامداري در طرح هاي مختلف ارائه  -
  شده از سوي كارگروه اقتصاد 
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شايد در نگاه اول انجام اين امور پيچيده بنظر آيد ولي با يك تدبير و برنامه ريزي و واگذاري   
ر امور مختلف بسياري از موارد ذكر امورات به كارگروه هاي مختلف ضمن مشاركت همه نشلي ها د

  . شده باال در دوره هاي زماني كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت قابل انجام خواهد بود

 . رسيدن به اهداف هميشه نيازمند داشتن تصوري مثبت از آنهاست •

قومي همه افزايي و بهره گيري از همه توانمنديها و پتانسيل افراد فارغ از هر عقيده فكري و  •
 .مي تواند به نشلي آباد و سربلند بينجامد

  به اميد نشل آباد و نشلي سربلند                 

 10/5/92سلمان نصرنژاد  –با تشكر                                                                                                

  

  

  

  


