




امکانات  رفاهی و خدماتی مانند اینتر نت پرسرعت،  شامل 

واحد نانوایی، بالغ 3آنتن دهی کلیه شبکه های موبایلی، 

معابر  % 30واحد سوپرمارکت ، قصابی، کبابی ،  15بر 

 باشدسنگفرش  و مابقی آسفالت می 

 





با مختصات بیان شده قبل تصمیم به  

 شدیم نشلجگشتتدوین طرحی با نام 



تهیه عکسهایی از جاذبه های اکوتوریستی و 

صنایع دستی و محصوالت کشاورزی و سنتی 

 روستای نشلج



تهیه نقشه مسیر حرکت گردشگران و 

مشخص شدن نقاط اقامتگاهی و نقاط 

 ...مسافر کاشانه و 



قرارداد با شرکتهای انعقاد نمودن و متقاعد 

ایرانگردی جهت گنجاندن روستای نشلج در 

 تورهای ایرانگردی



بکارگیری تعدادی از اهالی روستا 

 بعنوان راهنمای تور ( خانمها و آقایان)



 استقرار اقشار مختلف اهالی در نقاط بازدید گردشگر در روزهای تعطیل  

 نان عباس علی و نان خشک بوداده  : نانوایان روستا -1

 گالب ناب دوآتیشه ، عطر گل محمدی ، عرقیات گیاهی: گالبگیران روستا -2

 (  خانهای روستا)و بافتن روکش گیوه ( آقایان روستا)شاغالن تخت کشی گیوه -3

 گردو ، بادام و میوه های مختلف فصلی: کشاورزان روستا  -4

 با توجه به قدمت تعزیه خوانی در روستا اقدام این گروه در پرکردن وقت بازدید کنندگان -5

 اسب سواری  و تیر اندازی نیز در مسیر به گردشگران پیشنهاد میگردد   -6



 اخذ ورودی از خودروهای شخصی و عمومی طبق مصوبه شورای اسالمی -1

 :  اشتغال افرادی بعنوان  -2

 نیروهای کنترل ورود و خروج به روستا و دریافت کننده عوارض(  الف

 نیروهای راهنمای گردشگر ( ب

 فروشندگان محصوالت تولید کنندگان صنایع دستی   -3

 فروشندگان محصوالت تولید کنندگان عرقیات گیاهی و گالب و عطر گل محمدی -4

 فروشندگان محصوالت کشاورزی که همان کشاورزان روستا می باشند -5

 ... افزایش فروش مغازه داران مختلف و نانوایان و  -6

ایجاد شغل های متفرقه مانند مسابقات و تفریحات اسب دوانی و تیر اندازی که اسالم نیز سفارش   -7

 نموده است



 

 
 :با تشکر از•

اهالی فخیم و با فرهنگ روستای نشلج 
 اسالمی روستای نشلجشورای 
پایگاه بسیج روستای نشلج 
بخشداری نیاسر 


