


 پارك ساحلي گيشا ر
  1388/6/1تاريخ شروع عمليات  



:هدف از اجراي طرح   
 

 مردم و عزيز مسافران و گردشگران براي آرام و امن محيطي ايجاد -1
 هر معرفي همچنين و دريا ساحل الهي مواهب از استفاده جهت منطقه

 . گردشگران به  منطقه سنت و محلي و بومي فرهنگ  بهتر چه
 

  فراغت اوقات تكميل و جوانان براي نشاط با و سالم فضايي ايجاد -2
 . دريايي بازيهاي و ورزشي هاي زمينه در



 در حین بازگشایی خیابان پارک ساحلی گیشار



 :ضرورت و اهميت اجراي طرح 
 

 نشاط با  فضاهاي و ايجاد ، است باور اين بر محله توسكا دهياري و اسالمي شوراي

  و گرديد خواهد عموم بين در انگيزه ايجاد باعث مختلف هاي زمينه در فرهنگي و

  روستا در پايدار اقتصاد و مستقيم اشتغال موجب قبيل اين از هايي طرح اجراي

                     .  گردد مي

 .تا هم اكنون  1388/6/1: بازه زماني اجراي طرح   

 :گستره ايجاد طرح 

 .متر مربع   5000قسمت ساحلي روستاي توسكا محله به ميزان تقريبي 

ساخت آالچيق ،پاركينگ خودرو ، طرح تفكيك شناي خواهران و برادران ، رستوران سنتي ، 

 سرويس بهداشتي ، ايجاد فضاي سبز ،بازيهاي دريايي و قايق سواري و غيره  

 



 

نحوه اجراي طرح با مشاركت جوانان و همچنين ساير نهادها و دستگاه اجرايي 
دفتر امور روستايي و )از قبيل بخشداري ، فرمانداري و استانداري گيالن 

 و در نهايت بخش خصوصي( عشايري 

 در حين بازگشايي خيابان پارك ساحلي گيشار



 :ميزان هزينه اجراي طرح و نحوه تامين منابع مالي 
از محل منابع دهياري و درآمد روستايي و همچنين تامين منابع از  دو ميليارد ريال به ميزان تقريبي 

 و مشاركت بخش خصوصي دفتر امور روستايي و عشايري استان گيالن  سوي



 ايجاد رمپ ورودي و خروجي خيابان پارك ساحلي گيشار

 :نتايج حاصله از اجراي طرح 

توسعه فرهنگي روستا ، توسعه فضاي گردشگري روستا ، ايجاد اشتغال ، باال بردن سطح مشاركت  

 مردمي و همچنين ساماندهي سيما و منظر روستا در قسمت ساحلي  

 



پارک ساحلی گیشارجدول ورودی در حین ساخت    



 قبل از مسطح سازي محوطه پارك ساحلي گيشار



 مسطح سازي محوطه پارك ساحلي گيشار 



 اجرای سربندی آالچیق ها



گيشارنماي اوليه پارك ساحلي   



آالچیق ها کفو  سقفرنگ آمیزی   



 نیبا پوشش آالچیق سنتی ساخت 



 حوض دستشوييبهمراه سرويس بهداشتي ساخت كامل 



 نمای کافی شاپ پارک ساحلی گیشار



 در حین نصب تیر برق پارک ساحلی گیشار



 داخل محوطه پارکسطل زباله فلزی نصب 



 براي مسافرانحوض ظرفشويي ساخت 



 براي پخت كباب باربكيونصب 



 براي قايق سواري مسافرانقايق موتوري فرماني خريد 



 براي مسابقات استانيزمين واليبال ساحلي ساخت 



 چراغهاي حبابدار رنگيبا ميله پرچم نصب 



پارك ساحلي گيشار آبرساني  



 نمای محوطه پارک ساحلی گیشار



 نمای دیگر محوطه پارک ساحلی گیشار



 

 اجراي طرح سالمسازي شناي برادران و خواهران



طرح سالمسازي درياناجيان غريق   



طرح شناي خواهراننماي داخل   



طرح سالمسازي شناي خواهراننماي كامل   



 اجراي طرح سالمسازي شناي برادران



محوطه پارك ساحلي گيشاردكل روشنايي ساخت و نصب   



 

 سرفراز باشی میهن من
 

                       

کامحله»                                                                                                                                              «   شورای اسالمی و دهیاری روستای توس
                                                   


