
به نظر می رسد گردشگری فرهنگی در مازندران توان رقابت با 
طبیعت گردی را ندارد ، اگر چه گردشگری فرهنگی آثار تخریبی 
کمتری بر محیط زیست دارد و می تواند به اقتصاد گردشگری 
مردم محلی کمک کند. مازندران مقصد سفر بسیاری از هموطنان 
در طول سال است، هوای عالی، جنگل و دریا و کوه همه در کنار 
هم، جاذبه مهمی است تا طبیعت گردان را به سمت خود جذب کند. 
مازندران نه فقط در ایام عید نوروز و تابستان بلکه در تمام تعطیالت 
آخر هفته ها و دیگر تعطیالت رسمی، با موج ورود گردشگران 
فرهنگی  های  جاذبه  سرسبزاز  استان  این  اما   ، است  مواجه 
هم برخوردار است که مورد غفلت هم گردشگران و هم دست 
اندرکاران امر قرار گرفته است. موسیقی، آداب و سنت ها، پوشش، 
غذا، بناهای تاریخی و مواردی از این دست می تواند گردشگری 
فرهنگی را در استان رونق دهد اما در غفلت از توجه به این موارد، 
مازندران به استانی با جاذبه های طبیعت گردی تبدیل شده که البته 
گاهی از سوی برخی گردشگران، شاهد آسیب به این طبیعت هم 
هستیم. شاید اگر گردشگری فرهنگی در استان رونق می گرفت 
و می توانستیم این گروه از گردشگران را به استان جذب کنیم با 
آسیب های کمتری در طبیعت و منابع طبیعی مازندران مواجه می 
شدیم. انبوه زباله در طبیعت، میراث برخی از گردشگران است که 
پس از بهره بردن از طبیعت دل انگیز مازندران، چهره زشتی را در 
دل این طبیعت خدادادی باقی می گذارند. بر اساس آمار سایت اداره 
کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران در نوروز 
سال 97 تعداد پنج هزار و 693 نفر از اماکن تاریخی و 364 هزار و 
877 نفر از موزه های مازندران بازدید کردند. این در حالی است که 

مازندران نزدیک به 15 میلیون نفر شب اقامت داشته است. 
** گردشگری فرهنگی عاملی برای اشعه فرهنگ 

بومی
اظهار  فرهنگی  گردشگری  های  مزیت  درباره  پژوهشگر  یک 
داشت: صنعت گردشگری نمودی از هویت فرهنگی یک منطقه یا 
یک کشور است که از منابع مهم کسب درآمد محسوب می شود و 
گردشگری از بزرگ ترین و سریع  ترین صنعت در حال رشد جهان 
است که اشتغال و سرمایه چشمگیر را به همراه خواهد داشت.  
مهدی خلیلی با بیان اینکه گردشگری فرهنگی دامنه وسیعی دارد 

اما عموما به تاریخ، فرهنگ و آداب و رسوم خاص یک منطقه یا 
کشور مورد نظر می پردازد، افزود: با بسترسازی و گسترش این نوع 
جاذبه، می  توان بسیاری از آیین  ها، موسیقی، عقاید و باورهای 
هر منطقه را برای گردشگران، معرفی کرد و به نوعی اشاعه داد، 
از طرفی سبب می شود این موارد همواره زنده و پویا بماند. وی 
در باره ظرفیت های گردشگری فرهنگی در مازندران توضیح داد: 
ظرفیت های گردشگری فرهنگی در مازندران همانند سایر استان  
های کشور باالست، اما در حقیقت این ظرفیت مهم و غنی به 

سرانجام خوبی نرسیده است. 
استان  در  باستان شناسی  موزه  هنوز  کرد:  تصریح  نویسنده  این 
ندارد،  وجود  شاخص  معیارهای  با  بوم گردی  یا  نشده  تاسیس 
حتی هنوز جاذبه های یادمانی در مراکز شهری نداریم که خود 
نمادی از گردشگری فرهنگی است اگرچه باید اذعان کرد در چند 
سال اخیر رشد خوبی در توسعه گردشگری در استان داشتیم اما 
با معیار جهانی بسیار فاصله داریم. خلیلی در پاسخ به این سئوال 
که به نظر می رسد خیلی نتوانسته ایم گردشگران فرهنگی را به 
مازندران جذب کنیم و اغلب با هدف طبیعت گردی به مازندران 
عنوان  به   را  مازندران  گردشگران،  اغلب  گفت:  می کنند،  سفر 
یک محل طبیعی می شناسند و دریا و جنگل مقصد آنهاست و 
وقتی بستر گردشگری فرهنگی هنوز شایسته در مازندران شکل 
نگرفته، طبیعی ا ست گردشگران با این مقوله در استان ما آشنا 
نباشند و به سراغش نروند. وی در باره تاثیر ملموس گردشگری 
فرهنگی بر اقتصاد گردشگری مازندران، یادآور شد: حمایت متقابل 
دستگاه  های دولتی با سرمایه گذاران، زمینه مناسبی را برای این 
شعار  صرفا  زمانی که  تا  ساخت،  خواهد  فراهم  گردشگری  نوع 
اتفاقی  که  است  طبیعی  باشد،  سرمایه گذاران  از  حمایت  برای 
روی نمی دهد، مازندران نیازمند اساسی برای توسعه گردشگری 
فرهنگی است تا از این طریق تاثیر اقتصاد گردشگری بر زندگی 
مردم را شاهد باشیم. خلیلی درباره گسترش گردشگری فرهنگی 
در مازندران، گفت: این ایام که در آستانه عید نوروز هستیم، با 
برگزاری نوروزخوانی و برپایی غرفه ها و ارائه محصوالت فرهنگی 
ـ بومی در نقاط مختلف شهرهای استان، می توان دست کم به این 

گردشگری فرهنگی رونق داد. 

** دولت و بخشی خصوصی در حوزه گردشگری 
فرهنگی سرمایه گذاری کنند

همچنین یک استاد دانشگاه در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت : 
معماری بناهای تاریخی مازندران به دلیل اقلیم جغرافیایی، تغییر 
یافته و یا بخشی از بنا از بین رفته و نیاز به مرمت دارد و به همین 
دلیل، گردشگری فرهنگی در مازندران آن گونه که باید، مورد توجه 
نیست و اکو توریسم در مازندران رونق دارد. علی اصغر هادیان با 
بیان اینکه فالت مرکزی ایران، مملو از بناهای تاریخی است که 
در دسترس و مسیر تردد گردشگران قرار دارد، افزود: این بناها 
ندارد و  در مازندران، اغلب در دسترس و مسیر تردد مردم قرار 
این هم دلیل دیگری بر کمرنگ بودن گردشگری فرهنگی است. 
وی با اشاره به اینکه به دلیل جاذبه های طبیعی که در مازندران 
داریم، طبیعت گردی، ملموس تر از دیگر حوزه های گردشگری 
در مازندران رشد یافته است، گفت: به خاطر اقلیم منطقه است که 
گردشگران، جذب این استان می شوند که در سو جنگل و دریا و در 
سوی دیگر، کوه و دشت دارد. هادیان با بیان اینکه طبیعت گردی از 
گردشگری فرهنگی در مازندران سبقت گرفته است ، افزود : چون 
متولیان امر، اغلب در زمینه طبیعت گردی فعالیت کرده اند و سرمایه 
گذاری هم در این حوزه است در حالی که مازندران ظرفیت های 
بسیاری در زمینه گردشگری فرهنگی دارد که معرفی نشده است. 
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه گردشگری فرهنگی، برگ برنده 
برای محیط زیست مازندران است، یادآور شد: همانطور که می 
دانیم سالیانه بخشی از طبیعت مازندران توسط برخی از گردشگران 
با آسیب مواجه می شود در حالی که گردشگری فرهنگی، آثار 
برای  کرد:  اظهار  وی  دارد.  زیست  محیط  بر  کمتری  تخریبی 
گسترش گردشگری فرهنگی در مازندران باید اطالع رسانه شده و 
تبلیغات در گستره وسیعی انجام شود. هادیان با بیان اینکه بناهای 
تاریخی و فرهنگی مازندران، نیازمند احیا و مرمت است، افزود: 
بخشی از این بناها تخریب شده و ظاهر مناسبی ندارد. وی با تاکید 
بر لزوم فعالیت لیدرهای محلی، ادامه داد: آژانس های مسافرتی می 
توانند برای معرفی قابلیت های گردشگری فرهنگی در مازندران 
اقدام کنند. هادیان با بیان اینکه بخش خصوصی و دولتی باید به 
شکل توام، نسبت به سرمایه گذاری در زمینه گردشگری فرهنگی 

وارد عمل شوند، تصریح کرد: گردشگری صنعت بین بخشی است 
و همه دستگاه های دولتی باید در توسعه آن کمک کنند. این استاد 
دانشگاه با اشاره به اینکه فعاالن حوزه گردشگری و متولیان امر، 
می توانند با اندیشیدن تدابیری، امکان دستیابی به بناهای تاریخی 
مازندران را سهل الوصول کنند، گفت: خدمات از جمله جاده مناسب 

برای دسترسی به این بخش های فرهنگی از ملزومات است.
** طبیعت گردی مقدم بر گردشگری فرهنگی

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران هم 
به ایرنا گفت: طبیعت گردی در مازندران به گردشگری غالب در 
استان تبدیل شده و البته نیازمند حفظ طبیعت و محیط زیست و 
احترام به جوامع محلی از سوی گردشگران است. سیف ا... فرزانه 
ظرفیت  فرهنگی،  گردشگری  زمینه  در  مازندران  اینکه  بیان  با 
باالیی دارد، افزود: آیین ها و آداب و رسوم مردم مازندران یکی 
از ظرفیت های مهم در حوزه گردشگری فرهنگی است که می 
تواند گردشگران بسیاری را به خود جذب کند. وی با اشاره به اینکه 
برای گسترش گردشگری فرهنگی، جشنواره ها و نمایشگاه های 
بسیاری را به ویژه در ایام نوروز برگزار می کنیم، اظهار کرد: موسیقی 

مازندرانی، بخش اعظمی از این جشنواره ها و نمایشگاه است که 
به تنهایی قابلیت جذب گردشگر دارد. این مسئول با بیان اینکه 
پوشش مردم مازندران، بناهای تاریخی استان، موسیقی، انواع غذا 
و دیگر موارد بخشی از قابلیت هایی است که در زمینه گردشگری 
فرهنگی داریم، تصریح کرد: گردشگری فرهنگی در مازندران رونق 
دارد و از این فضا استفاده می شود اما طبیعت گردی در مازندران، 
مخاطبان بیشتری دارد. فرزانه با اشاره به اینکه ساالنه جمع بسیاری 
از گردشگران از موزه ها و بناهای تاریخی مازندران بازدید کرده 
و در جشنواره ها و نمایشگاه های ویژه نوروز شرکت می کنند، 
ادامه داد: کمیته فرهنگی ستاد اجرایی خدمات سفر مازندران هم 
برنامه های متنوعی از جمله اکران فیلم در سینما، اجرای کنسرت 
موسیقی، نمایش های خیابانی و دیگر برنامه های مرتبط با این 
حوزه را در ایام نوروز اجرا می کند که پر مخاطب است. مدیرکل 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران با بیان اینکه 
ایجاد نشاط و شادی در جامعه، ذات نوروز است، گفت: با فعالیت 
برنامه های کمیته  ویژه  به  نوروز  در  های بخش های مختلف 

فرهنگی می کوشیم نوروز شاد برای مردم رقم بزنیم.
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شهردار نکا:

 پل آزادگان نکا همچنان استوار و پابرجاست
شهردار نکا گمانه زنی های فضای مجازی در باره تخریب پل آزادگان این شهر را شایعه توصیف کرد و گفت : پل آزادگان تخریب 
نشده و همچنان استوار و پابرجاست. فاز نخست پل آزادگان نکا با هدف کاهش گره ترافیکی و باز شدن قفل چندین ساله ترافیک 
این شهر مرداد ماه امسال به بهره برداری رسید. این پل در یک دوره زمانی 100 روزه به طول یکصد متر با ارتفاع هفت متر و 
با هزینه حدود 12 میلیارد تومان ساخته و بهره برداری شد. مهدی احمدی اظهار داشت : شایعه تخریب پل آزادگان نکا صحت 
ندارد و هیچ مشکلی برای این پل و تردد در این مسیر وجود ندارد. وی افزود : با توجه به بارش شدید باران که از یکشنبه شب 

آغاز شد و همچنان ادامه دارد و در نتیجه آن مناطقی از شهر و بیرون شهر دچار آبگرفتگی شد و حتی سطح آب نکارود هم که 
از وسط شهر می گذرد زیاد باال آمده است ، برخی شایعه تخریب پل آزادگان را مطرح کردند. احمدی با نادرست توصیف کردن 
برداشت شایعه سازان از وجود شکاف قبلی در پل و نتیجه گرفتن این که پل تخریب شده است ، توضیح داد : شکاف یا درز ایجاد 
شده در پل آزادگان درز انبساطی پل است که وجود دارد و به معنای نقص فنی نبوده است که باعث ایجاد مشکل یا تخریب و 
ریزش پل شود. شهردار نکا با اشاره به باال آمدن آب نکا رود ، گفت : دبی آب رودخانه با بارش و صبح دیروز سه برابر دبی آبی 
است که سال 78 باعث وقوع سیل ویرانگر در این شهر شده بود ولی با کارهایی که طی سال های گذشته در اطراف رودخانه 
انجام شده ، با وجود سه برابر شدن دبی آن اکنون هیچ مشکلی ایجاد نکرده است. احمدی افزود : اکنون شرایط عادی در نکا 
برقرار است و با توجه به باال آمدن آب رودخانه نکا هشدارهای الزم به شهروندان مبنی بر ترک منازل حاشیه رودخانه و عدم 

بیتوته در حاشیه رودخانه ها داده شد.

خبر رئیس کل دادگستری مازندران گفت:بیش از 40 خبر
هزار ساخت و ساز غیرمجاز در حاشیه جاده های 
غرب استان وجود دارد.  حجت االسالم تقوی فرد 
در چهارمین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم 
استان، اظهارکرد:ارائه خدمات به بنای فاقد مجوز 
بسیار عجیب است و باید مجلس در مصوبه های 
خود برای جلوگیری از این امر اقدامات اساسی را 
لحاظ کند. وی با اشاره به شناسایی بیش از 70 
هزار حلقه چاه غیرمجاز در مازندران یادآورشد:بیش 

از نیمی از چاه های مازندران فاقد پروانه است. 
*مدیران الیق نباید با تغییر دولت ها 

جابجا شوند 
تقوی فرد در بخش دیگر سخنان خود با اشاره 
دولتی،  مدیران  سطح  در  زودهنگام  تغییرات  به 
پنج  طی  کرد:  اظهار  جمهور  رئیس  به  خطاب 
سال اخیر چهار استاندار در مازندران جابجا شده 
اند؛ اگر این افراد از قابلیت و توانایی الزم برخوردار 
نبودند چرا این مساله پیش از انتصاب مورد بررسی 
قرار نگرفته و این افراد منصوب شدند و اگر افراد 
از توانایی برخوردار بودند چرا در این بازه زمانی 
محدود جابجا شدند و اجازه کار به آنها داده نشد؟ 

اینکه  بیان  با  مازندران  قضایی  شورای  رئیس 
های  دستگاه  مدیران  زودهنگام  جابجایی  از 
اجرایی استان رضایت نداریم، ادامه داد: جابجایی 
زودهنگام مدیران باعث می شود مسئولیت ها ُگم 

شود.  تقوی فرد با اشاره به جابجایی چند مدیر در 
حوزه منابع طبیعی مازندران طی پنج سال اخیر، 
تاکید کرد: اگر مدیران الیق باشند نباید با تغییر 
دولت ها جابجا شوند چون مدیران دستگاه های 
اجرایی ارتباطی به بحث های انتخاباتی ندارند و بر 

اساس صالحیت منصوب می شوند. 
 *بی مسئولیتی دولت ها در حوزه منابع 

طبیعی 
استان  جرم  وقوع  از  پیشگیری  شورای  رئیس 

مازندران با یادآوری این مطلب که ظلم به منابع 
طبیعی مربوط به بی مسئولیتی تمام دولت ها به 
این حوزه است، تصریح کرد: مدیران سهمیه ای 
که بر اساس مسائل سیاسی منصوب و یا جابجا 
شوند مدیرانی قوی نخواهند بود؛ چراکه آنها به 
دنبال سهم خود که همان میز است، هستند و 
آن بخش را خوب مدیریت می کنند. وی با انتقاد 
از عدم حضور مدیران کل منابع طبیعی ساری و 
نوشهر در جلسه، افزود: این عدم حضور قابل قبول 

ادارات  این  ارشد  مدیران  است  شایسته  و  نبوده 
استان در جلسه حاضر شوند؛ در حقیقت مقصر 
مظلومیت منابع طبیعی مدیران این حوزه هستند. 
تقوی فرد خاطرنشان کرد: کشیک منابع طبیعی در 
ایام نوروز توسط شورای پیشگیری از وقوع جرم 

استان مازندران رصد می شود. 
*نحوه اجرای طرح آزادسازی سواحل 

مازندران مطلوب نیست 
وی همچنین با اشاره به طرح آزادسازی سواحل 
مازندران، این طرح را در حوزه بهره برداری از آب 
و خاک ساحل مطلوب ندانست و خاطرنشان کرد: 
طرح آزادسازی سواحل مازندران مدت پنج سال 
است که در سواحل استان در حال اجرا بوده که اگر 
به شکل مناسب و تعیین زمان و متولی، برای بهره 
برداری از آن برنامه ریزی نشود، این آزادسازی که 

به زحمت نیز انجام شده بی نتیجه خواهد. 
*بیش از 40 هزار مورد ساخت و ساز 
غیرمجاز در حاشیه جاده های غرب 

استان 
تقوی فرد با تاکید بر اینکه بحث پیشیگری از وقوع 
جرم در حوزه منابع طبیعی می تواند بسیار موثر 
واقع شود، خاطرنشان کرد: بیش از 40 هزار مورد 
ساخت و ساز غیرمجاز و بدون مجوز در حاشیه 
جاده در غرب استان مازندران وجود دارد که موجب 

وارد شدن خسارت به بیت المال شده است. 

رئیس کل دادگستری استان مازندران مطرح کرد:

غوغای ساخت و سازهای غیرمجاز 
در حاشیه جاده های غرب مازندران

چرخ پنجر گردشگری فرهنگی مازندران در رقابت با طبیعت گردی

نوشهرآمادگی اسکان 150هزار 
گردشگر را در تعطیالت نوروز دارد

گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  اداره  سرپرست 
نوشهر از آمادگی این شهرستان برای اسکان 150 هزار نفر شب 
اقامت در تعطیالت نوروزی خبر داد. محمد ولی پور در جلسه 
شورای اداری شهرستان نوشهر گفت: دستگاه های اجرایی عضو 
ستاد تسهیالت سفر، آمادگی الزم را برای استقبال از گردشگران 
در ایام نوروز دارا هستند و در این راستا امسال ظرفیت شهرستان 
به 150 هزار نفر شب اقامت رسید. وی تصریح کرد: 30 واحد 
اقامتی شامل 9 هتل و 19 هتل آپارتمان و متل با ظرفیت 2 هزار 
و 500 تخت، یکصد واحد پذیرایی ، یکهزار و 150 خانه مسافر 
استیجاری با ظرفیت هفت هزار نفر شب اقامت و همچنین 21 
مدرسه با ظرفیت 2هزار و 500 نفر به همراه 11 مرکز اطالع 
رسانی و 5 دفتر خدمات مسافرتی آماده میزبانی از گردشگران 
در تعطیالت نوروزی سال جدید هستند. وی خاطر نشان کرد: 3 
واحد بوم گردی شهرستان با ظرفیت 50 نفر شب اقامت، نوروز 
امسال میزبان گردشگران خواهد بود و 3 واحد دیگر بوم گردی 
نیز در حال مراحل پایانی دریافت مجوزها الزم قرار دارند. دبیر 
اندازی  راه  به  اشاره  با  نوشهر  ستاد تسهیالت سفر شهرستان 
دبیرخانه این ستاد افزود: نوروز امسال با برنامه ریزی های صورت 
گرفته برگزاری مراسم نوروزگاه شامل نوروزخوانی و نمایش آئین 
های سنتی در سه منطقه سی سنگان، آویدر و پارک نگین توسط 
گروههای هنری آغاز شده است. وی از برپایی نمایشگاه ملی 
صنایع دستی در نوشهر با حضور شرکت کنندگان از سراسر کشور 
و عرضه محصوالت صنایع دستی گوناگون کشور در نوروز و 
همچنین تورهای یکروزه شهرگردی خبر داد. فرماندار نوشهر نیز 
در این جلسه نیز آماده شدن پل آبنمای ضلع جنوبی پل تخریب 
شده ماشلک واقع در کمربندی خبر داد و گفت: با وجود قول های 
داده شده از سوی مسئوالن کشوری روند ساخت پل ماشلک 
طوالنی شد و برای تسهیل عبور مسافران و اهالی منطقه پل 
جایگزین به صورت آبنما با امکانات شهرستان و با تالش جهادی 
مسئوالن آماده استفاده شد. عبدالصمد صفرنژاد با اشاره به ثبت 
2میلیون و 700 هزار نفر شب اقامت در نوروز 97 در شهرستان 
نوشهر خواستار نظارت بیشتر، خدمات دهی مطلوب و برخورد 
با میهمانان نوروزی در جذب گردشگران و همچنین  مناسب 

آسایش مردم منطقه شد. 

شهردار چالوس :
رفع مانع پروازی فرودگاه نوشهر

20 میلیارد تومان نیاز دارد

پروازی ضلع غربی  موانع  برای تخریب  شهردار چالوس گفت: 
فرودگاه نوشهر که در حوزه جغرافیایی این شهر واقع است ، حدود 
20 میلیارد تومان اعتبار نیاز است که تامین آن در توان شهرداری 
نیست. به تازگی دادگاه تجدید نظر استان مازندران حکم تخریب 
موانع پروازی ضلع غربی فرودگاه نوشهر را صادر و بر ضرورت 
اجرای فوری آن تاکید کرد. سال 1385 یک مرکز اقامتی و رفاهی 
بلند مرتبه خصوصی پس از دریافت مجوز از شهرداری چالوس و 
بدون استعالم از فرودگاه ساخته شد که نتیجه آن ایجاد بن بست 
پروازی برای فرودگاه نوشهر بود. جعفر ردایی افزود :  شهرداری 
نسبت به حکمی که صادر شده معترض است چرا که این مرکز 
اقامتی در طرح جامع حریم شهری وجود داشت و آن زمان داالن 
پروازی برای فرودگاه نوشهر پیش بینی نشده بود. وی ادامه داد : 
هر چند که این مرکز اقامتی احداث شده موافقت اصولی را از اداره 
کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان دریافت 
کرده ، اما از اینکه مطرح می شود شهرداری چالوس در ایجاد 
موانع صد درصد مقصر بوده ، مورد تایید نیست. ایجاد مرکز اقامتی 
و رفاهی نه تنها سبب شد تا حدود 775 متر از طول باند غربی 
فرودگاه نوشهر کوتاه شود ، بلکه روند عملیات اجرایی طرح توسعه 
، تجهیز و زمینه بین المللی شدن این فرودگاه هم که از طرح های 
سفرهای استانی دولت نهم بود، دچار وقفه شد. شهردار چالوس 
حمایت  تا  کرد  خواهد  حوزه سعی  این  در  که شهرداری  گفت 
های الزم را برای تخریب این مرکز اقامتی و گردشگری انجام 
دهد ، ولی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران نیز باید در 
این حوزه کمک کند. ردایی از سرمایه گذاری حدود 50 میلیارد 
تومانی با همکاری بخش خصوصی در سال 98 خبرداد و مجموعه 
گردشگری ساحلی توسکا و نیز مجتمع کاسپین ، زیباسازی و 
ساماندهی رودخانه چالوس را از جمله این طرح ها معرفی کرد. 
وی توضیح داد کار مطالعاتی و تهیه نقشه اجرای این طرح ها به 
پایان رسیده و در حال انجام مراحل بعدی فرآیند اجرای این طرح 
ها هستیم و طبق وعده داده شده به سرمایه گذار این طرح ها در 
سال آینده عملیاتی می شود.شهردار چالوس ، گره کور ترافیکی را 
از مشکالت اساسی این شهر گردشگرپذیر برشمرد و اظهار داشت 
: هر چند با احداث رینگ های حلقوی در مناطقی از قسمت های 
ساحلی ، مرکز شهر و نیز تخریب تعدادی از واحدهای تجاری در 
خیابان 17 شهریور برای باز کردن گره کور ترافیکی انجام گرفته 

ولی کافی نیست .

آگهی تغییرات موسسه غیر تجاری خانه میالد چکاوک به شماره ثبت 771 
مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  ملی 10760389178به  شناسه  و 
اداره  مورخ 1394/12/02  شماره 936/5/94/649  مجوز  و   1394/11/19
اتخاذ شد : 1- سمت اعضاء  بهزیستی شهرستان ساری تصمیمات ذیل 
هیئت مدیره تا تاریخ 1397/03/30 به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مجید 
علیزاده آریمی به شماره ملی 2091976733 به سمت رئیس هیئت مدیره و 
آقای رضا قدمی به شماره ملی 2091972509 به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره و خانم رحیمه شیرزاد به شماره ملی 2092245341 به سمت عضو 
هیئت مدیره. 2- خانم رحیمه شیرزاد به شماره ملی 2092245341 به سمت 
مدیرعامل تا تاریخ 1396/11/19 انتخاب گردید. 3- کلیه اسناد و اوراق بهادار 
و بانکی و تعهدآور با امضای منفرد خانم رحیمه شیرزاد )مدیرعامل( و یک 
نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر خواهد بود و نامه های 
عادی و اداری با امضای منفرد آقای مجید علیزاده آریمی )رئیس هیئت مدیره( 
همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. رونوشت به: مدیریت محترم بهزیستی 
شهرستان ساری عطف به نامه شماره 936/5/94/649مورخ1394/12/02 
جهت اطالع. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجاری ساری )419096(

نوین  رادگستران  حقوقی  مشاوره  تجاری  غیر  موسسه  تغییرات  آگهی 
سارویه به شماره ثبت 1003 و شناسه ملی 14004889526 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/11/29 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : الف( محل قانونی مؤسسه به استان مازندران ، شهرستان 
ساری ، بخش مرکزی ، شهر ساری، امیر مازندرانی ، بلوار امیر مازندرانی 
، کوچه یاس ، پالک 0 ، طبقه دوم کدپستی 4816633415 تغییر یافت 
و ماده مربوطه اساسنامه اصالح گردید. ب( آقای جواد فرخی بابادی به 
کدملی 2219806197 به کدملی 2219806197 با پرداخت 10.000ریال 
به صندوق شرکت در زمره اعضا شرکت قرار گرفت. در نتیجه سرمایه 
شرکت از مبلغ 1000.000 به 1010.000 ریال افزایش و ماده مربوطه 
در اساسنامه بنحو مذکور اصالح گردید. ج( تعداد اعضای هئیت مدیره به 
3 نفر کاهش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصالح گردید. لیست شرکا 
پس از افزایش سرمایه -1 آقای سیدجمال قربانی امرئی دارای 990000 
ریال سهم الشرکه -2 آقای عباس اصغری مشهدیکالئی دارای 10000 
ریال سهم الشرکه -3 آقای جواد فرخی بابادی دارای 10000 ریال سهم 
الشرکه اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری ساری )419097(

تغییرات موسسه غیر تجاری مشاوره حقوقی  آگهی 
رادگستران نوین سارویه به شماره ثبت 1003 و شناسه 
مجمع  صورتجلسه  استناد  به  ملی 14004889526 
تصمیمات   1397/11/29 مورخ  العاده  فوق  عمومی 
امرئی  قربانی  سیدجمال  آقای   1- : شد  اتخاذ  ذیل 
دارای 990000 ریال سهم الشرکه می باشد با دریافت 
10.000ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت از مقدار 
داد. در  به 980.000ریال کاهش  الشرکه خود  سهم 
به  ریال  مبلغ 1.010.000  از  سرمایه شرکت  نتیجه 
1000.000 کاهش و ماده مربوطه در اساسنامه بنحو 
مذکور اصالح گردید لیست شرکا پس از کاهش سرمایه 
-1 آقای سیدجمال قربانی امرئی دارای 980000 ریال 
سهم الشرکه -2 آقای عباس اصغری مشهدیکالئی 
دارای 10000 ریال سهم الشرکه -3 آقای جواد فرخی 
بابادی دارای 10000 ریال سهم الشرکه اداره کل ثبت 
اسناد و امالک استان مازندران اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری ساری )419098(

قائم  بهاروند  اطلس  ورزشی  خدمات  تعاونی  شرکت  تغییرات  آگهی 
شهر به شماره ثبت 4833 و شناسه ملی 14002563410 به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/07/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: 1-سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت سه سال به قرار ذیل تعیین 
گردید: شعبان حسین پور ساروکالئی با کد ملی 2161370030بعنوان 
کد  با  قادیکالئی  قبادی  بهشته  عامل-  مدیر  و  مدیره  رئیس هیئت 
حسین  مدیره-پرن  هیئت  رئیس  نائب  بعنوان   2161481630 ملی 
پور ساروکالئی با کد ملی 2150427842بعنوان منشی هیئت مدیره. 
2-دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهد آور بانکی از 
قبیل چک-سفته- برات و اوراق بهادار با امضاء بهشته قبادی قادیکالئی 
پور ساروکالئی اتفاق شعبان حسین  به  مدیره(و  رئیس هیات   )نائب 

)رئیس هیات مدیره( و مدیرعامل همراه با مهر تعاونی دارای اعتبار است 
و اوراق عادی و نامه ها با امضاء شعبان حسین پور ساروکالئی )مدیر 
عامل( و مهر تعاونی معتبر خواهد بود. رونوشت به اداره تعاون کار و 
رفاه اجتماعی شهرستان قائمشهر و سیمرغ بازگشت به شماره11165 
مورخ1397/9/3 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران مرجع 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قائم شهر )419212(

آگهی تغییرات شرکت تعاونی خدمات ورزشی اطلس بهاروند 
قائم شهر به شماره ثبت 4833 و شناسه ملی 14002563410 
مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
1397/07/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1-اساسنامه شرکت 
در 52 ماده و 29تبصره به تصویب رسید. رونوشت به اداره 
سیمرغ  و  قائمشهر  شهرستان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون 
اداره کل ثبت  بازگشت به شماره 11163 مورخ1397/9/4 
و  ها  شرکت  ثبت  مرجع  مازندران  استان  امالک  و  اسناد 

موسسات غیرتجاری قائم شهر )419213(

آگهی تغییرات اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی تولیدی باغداران مازندران شرکت تعاونی به شماره ثبت 7509 و شناسه ملی 10760350083 به موجب نامه شماره 4/3/45237مورخ 1397/11/30اداره کل 
تعاون و کار و رفاه اجتماعی مازندران وبه استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/11/06 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت کشاورزی باغداران مرکبات شهرستان آمل به شماره ثبت 540 و شناسه ملی 
10760096550 به نمایندگی حمید لیتکوهی کد ملی 2121352880به سمت رئیس هئیت مدیره شرکت باغداران زرین تاج تنکابن به شماره ثبت 1824 و شناسه ملی 10980280355 به نمایندگی اسفندیار 
بیابانی کد ملی2218486891بسمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت کشاورزی باغداران خطه سبز شمال گستر به شماره ثبت 2613و شناسه ملی 10760257195 به نمایندگی رضا رضایی پاشا کد ملی 
2160618535 بسمت منشی هیئت مدیره شرکت باغداران شهرستان بلده به شماره ثبت 910 و شناسه ملی 10760139869به نمایندگی نورالدین جمالی کد ملی 2229867555 به سمت عضو هئیت مدیره 
شرکت باغداران شهرستان ساری به شماره ثبت 5118و شناسه ملی 10760327340 به نمایندگی کیا الکدشتی کد ملی2091586919 بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت دوره تاتاریخ 1399/3/27 انتخاب 
شدند. -2 آقای محمد رضا شعبانی به شماره ملی 0492096511تاریخ تولد15/1/1350 صادره شهر ری بسمت مدیرعامل شرکت برای بقیه مدت دوره تاتاریخ 1399/03/27 انتخاب شد. -3 کلیه قراردادها و 
اسناد رسمی و تعهد آور بانکی از قبیل چک ، سفته ، برات و اوراق بهادار با امضاء رئیس هیئت مدیره ودر غیاب وی با امضاء نائب رئیس به اتفاق مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه 

ها با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود . اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری )419214(


