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جمهوری خودخواندهی ناگورنو قره باغ نام یک منطقهی مستقل بوده که
با کشورهای آذربایجان ،ارمنستان و ایران هممرز است .این منطقه دارای
فرهنگ ارمنی و روی زمینی واقع شده است که آذربایجان و ارمنستان در
آن از سال  ۱۹۸۸تا  ۱۹۹۴جنگ قومیتی به راه انداخته و هر یک تالش
بر پاکسازی قوم مقابل از آن داشتند .نام ناگورنو قره باغ به زیبایی گویای
فرهنگ متنوع آن است .ناگورنو به زبان روسی به معنای کوهستانی ،کارا
(قره) در زبان ترکی به معنای سیاه و باخ نیز در زبان پارسی همان باغ است.
با اینکه توسعه و پیشرفت زیرساختهای گردشگری در قره باغ با جدیت
دنبال میشوند ،هنوز هم بیشتر مناسب ماجراجویان اهل طبیعتگردی با
کمی مشقت و سختی ویژه این سفرها است و شاید نتواند آن راحتی که
انتظار داریم برایمان فراهم کند.
البته نباید فراموش کرد که قره باغ یک مرکز گردشگری مذهبی هم
محسوب میشود و تعداد زیادی گردشگر به ویژه از ارمنستان برای بازدید از
مراکز مذهبی راهی این منطقه میشوند.
از نظر طبیعی ،قره باغ یک منطقه سرسبز و جنگلی با کوهستانهای
فراوان است .برای چنین مناطقی هم قطعا بهترین زمان سفر بهار ،تابستان
و اوایل پاییز خواهد بود .اگر میخواهید به قره باغ سفر داشته باشید ،خرداد
تا اوایل مهر بهترین زمان خواهند بود .یکی دیگر از زمانهای مناسب سفر
به این کشور  ،نهم می یا روز آزادی است .فصل بهار ،آب و هوا در این
منطقه بسیار مرطوب است و اغلب مه فراوانی وجود دارد.
چگونه به قره باغ برویم؟
تنها راه بازدید از منطقهی قره باغ از طریق ارمنستان است .برای
رفتن به این منطقه ابتدا باید از مرز نوردوز که در  ۸۰کیلومتری جلفا قرار
دارد ،عبور کرده و وارد ارمنستان شوید .از گمرک به سمت شهر گوریس
حرکت کرده و از شهر گوریس تابلوها را به سمت شهر «استپاناکرت»
( )Stepanakertدنبال کنید.
برای ورود به این کشور خودخوانده به جز پاسپورت ،مدارک دیگری نیاز
ندارید .در مرز ارمنستان و قره باغ پاسپورت توسط نیروهای مرزبانی کنترل
و از شما درخواست میشود تا به محض رسیدن به استپاناکرت ،به وزارت
امور خارجه بروید و ویزای خود را دریافت کنید .پس از ورود به قره باغ ،مدت
کمی برای دریافت ویزا زمان دارید که تنها هنگام خروج بررسی میشود.
دریافت ویزا پروسهی پیچیدهای ندارد و به سادگی دریافت ویزای ارمنستان
بوده و با پر کردن یک فرم که به زبانهای انگلیسی و ارمنی است،
 ۱۰دالر آمریکا (یا  ۳۰هزار درام ارمنستان) و انتظار در نوبت ،ویزای خود
را دریافت میکنید.
نکته :توجه داشته باشید که با توجه به اختالف جمهوری آذربایجان و
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راهنمای سفر به قره باغ

شهرهای مهم
قره باغ متشکل از چندین شهر کوچک و تعداد زیادی روستا است که
برخی از آنها از اهمیت بیشتری برخوردارند.
استپاناکرت
استپاناکرت یا خانکندی ،پایتخت جمهوری خودخواندهی قره باغ است.
این شهر در کنار رودخانه کارکار قرار گرفته و بیشتر جمعیت آن را ارامنه
تشکیل میدهند .استپاناکرت قلب اقتصادی قره باغ محسوب میشود و
بیشتر جمعیت قره باغ در این شهر سکونت دارند.
این شهر دارای چندین اثر تاریخی و طبیعی زیبا است و از آنجایی
که پیشرفتهترین شهر این منطقه هم محسوب میشود ،امکانات اقامتی
بیشتری در اختیار گردشگران قرار خواهد داد.
شوشی
شوشی در فاصله  ۹کیلومتری پایتخت قرار گرفته است .این شهر زمانی
مرکز هنر و فرهنگ ارمنی و آذری بوده و در قرن نوزدهم میالدی یکی
از بزرگترین شهرهای جنوب قفقاز محسوب میشد .متاسفانه شوشی در
طول جنگ آسیب فراوانی دیده اما در حال حاضر در حال احیا است و برای
اقامت در آن میتوان از چندین هتل ،تخت و صبحانه ( )B&Bموجود
استفاده کرد.

ارمنستان بر سر قره باغ ،توریستهایی که ویزا یا مهر ورود و خروج به
این منطقه را در پاسپورت خود داشته باشند ،اجازهی ورود به جمهوری
آذربایجان از طریق هیچ مرزی را ندارند.
نکته :مقامات جمهوری خودخواندهی قره باغ از نکتهی باال آگاه هستند
و به هیچ وجه مسافران و توریستها را از بازدید از آذربایجان منع نمیکنند
و با رضایت صاحب پاسپورت ،در آن مهر یا ویزا الصاق میکنند .اگر پاسخ
شما به سوال «آیا دوست دارید در پاسپورت خود مهر یا ویزا زده شود؟»،
منفی باشد ،برگهای به شما میدهند که نشاندهندهی حضور شما در وزارت
امور خارجه بوده و همسنگ ویزا است.

خوجاوند
خوجاوند یا مارتونی شهری تاریخی و دومین شهر قره باغ از نظر جمعیت
است .در این شهر میتوان مخروبههای باقیمانده از کلیساهای قرون وسطا
و البته آثاری به جا مانده از دوران نوسنگی و برنز را یافت.
مناطق دیدنی
صومعهی گندزاسار
صومعهی گندزاسار یکی از مهمترین مناطق دیدنی و گردشگری قره باغ
است .این صومعه که قرن پنجم میالدی ساخته شده در کلیسای سنت جان
تعمید دهنده واقع شده است .در این صومعه میتوان سنگهای حکاکی
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پاپیک تاتیک (مجسمههای پدربزرگ و مادربزرگ)
این دو مجسمه در منطقه استپاناکرت و در جادهی اصلی به سمت شمال
منطقه قرار گرفتهاند .یکی از آنها یک پیرمرد ریشدار و دیگری یک پیرزن
با روسری است .در نگاه سنگی آنها میتوان روح سرکش محلی را دید.
کلیسای جامع قازانچتسوتس
این کلیسا در منطقهی شوشی واقع و در سال  ۱۸۶۸ساخته شده است.
سال  ۱۹۲۰اتحاد جماهیر شوروی این کلیسا را بست و از آن به عنوان
انبار استفاده کرد .در هنگام جنگ هم نیرویهای آذری از این کلیسا برای
نگهداری از موشکهای گراد خود بهره میبردند .خوشبختانه سال ۱۹۹۸
این کلیسا دوباره بازسازی شد و اگر برای دیدن آن میروید ،حتما سری به
سردابه هم بزنید و از پژواک جالب و غیر معمول صدا که ایجاد میشود،
لذت ببرید.
تنگهی هونوت
یکی از زیباترین مناطق قرار گرفته در شوشا است که چشم هر
بازدیدکنندهای را به خود خیره میکند .این تنگه متشکل از صخرههایی
با ارتفاع  ۲۵۰متر است که رودخانه کارکار را محصور کردهاند .آنهایی که
از این تنگه عبور میکنند ،میتوانند آبشارهای فوقالعاده زیبا ،جنگلهای
سرسبز ،غارهایی به جا مانده از عصر حجر ،خرابههای دهکدهی هونوت ،پل
سنگی و دیگر جاذبههای این منطقه را ببینند.
کلیسای کیش
کلیسای کیش که با نامهای مختلفی چون کلیسای الیشه مقدس یا مادر
مقدس خدا هم شناخته میشود ،در قرن دوازده یا سیزدهم میالدی ساخته و
در حال حاضر در روستای کیش قره باغ واقع شده است .این کلیسا در دوران
مختلف ،متعلق به گروههای مختلف مذهبی بوده است.
دژ شوشی
این دژ در سال  ۱۷۵۰و توسط پناه خان ساخته شد .در طول جنگ
قره باغ ،نیروهای آذری از این دژ به سمت استپاناکرت و روستاهای اطرافش
موشک پرتاب میکردند .این دژ بعدها در یک عملیات باز پس گرفته شد.
اکنون بازدیدکنندگان میتوانند از این دژ و خرابههایش دیدن کنند.
غار آذوغ
این غار حیرتآور و فوقالعاده در نزدیکی روستای آذوق واقع شده است.
در این غار شش تاالر پر از خفاش قرار دارد که با تونلهایی به هم متصل
شدهاند .به عالوه آثاری از انسانهای اولیه نیز باقی مانده است .ورودی غار
بسیار بزرگ و زیبا است اما برای طی کردن آن نیاز به مشعل یا روشنایی
پرنور خواهید داشت.
موزهی تاریخ شوشی
در این موزه که در یک عمارت سنگی زیبا قرار دارد ،تعداد زیادی اثر از
صنایع دستی محلی به نمایش گذاشته شده است .اگر عالقهمند به تاریخ
این شهر و کشور هستید ،میتوانید از راهنمای محلی موزه بخواهید که
برایتان توضیحات الزم را ارائه دهد.
چنار  ۲۰۰۰ساله
درست پیش از روستای کارمیز شوکا از سمت استپاناکرت ،یک درخت
چنار  ۲۰۰۰ساله واقع شده است که به قد و قوارهی غولآسایش شهرت
دارد .مردم محلی این منطقه را برای پیک نیک بسیار میپسندند.

شده و سنگنبشتههای قدیمی که روی آرامگاه بیشاپهای قبلی و اشراف
و خواص قرار گرفتهاند ،دید.
صومعه دادیوانک
این شاهکار معماری دارای برج ناقوس ،خاچکارهای ظریف و زیبا و
سلولهای رهبانی است .زمانی که در حال گردش در این صومعه هستید،
حتما درون حفرهها و داالنهای زیرزمینی را هم نگاه کنید .شاهزادگان
خاچن باال در زیرزمین ورودی اصلی این کلیسا دفن شدهاند .دسترسی به
این صومعه واقعا چالشبرانگیز است اما ارزش دارد.

ثبتی و دادگستری
آگهی اخطاریه دفترخانه جهت اجرای حکم دادگاه
در اجرای دادنامه شماره  627مورخ  95/5/31شعبه اول دادگاه عمومی
کوار به محمدحسین یوسفی فرزند علیمحمد ابالغ میگردد که ظرف
مهلت  7روز بعد از نشــر این آگهی جهت مطلقه نمودن همسرتان بانو
فرحناز افتخار منفرد به این دفتر واقع در شیراز چهارراه دروازه سعدی
تلفن  32244186مراجعه نمایید و اال مطابق مقررات اقدام قانونی بعمل
خواهد آمد.
/1994م الف
سردفتر رسمی ثبت طالق  7شیراز
مشکینقلم
آگهی ابالغ وقت دادرسی
بدینوسیله اعالم میشــود محمد امیری با وکالت زهره اکبری حقیقی
دادخواســتی به خواســته پرداخت مبلغ  7218868ریال بابت ضمانت
تسهیالت شــماره  540656به طرفیت  -1منصوره خفری فرزند عثمان
 -2فاطمه خادمی فرزند ابراهیم تســلیم شورای حل اختالف شعبه سوم
اســتهبان نموده که به این شعبه ارجاع و به کالسه  95/106ح ش  3ثبت
و وقت قرار اتیان ســوگند برای روز دوشنبه مورخ  96/3/8ساعت 5
عصر تعیین شــده اســت اینک به علت مجهولالمکان بودن خواندگان
به درخواســت خواهان و دستور شــورا و تجویز ماده  73قانون آیین
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب یک نوبت
آگهی میشــود تا خواندگان از تاریخ انتشار این آگهی ظرف یک ماه به
دبیرخانه شــورا واقع در شورای حل اختالف شعبه سوم استهبان مراجعه
و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم را
دریافت نمایند و در وقت یاد شــده جهت رسیدگی حاضر گردند در
غیر اینصورت وفق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.
/14م الف
شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان استهبان
آگهی فقدان سند مالکیت
سید حجتاله میرحسینی فرزند سیدآقا به شماره شناسنامه  23صادره
از سروستان با ارایه دو برگ استشهادیه محلی به این اداره اعالم نموده
که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین به پالک شماره  40/351واقع
در بخش نه فارس سروســتان که در صفحه  545دفتر  13امالک ذیل
ثبت  1658به شــماره چاپی  066815الف  83به نام وی صادر و تسلیم
گردیده به علت جابجایی مفقود گردیده ســپس تقاضای صدور سند
مالکیت المثنی نموده که برابــر تبصره یک ماده  120اصالحی آیین نامه
قانون ثبت مراتب آگهی میشــود که هر کســی نسبت به ملک مورد
آگهی معاملهای کرده یا مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود باشد باید
ظرف ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض خود را ضمن ارائه اصل
ســند مالکیت و یا سند معامله به این اداره تسلیم نماید و چنانچه ظرف
مهلت مقرر در آگهی اعتراضی نرســد و در صورت اعتراض اصل سند
مالکیت و یا ســند معامله ارائه نگردد اداره ثبت اسناد سند المثنی را به
نام نامبرده طبق مقررات صادر مینماید.
 /7م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک سروستان
یعقوب حقپرست

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه مهدی نوروزی فرزند نوراله به اتهام جعل و اســتفاده
از سند مجعول موضوع شــکایت شرکت عمران صدرا در پرونده
کالسه  960040این شعبه از طرف این دادسرا تحت تعقیب میباشد
و ابالغ احضاریه به واسطه نامعلوم بودن محل اقامت ایشان میسور
نگردیده بدینوســیله در اجرای ماده  174قانون آیین دادرســی
کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا به منظور پاســخگویی و دفاع از
اتهام انتســابی ظرف یک ماه از تاریخ انتشــار آگهی حاضر گردد.
پس از انقضاء یک ماه از تاریخ انتشار این آگهی تصمیم غیابی اتخاذ
میگردد.
/1999م الف
بازپرس شعبه  9دادسرای عمومی و انقالب شیراز
فداکار
آگهی احضار متهم
نظر بــه اینکه متهمین  -1منصور ســلیمانی ســده فرزند ناصر
 -2محمد فواد اسالمی فطرت فرزند محمدرضا  -3نگین اسالمی
فطرت فرزند محمدرضا  -4نرگس شــیرازی فرزند محمدتقی
 -5مختار رودیجانی ســردفتر  195شیراز به اتهام جعل و استفاده
از ســند مجعول و تحصیل مال از طریق نامشــروع و کالهبرداری
از طرف این دادســرا تحت تعقیب میباشــند و ابــاغ احضاریه
به واســطه نامعلوم بودن محل اقامت ایشــان میسور نگردیده
بدینوســیله در اجرای ماده  115قانون آیین دادرسی دادگاههای
عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبردگان ابالغ تا پس
درج آگهی در شعبه  5بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شیراز
در پرونده کالســه (/931481ب  )5به منظور پاسخگویی و دفاع از
اتهام انتســابی حاضر گردند .پس از انقضاء یک ماه از تاریخ انتشار
این آگهی به موجب مــواد  217و  218قانون مذکور تصمیم غیابی
اتخاذ میگردد.
/1993م الف
دفتر شعبه  5بازپرسی دادسرای ناحیه یک شیراز
آگهی ابالغ اجراییه
بدینوســیله به محکوم علیه محمدعلی بازگیــر که مجهولالمکان
میباشــد ابــاغ میگــردد چــون وفــق دادنامــه شــماره
 9409977520100226صــادره از شــعبه اول در پرونده شــماره
 940073محکوم به پرداخت مبلغ دویست و بیست و شش میلیون
ریال بابت اصل خواســته و مبلغ هفت میلیون و نهصد هزار ریال
بابت هزینه دادرســی و پرداخت حقالوکالــه وکیل طبق تعرفه
قانونی و پرداخت خســارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چکها
تا یوماالداء در حق محکوم له مســعود گرامیفرد فرزند تیمور و
نیم عشــر دولتی به مبلغ پانصد هزار ریال در حق دولت شدهاید
ظرف ده روز از انتشــار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای
مفاد اجراییه اقدام نماییــد در غیر این صورت دایره اجرای احکام
طبق مقررات نســبت به وصول مطالبات بــا هزینه اجرایی اقدام
خواهد نمود.
/128م الف
دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اقلید

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه در پرونده کالسه  951139محمدحسن جوهری فرزند احمد به
اتهام استفاده از سند مجعول از طرف این دادسرا تحت تعقیب میباشد و
ابالغ احضاریه به واسطه نامعلوم بودن محل اقامت ایشان میسور نگردیده
بدینوســیله در اجرای ماده  174قانون آیین دادرســی کیفری مراتب به
نامبرده ابالغ تا پس از درج آگهی در شعبه  34دادیاری دادسرای عمومی و
انقالب شیراز به منظور پاسخگویی و دفاع از اتهام انتسابی حاضر گردد پس
از انقضاء یک ماه از تاریخ انتشــار این آگهی به موجب مواد قانون مذکور
تصمیم غیابی اتخاذ میگردد.
/1998م الف
دادیار شعبه  34دادسرای عمومی و انقالب ناحیه  1شیراز
همتی
آگهی ابالغ دادنامه حقوقی
بدینوســیله به ســید محمود برقعی فرزند ابوالفضل به موجب دادنامه
شــماره  9509978867600287در پرونده کالســه  950126به خواسته
مطالبه در حق خواهان مجتبی فتحی نصروانی محکوم گردیده اســت ابالغ
میشود چنانچه نســبت به حکم صادره اعتراض دارد ظرف بیست روز از
تاریخ انتشار این آگهی درخواست خود را به این مرجع واقع در داراب بلوار
دانشجو تســلیم نماید در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت مقرر طبق
مقررات قانونی اقدام خواهد شد.
 /33م الف
مدیر دفتر شعبه اول شورای حل اختالف داراب
ملیحه قرائتی
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139560311035014846هیأت اول /دوم موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه سه تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی رویا پیروی فرزند علیاکبر به شــماره شناســنامه  843صادره
از شــیراز در ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب منزل مسکونی به مساحت
 345/68مترمربــع به پالک  8/37355مفروز و مجزی شــده از پالک 8
بخش  3شــیراز واقع در گویم خریداری از مالک رسمی علی شیری محرز
گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15
روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشــته باشــند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی
تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول96/1/16 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 96/1/31 :
/224م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه سه شیراز
سیروس لطفی ابیوردی

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه شــاهین بختیاری فرزند تراب به اتهام خیانت در امانت
موضوع شــکایت المیرا بینافر فرزند جعفر در پرونده کالسه 951754
این شعبه از طرف این دادسرا تحت تعقیب میباشد و ابالغ احضاریه به
واسطه نامعلوم بودن محل اقامت ایشان میسور نگردیده بدینوسیله
در اجرای ماده  174قانون آیین دادرســی کیفری مراتب به نامبرده
ابالغ تا به منظور پاســخگویی و دفاع از اتهام انتسابی ظرف یک ماه از
تاریخ انتشــار آگهی حاضر گردد پس از انقضاء یک ماه از تاریخ انتشار
این آگهی تصمیم غیابی اتخاذ میگردد.
/1992م الف
دادیار شعبه  18دادسرای عمومی و انقالب شیراز
محمد طالیی
آگهی مزایده نوبت اول
نظر به اینکه به موجب نیابت اعطایی از اجرای احکام دادگســتری شیراز
نسرین یوســفیان محکوم به پرداخت مبلغ  25579862ریال بابت اصل
خواســته و مبلغ  1110180394ریال در حق سید کاظم گلبو و مبلغ 5000000
ریال نیم عشــر دولتی در حق دولت گردیده اســت و حسب تقاضای
محکــوم علیه اموال و وســایل موجود در مغازه به شــرح ذیل توقیف
شده اســت -1 .ادکلن آمتیس  19عدد به ارزش هر عدد  525000ریال
 -2رژلب  181عــدد هر عدد  95000ریال  -3پنکیــک لینیکس  27عدد
هــر کدام  86000ریال  -4رژگونه ترکیبی  24عــدد هر عدد  76000ریال
 -5رژلب الواری  143عدد هر عــدد  69000ریال  -6رژلب جامد الواری
 159عدد هر عدد  69000ریال  -7ســایه جو  7عدد هر عدد  210000ریال
 -8ریمل اســتاری  9عدد هر عدد  140000ریال  -9خط چشــم  9عدد هر
عدد  178000ریال  -10پنکیک لینیکس طلقی  41عدد هر عدد  86000ریال
 -11ماژیک ابروی بورن  48عدد هر عدد  108000ریال  -12پنکیک لینیکس
چربی  54عدد هر عدد  128000ریال  -14شامپوی کمند  24عدد هر عدد
 83300ریال  -15لوســیون بدن  5عدد هر عــدد  76500ریال  -16کرم
پودر اکسیالس  9عدد هر عدد  295000ریال  -17پنکیک الواری  35عدد
هر عدد  79000ریال  -18رژگونه ترکیبی الواری  54عدد هر عدد 98500
ریال  -19رنگ مو کمند  404عدد هر عــدد  45800ریال تأمین و توقیف
گردیده است .وســایل مذکور بابت محکوم به ،نیم عشر دولتی و سایر
هزینههای اجرایی برای نوبت اول به مزایده گذاشته میشود و مزایده
از قیمت ارزیابی شروع و شخص یا اشخاصی برنده مزایده میباشند که
باالترین قیمت را پیشــنهاد کنند .ده درصد مبلغ مزایده فیالمجلس از
برنده مزایده اخذ و نامبرده مکلف است مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ
مزایده به صندوق دادگســتری واریز نماید در غیر این صورت مبلغ ده
درصد به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شــد محل برگزاری
مزایده دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری اقلید میباشد روز مزایده
مورخ  96/2/24ساعت  10صبح میباشد .متقاضیان میتوانند  5روز قبل
از مزایده با هماهنگی محکوم لهم وسایل مورد نظر را بازدید نمایند و در
روز مزایده شرکت نمایند.
 /125م الف
دادرس اجرای احکام مدنی دادگستری اقلید
اسماعیل سیاوشپور

