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بیتوته :تفلیس ،پایتخت کشــور گرجســتان ،دو سه ســالی است که به
جمع شــهرهای مورد عالقه ایرانیان برای مســافرت خارجی پیوسته است.
گرجســتان کشوری است در شرق دریای سیاه و از دیدنی ترین و زیباترین
مناطق جهان محسوب می شود.
این شهر این روزها ایرانیان زیادی را به خود می بیند؛ از آنهایی که برای
گردش چند روزه می روند گرفته ،تا آنهایی که کســب و کارشان اینجاست.
در این شهر ایرانیان زیادی به ساختمان سازی و واردات و صادرات مشغولند.
ساحل سحرآمیز
مناطق ســاحلی گرجســتان از دیرباز پذیرای هــزاران جهانگرد در هر
فصلی از ســال بوده است.در دوران شوروی ســابق این منطقه از بهترین
نقاط تفریحی امپراتوری شــوروی شناخته می شــد و هنوز آثار مربوط به
تفریحگاه های سران کشور شوروی سابق در این مناطق وجود دارد.
در نزدیکی بندر باتومی منطقــه ای قرار دارد به نام «اورکی» که به آن
ساحل ،ساحل سحرآمیز یا ساحل مغناطیسی گفته می شود .باور بر این است
که شناکردن در این منطقه و آفتاب گرفتن روی شن های ساحلی ،منجر به
درمان بیماری ها می شود.
جشن های گرجستان
مردم زنده دل و شــاد گرجســتان به بهانه های مختلف ،چه ملی و چه
مذهبی ،جشــن های باشکوهی برپا می کنند .از مهم ترین جشن ها ،جشن
سال نو میالدی (کریسمس) از  15دسامبر تا  15ژانویه ،جشن علیلو  15روز
پس از ســال نو که ریشه ملی و مردمی دارد ،کارناوال سنتی ،مراسم ویژه با
لباس های محلی به صورت جمعی که مناظر زیبایی می آفریند ،جشن پاک
پیش از ســال نو ،جشــن برکت خواهی و سبزه سبزکنی و جشن تخم مرغ
رنگ کنی که همزمان با عید نوروز ماست و در فصل گل جشن بزرگ گل
که باشکوه ترین و زیباترین جشن ملی و مردمی است.
شهر تفلیس
تفلیس از دیرباز به عروس شهرهای آسیای میانه و قفقاز شهرت داشته
اســت .وجود پارک های بی نظیر و رودخانه «متکواری» که از وسط شهر
تفلیس عبور می کند ،چشــم اندازهای کم نظیری در این شهر پدید آورده
است 5 .دریاچه قابل شنا و قایق سواری در شهر تفلیس وجود دارد که یکی
از آنها به اندازه ای بزرگ است که گرجی ها آن را دریا می نامند.
تندیس کارتلیس (مادر گرجستان)
«کارتلیس دِدا» به معنای مادر کارتلی (گرجستان) ،مجسمه ای در فراز
بلندی های اطراف شــهر تفلیس پایتخت گرجستان است که تقریبا از همه
نقاط شهر قابل رویت است .امروز «مادر گرجستان» به نمادی برای تفلیس
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گرجستان؛ یکی از دیدنی ترین مناطق جهان

تبدیل شده اســت؛ تندیسی  20متری که نشان دهنده زنی با شمشیری در
یک دست و کاسه ای در دست دیگر است.
کاســه برای پذیرایی از کســانی که با دوســتی وارد گرجستان شده و
شمشــیر برای آنها که با دشمنی وارد می شوند .این مجسمه در سال 1958
و به مناسبت  1500سالگی شهر تفلیس ،از سوی مجسمه ساز گرجی به نام
«الگوجا آماشوکلی» ساخته شده است.
حمام های سولفور

حمــام های گوگــردی در محله ای قرار دارند به نــام «آبانتوبانی» که
بخشــی از منطقه تفلیس قدیم اســت .آب گرم این حمام ها مســتقیم از
چشمه های آّبگرم تامین می شــود .هزینه استفاده از حمام های عمومی از
 2الری به باال و هزینه اســتفاده از حمام نمــره یا همان کابین اختصاصی
از  15تا  80الری برای یک ســاعت اســت .هزینه ماساژ جداگانه است که
در صورت درخواست ماساژور در نظر گرفته می شود.
ماســاژ در این حمام ها بیشتر به شستن شــباهت دارد .نوشیدنی های
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مختلف نیز به قیمت معمول در این حمام ها عرضه می شود .در این کشور
حمام های سولفور متعددی وجود دارد .یکی از آنها که در محله «ارتاجاالی»
تفلیس واقع شده به حمام «شاه عباس» معروف است ،کاشی کاری های آن
به سبک صفویه بوده و احتما ًال زمان ساخت آن مربوط به آن دوران است.
شهر سنگلی اوپلیستیخه
این شــهر ،بزرگ ترین شهر سنگی دنیاست که به صورت تحت اللفظی،
به معنی «معبد دایان» است .مهم ترین آثار باقیمانده از دین «پیکانیزم» در
این محوطه باستانی وجود دارد و قدیمی ترین سد ،داروخانه ،بازار ،آمفی تئاتر،
کلیســای قدیمی معروف به «ســن جورجی» ،معابد ،زندان ،ســیاهچال و
داروخانه و صدها اثر باستانی دیدنی دیگر در آغوش طبیعت بی نظیر یکی از
مهم ترین مکان های دیدنی بین دو شهر تفلیس و باتومی است.
باغ های بوتانیکال
بــاغ های بوتانیــکال از بهترین دیدنــی های تفلیــس و از مهم ترین
جاذبه های گردشگری گرجستان به شــمار می رود .باغ های بوتانیکال در
سال  1845به روی عموم بازگشایی شدند و قبل از آن ،تنها خانواده سلطنتی
حق اســتفاده از آنها را داشتند .این باغ ها از برترین جاذبه های گردشگری
تفلیس محسوب می شود.
غذاهای گرجی
«الکساندر پوشکین» شاعر مشــهور روسی جمله معروفی دارد که «هر
غذای گرجی خودش یک شــعر است» .همچنین افسانه های گرجی بر این
باورند که خدا هنگام آفرینش زمین ،ناگاه گرســنه شــد و تصمیم به صرف
شــامی بی نظیر گرفت .او به قدری ســرگرم صرف شام بود که مقداری از
غذایــش روی بلندترین قله های منطقه قفقاز افتاد و تکه هایی از غذا روی
آن ســرزمین پخش شد .به این ترتیب سرزمین قفقاز و گرجستان به غذای
بهشتی برکت یافت.
«خینکالی» از محبوب ترین غذاهای ملی گرجســتان است که ظاهری
«چخُ خبیلی» نیز نوعی خورشت گرجی و از
شــبیه پیراشکی ایرانی ها داردَ .
غذاهای سنتی این کشور است که بسیار آسان تر از تلفظش طبخ می شود.
این غذا درواقع ترکیب خوشــمزه ای از ســوپ گوشت گاو ،خورشت مرغ و
سبزیجات تازه ای مانند ترخون است.
«چاناخی» نیز از غذاهای ســنتی و بســیار خوشمزه گرجی است که در
گذشــته در ظروف ســفالینی به نام «چاناخی» طبخ می شد و از همین رو،
این اســم روی غذا مانده است .این خورشت خوشمزه نوعی تاس کباب بره
اســت که به همراه گوجه فرنگی ،بادمجان ،سیب زمینی ،سبزیجات و سیر
پخته می شود.

آشنایی با سواحل معروف پرتغالی
بیتوته :کشــور پرتغال زیباترین ســواحل دنیا را دارد .شاید شما هم از آنهایی
باشــید که با شنیدن نام کشــور پرتغال یک فضای نارنجی را تصویر کنید ،این
فضای نارنجی دوســت داشــتنی مملو از جاذبه های دیدنی با معماری بی نظیر
است ،البته این کشور سواحل ماسه ای و صخره ای هم دارد.
پرایا د بناجیل Praia de Benagil
غارهایی که با نام غارهای  Algarveمعروف هستند در دهکده ای به نام
بناجیل واقع شده اند ،جالب است بدانید این دهکده به ماهی و ماهیگیری معروف
است .ساحل پرایا د بناجیل یکی از دنج ترین سواحل بی سر و صدای دنیاست.
پرایا د مارینها Praia de Marnija
پرتغال مملو از ســواحل صخره ای اســت .یکی از ســاحل های صخره ای
پرتغال همین ســاحل پرایا د مارینها اســت که در منطقه الگوآ  Lagoaقرار
گرفته اســت .آنچه که در اینجا دیده می شود ماسه های نرم است و صخرههای
رنگارنگ!
پرایا د روچا Praia da Rocha
پرایا د روچا از ســواحل معروف پرتغال است که در منطقه الگاروه قرار گرفته
است.
پرایا د نازاره Praia da Nazare
موج ســوارهای زیادی هستند که برای سواری روی موج های عظیم به این

ســاحل می آیند .اینجا هم ساحل شــلوغی است و به همه چیز دسترسی راحتی
دارید.
پرایا زامبوجیرا د مار Praia Zambujeira do mar
منطقه آلنتجو  Alentejoبه زمین پهن و وسیع معروف است ،اما این تنها
دلیل معروفیت این منطقه نیست .بکرترین سواحل معروف پرتغال در اینجا قرار
گرفته .تا چشم کار می کند طبیعت است.
ترویا پنینسوال Troia Peninsula
برای تصور کردن این ســاحل رنگ ماسه های گرم نارنجی را بگذارید کنار
و به ماســه های نرم ســفید فکر کنید ،اینجا جایی است که رنگی با شکوه آبی
اقیانــوس با صدای پرنده های دریایی و شــیطنت دلفین ها وجــود دارد .ترویا
پنینســوال از کامپورتا  Comportaاز یک ســو تــا دهانهی Estuary
 Sadoدر سویی دیگر ادامه دارد.
پورتینو د آرابیدا Portinho da Arrabida
این ســاحل دارای آب های چند رنگ ،ماســه های ســفید و مناطق سبز و
کوهستانی در اطراف خود است.
پرایا فورموسا Praia Formosa
این ســاحل دارای ماسه های لیمویی هست! باورتان می شود؟ تپه های سبز
رنگ با ماسه های لیمویی رنگ ،مشخصه بارز این ساحل است.

ثبتی و دادگستری
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  139660311001008641هیأت اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیه  1تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی شهناز زارع فرزند الیاس به شماره شناسنامه  3935صادره از
شیراز در اعیانی ششــدانگ یکباب خانه به مساحت  259/63مترمربع
پالک  3661فرعی از  2069اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  74فرعی
از  2069اصلی واقع در بخش چهار شــیراز مورد اجــاره از اداره اوقاف
محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به
فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور
ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس
از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر
خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول96/6/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 96/6/30 :
/12745م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
حمید کشاورز

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  139660311001004467هیــأت دوم موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  1تصرفات مالکانه
بالمعــارض متقاضی داود خانپــور فرزند زینالعابدین به شــماره
شناسنامه  821صادره از شیراز در ششدانگ یکباب خانه به مساحت
 88/13مترمربع پــاک  2002فرعی از  2148اصلــی مفروز و مجزی
شــده از پالک  2148اصلی واقع در بخش چهار شــیراز خریداری از
مالک رسمی قاسم عمادی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی
که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض
خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه
از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول96/6/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 96/6/30 :
/12712م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
حمید کشاورز

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  139660311001009752هیــأت اول موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه  1تصرفات مالکانه
بالمعــارض متقاضی مهــرزاد دهاتگرد فرزند نوروز به شــماره
شناسنامه  6صادره از شــیراز در ششدانگ یکباب خانه به مساحت
 153/05مترمربع پالک  5684فرعــی از  2082اصلی مفروز و مجزی
شــده از پالک  140فرعی از  2082اصلی واقع در بخش چهار شــیراز
خریداری از مالک رسمی علی زارع محرز گردیده است .لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشته باشــند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه
اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی
تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول96/6/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 96/6/30 :
/12710م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
حمید کشاورز

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 شماره  139660311001005973هیأت دوم موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیراز ناحیــه  1تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی ســعدی مهدیزاده غیاث آبــادی فرزند الهیار به شــماره
شناســنامه  20صادره از شیراز در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت
 267/52مترمربع پالک  2244فرعی از  2081اصلی مفروز و مجزی شده
از پالک  2081اصلی واقع در بخش چهار شیراز خریداری از مالک رسمی
محمدمهدی ممتازی محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبــت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که
اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
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 عــدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول96/6/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 96/6/30 :
/12708م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شیراز
حمید کشاورز

آگهی فقدان سند مالکیت
عبدالحمید احسنی با تسلیم دو برگ استشهادیه محلی مدعی است که
تعداد یک جلد ســند مالکیت مربوط به موازی سه هشتم دانگ مشاع
بدون ثمن اعیانی از ششدانگ یک قطعه باغ بادامی محصور تحت پالک
 5309واقع در اســتهبان بخش  13فارس ذیل ثبت شماره  2603صفحه
 564دفتر دوم متمم امالک به نام نامبرده ثبت و سند مالکیت به شماره
چاپی  63252صادر و به علت جابجایی مفقود گردیده اســت و نامبرده
تقاضای صدور ســند المثنی نموده است مراتب طبق ماده  120اصالحی
آیین نامه قانون ثبت آگهی میشــود و هر کس نســبت به ملک مورد
آگهی معاملهای کرده و یا مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود میباشد
تا ده روز پس از انتشــار آگهی به ثبت محــل مراجعه و اعتراض خود را
ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا خالصه معامله تسلیم نماید و اگر ظرف
مدت مقرر اعتراضی نرســیده و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه
نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی
تسلیم خواهد گردید.
 /151م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک استهبان
احمد انتظار

آگهی حصر وراثت
پروانــه کارگر اردکانــی دارای شناســنامه شــماره  7317متولد
 1342/9/20به شرح دادخواست از این شورا درخواست گواهی حصر
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سمیرا فهندژ سعدی
به شماره شناسنامه  10586در تاریخ  96/6/2در اقامتگاه دائمی خود
بدرود زندگی گفته و وراث حینالفوت آن مرحومه عبارتند از:
 -1متقاضیه با مشخصات فوقالذکر مادر متوفیه
 -2محمدامین رهنما به شماره شناسنامه  14صادره از حوزه سروستان
همسر متوفی
 -3هســتی فهندژ سعدی به شماره شناســنامه  2285300صادره از
حوزه شیراز فرزند متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را برای یک نوبت
آگهی مینماید تا چنانچه شــخص یا اشــخاصی اعتراضی دارند و یا
وصیتنامه از متوفیه نزد آنها است ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی
به شورا تقدیم نمایند بدیهی است پس از انقضاء مهلت وفق مقررات
اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 /13927م الف
شعبه  15مجتمع شوراهای حل اختالف شماره یک شیراز

آگهی ابالغ وقت دادرسی
بدینوســیله اعالم میشود کامبیز خســروی دادخواستی به خواسته
مطالبه مبلغ بیســت میلیون ریال به انضمام کلیه خسارات قانون و
دادرســی به طرفیت وحید داخم تسلیم شوراهای حل اختالف شعبه
 13مجتمع شــماره یک شــیراز نموده که به این شــعبه ارجاع و به
کالسه  960309ثبت و وقت رســیدگی برای مورخ  96/8/2ساعت
 9صبح تعیین شده اســت اینک به علت مجهولالمکان بودن خوانده
به درخواســت خواهان و دستور شــورا و به تجویز ماده  73قانون
آیین دادرســی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب
یک نوبت آگهی میشــود تا خوانده از تاریخ انتشار این آگهی ظرف
یک ماه به دبیرخانه شورا واقع در شیراز بلوار جانبازان جنب دادگاه
تصادفات شعبه  13مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم
دادخواســت و ضمائم را دریافت نماید و در وقت یاد شــده جهت
رســیدگی حاضر گردد در غیر اینصورت وفق مقررات اتخاذ تصمیم
خواهد شد.
/13934م الف
رئیس شورای حل اختالف شعبه  13مجتمع شماره یک شیراز
مهدی نامی

آگهی ابالغ وقت دادرسی
بدینوســیله اعالم میشود اســداله پناهی با وکالت سمانه رضایینژاد
دادخواستی به خواســته مطالبه وجه چک به مبلغ یکصد و شصت و دو
میلیون و دویســت و ســی هزار ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی،
حقالوکاله وکیل به طرفیت قاسم حسین احمدی فرزند اسفندیار تسلیم
شوراهای حل اختالف مجتمع شماره دو نموده که به این شعبه ارجاع و به
کالسه  /96/1/30ش  39ثبت و وقت رسیدگی برای روز سهشنبه مورخ
 96/8/9ساعت  10/30صبح تعیین شده است اینک به علت مجهولالمکان
بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور شورا و به تجویز ماده 73
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب
یک نوبت آگهی میشــود تا خوانده از تاریخ انتشار این آگهی ظرف یک
ماه به دبیرخانه شــورا واقع در بنیهاشمی مراجعه و ضمن اعالم نشانی
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت
یاد شده جهت رســیدگی حاضر گردد در غیر اینصورت وفق مقررات
اتخاذ تصمیم خواهد شد.
/13930م الف
شورای حل اختالف شعبه  39مجتمع شماره دو شیراز

