
بناهاي تاريخي در پناه قانون؛
ثبت آثار ملي در تابستان 1394

تنظيم: ذات اهلل نيك زاد

مقدمه
در مقدمه  هایی که برای گزارش »بناهای تاریخی در پناه قانون« تهيه می  ش��ود، کوش��ش شده در 
هر ش��ماره به نکته  ای در خصوص ثبت آثار ملی اش��اره شود که معموالً موضوعش قوانين، چرایی 
و چگونگی امر ثبت مهم اس��ت. در این ش��ماره به اهميت بررسی و شناس��ایی پرداخته می  شود. 
بنا بر بند 6 مادۀ 3 قانون اساس ��نامۀ سازمان ميراث فرهنگی کشور مصوب 1367/2/1 »ثبت آثار 
ارزشمند منقول و غير منقول فرهنگی � تاریخی کشور در فهرست آثار ملی و فهرست  های ذی ربط« 
جزء وظایف اصلی سازمان شمرده شده است. و در همين راستا بند 2  همين مادۀ قانونی »بررسی 
و شناس��ایی محوطه  ها، تپه  ها، بناها و مجموعه  های تاریخی و تهيۀ فهرس��ت جامع از آنها و نقشۀ 
باستان  شناس��ی کشور« را به  مثابه تکليفی دیگر بر دوش سازمان نهاده است1. بررسی و شناسایی 
که مرحلۀ پيش از ثبت محس��وب می  ش��ود هم از دریچۀ قانونی و هم از نظر روند تحقيق اهميت 
به  طوری که که قانوناً باید با س��ازوکار روش��ن همراه باشد و بر اساس همين بند به »تهيۀ فهرست 
جامع« منجر ش��ود. این فهرس��ت جامع عالوه بر اینکه بخشی از محتوای اطالعاِت نقشۀ باستان
 شناسی کشور را پوشش می  دهد، می  تواند برای تدارک »فهرست  های ذی ربط« مربوط به ثبت آثار 
ملی راهگشا باشد. بررسی و شناسایی آثار تاریخی � فرهنگی عمدتاً بر پایۀ تحقيقات ميدانی است 
و با مش��اهدۀ مستقيمِ شواهد ممکن می  شود. شناسایی آثار گاه اتفاقی روی می  دهد اما قاعدۀ این 

اقدام بر بررسی نظام  مند و از پيش اندیشيده  شده نهاده شده است. 
     در ش��مارۀ حاضر مجلۀ اثر گزارش ثبت 64 اثر تاریخي � فرهنگي به اطالع خوانندگان گرامي 
مي رس��د. این آثار در تابس��تان 1394 به فهرس��ت آثار ملي افزوده ش��ده اند. فهرست این آثار به 
تفکيک اس��تان ها در جدول مدون ش��ده )جدول 1( و چند اثر نيز به  اختصار معرفي شده اند. آثار 
ثبت  شده در استان  هاي آذربایجان غربي، تهران، چهارمحال و بختياري، خراسان جنوبی، خراسان 
ش��مالی، س��منان، کرمانش��اه، گيالن، مرکزی، هرمزگان، و یزد قرار گرفته  ان��د. در اینجا از همۀ 
دس��ت اندرکاران ثبت آثار در دفتر ثبت آثار و حفظ و احياي ميراث معنوي و طبيعي که کار ثبت 
را پي��ش می  برند، همکاران فعال در اس��تان  ها که زحمت تهيه پرون��ده را بر عهده دارند و اعضاي 
محترم کميتۀ ثبت و حریم آثار ملّي غير منقول که بررسی و نظارت بر ثبت را به انجام می  رسانند، 

قدرداني مي شود.
 

1. این وظایف بعداً در قانون تش��کيل س��ازمان مي��راث فرهنگی و 
گردشگری مصوب 1382 امضا شد و تا امروز اعتبار دارد.
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نام اثر: خانۀ ايرواني اصفهان
شماره و تاريخ ثبت: 31280 مورخ 1394/4/23

اي��ن بنا که به خانۀ روحانی نیز ش��هرت دارد در زم��ان قاجاريه در 
گذر غربی مس��جد جامع اصفهان س��اخته شده اس��ت. خانه شامل 
حیاط چهارضلعی کشیده  اي س��ت که بر آن ساختمان شده و حوض و 
باغچه هايی در میان آن است )نقشۀ 1(. تاالر فضای کشیده ای است 
که تمام عرض ضلع جنوب را به خود اختصاص داده و پیش فضای 
س��تونداری با اُُرس��ی سرتاس��ری دارد )تصوير 1(. جبهۀ مقابل که 
تغییراتی در آن پديد آمده، از اتاقی تشکیل شده که هشتی و راهرو 
ورودی در پش��ت آن ق��رار دارد. جبهۀ ديگر مش��تمل بر دو اتاق و 

فضاهای خدماتی است.2

تصویر 1. حياط و ضلع جنوبی خانۀ ایروانی )مأخذ: پروندۀ ثبت اثر(.

نقشۀ 1. پالن و برش خانۀ ایروانی اصفهان 
)مأخذ: پروندۀ ثبت اثر(.
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نام اثر: بلوار کشاورز تهران
شماره و تاريخ ثبت: 31321 مورخ 1394/6/25

ای��ن بلوار در س��ال 1335خورش��يدي براي اتص��ال خيابان 
اميرآباد در غرب و پهلوي )وليعصر امروز( در شرق و هم چنين 
به مقصود ایجاد مکاني تفرج گاه س��اخته ش��د و بعد در سوی 
غ��رب تا خيابان دکت��ر قریب ادامه یافت. اکن��ون طول بلوار 
2200 متر است و متوسط عرض آن به 60 متر مي  رسد. این 
بلوار چهار ردیف پياده رو، دو خط س��واره و دو ردیف درخت 
و فضاي س��بز و گياهان زینتي در دو جانب نهر مياني است. 
گذر آبْ  کرج با کش��يدن نهر آِب کرج در 1261ق احداث شد 
و این بلوار در امتداد و بر جاي آن با حفظ نهر و طرحي جدید 
به وجود آمد )تصویر 2(. بنابراین بنيان این اثر قاجاری است. 
بلوار از زمان س��اخت تا به ح��ال به نام هاي آبْ  کرج و اليزابت 
و کش��اورز خوانده شده است. دانشگاه تهران در جنوب بلوار، 
پارک الله در ش��مال آن، و س��اختمان بلند شيشه  اي وزارت 
کش��اورزي در ميانۀ ش��مال بلوار قرار دارد )تصویر 3(. بعدها 
س��اختمان هاي اداري، تجاري، خدماتي و مسکوني در حاشيۀ 

دو جانب بلوار ساخته شد.3

تصویر 2. بلوار کشاورز در دهۀ 1350 شمسي 
.)www.hammihan.com :مأخذ(

تصویر 3. بلوار کشاورز در  حال حاضر 
.)www.wikimaia.org :مأخذ(

نام اثر: خانۀ استاد سعيد نفيسي، تهران
شماره و تاريخ ثبت: 31270 مورخ 1394/4/14

این خانه متعلق به س��عيد نفيس��ي محقق و نویسنده شهير 
معاصر ایران و اس��تاد دانش��کدۀ ادبيات دانشگاه تهران است. 
بر اس��اس قبالۀ موجود این خانه از 1284ق به تملک خانوادۀ  
نفيسي درآمده است. بنابراین ساخت خانه پيش از این تاریخ 
روی داده اس��ت اما دخل و تصرفات گسترده  اي در آن پدیده 
آمده اس��ت. خانه حياطي چهارضلعي دارد و بخش اعيان آن 
در س��وي ش��مال و غرب واقع است که ش��امل یک طبقه و 
زیرزمين اس��ت. ساخت  و سازهاي ضلع جنوبي مربوط به دورۀ 
اخير است )نقشۀ 2(. در ضلع شمالی سه اتاق و در ضلع غربی 
ش��ش فضا جا گرفته است. رواقي سرتاسر دو ضلع را درمی

نوردد )تصویر 4(. ورودي در سوي شرقي قرار دارد. سقف بنا 
تيرپوش و بام آن شيرواني است.

     خان��وادۀ نفيس��ی از اعق��اب برهان  الدین نفيس بن عوض 
کرمانی پزشک و عارف قرن نهم هجری هستند که در کرمان 
می  زیس��ت و مدتی پزشک دربار الغ  بيک بن شاهرخ تيموري 
بود. سعيد نفيس��ی فرزند علی  اکبر نفيسی )ناظم االطباء( در 
16 خرداد 1274خورش��يدي در تهران به دنيا آمد و در ایران 
و س��وئيس و فرانس��ه تحصيل کرد و در طول عمر خود 116 
جلد کتاب و مقاالت گوناگون را به رش��تۀ تحریر درآورد و از 
پرکارترین نویس��ندگان معاصر ایران در زمينه تاریخ، عرفان، 
تص��وف، ادبيات، و فرهنگ  نویس��ي بود. او زبان  هاي فرانس��ه، 
انگليس��ي، روس��ي، و التي��ن را به  خوبي مي  دانس��ت و به آن 

تصویر 4. نماي خانۀ نفيسي از حياط )مأخذ: پروندۀ ثبت اثر(.
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تصویر 5. اتاق کار استاد نفيسي )مأخذ: پروندۀ ثبت اثر(.

نقشۀ 2. پالن هم کف خانۀ نفیسي )مأخذ: پروندۀ ثبت اثر(.

نام اثر: قلعۀ اميریۀ دامغان
شماره و تاريخ ثبت: 31316 مورخ 1394/6/8

قلع��ۀ اميری��ه که پيش  ت��ر اميرآباد ناميده می  ش��د، در زمان 
ناصرالدین  ش��اه قاجار و به دستور امير سپهساالر ساخته شد. 
قلعه طرح چهارگوش دارد و بر هر گوشه و ميانۀ اضالع آن در 
بيرون برجی بنا شده است اما اکنون فقط شش برج آن باقی 
اس��ت. بنا سه قلعه تو در تو است و تقدم و تأخر زمان ساخت 
آن نيازمند تحقيقات بيش تر است. هر قلعه حصار و بارو و برج 
و ورودی مس��تقل دارد. نظام فضایی قلعه به این نحو اس��ت 
ک��ه دو تا دور قلع��ۀ بيرونی و دومی را اتاق  ه��ای فراوانی در 
کنار هم فراگرفته اند )نقش��ه 3(. در گوشۀ جنوب غربی قلعۀ 
بيرونی مس��جدی شبس��تانی قرار دارد. قلعۀ مرکزی عالوه بر 
ش��کل نامنظم، واحدهای مستقلی شامل چند اتاق و حياطی 
دارد که در کنار یکدیگر واقع ش��ده اند )تصویر 6(. خش��ت و 
گِل ساخت مایۀ بنا را تشکيل مي دهد. متوسط بلندای باروها به 

5/5 متر می  رسد.5

یاف��ت.4  وف��ات  خورش��يدي   1345 آب��ان   22 روز  در 
ات��اق کار در ای��ن خان��ه اس��ت و بخش��ی از کتابخان��ه و 
 اس��ناد و م��دارک ایش��ان در این خان��ه نگهداری می  ش��ود 

)تصویر 5(.
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تصویر 6. داخل قلعۀ اميریۀ دامغان )مأخذ: پروندۀثبت اثر(.

نقشۀ 3. پالن قلعۀ اميریۀ دامغان )مأخذ: پروندۀ ثبت اثر(.
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نام اثر: مسجد صفي رشت
شماره و تاريخ ثبت: 31127 مورخ 1394/6/3

مس��جد صفي در محل ه اي به همين نام در برابر بازار ميدان 
کوچک رش��ت قرار دارد و به مسجد سفيد و مسجد شهيدیه 
ني��ز ش��هرت دارد. تاریخ احداث مس��جد معلوم نيس��ت اما 
محتمل اس��ت در دورۀ صفوي ساخته ش��ده باشد. بر اساس 
کاش��ي محراب، مس��جد در 1334ق به  دست حاجي یوسف 
کاشي، تجدید بنا شده است. مسجد شامل حياط و شبستاني 
مردانه و غرفۀ زنانه است )تصویر 7( و برخي فضاهاي خدماتي 
چون آبدارخانه، وضوخانه و کفشکن دارد )نقشۀ 4(. گلدسته

اي آج��ري با طرح هش��ت  ضلعي به قطر 2 متر که به ش��يوۀ 
مس��اجد دورۀ صفوي ش��مال ایران ساخته ش��ده، بلندترین 
عنصر بناس��ت. شبس��تان س��تون  هایي با تزیينات گچبري با 
طرح گُل و بته دارد )تصویر 8(. زیر س��قف لمبه  کوبي شده و 

بام آن شيرواني است.6

تصویر 8. شبستان مسجد صفي رشت )مأخذ: پروندۀثبت اثر(.

تصویر 7. نماي بيرون مسجد صفي رشت )مأخذ: پروندۀ ثبت اثر(.

نام اثر: تکيه خليل جهان  بيگ، ساوه
شماره و تاريخ ثبت: 31269 مورخ 1394/4/14

ای��ن بنا براي انجام مراس��م ع��زاداري مح��رم در دورۀ قاجار 
س��اخته شده و در ایام دیگر سال گذر سرپوشيده  اي است که 
محل عبور و مرور اس��ت. تکيه در محل ه اي قدیمي به همين 
نام قرار دارد و بناه��اي دیگري چون بازارچه و آب  انبار ميرزا 
حس��ين عاملي در همان نزدیکي اس��ت. بنا عبارت اس��ت از 
شبس��تاني با چهار ستون و حجره  هایي در پيرامون آن )نقشه 
5(. تویزه  ها بر روي ستون  هاي گرد و چهارضلعي مستقر شده 
و طاق  هاي چهاربخشي با نورگير در بخش فرازین آن پوشش 
تکيه را تش��کيل مي  دهد )تصویر 9(. تکيه چهار مدخل دارد 

که به گذرهاي پيرامون راه دارد.7

تصویر 9. داخل تکيۀ خليل جهان  بيگ )مأخذ: پروندۀ ثبت اثر(.
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نقشۀ 5. پالن تکیه خلیل جهان بیگ )مأخذ: پروندۀ ثبت اثر(.

نام اثر: قلعۀ عزت  آباد ابرکوه
شماره و تاريخ ثبت: 31323 مورخ 1394/6/30

قلعۀ عزت  آباد نزدیک روس��تایي به همين نام در ابرکوه واقع 
است و در اواخر دورۀ قاجاریه توسط ساالرخان8 براي سکونِت 
رعيت و کش��اورزاني ک��ه در مزارع و باغ  ه��ای پيرامون قلعه 
مش��غول کار بودند، ساخته شده اس��ت. فرهنگ قلعه  نشيني 
کش��اورزان از گذش��ته  هاي دور در این منطقه مرسوم بوده و 
آثار بس��ياري از این دس��ت بر جاي مانده اس��ت. شکل قلعه 
چهارضلعي اس��ت به ط��ول 88 و عرض 80 مت��ر و بر چهار 
گوش��ۀ آن چه��ار برج به بلنداي 10 متر ق��رار دارد و ورودي 

آن در ضلع ش��رقي اس��ت. قلعه حياطي وس��يع دارد و تمام 
ضلع ش��مالي ساخته شده و بخش��ي از آن به ضلع غربي نيز 
کشيده شده است. گوشۀ جنوب شرقي و بخشی شرقی ضلع 
جنوبی نيز س��اخته شده اس��ت. مجموعاً در قلعه هشت خانۀ 
مس��تقل در کنار هم دیده مي  شود که هر یک محل سکونت 
یک خانوار کشاورز بوده است )نقشۀ 6(. حمامي نيز در گوشۀ 
ضلع ش��رقي س��اخته اند. قلعه با خشت و ِگل و چينه ساخته 
شده است )تصویر 11(. آثار تزیينات هندسی خشتی بر نيمۀ 

باالیی برج  های بيرونی دیده می  شود )تصویر 10(.
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تصویر 10. یکي از برج  هاي تزیين  شدۀ  قلعۀ عزت  آباد 
)مأخذ: پروندۀ ثبت اثر(.

نقشۀ 6. پالن قلعه عزت  آباد ابرکوه )مأخذ: پروندۀ ثبت اثر(.

تصویر 11.  تصویر کشيده  شده از قلعۀ عزت  آباد )مأخذ: پروندۀ ثبت اثر(.
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 )هأذذ: زـتز ثثت آثار ٍ حفظ ٍ اح٘إ ه٘زاث هعٌَٕ ٍ طث٘عٖ(. 1394تاتستاى  ضسُ زر ـْزست آثار هلٖ زر . آثار ؼ٘زهٌمَل ثثت1جسٍل 
 شذهثبتآثار  نام استان

 تاريخ ثبت ثبت ۀشمار قذمت نام اثر
 26/05/1394 31300 ه٘الز اس پ٘ص اٍلٓ ّشار ـ ه٘اًسٍآب اٍچتپِ ضٌاذتٖتاستاىٔ هحَط آرربايجان غربی

 26/05/1394 31303 ه٘الز اس پ٘ص اٍلٓ ّشار ـ ه٘اًسٍآب چل٘هتپِ ضٌاذتٖتاستاىٔ هحَط
 26/05/1394 31301 اسالهٖ تارٗرٖ، ه٘الز، اس پ٘ص اٍلٓ ّشار ـ ه٘اًسٍآب  ٗلىلَ ضٌاذتٖتاستاىٔ هحَط
 26/05/1394 31302 سالهٖا تارٗرٖ، ه٘الز، اس پ٘ص اٍلٓ ّشار ـ ه٘اًسٍآب لزللعِ ضٌاذتٖتاستاىٔ هحَط

 21/05/1394 31293 لاجارِٗ وزچ حوام اصفهان
 15/06/1394 31318 لاجارِٗ ـ واضاى سْزاتٖ ٔذاً
 07/05/1394 31286 لاجارِٗ ـ واضاى هعوارٕٔ ذاً

 07/05/1394 31287 لاجار تا صفَٕ ـ اصفْاى چزٗاى جاهع هسجس
 24/04/1394 31281 لاجار تا صفَٕ اٍاذز ارزّال پاٗ٘ئ للع
 24/04/1394 31282 لاجارِٗ ـ واضاى عازلٔ ذاً

 24/04/1394 31283 لاجار ـ صفَٕ ـ اصفْاى الواسِ٘ٔ هسرس
 24/04/1394 31284 لاجارِٗ ـ واضاى آتازهثارن وَضه ٍٔ هشرع
 23/04/1394 31279 لاجارِٗ ـ اصفْاى هحسٌ٘ي/ جاٍٗسٕٔ ذاً
 23/04/1394 31280 لاجارِٗ اٗزٍاًٖ ـ اصفْاى ٔذاً
 14/04/1394 31272 لاجارِٗ ـ واضاى (ضجاعٖٔ ذاً) تْٖٔ ذاً

 25/06/1394 31321 لاجارِٗ ٍ پْلَٕ ـ تْزاى تلَاروطاٍرس تهران
 15/04/1394 31273 لاجارِٗ تَضْزٕ التجارهع٘ئ ذاً
 14/04/1394 31270 لاجارِٗ ٍ پْلَٕ ًف٘سٖ سع٘س استازٔ ذاً

 21/06/1394 31320 زٍرّو٘اًْاسالهٖ ـ لززگاى پ٘زاى ضٌاذتٖتاستاىٔ هحَط چهارمحال بختیاری
 07/06/1394 31311 ذزأهت اسالهٖ تارزُ وٌسُ

 27/05/1394 31304 سٌگ ٍ هس ـ ارزل هوسٌٖٔ تپ ضٌاذتٖتاستاىٔ هحَط
 14/04/1394 31267 پْلَٕ وززـ ضْز  لاسؤٖ ذاً

 14/04/1394 31268 لاجارِٗ وززـ ضْز  اسسآتاز جاهع هسجس
 14/04/1394 31271 اسالهٖـ  تارٗد اس پ٘صٓ زٍر ـ ضْز وزز سزللعِ ضٌاذتٖتاستاىٔ هحَط

 22/04/1394 31275 اٍل پْلَٕ ـ تطزٍِٗ ًص٘زاٖٗ ـزٍغ عل٘زضا تاغ ـ ذاًِ خراسان جنوبی
 22/04/1394 31276 پْلَٕ اٍل ـ تطزٍِٗ ًص٘زاٖٗ ـزٍغ هحوس تاغ ـ ذاًِ
 22/04/1394 31277 پْلَٕ اٍل ـ تطزٍِٗ سازُحس٘ئ ذاً
 22/04/1394 31278 لاجارِٗ ـ تطزٍِٗ رضَأًٖ رٍضٔ ذاً

 03/04/1394 31289 (اضىاًٖ) تارٗرٖ ـ ض٘زٍاى ضَرنٔ تپ ضٌاذتٖتاستاىٔ هحَط خراسان شمالی
 03/04/1394 31290 اسالهٖٔ ه٘اًلزٍى  ـ ض٘زٍاى ذاىززُٔ تپ ضٌاذتٖتاستاىٔ هحَط
 03/04/1394 31291 اسالهٖٔ ه٘اً ٍ اٍلِ٘لزٍى  ـ ض٘زٍاى تاؼاىٔ ؤٌْ للع ضٌاذتٖتاستاىٔ هحَط
 03/04/1394 31292 اسالهٖاى زٍر اٍاٗل ٍ تارٗرٖزٍراى  و٘ىاٍٍستپِ تاستاًطٌاذتٖٔ هحَط

 31/06/1394 31324 تارٗد اس پ٘ص زٍراى ـ راهْزهش عثاس تل ضٌاذتٖتاستاىٔ هحَط خوزستان
 31/06/1394 31325 اسالهٖ زٍراى ـ راهْزهش الزه٘س ع٘ي ضٌاذتٖتاستاىٔ هحَط
 31/06/1394 31326 اسالهٖ زٍراى ـ راهْزهش لص٘لٖٔ تپ ضٌاذتٖتاستاىٔ هحَط
 31/06/1394 31327 اٗالمٓ زٍر ـ راهْزهش ضوالٖ سرٌٖٗ ضٌاذتٖتاستاىٔ هحَط
 31/06/1394 31328 ه٘الز اس پ٘ص پٌجنٓ ّشار ـ راهْزهش ٗوالِ اٗطاى ضٌاذتٖتاستاىٔ هحَط
 31/06/1394 31329 ه٘الز اس پ٘ص ضطن ّٓشار ـ راهْزهش سَازُ تل ضٌاذتٖتاستاىٔ هحَط

 26/05/1394 31299 پْلَٕ اٍاٗل ـ لاجار اٍاذز صٌ٘عٖٔ ذاً
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 شذهثبتآثار  نام استان
 تاريخ ثبت ثبت ۀشمار قذمت نام اثر

 08/06/1394 31316 ِٗلاجار ـ زاهؽاى اه٘زِٗٔ للع سمنان
 04/06/1394 31307 ساسآًٖ زٍر ـ وٌگاٍر هلٖ تاغ هعسى كرمانشاه

 03/06/1394 31127 صفَِٗ ـ رضت صفٖ هسجس گیالن

 15/06/1394 31319 پْلَٕ چالَس سپِ تاًه مازنذران
 31/05/1394 31305 اضىاًٖ زٗشآتاز اتَالحسي اهاهشازُ ٔتپ ضٌاذتٖتاستاىٔ هحَط مركسی

 31/05/1394 31306 اضىاًٖ ضزلٖ ذلَسٗي زٍتپاى ضٌاذتٖتاستاىٔ هحَط
 21/05/1394 31294 اضىاًٖ ـ وو٘جاى سوماٍرٔ تپذزهي ضٌاذتٖتاستاىٔ هحَط
 21/05/1394 31295 اضىاًٖ ـ اران ج٘زٗا هحوسآتازٔ تپ ضٌاذتٖتاستاىٔ هحَط
 21/05/1394 31296 اضىاًٖ ـ وو٘جاى سوماٍرٔ وَولٔ تپ ضٌاذتٖتاستاىٔ هحَط
 21/05/1394 31298 ّجزٕ 10 تا 6 لزى ـ وو٘جاى هصلٖٔ تپ ضٌاذتٖتاستاىٔ هحَط
 21/05/1394 31297 اضىاًٖ ـ وو٘جاى چزگشٕٔ تپ ضٌاذتٖتاستاىٔ هحَط

 31/04/1394 31288 صفَِٗ ـ ذو٘ي اتَطالة ضاّشازُٔ تمع
 20/04/1394 31274 اٍل پْلَٕ ـ تفزش هٌصَر ٗرچال

 14/04/1394 31269 ِٗلاجار ـ ساٍُ ت٘گجْاى ذل٘لٔ تى٘
 25/06/1394 31322 اسالهٖ ـ تارٗرٖ هثارن وَُ ضٌاذتٖتاستاىٔ هحَط هرمسگان

 30/06/1394 31323 اٍاذز لاجارِٗ ـ اتزوَُ آتازعشتٔ للع يسد
 09/06/1394 31317 صفَِٗ ـ ه٘ثس جعفزٕ هحوسرضا حاجٔ ذاً
 08/06/1394 31310 پْلَٕ ـ تْاتاز جل٘لٖ احوسرضا وَضه ٍ تاغ
 08/06/1394 31312 پْلَٕ ٗلااٍ لاجار اٍاذز ـ تْاتاز هالعثساهللٔ تمع
 08/06/1394 31313 ِٗلاجار ـ ٗشز سل٘ؤٖ ذاً

 08/06/1394 31314 صفَٕ ـ اتزوَُ ّزٍن اهامزٍاسزُ تٌإ
 08/06/1394 31315 پْلَٕ ـ ٗشز رضَاًٖ ٔذاً
 07/06/1394 31308 پْلَٕ ـ ٗشز پاٌٗسُ سجازٔ ذاً
 07/06/1394 31309 پْلَٕ اٍاٗل ـ لاجار اٍاذز ـ ٗشز ّاگذضتٖٔ ذاً
 05/05/1394 31285 ِٗلاجار ـ ٗشز رـ٘ع٘اىٔ ذاً

 

پي نوشت ها
1. ای��ن وظایف بعداً در قانون تش��کيل س��ازمان ميراث فرهنگی و 

گردشگری مصوب 1382 امضا شد و تا امروز اعتبار دارد.
2. پروندۀ ثبت این اثر را محمدامين کاظمی و سولماز عسکری در 

ادارۀ کل ميراث فرهنگی استان اصفهان تهيه کرده  اند.
3. پرون��دۀ ثبت این اثر ملي را دکتر پروانه ساس��ان  پور تهيه کرده 

است.
4. پرون��دۀ ثب��ت این اثر ملي به  همت آقاي رامين نفيس��ي، فرزند 

استاد نفيسي تهيه شده است.

5. پروندۀ ثبت این اثر را هدا کوق و هانی رس��تگاران در اداره کل 
ميراث فرهنگی استان سمنان تهيه کرده اند.

6. پرون��دۀ این اث��ر را س��يده  کبری تيم��وری در ادارۀ کل ميراث 
فرهنگی استان گيالن آماده کرده است.

7. پرون��دآ این اثر توس��ط اس��ماعيل ش��راهی در ادارۀ کل ميراث 
فرهنگی استان مرکزی تهيه شده است.

8. این ش��خص صاحب مجموعۀ خانۀ اميد س��االر در شهر ابرکوه 
است که در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده است.

116




