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چکیده
رشد هنر معماری در دورۀ سلجوقی از هند تا آسیای صغیر مشهود است. معماری در این دوران به اوج 
شکوفایی خود رسید؛ به گونه ای که خالقیت های هنری به ویژه در معماری مذهبی بسیار چشم گیر 
است و همین امر موجب تحولی عظیم در اساس معماری شد. سلجوقیان برای هنر معماری توازن و 
تعادل به ارمغان آوردند. منار فیروزآباد بردسکن از آثار معماری بسیار زیبا و خالقۀ این دوره به شمار 
می آید. منابع تاریخی از دالئل اهمیت جغرافیایی این منطقه سخن می گویند؛ آنچه که موجب شده 
بود حاکمان به آبادی آن نواحی بپردازند. این مقاله بر آن است با روش توصیفی و تحلیلی به بررسی 
ویژگی های معماری منار و خوانش کتیبه های آن بپردازد. منار فیروزآباد بردسکن یکی از مناره های 
از  محمد خوارزمی،  بن  منصور  بن  محمد  ابوسعد  توسط شرف الملک  که  است  دورۀ سلجوقی  اولیۀ 
مستوفیان دیوانی این دوره ساخته شده است. تزئینات این منار الگویی برای نماآرایی مناره ها از غرب 
آن زمان، از موصل و دقوق عراق گرفته تا نگار بافت و کرمان، به شمار می آمده است.  ایراِن تا شرِق
این نوشته ضمن پژوهش در پیشینۀ تاریخی و متن کتیبه های منار فیروزآباد، برگ روشن دیگری از 
تاریخ معماری دورۀ سلجوقی را می گشاید و بر بسیاری از نظرات طرح شده دربارۀ تاریخ و قدمت این 

منار خط بطالن می کشد.
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مقدمه
مطابق موازین قانونی هر اثر زمانی اثر ملی خطاب مي شود، که در فهرست آثار ملی به ثبت رسيده 
باشد. البته این فهرست متنوع است و فقط فهرست آثار غير منقول شناخته شدۀ شماره دار نيست. 
چنانچه در بند 6 مادۀ 3 وظایف س��ازمان ميراث فرهنگی، مندرج در قانون اساس��نامۀ س��ازمان 
ميراث فرهنگی کشور، مصوب 1367/2/1 به فهرست آثار ملی و »فهرست های ذیربط« اشاره شده 
اس��ت؛ »6� ثبت آثار ارزشمند منقول و غير منقول فرهنگی � تاریخی کشور در فهرست آثار ملی 
و فهرس��ت های ذیربط«. فهرس��ت های ذیربط باید تبيين و معنا ش��ود تا بتواند مورد استفاده قرار 
گيرد. به این بخش از قانون ثبت آثار ملی مي توان توجه درخور نشده داشت. در واقع در این نوع 
فهرست ظرفيتی نهفته است که عالوه بر امکان تنوع بخشی و دسته بندی آثار تاریخی � فرهنگی، 
می تواند کمکی برای اولویت بندی ثبت آثار باشد. می توان فهرست هایی از قبيل: فهرست در خطر، 
فهرس��ت موقت، به مانند آنچه که در ثبت جهانی مرس��وم اس��ت، فهرست آثار نيازمند حمایت یا 
نيازمند محافظت و مواردی از این دس��ت را بوجود آورد. پرداختن به فهرس��ت های ذیربط اقدامی 
آینده نگرانه برای تقویت فهرس��ت جاری آثار ملی و بيرون آمدن از محدودیت های ناچاِرپرداختن
به یک وجه از صورت قانونی ثبت خواهد بود. ضمن اینکه ابزار قانونی تازه ای برای حمایت بيشتر
و فراگيرت��ر از آثار حاوی ارزش تلقی می ش��ود. ش��اید از این راه بتوان دریچه ای قانونی به س��وی 

طبقه بندی آثار ملی گشود.
     در ش��مارۀ حاضر مجلۀ اثر گزارش ثبت 69 اثر تاریخي � فرهنگي به اطالع خوانندگان گرامي 
مي رس��د. این آثار در زمس��تان 1394 به فهرس��ت آثار ملي افزوده ش��ده اند. فهرست این آثار به 
تفکي��ک اس��تان ها در جدول مدون ش��ده )جدول 1( و چن��د اثر نيز به اختصار معرفي ش��ده اند. 
آثار ثبت ش��ده در استان هاي آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اصفهان، تهران، خراسان رضوی، 
خوزس��تان، فارس، کرمانش��اه، مازن��دران، مرکزی، همدان 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 بویژه خانم متقي و آقاي حسن مرادي و حریم آثار ملّي غير منقول که بررسی 

و نظارت بر ثبت را به انجام می رسانند، قدرداني مي شود.
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نام اثر: کارخانۀ حلب سازی و حلب ُپرکنی پاالیشگاه کرمانشاه
شماره و تاريخ ثبت: 31371 مورخ 1394/10/15

پاالیش��گاه کرمانشاه در س��ال 1308ش به دس��ت انگلیسی ها در 
کنار رودخانۀ قره س��و در شهر کرمانشاه طراحی و اجرا شد. مساحت 
پاالیش��گاه حدود 160 هکتار برآورد می ش��ود )نقشه 1(. در خالل 
س��ال های 1320� 1324ش متفقین وارد کرمانش��اه شده در سراب 
قنبر و پاالیش��گاه کرمانش��اه مس��تقر ش��دند و مدیریت پاالیشگاه 
کرمانش��اه که ش��امل خ��ود پاالیش��گاه و ]تش��کیالت[ پخش و 
]تأسیس��ات[ نفت شهر می شد، در دس��ت گرفتند. آنان در طول این 

پنج س��ال کارخانۀ حلب س��ازی و حلب پرکنی را ساخته و راه اندازی 
کردن��د )تصوی��ر 1(. تا پیش از این پاالیش��گاه حلب های مورد نیاز 
خ��ود را از بی��رون فراهم می ک��رد. تجهیزات این کارخانه توس��ط 
ش��رکت انگلیسِی رودس )RHODES( و ش��رکت آلمانی زیمنس 
)ZEMENS( س��اخته شد. کارخانۀ حلب س��ازی در سال 1375ش 
تعطیل ش��ده اما بخش حلب پرکن��ی هنوز به کار خود ادامه می دهد 
)تصوی��ر 2(. ای��ن کارخانه در نوع خود اولی��ن و تنها نمونۀ کارخانۀ 
 حلب س��ازی در ای��ران و منطق��ۀ خاورمیانه محس��وب می ش��ود.1 

تصویر 1. چشم انداز پاالیشگاه کرمانشاه و کارخانۀ حلب سازی در قسمت جلو تصویر )مأخذ: پروندۀ ثبت اثر(.

تصویر 2. سالن حلب ُپرکنی )مأخذ: پروندۀ ثبت اثر(.

نقشۀ 1. نقشۀ محوطه کارخانۀ حلبی سازی و حلب ُپرکنی کرمانشاه )مأخذ: پرونده ثبت اثر(.
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نام اثر: تلگراف خانۀ اردکان
شماره و تاريخ ثبت: 31424 مورخ 1394/11/26

تلگراف خان��ه اردکان در اراضي محلۀ صدرآباد، واقع در جنوب غرب 
ش��هر اردکان )خارج از حصار قدیم( واقع شده است. در این منطقه 
باغات و خانه باغ های ش��هر را طرح اندازی ک��رده بودند. این بنا در 
انتهای محوطه ای وس��یع قرار دارد. ظاهر بنا نش��ان می دهد که در 
اواخر دورۀ قاجار یا اوایل س��لطنت پهلوی اول س��اخته شده و مورد 

بهره برداری قرار گرفته است. بنا که با خشت و گل ساخته شده، دارای 
یک حیاط اس��ت که س��ه ضلع آن را اجزای ساختمان تلگراف خانه 
فراگرفته اس��ت )تصویر 3( )نقش��ه 2(. در ضلع ش��مال سه اتاق در 
پش��ت رواقی با طاق آهنگ قرار دارد و در ضلع جنوبی نیز مش��ابه 
ضلع مقابل س��ه اتاق ساخته اند. ضلع ش��رقی که به حال مخروبه 
درآمده، چندین اتاق و چند راهرو دارد. اکنون بنا متروک و مخروبه 
 اس��ت و محوطۀ ش��رقی آن تبدیل به انبار مخابرات ش��ده است.2 

نقشۀ 2. پالن تلگراف خانۀ اردکان 
)مأخذ: پروندۀ ثبت اثر(.

تصویر 3. نمای عمومی تلگراف خانۀ اردکان )مأخذ: پروندۀ ثبت اثر(.
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نام اثر: بقعۀ پنج شیر فیروزآباد
شماره و تاريخ ثبت: 31426 مورخ 1394/11/28

بقعۀ پنج ش��یر در بیرون روس��تای پنج شیر در شهرس��تان فیروزآباد 
فارس واقع ش��ده اس��ت. این بنا به احتمال آرام��گاه پنج تن پهلوان 
)ش��یرمرد( بوده که اکنون ناش��ناس مانده اند )تصویر 4(. بر اساس 
نوع قوس های بنا و گوشه سازی گنبد می توان تاریخ احتمالی ساخت 
بقعه را حدود س��دۀ هش��تم هجری ح��دس زد. بخش هایی از بقعه 
مخروبه شده اما فضاهای اصلی آن پیداست که شامل گنبدخانه ای 
مرتفع در غرب و فضاهایی متصل به ضلع ش��رقی آن است )تصویر 

5(. بنا بر بلندی مستقر شده و از سنگ الشه ساخته شده و نماهای 
داخلی آن اندود دارد. نقش��ۀ بنا نظم هندس��ی معینی ندارد و معلوم 
است طی چند دوره ساخته و تعمیر شده است. گنبدخانه سه ورودی 
در ضلع ش��رقی )متصل به دیگر فضاه��ای مجموعه(، یک ورودی 
در ضل��ع غربی و یک ورودی در س��مت ش��مال دارد و محرابی در 
س��وی قبله درآورده اند. فضاها شامل چند اتاق و راهرو است. برای 
پیش گیری از رانش و دررفتگِی مداوم، پشت بندهایی در پیرامون بنا 

ساخته اند3 )نقشه 3(.

تصویر 5. چپیرۀ بقعۀ پنج شیر )مأخذ: پروندۀ ثبت اثر(.تصویر 4. چشم انداز شمالی بقعۀ پنج شیر )مأخذ: پروندۀ ثبت اثر(.

نقشۀ 3. پالن بقعۀ پنج شیر )مأخذ: پروندۀ ثبت اثر(.

نقشۀ 4. برش طولی بقعۀ پنج شیر )مأخذ: پروندۀ ثبت اثر(.

1. پروندۀ بقعۀ پنج شیر به کوشش خانم عبداللهی از کارشناسان ادارۀ کل میراث فرهنگی استان فارس تهیه شده است. 118



نام اثر: پل خشته نو و آب راه در روستای مرمت ساری
شماره و تاريخ ثبت: 31384 مورخ 1394/11/3

پل خش��ته نو در واقع آب بارهای اس��ت که ب��رای انتقال آب از 
مزارِع یک سوی رودخانه به مزارع سوی دیگر ساخته شده است 
و نه با هدف رفت وآمد. نام آن مرکب از دو جزء خش��ت )که در 
ش��مال به آجر اطالق می ش��ود( + ه )های نسبت( + نو )یعنی 
ناودان( تش��کیل شده اس��ت. پل بر روی رودخانۀ مرمت )میان 
دوکلّه( احداث شده و یک دهانۀ گشاد نزدیک به عرض رودخانه 
)10/8متر( دارد )تصویر 6(. طول پل 51 متر برآورد می ش��ود و 
در باالترین قس��مت آن آب راهی به عمق 50 سانتی متر ساخته 
اند. آجرهای تش��کیل دهندۀ پل 20×20 سانتی متر است. بر جلو 
و عقب پایۀ پل پشت بندهایی )آب بر( برای شکستن نیروی آب 
و تضمین ایس��تایی پل ساخته اند )نقش��ه 5(. تاریخ ساخت پل 
به درس��تی روشن نیس��ت؛ احتمااًل در زمان قاجار یا پیش از آن 

تصویر 6. پل خشته نو بر مسیر روخانۀ مرمت ساری )مأخذ: پروندۀ ثبت اثر(.ساخته شده باشد.4

نقشۀ 5. پالن پل خشته نو  )مأخذ: پروندۀ ثبت اثر(.
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نام اثر: تکیه و باغ بیرجندی بروجرد
شماره و تاريخ ثبت : 31374 مورخ 1394/10/28

این اثر در داخل شهر بروجرد در کوی اسالم آباد قرار دارد. بنا در دورۀ 
قاجار س��اخته ش��ده و در حال حاضر خود بنا و محوطۀ آن در دست 
ش��هرداری است اما س��ابق بر این مالکیت آن با خانوادۀ بروجردی 
بود. بنا در درون باغ بزرگی که قناتی آن را مشروب می سازد،  قرار 
دارد. باغ با دیواری آجری محصور ش��ده و س��ردر ورودی پرکاری 
دارد )تصویر 7(. تکیه به ش��یوۀ خانه سازی منطقه از یک حیاط که 
در دو س��وی آن در جهات ش��مال و جنوب س��اختمان ایجاد شده، 

تشکیل ش��ده است و چند اتاق نیز به قس��مت شرقی ضلع شمالی 
افزوده اند. نمای آجری بنا با آرایۀ مختصری همراه ش��ده است. هر 
دو ضلع پنج اتاق ردیف ش��ده اس��ت )تصویر 8( و پله در میانۀ ضلع 
قرار گرفته اس��ت )نقشۀ 6 و 7(. حوض س��نگی خوش نقشی � که 
ب��اآب قنات پر می ش��ود � در جلوی ورودی عم��ارت )ضلع جنوب( 
طرح اندازی ش��ده است. سایه س��ار درختان بر زیبایی عمارت است. 
 س��قف اتاق ها عمومًا طاق ضربی و در اش��کوب باال تخت اس��ت.5

نقشۀ 6. پالن تکیۀ باغ بیرجندی بروجرد )مأخذ: پروندۀ ثبت اثر(. تصویر 7. ضلع ورودی عمارت تکیۀ باغ بیرجندی )مأخذ: پروندۀ ثبت اثر(.

نقشۀ 7. نمای ساختمان شمالی تکیۀ باغ بیرجندی بروجرد )مأخذ: پروندۀ ثبت اثر(. تصویر 8. عمارت شمالی تکیۀ باغ بیرجندی )مأخذ: پروندۀ ثبت اثر(.
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نام اثر: شهرداری مرکزی اصفهان
شماره و تاريخ ثبت:31372 مورخ 1394/10/27

س��اخت کاخ ش��هرداری اصفهان در 1318ش در ابت��دای خیابان 
س��په واق��ع در می��دان دروازۀ دولت آغ��از ش��د و در 1325ش به 
بهره برداری رس��ید )تصوی��ر 9(. پیمانکار بنا کریمیان بوده اس��ت. 
 U س��اختمان ش��هرداری ب��ه تبعی��ت از معماری آلمان به ش��کل
در دو طبقه بر روی کرس��ی ای به بلندای یک متر بنا ش��ده اس��ت 
)تصویر 10(. زیرزمینی نیز در ضلع غربی ایجاد ش��ده است. ارتباط 
طبقات با پلۀ عریضی در میان سرس��را ممکن ش��ده اس��ت. حیاط 
میان��ی را ب��ا درخت��ان و گیاهان و آبنم��ا آرایش ک��رده اند. نمای 
بیرونی کاخ ش��هرداری با س��نگ س��فید آهکی پوش��یده شده و با 
 این کار بر حجم س��تبر س��اختمان تأکید شده است )نقشۀ 8 و 9(.6 

تصویر 9. عکس هوایی مایل موقعیت شهری ساختمان شهرداری  اصفهان را 
نشان می دهد )مأخذ: پروندۀ ثبت اثر(.

نقشۀ 8. پالن ساختمان شهرداری اصفهان )مأخذ: پروندۀ ثبت اثر(.

نقشۀ 9. نمای جنوب غربی کاخ شهرداری اصفهان )مأخذ: پروندۀ ثبت اثر(.

تصویر 10. نمای جنوب غربی شهرداری اصفهان )مأخذ: پروندۀ ثبت اثر(.

121



نام اثر: سقانِفار روستای ِسِرست بابل
شماره و تاريخ ثبت: 31382 مورخ 1394/11/3

این س��قانِفار در محوطۀ تکیۀ روس��تای ِسِرس��ت قرار دارد و برخی 
مناس��ک و مراس��م روزهای ماه محرم در آن برگزار می ش��ود. این 
بنای چوبی در دورۀ قاجاریه س��اخته ش��ده و برخوردار از آرایه ها و 
نوشته های نقاش��ی و کار چوب است. سقانفار سازه ای چوبی در دو 
طبقه با فضاهایی به ابعاد 5/4 × 2/9 متر و بلندای 5/5 متر است و 

10 س��تون قطور چوبی در اشکوب زیرین و 14 ستون نسبتًا باریک 
در اش��کوب باال دارد. بام ش��یروانی آن سابقًا س��فال پوش بوده اما 
اکنون حلبی است )نقشه 10 و 11(. پلکانی در بیرون امکان رسیدن 
به اش��کوب باال را فراهم می سازد )تصویر 11(. زیر سقف با اشکال 
وحوش، پرندگان، ماهی، و کشتی و اشعاری در رثای سیدالشهداء و 

نقوش اسلیمی رنگارنگ تزیین شده است.7 

نقشۀ 10 و 11. پالن و نمای سقانفار سرست )مأخذ: پروندۀ ثبت اثر(.

تصویر 11. نماي سقانفار )مأخذ: پروندۀ ثبت اثر(.

نام اثر: سقانِفار روستای ِسِرست بابل
شماره و تاريخ ثبت: 31382 مورخ 1394/11/3

این س��قانِفار در محوطۀ تکیۀ روس��تای ِسِرس��ت قرار دارد و برخی 
مناس��ک و مراس��م روزهای ماه محرم در آن برگزار می ش��ود. این 
بنای چوبی در دورۀ قاجاریه س��اخته ش��ده و برخوردار از آرایه ها و 
نوشته های نقاش��ی و کار چوب است. سقانفار سازه ای چوبی در دو 
متر است و  × 2/9 متر و بلندای 5/5 طبقه با فضاهایی به ابعاد 5/4

باریک  س��تون قطور چوبی در اشکوب زیرین و 14 ستون نسبتًا 10
س��فال پوش بوده اما  در اش��کوب باال دارد. بام ش��یروانی آن سابقًا
11(. پلکانی در بیرون امکان رسیدن  اکنون حلبی است )نقشه 10 و
به اش��کوب باال را فراهم می سازد )تصویر 11(. زیر سقف با اشکال 
وحوش، پرندگان، ماهی، و کشتی و اشعاری در رثای سیدالشهداء و 

نقوش اسلیمی رنگارنگ تزیین شده است.7

پي نوشت ها:
7. پرونده سقانفار سرست بابل  را سرکار خانم مریم مددی کارشناس ادارۀ کل میراث فرهنگی استان مازندران تهیه کرده اند.

نقشۀ 10 و 11. پالن و نمای سقانفار سرست )مأخذ: پروندۀ ثبت اثر(.

تصویر 11. نماي سقانفار )مأخذ: پروندۀ ثبت اثر(.
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نام اثر: ُپل کشمش تپۀ ماکو
شماره و تاريخ ثبت: 31406 مورخ 1394/11/24

راه قدیم ماکو به بازرگان از نزدیک روستای کشمش تپه می گذشت. 
بر همین اس��اس در دورۀ پهلوی نخس��ت پل کشمش تپه بر روی 
روخانۀ س��یلو ساخته شد. این پل س��ه دهانه ای در راستای شمالی 
جنوب��ی، 55 مت��ر طول، 6 متر پهنا و 6 متر بلندا دارد. س��اخت مایۀ 

تصویر 12. چشم انداز پل کشکش تپۀ ماکو )مأخذ: پروندۀ ثبت اثر(.

نقشۀ 12. نقشۀ پل کشکش تپۀ ماکو  )پالن و برش( )مأخذ: پروندۀ ثبت اثر(.

پي نوشت ها
1. پروندۀ کارخانۀ حلب سازی و حلب ُپرکنی کرمانشاه را آقای احمدرضا حشمتی 

تهیه کرده اند.
2. پروندۀ تلگراف خانۀ اردکان را سرکار خانم سمانه مهدی زاده به سفارش ادارۀ 

کل میراث فرهنگی استان یزد تهیه کرده است.
3. پروندۀ بقعۀ پنج شیر به کوشش خانم عبداللهی از کارشناسان ادارۀ کل میراث 

فرهنگی استان فارس تهیه شده است.
مصطفی  آقایان  و  مددی  مریم  خانم  سرکار  همت  به  خشته نو   پل  پروندۀ   .4

اصلی پل را س��نگ و آجر تش��کیل می دهد. بخ��ش زیرین پایه ها 
کاماًل س��نگی اس��ت. یک طرف پایه پل موج ش��کن س��ه گوش��ه 
و ط��رف دیگ��ر بیرون زدگی نیم دای��ره دارد. بر هر ی��ک از پایه ها 
کانالی به عنوان ناودان کار شده که کار آن انتقال آب سطحی روی 
 عرش��ه پل به رودخانه است. اکنون این پل راه ارتباطی روستا ست.

تهیه  مازندران  استان  فرهنگی  میراث  ادارۀ کل  در  مؤذنی  فرشاد  و  شریفی 
شده است.

5. پروندۀ تکیه و باغ بیرجندی توسط کارشناسان معاونت میراث فرهنگی استان 
لرستان تدوین شده است.

6. پروندۀ کاخ شهرداری مرکزی اصفهان به کوشش سرکار خانم نسیم جهاندار 
تهیه شده است.

7. پرونده سقانفار سرست بابل  را سرکار خانم مریم مددی کارشناس ادارۀ کل 
میراث فرهنگی استان مازندران تهیه کرده اند.
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)ٔأذص: زفتط ثثت آثاض ٚ حفظ ٚ اح٥ا٢ ٥ٔطاث ٔؼ٢ٛٙ ٚ عث٥ؼ٣(. 1394 ظٔستاٖ ضسٜ زض فٟطست آثاض ٣ّٔ زض ثثت ٔٙمَِٛ . آثاض غ٥ط1جسَٚ 

شذهآثار ثبتاستان نام
تاريخ ثبت ثبت ۀشمار قذمت نام اثر

19/11/1394 31393 لاجاض٤ٝ ذا١٘ ض٥د ٔحٕس ذ٥اتا٣٘ شرقيآرربايجان 
3139219/11/1394ُ ٌٛئجٝ تُپ

3140224/11/1394پطز٤س زا٘طٍاٜآرربايجان غربي
3140324/11/1394چ٣سطا٢ وطٕص

3140424/11/1394پُ ضظٌاض٢
3140524/11/1394ٔسضس١ ضاض٥ٝ

3140624/11/1394تپٝپُ وطٕص
3140724/11/1394پُ لغٛض

٥ٔ3140824/11/1394ساٖ ا٤اِت )ا٘مالب(
3140924/11/1394و٥ّسا ٚ لثطستاٖ ٤ٛحٙا٢ ضسَٛ
3141724/11/1394ساذتٕاٖ ت٤ّٛع٤ٖٛ ٣ّٔ اض٥ٔٚٝ

3144526/11/1394زٚضتاشلّؼ١ ضض٥ساِسِٚٝ 
3144626/11/1394ذا١٘ ٔؤ٤سظازٜ

3137227/10/1394ضٟطزاض٢ ٔطوع٢ اصفٟاٖاصفهان
3137327/10/1394ذا١٘ تطاضت

24/11/1394 31410 پ٢ّٟٛ اَٚلاجاض ٚ  ٔجٕٛػ١ چٌٛاٖ ٚ سٛاضواض٢ ٘ٛضٚظآتاز تهران

چهار محال و 
بختیاري

3138714/11/1394)وٛض٠ ٘ازض٢(وٛض٠ آجطپع٢ ٚ ٥ُٔ آٖ 
3144322/12/1394 ذسطٚتا٣ِ ١ضٙاذت٣ تپٔحٛع١ تاستاٖ

3144426/11/1394اضأٙٝ و٥ّسا ٚ لثطستاٖخراسان رضوي

3138513/11/1394ٞرأٙط٣واخ اضزض٥ط ضٛشخوزستان
314282/12/1394(2 ش ٥ٌ١ط وٛچه )تپوُضٙاذت٣ تاستاٖ ١ٔحٛع

314292/12/1394(3)تپ١ ش ا٘ثاضٌٝضٙاذت٣ تاستاٖ ١ٔحٛع
314302/12/1394و٥ٍّط( 6پاسٍاٜ )تپ١ ضٙاذت٣ تاستاٖ ١ٔحٛع
 5 تپٝ-جضٟطزاض٢  ١تپضٙاذت٣ تاستاٖ ١ٔحٛع

٥ٌط(وُ
31431 2/12/1394

314322/12/1394و٥ٍّط 6ش  ١تپضٙاذت٣ تاستاٖ ١ٔحٛع
6314332/12/1394پاسٍاٜ ش تپٝ ضٙاذت٣ تاستاٖ ١ٔحٛع
7314382/12/1394و٥ٍّط ش  ١تپ ضٙاذت٣تاستاٖ ١ٔحٛع

ضٙاذت٣ ٚ تما٤ا٢ چٟاضعال٣ تاستا١ٖ ٔحٛع فارس
تٍٙاب

31394 20/11/1394

3139520/11/1394جسَٚ ض٥ط٤ٗ ٚ فطٞاز
3139620/11/1394ضٙاذت٣ تُ سثع تا٤ٍأٖحٛع١ تاستاٖ

3142528/11/1394)ذا١٘ اضتات٣(تُ سف٥سن 
3142628/11/1394تمؼ١ پٙجط٥ط

3142728/11/1394ا٣ِّٟ(اهلل آ٤تذا٘ٝ ٚ تطو١ آلا )آ٤ت
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 شذهآثار ثبت استان نام
 تاريخ ثبت ثبت ۀشمار قذمت نام اثر

پطو٣ٙ پاال٤طٍاٜ ساظ٢ ٚ حّةواضذا١٘ حّث٣ کرمانشاه
 وطٔا٘طاٜ

 15/10/1394 31371 زْٚپ٢ّٟٛ 

 28/10/1394 31374 ٤ٝلاجاض تى٥ٝ ٚ تاؽ ت٥طجٙس٢ لرستان
 28/10/1394 31375  ذا١٘ حط٤ط٢

 28/10/1394 31377  سطزض ازاض٠ عطق ٚ ضٛاضع ِطستاٖ ٚ ذٛظستاٖ
 28/10/1394 31378  ذاٖ٘ٛضػ٣ّ ١ذا٘

 مازنذران

 

 3/11/1394 31380  حٕاْ تٛضاٖ
 3/11/1394 31381  سطحٕاْ ز٤ٙٝ

 3/11/1394 31382 ٝلاجاض٤ سما٘فاض سِطِست
 3/11/1394 31383 اسال٣ٔ ١لطٖٚ ٥ٔا٘ ػثاس٣ تٟطٟطضاٜا٘ثاض آب

 3/11/1394 31384 ٝلاجاض٤ ٘ٛٝپُ ذطت
 20/11/1394 31397  ضٙاذت٣ جٓ )چٓ(ٔحٛع١ تاستاٖ مرکسي

 20/11/1394 31398  ضٙاذت٣ تپ١ وٛپِٛٝ ضضأحٛع١ تاستاٖ
 20/11/1394 31399  تپٝت٣ جا٘ٛضضٙاذٔحٛع١ تاستاٖ

 20/11/1394 31400  تاال ١ضٙاذت٣ تپ١ لّؼتاستأٖحٛع١ 
 20/11/1394 31401  پا٥٤ٗ ١ضٙاذت٣ تپ١ لّؼٔحٛع١ تاستاٖ

 25/11/1394 31411  ذاٖپُ چط١ٕ ضأٗ
 25/11/1394 31412  ضٙاذت٣ ٞعاض لثطٔحٛع١ تاستاٖ
وٜٛ ٚ سًٙ ضٙاذت٣ لّؼ١ ٌٙسْٔحٛع١ تاستاٖ

 ٞا٢ آٍٖ٘اضٜ
 31413 25/11/1394 

 25/11/1394 31414  آتازٌثط٢ زائٓ ١ضٙاذت٣ تپٔحٛع١ تاستاٖ
 25/11/1394 31415  ضٙاذت٣ تپ١ ٔعِما٘هٔحٛع١ تاستاٖ

 22/12/1394 31439  زٚضت زاي ١ضٙاذت٣ تپٔحٛع١ تاستاٖ همذان
 22/12/1394 31440  تُٛ٘ ١ضٙاذت٣ تپٔحٛع١ تاستاٖ
  31441  لّؼ١ٝ ل٥عضٙاذت٣ تپٔحٛع١ تاستاٖ

 28/10/1394 31376  سٟا٣ٔ ا٥ٔطاذاٖتاؽ ذا٘ٝ يـسد
 3/11/1394 31379  ذا١٘ سّغا٣٘
 19/11/1394 31388  )ف٥طٚظآتاز٢( ذا١٘ ٟٔس٢ٚ
 19/11/1394 31389  ذا١٘ سازات

 19/11/1394 31390  ذا١٘ ٔال ٔطاز
 19/11/1394 31391  آذ٤ٛسست٥ٔسجس جأغ 

 26/11/1394 31418  لّؼ١ اض٘اٖ
 26/11/1394 31419  تاؽ ػالئ٣ ١ذا٘

 26/11/1394 31420  ذا١٘ ػثساِطظاق
 26/11/1394 31421  ذا١٘ اضزواٖتٍّطاف

 26/11/1394 31422  ٔسضس١ ازب
 26/11/1394 31423  ا٘ثاض ٟٔط٠آتازآب
 27/11/1394 31424  اهللا٘ثاض ذّكآب
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