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مقدمه
چه آثاری را می توان در فهرس��ت آثار ملی به ثبت رس��اند؟ این پرس��ش در باب اقسام آثاری که 
می تواند به ثبت برس��د نيس��ت. در مادۀ دوم »قانون راجع به حفظ آث��ار ملی مصوب 1309ش« 
کلي��ۀ آثار صنعتی و ابنيه و اماکِن برخ��وردار از حيثيت »تاریخی« یا »علمی« یا »صنعتی«، قابل 
وارد ش��دن در فهرس��ت توصيف ش��ده اند که دربارۀ آثار ملموس صادق اس��ت. پس از 86 سال 
»حيثيت«های یادش��ده همچنان ارکان اصلی گزینش و س��نجش آثار محسوب می شوند. با توجه 
به وجود محدودیت زمانی قيدشده در قانون 1309ش )تا پایان دورۀ زندیه(، چند دهه بعد »شأن 
ملی« نيز به آن حيثيت ها افزوده ش��د تا دامنۀ ش��مول فهرس��ت آثار ملی افزایش یابد. تاریخی، 
علمی، و صنعتی صفت های درونی و ماهوی محسوب می شوند حال آنکه شأن یا شئون ملی صفتی 
بيرونی و خارج از دایرۀ مادی و جس��مانی اثر به ش��مار می رود. مثاًل خانۀ نيما یوشيج، که در دورۀ 
پهلوی دوم و با اسکلت تيرآهنی ساخته شده، به سبب تعلق آن به پدر شعر نو فارسی دارای شأن 
ملی است؛ بنابراین شایستۀ ثبت در فهرست آثار ملی است. اگر همين خانه از آِن شخصی معمولی 
می بود، هرگز چنين اعتباری نمی داش��ت. بنا بر این برای پيش��نهاد ثبت یک اثر باید مبنا و اساس 

ارزش آن را به روشنی دریافت.
     در شمارۀ حاضر مجلۀ اثر، گزارِش ثبت 78 اثر تاریخي � فرهنگي به اطالع خوانندگان گرامي 
مي رس��د. این آثار در بهار 1395 به فهرست آثار ملي افزوده شده اند. فهرست این آثار به تفکيک 
اس��تان ها در جدول مدون شده )جدول 1( و چند اثر نيز به اختصار معرفي شده اند. آثار ثبت شده 
در اس��تان هاي اردبيل، اصفهان، تهران، چهارمحال و بختياری، خراس��ان ش��مالی، زنجان، فارس، 
کردس��تان، گلستان، لرستان و مرکزی واقع اند. در اینجا از همۀ دست اندرکاران ثبت آثار در دفتر 
ثبت آثار و حفظ و احياي ميراث معنوي و طبيعي، به ویژه خانم طاهره متقی و آقای حسن مرادی 
به س��بب همکاری با مجله، همکاران فعال در اس��تانها که زحمت تهيه پرونده را بر عهده دارند و 
اعض��اي محترم کميتۀ ثبت و حریم آثار ملّي غير منقول که بررس��ی و نظارت بر ثبت را به انجام 

می رسانند، قدرداني مي شود.
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چکیده
کنگاور در میانۀ راه همدان ـ کرمانشاه قرار دارد. کنگاور در دوران اسالمی شهر  تاریخِی شهر 
یا آبادی قابل توجهی بوده و ذکر آن در اکثر متون جغرافیای تاریخی آمده است. شهرت عمدۀ 
کنگاور به واسطۀ محوطۀ تاریخی موسوم به قصر خسرو پرویز/ معبد آناهیتا است. این محوطۀ 
از  اولیه اسالمی را به خود جلب کرده است.  تاریخی نظر اکثر مورخان و مسالک نویسان قرون 
کم و کیف ]آبادِی[ کنگاور در زمان ورود اعراب و سپاه اسالم اطالع دقیقی در دست نیست. اما 
می باید آبادی ای بوده باشد. زیرا اهالی آن به سپاه اعراب دستبرد زده و از این رو در تاریخ عرب 
به قصراللصوص/ قصر دزدان شهره شده است. هارون الرشید در سال 181ق در کنگاور اقامت کرده 
و عید قربان را در آنجا گرامی داشته است. کنگاور در اوایل سدۀ چهارم هجری صاحب مسجد 
این شهر در  بنا شد.  قاهرباهلل  و  مقتدرباهلل  امر مونس االستاد، حاجِب به  جامع معتبري شد که 
بزرگی بوده باشد که حاجب دو تن از خلفای عباسی در  سدۀ چهارم هجری می باید شهر نسبتاً
آن مسجد نیکویی ساخته بوده است. اغلب مورخان و مسالک نویسان به این مسجد اشاره کرده 
 اند. از نسبت مسجد مونس و دیگر مساجد کنگاور در آن زمان اطالعی در دست نیست. در این 
مقاله، مسجد مونس را مسجد جامع عتیق نامیده  ایم. از این مسجد امروز اثري نمانده است. شهر 
آناهیتا جای گرفت. در  معبد  یا  بر روی خرابه های قصر خسرو  اسالم  اول  کنگاور در سده های 
کاوش های باستان شناسی ـ که از سال 1347ش آغاز شد ـ آثار و بقایای بسیاری از دوران اسالمی 
یافت شد؛ از جمله بقایای حمامی منسوب به سدۀ چهارم هجری بر روی صفۀ میانی قصر خسرو 
یا معبد آناهیتا. طی فعالیت های باستان شناسی آثار و بقایای معماری و شهری کنگاور در دورۀ 
اسالمی برای رسیدن به آثار پیش از اسالم برچیده شد و راه را برای بازخوانی تاریخ کنگاور در 
کاوش ها از آثار و بقایای  الیه ها و یافته های معماری بسته شد. در گزارش دورۀ اسالمی بر اساس 
مسجد جامع عتیق کنگاور چیزی گفته نشده است. احتماالت مختلف و ضعیفی دربارۀ این که 
مسجد عتیق کنگاور کجاست وجود دارد. از جمله اینکه گزارش های تاریخی دربارۀ این مسجد 
را با وضع موقع مساجد کنگاور مطابقت دهیم. کنگاور مساجد متعددی دارد. سه از این مساجد 
تاریخی اند: مسجد جامع، مسجد مالحسن، و مسجد امامزاده ابراهیم )ع(. مسجد جامع فعلی که 
مدرسه هم هست در دورۀ فتحعلی شاه قاجار و در حاشیۀ شهر کنگاور ساخته شده و در چند دهۀ 
اخیر بازسازی شده است. در تصویری از کنگاور در اوایل دورۀ قاجار )ترسیم شده توسط فالندن( 
آثار منارۀ بلندی دیده می شود که به احتمال بر فراز پشتۀ معبد آناهیتا قرار داشته است. در این 
موجود در پی یافتن جای آن هستیم. مقاله با مطالعۀ متون و اسناد و بررسی آثار تاریخی و وضِع

واژه هاي کلیدي 
معبد آناهیتا، مجموعۀ امامزاده ابراهیم)ع(، مسجد جامع عتیق، مساجد کنگاور.
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نام اثر: بقایای کاخ جهان نمای اصفهان و آثار مکشوفه
شماره و تاريخ ثبت: 31488 مورخ 1395/2/5

خیابان چهارباغ عباس��ی اصفهان در زمان شاه عباس اول به عنوان 
یک گردش��گاه عمومی ساخته ش��د. این خیابان از دروازۀ دولت تا 
س��ی و س��ه پل ادامه داش��ت و به کاخ هزار جریب منتهی می شد. 
نقطۀ آغازین خیابان کوش��کی با پالنی تقریبًا مربع شکل و متقارن 
ب��وده و از آن جهت که تمام خیاب��ان چهارباغ و باغ های اطراف آن 
از بام س��اختمان قابل رویت بود، جهان نما نامیده می شد. متأسفانه 
بن��ا در دورۀ حکومت ظل الس��لطان بر اصفهان به بهانۀ اش��راف بر 
اندرون��ی خواهر او، بانو عظمی � که در کاخ هشت بهش��ت س��اکن 
بوده � تخریب ش��ده است. در کاوش های باستان شناسی انجام شده 
از بهمن ماه 1393 تا اردیبهشت ماه 1394 شالوده های بنا پیدا شد. بر 

اساس تصاویر قدیمی موجود از کاخ جهان نما، عمدۀ مصالح این بنا 
آجر بوده و تزیینات کاشی کاری هفت رنگ نیز داشته است. در حال 
حاضر از بنای موصوف ش��الوده های آن، یک کانال آب که آب را از 
حوض جلوی کاخ به باغ های غربی هدایت می کرده  اس��ت و اولین 
حوض خیابان چهارباغ به جا مانده اس��ت. ش��الوده های کاخ هشت 
بخش بوده که شش بخش آن از جنس الشه سنِگ غرق در مالت 
است. پهنای شش شالوده بین 1/50 تا 1/75 سانتی متر و تراز کف 

شالوده ها 2/70- سانتی متر از سطح معبر است.
     در قس��مت ش��مالی کارگاِه کاوش، دیوار مورب س��نگی ای به 
دس��ت آمده که ارتفاع آن نس��بت به پایه های کاخ جهان نما 2/35 
متر کوتاه تر بوده و بر خالف جهت شمالی � جنوبی کاخ به صورت 
مورب و در راستای جنوب شرقی � شمال غربی و منطبق با خیابان 
باغ گلدس��ته احداث شده است. عرض دیوار سنگی 80 سانتی متر و 
ارتفاع آن بر اساس شیب زمین بین 30 سانتی متر تا 1 متر متفاوت 
است و روی آن شواهد استفاده از آجر به خوبی قابل تشخیص است 
که می تواند مربوط به بخشی از »راه بستۀ شاهی« در دورۀ صفوی 

یا باروی اصفهان در دورۀ دیلمی باشد1)تصویر 1 و 2()نقشۀ 1(.

تصویر 1. تصویر کاخ جهان نما از آلبوم اهدایي ظل السلطان به ناصرالدین شاه 
)مأخذ: آلبوم خانه کاخ گلستان، آلبوم 199، شمارۀ 8. برگرفته از: پروندۀ ثبت اثر(. 

 )مأخذ: پرونده ثبت اثر(.

تصویر 2. نمای کلی از بقایای کاخ جهان نما پس از 
کاوش باستان شناسی )مأخذ: پروندۀ ثبت اثر(.

نقشۀ 1. نقشۀ موقعیت و کارگاه کاوش بقایای کاخ جهان نما 
)مأخذ: پروندۀ ثبت اثر(.
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نام اثر: خانه و باغ شاکر آران
شماره و تاريخ ثبت: 31450 مورخ 1395/1/23

این اثر در دشِت مزروعی حسین آباد آران در بخش مرکزی شهرستان 
آران و بیدگل و واقع است. ظاهر بناها مشخصات بناهای قاجاریه را 
نشان می دهد و عمارت واقع در جبهِه جنوبِی باغ الحاقی است. برج 
و باروي حسین آباد دور باغی ذوزنقه ای به مساحت 7859 متر مربع 
س��اخته شده و از نوع بناهای تدافعِی جلگه ایست که برای دشتبانی 

س��اخته شده اس��ت. برج دو طبقه دارد و ورودی آن در جبهۀ غربی 
اس��ت. عمارت خشتی بنایی اس��ت چهارگوش که متصل به حصار 
بیرونی جنوب باغ قرار دارد. فضاهای تشکیل دهنده عمارت عبارت 
است از: س��ردر ورودی، حیاط، اصطبل، هش��تی، داالن، بادگیرها، 
اتاق های سه دری، و اتاق های گوشواره. در گذشته که این دشت آباد 
و سرسبز بوده در این باغ انواع درختان و گیاهان بومی کاشته شده 
بود و با شور شدن آب، این باغ به تدریج خشک و کم محصول شد2

)تصویر 3()نقشۀ 2 و 3(.

تصویر 3. باغ و عمارت شاکر آران )مأخذ: پروندۀ ثبت اثر(.

نقشۀ 3. برش و نمای عمارت و باغ شاکر آران )مأخذ: پرونده ثبت اثر(. نقشۀ 2. پالن باغ شاکر آران )مأخذ: پرونده ثبت اثر(.
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نام اثر: مجموعۀ کاروانی چاه تلخ جهرم
شماره و تاريخ ثبت: 31457 مورخ 1395/1/29

منزلگاه کاروانی چاه تلخ نزدیک روس��تایی ب��ه همین نام در دامنۀ 
جنوب��ی کوِه الب��رز جهرم ق��رار دارد. قدمت آن به س��دهای میانۀ 
اس��المی و صفویه تا قاجاریه بازمي گردد. این مجموعه بر س��ر راه 
کاروانی مش��هور به »جادۀ ادویه« بنا ش��ده است. از بقایای این راه 
تاریخی 1163 متر سنگ فرش باقی مانده که در میان درۀ کوه البرز 
از 6 کیلومتری جنوب جهرم به طرف الر کش��یده ش��ده است. این 
راه در زمان امام قلی خان )سدۀ 11ق( تعمیر شد. بقایای کارونسرا و 
آب انبار مخروبه در کنار منزلگاه کاروانی دیده می شود. کاروانسرای 
فعلی بنایی است ساخته شده از سنِگ الشه، با حیاط میانی و طرح 
چه��ار ایوانی. س��ردر ورودی در ضلع جنوبی با ب��رج دوطبقه ای بر 
فراز آن قرار دارد. گوش��ه های حیاط پخ شده است. اضالع شمالی و 
جنوبی بزرگتر اند، در هر جانب ایوان چهار ایوانچه و حجره س��اخته 
ش��ده است. در  اضالع دیگر س��ه حجره در دو طرف ایوان ساخته 
شده است. شترخان در پشت حجره های ضلع شمالی است. آب انبار 
که در بیرون کاروانس��را قرار گرفته تمام س��طوح آن اندود اس��ت، 
ش��امل مخزنی گرد و گنبدی بر فراز آن اس��ت و ورودی ای رو به 

داخل مخزن دارد3 )تصویر 4 تا 6()نقشۀ 4(.

تصویر 4. عکس هوایی مجموعۀ بناهای کاروانی چاه تلخ )مأخذ: پروندۀ ثبت اثر(.

تصویر 5. سیمای ضلع ورودی کاوانسرای چاه تلخ )مأخذ: پروندۀ ثبت اثر(.

تصویر 6. آب انبار جنب کاروانسرای چاه تلخ )مأخذ: پروندۀ ثبت اثر(.

نقشۀ 4. پالن کاروانسرای چاه تلخ 
)مأخذ: پروندۀ ثبت اثر(.
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نام اثر: خانه های اربابی هزارجریب بروجرد
شماره و تاريخ ثبت: 31454 مورخ 1395/1/28

خانه ه��ای اربابی هزارجریب، س��ه خانۀ مرتبط با هم در روس��تای 
هزارجری��ب بروجرد هس��تند. قدم��ت خانه ه��ا از روزگار صفویه تا 
قاجاریه تخمین زده می ش��ود اما الحاقات مسکونی جدید در چند جا 
دیده می ش��ود. این خانه ها که به سبب برخورداری از سازوکارهای 
محافظت��ی، از جمل��ه حص��ار و ب��رج باقی مانده در ضل��ع غربی به 
قلعه ش��هرت دارد، مقّر س��رداران لرستان به ویژه س��ربند، از جمله 
محمدحس��ن خان س��ربندی در زمان آقامحمدخان قاجار و فرزند او 
غالم علی خان س��ربندی در زمان فتحعلی ش��اه بوده اس��ت. پس از 
آن خانه ها به ملکی��ت رحیم خان نصرالهی، رحمان خان نصرالهی و 
ش��ازده بهمنی قاجار درآمد. مساحت خانه ها بالغ بر 8000 متر مربع 
و مشتمل بر حیاط هایی اس��ت که فضاهای سکونتی و خدماتی در 
پیرامون آنها قرار گرفته اند. این مجموعه از خش��ت و ِگل و آجر در 
دو اشکوب ساخته ش��ده و سقف بیشتر فضاهای آن چوبی و تخت 

است4 )تصویر 7 و 8()نقشۀ 5(.

نقشۀ 5. نقشۀ خانه های اربابی هزارجریب بروجرد )مأخذ: پرونده ثبت اثر(.

تصویر 7. خانۀ رحیم خان، نمای ورودی )مأخذ: پروندۀ ثبت اثر(.

تصویر 8. سردر ورودی خانۀ رحمان خان  )مأخذ: پروندۀ ثبت اثر(.

پي نوشت ها
. پرون��دۀ این اثر را گروه کاوش باستان شناس��ی به سرپرس��تی 
آقای علی ش��جاعی اصفهانی و اعضای آن متشکل از: الهام 
عبدالمحمد عرب و ش��ادی کالنت��ر و علی اعراب تهیه کرده 

اند.
2.پرونده خانه و باغ شاکر آران از سوی دفتر فنی معاونت میراث 

فرهنگی استان اصفهان تهیه شده است.
3.پرون��دۀ بقعۀ پنج ش��یر به کوش��ش خانم عبدالله��ی و آقای 
پاک ن��ژاد از کارشناس��ان ادارۀ کل میراث فرهنگی اس��تان 

فارس تهیه شده است.
4. پروندۀ ثبت این بنا توس��ط آقای گودرزی در میراث فرهنگی 

استان لرستان تهیه شده است.
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جدول 1. آثار غیر منقول ثبت شده در فهرست آثار ملي در بهار 1395 )مأخذ: دفتر ثبت آثار و حفظ و احیاي میراث معنوي و طبیعي(.

 
 

 )ٗأذص: زكتط ثجت آثبض ٝ حلظ ٝ اح٨ب٥ ٨ٗطاث ٗؼ٥ٜٞ ٝ عج٨ؼ٦(. 1394 ظٗؿتبٙ قسٟ زض ك٢طؾت آثبض ٦ٔٗ زض ٜٗوّٞ ثجت . آثبض ؿ٨ط1خسّٝ 
 

 تاريخ ثبت ثبت ۀشمار قذمت نام اثر نام استان
 4/3/1395 31493 هبخبض٠٧ ظازٟذب٤ٛ ق٨د اردبیل

 23/1/1395 31450 هبخبض٠٧ ذب٠ٛ ٝ ثبؽ قبًط اصفهان
 5/2/1395 31488 صل٠٧ٞ ٛ٘ب ٝ آثبض ٌٗكٞك٠ثوب٧ب٥ ًبخ خ٢بٙ

 19/3/1395 31504 هبخبض٠٧ ذب٤ٛ ظضاػت٦
 19/3/1395 31508 هبخبض٠٧ ذب٤ٛ ثبثت٦

 19/3/1395 31509 هبخبض٠٧ ذب٤ٛ ثبهط٥
 19/3/1395 31510 هبخبض٠٧ چ٢بضصل٤ ٗح٤ٔ ٗص٦ٔ

 19/3/1395 31511 هبخبض٠٧ ذب٤ٛ اضثبة ٨ًٔكبز
 19/3/1395 31512 هبخبض٠٧ ذب٤ٛ صسٝض٥
 19/3/1395 31513 هبخبض٠٧ ذب٤ٛ ض١ِكب

 19/3/1395 31514 صل٥ٞ ح٘بٕ ق٨د ػ٨ٔربٙ ظ٠ِٜٛ
 19/3/1395 31515 پ٥ٞٔ٢ ًبضذب٤ٛ آضز ٝ ؾ٥ٞٔ٨ اصل٢بٙ

 23/3/1395 31520  ذب٤ٛ تس٧ٚ
 23/3/1395 31521  ػصبضذب٤ٛ ػصبض٥

 10/1/1395 31447 پ٥ٞٔ٢ اّٝ تط٨ٜٗبّ ٧ي كطٝزُبٟ ٢ٗطآثبز تهران

چهار محال و 
 بختیاري

١ب٥ ٨ٗب٠ٛ ٝ ؾسٟ 1 ٧ب٦ٓ ح٘بٕ تپ٠ قٜبذت٦ثبؾتبٙ ٗحٞع٠
 ٗتأذط اؾال٦ٗ

31442 29/1/1395 

 21/1/1395 31448 پ٥ٞٔ٢ اّٝ ذب٤ٛ هٜجط٧بٙ
 24/3/1395 31524   آثبزاضٍ زٝٓت خراسان شمالي

١ب٥ ٨ٗب٠ٛ ٝ ؾسٟ زغٜٗسٟ زؾتٌٜس ٗد٘ٞػ٠ زنجان
 ٗتأذط اؾال٦ٗ

31498 17/3/1395 

ػصط ٗؽ ٝ ؾَٜ ٝ  ُٞقت٤ٚ٨ تپ ت٠ً٘ٞ قٜبذت٦ثبؾتبٙ ٤ٗحٞع
 زٝض٣ اقٌب٦ٛ

31499 17/3/1395 

 17/3/1395 31500 ػصط آ١ٚ ٓٞػجبؼ ٤تپ ت٠ً٘ٞ قٜبذت٦ثبؾتبٙ ٤ٗحٞع
 17/3/1395 30501 اقٌب٦ٛ تپ٠ ٝضى قٜبذت٦ثبؾتبٙ ٤ٗحٞع
 17/3/1395  زٝضاٙ ٨ٗب٤ٛ اؾال٦ٗ هبثبؿ٦ خِْٜ قٜبذت٦ثبؾتبٙ ٤ٗحٞع
 ؾَٜ، ٝ ٗؽ ٣زٝض تپ٠ ثٜس قٜبذت٦ثبؾتبٙ ٤ٗحٞع

 ػصطٝ  هس٧ٖ ٗلطؽ
 آ١ٚ

31502 17/3/1395 

-ٝ ؾسٟ اقٌب٦ٛ زٝضٟ تپ٠ٜٗدٞم قٜبذت٦ثبؾتبٙ ٤ٗحٞع
 اؾال٦ٗ ٨ٗب١٦ٛب٥ 

31504 17/3/1395 

 17/3/1395 31505 ػصط ثطٛع قطه٦ ٤تپ ٗطؿب قٜبذت٦ثبؾتبٙ ٤ٗحٞع
١ب٥ ٨ٗب٦ٛ ٝ ؾسٟ ز٧عا٨ٓح ًٜسزؾت ٗد٘ٞػ٠ ٝ قٜبذت٦ثبؾتبٙ ٤ٗحٞع

 ٗتأذط اؾال٦ٗ
31506 17/3/1395 

 29/1/1395 31455 هبخبض٠٧ ثب٦ٛ ظٗبٙ قٌطا٠ٓ ذب٠ٛ فارس
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تاريخ ثبت ثبت ۀشمارقذمتنام اثرنام استان
3145629/1/1395هبخبض٠٧ًك٨٘ط٥ ذب٠ٛ

١ب٥ ٨ٗب٤ٛ ؾسٟتٔد چبٟ ًبضٝا٦ٛ ٗد٘ٞػ٠
اؾال٦ٗ

31457 29/1/1395

-ؾسٟ ٝ ؾبؾب٦ٛ ٣زٝض هٜجط٥ زقت قٜبذت٦ثبؾتبٙ ٤ٗحٞع
اؾال٦ٗ ٤ا٨ٓٝ ١ب٥

31458 30/1/1395

3145930/1/1395هبخبض٠٧ًبٌٗبض ؿالٕ ٤ذبٛ
3146030/1/1395پ٥ٞٔ٢حدت اح٘س ٤ذبٛ
3146130/1/1395هبخبض٠٧ ثصضاككبٙ حؿ٨ٚ ٤ذبٛ
30/1/1395 31462 هبخبض٠٧ (ٜٗصٞض٥)ظض ا٨ٗٚ ٨ٗطظاذبٙ ٤ذبٛ

ؾٕٞ ٝ چ٢بضٕ ١٣عاض پٞؾتچ٦ تپ٠ قٜبذت٦ثبؾتبٙ ٤ٗحٞع
اٝا٧ْٝ  ؾبؾب٦ٛ، ٕم

اؾال٦ٗ

31463 4/2/1395

١ب٥ ؾبؾب٦ٛ ٝ ؾسٟ ثئطُبّ تپ٠ قٜبذت٦ثبؾتبٙ ٤ٗحٞع
٨ٗب٤ٛ اؾال٦ٗ

31492 22/2/1395

3149617/3/1395اّٝپ٥ٞٔ٢ كطز عبٓجبٙ ًط٧ٖ ٤ذبٛ
17/3/1395 31497 پ٨ف اظ تبض٧د ذبتٞٙ ٝ ٢ًتٞٙ ًٟٞ ١ب٥ِٛبضٟ ؾَٜ ٤ٗد٘ٞػ

3152324/3/1395پ٥ٞٔ٢ اًّٝ٘ب٠ٓ ضٝؾتب٥ آؾ٨بةکردستان

21/1/1395 31449 پ٥ٞٔ٢ ًبٝٝؼ ُٜجس ؾٞاضًبض٥ ٨ٗساٙ گلستان
3151622/1/1395پ٥ٞٔ٢ُطُبٙ عج٨ؼ٦ ٜٗبثغ ٣زاٛكٌس

3151722/1/1395پ٥ٞٔ٢ذٞاخ٥ٞ ٤ذبٛ
22/1/1395 31518 هبخبض ٝ پ٥ٞٔ٢ (زٝض٦ُ) ٗل٨س٥ هسؼ ٤ذبٛ

3145328/1/1395پ٥ٞٔ٢ اّٝظازٟقؼجبٙ ٤ذبٛلرستان
28/1/1395 31454 هبخبض٠٧ ١عاضخط٧ت اضثبث٦ ١ب٥ذب٠ٛ ٗد٘ٞػ٠

 ٝ تبض٧د اظ پ٨ف چـبض٧ٌب چٖ قٜبذت٦ثبؾتبٙ ٤ٗحٞع
تبض٧ر٦

31464 5/2/1395

 تبض٧ر٦، زٝضاٙ آٝثبض٦ٌ٧ قٜبذت٦ثبؾتبٙ ٤ٗحٞع
 ؾبؾب٦ٛ، ٝ اقٌب٦ٛ
آؿبظ٧ٚ هطٝٙ

31465 5/2/1395

5/2/1395 31466 تبض٧ر٦ ؿطث٦ هٞضپت٠ قٜبذت٦ثبؾتبٙ ٤ٗحٞع
5/2/1395 31467 تبض٧ر٦ ا١ٚ، زٝضاٙ ض٧ٌب هٞضثچٞٙ قٜبذت٦ثبؾتبٙ ٤ٗحٞع
5/2/1395 31468 ؾبؾب٦ٛ قطه٦ هٞضثچ٠ٛٞ قٜبذت٦ثبؾتبٙ ٤ٗحٞع
5/2/1395 31469 اؾال٦ٗ آؿبظ٧ٚ هطٝٙ ؿطث٦ هٞضثچ٠ٛٞ قٜبذت٦ثبؾتبٙ ٤ٗحٞع
5/2/1395 31470 اقٌب٦ٛ ٝ تبض٧ر٦ ق٘ب٦ٓ خ٦ًٜ٦ٛٞ قٜبذت٦ثبؾتبٙ ٤ٗحٞع
5/2/1395 31471 ؾبؾب٦ٛ ٝ قٌب٦ٛ ض٧ٌب زّٝ ٨ٖٔٗ قٜبذت٦ثبؾتبٙ ٤ٗحٞع
5/2/1395 31472 ا٧الٕ زٝضاٙ خٜٞث٦ خ٦ًٜ٦ٛٞ قٜبذت٦ثبؾتبٙ ٤ٗحٞع
 ،تبض٧ر٦ زٝضاٙ ض٧ٌبزّٝ ٗٞٙ قٜبذت٦ثبؾتبٙ ٤ٗحٞع

ؾبؾب٦ٛ ،اقٌب٦ٛ
31473 5/2/1395

5/2/1395 31474 ٗلطؽ ض٧ٌبث٦ٌ حؿ٦ [تپ قٜبذت٦ثبؾتبٙ ٤ٗحٞع

جدول 1. ادامه.
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جدول 1. ادامه.

 
 

 تاريخ ثبت ثبت ۀشمار قذمت نام اثر نام استان
 5/2/1395 31475 تبض٧ر٦ زٝضاٙ ٝ ٗلطؽ ق٘ب٦ٓ خٞز٠٘٧ قٜبذت٦ثبؾتبٙ ٤ٗحٞع
 5/2/1395 31476 اؾال٦ٗ زٝضاٙ قطه٦ ٠پتهٞض قٜبذت٦ ثبؾتبٙ ٤ٗحٞع
 5/2/1395 31477 ٗلطؽ چپ٦ زضٟ قٜبذت٦ثبؾتبٙ ٤ٗحٞع
 5/2/1395 31478 آ١ٚ ػصط ض٧ٌبه٦ٔ ٠ٗ ٗب٠ِٓ قٜبذت٦ثبؾتبٙ ٤ٗحٞع
 5/2/1395 31479 تبض٧ر٦ خٜٞث٦ خٞز٠٘٧ قٜبذت٦ثبؾتبٙ ٤ٗحٞع
 5/2/1395 31480 ٗلطؽ ض٧ٌب هجطؾتبٙ ٤تپ قٜبذت٦ثبؾتبٙ ٤ٗحٞع
 6/2/1395 31489 ٗلطؽ ؾَٜ، ٝ ٗؽ خٜٞث٦ ظاّ ثبخ قٜبذت٦ثبؾتبٙ ٤ٗحٞع
 ٝ تبض٧ر٦ زٝضاٙ ق٘ب٦ٓ ظاّ ثبخ قٜبذت٦ثبؾتبٙ ٤ٗحٞع

 اؾال٦ٗ
31490 6/2/1395 

 ١ب٥ؾسٟ ٝ ؾبؾب٦ٛ ٗطًع٥ ظاّ ثبخ قٜبذت٦ثبؾتبٙ ٤ٗحٞع
 اؾال٦ٗ ٤ا٨ٓٝ

31491 6/2/1395 

 17/3/1395 31494 پ٥ٞٔ٢ ٝٛسً٘بّ هللاآ٧ت ٤ذبٛ
 23/3/1395 31519 هبخبض٠٧ ٝ پ٥ٞٔ٢ (ًْخ٘بّ) ٗح٘س آس٧ٚخ٘بّؾ٨س اٗبٗعازٟ

 5/4/1395 31434 صل٠٧ٞ زضٗٚ ثبال ٗح٠ٔ ٗؿدس مرکسي
 23/1/1395 31451 پ٥ٞٔ٢ ٛػازػظ٦٘٨ ٤ذبٛ

 23/1/1395 31452 اقٌب٦ٛ ؾ٦ هٔؼ٠ ُٞٝض ٤تپ قٜبذت٦ثبؾتبٙ ٤ٗحٞع
 5/2/1395 31481 اقٌب٦ٛ ًبخ ٤تپ قٜبذت٦ثبؾتبٙ ٤ٗحٞع
 5/2/1395 31482 اقٌب٦ٛ آثبزحؿ٨ٚ ٤تپ قٜبذت٦ثبؾتبٙ ٤ٗحٞع
 5/2/1395 31484 اقٌب٦ٛ آؾ٨بة ٤تپ قٜبذت٦ثبؾتبٙ ٤ٗحٞع
 5/2/1395 31485 م8 ٝ 7 ١ب٥ؾسٟ آثبزٛظبٕ ح٘بٕ ٤تپ قٜبذت٦ثبؾتبٙ ٤ٗحٞع
 5/2/1395 31486 اقٌب٦ٛ ٗكب ثعضٍ ٤تپ قٜبذت٦ثبؾتبٙ ٤ٗحٞع
 5/2/1395 31487 ؾ٦ِٜ ٗؽ آ١ِٜطاٙ ٤ٗعضػ قٜبذت٦ثبؾتبٙ ٤ٗحٞع
 17/3/1395 31495 اقٌب٦ٛ آثبزخالّ قٜبذت٦ثبؾتبٙ ٤ٗحٞع
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