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فرهنگصفحه اصلی خسارت ۸۵ میلیارد ریالی سیل به بناهای تاریخی هرمزگان/ /

خسارت ۸۵ میلیارد ریالی سیل به بناهای تاریخی هرمزگان

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان هرمزگان از خسارت ۸۵ میلیارد ریالی سیل به بناهای تاریخی هرمزگان خبر داد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان هرمزگان گفت: «متأسفانه بارش باران های شدید در این هفته خساراتی را به بناهای تاریخی استان وارد کرده است.»

میراث فرهنگی، دیده اند.»مدیرکل  خسارت   و  آسیب  سیالب،  شدن  جاری  و  شدید  باران  بارش  دلیل  به  استان  تاریخی  اثر  افزود: «هشت  مطلب  این  بناوندبابیان  سهراب  انالین  ایران  گزارش   به 
دچار کردر  قلعه  و  گوربند  قلعه  هزاره،  قلعه  ازجمله  میناب  شهرستان  تاریخی  آثار  رودخانه ها،  شدن  سیالبی  و  اخیر  باران های  به شدت  توجه  «با  افزود:  هرمزگان  استان  صنایع دستی  و  گردشگری 

خسارت شدند.»
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سیل هرمزگانکلمات کلیدی

سهراب بناوندبابیان
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او با اشاره به اینکه قلعه مغویه در شهرستان بندرلنگه نیز در اثر باران های سیل آسا آسیب دیده است، افزود: «در شهرستان بستک هم به قلعه و حمام خان آسیب واردشده است.»بناوند ادامه داد:
«قلعه پرتغالی های جزیره هرمز و قلعه کمیز در رودان نیز به دلیل بارش باران شدید و جاری شدن سیالب آسیب و خسارت  دیده اند.»

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان هرمزگان ادامه داد: «بر اساس بررسی ها و پایش هایی که در این مورد انجام شده مشخص شد که حدود ۸۵میلیارد ریال خسارت و آسیب
به این بناها واردشده و برای مرمت این آثار به اعتباری در این حدود نیاز است.»

او تأکید کرد: «این آسیب ها بین ۵ تا ۵۰درصد بوده که بیشترین آسیب به قلعه مغویه و قلعه خان رسیده است.»

/ انتهای پیام 
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پیشنهاد سردبیر

پربازدید ها/آخرین مطالب

مطالبات مردمی بخش جدانشدنی جشنواره عمار+فیلم

تسلسل بی پایان دوگانه ها

زندگی مسالمت آمیز با جنازه ها

دوست دارم در تاریخ مداخله کنم!

مسافران ناخوانده سرزمین فکری ما

دسترسی به امور فراموش شده 

سلبریتی ها در جامعه چقدر اثرگذارند؟

مغروِق ادبیاتی شده ایم که از آِن ما نیست

نظر «گلریز» درباره چند موسیقی

از حذف فرانسه تا اوجگیری بوتان!

تیزر دوازدهمین جشنواره مردمی فیلم عمار منتشر شد

در دومین سالگرد شهید سردار سلیمانی در رادیو مقاومت هزار و ۱۸۰ برنامه پخش شد

اسم حاج قاسم شب پره ها را فراری می دهد

نقشه و ضوابط حفاظتی و معماری ۱۵ اثر به استاندار آذربایجان غربی ابالغ شد

خسارت ۸۵ میلیارد ریالی سیل به بناهای تاریخی هرمزگان

۳۲ مهر اصالت ملی بر صنایع  دستی تهران

ضرورت تولید آثار نمایشی با موضوعیت شخصیت و اندیشه های حاج قاسم سلیمانینگاه نرم به سردار کاریزماتیک


