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گزارش

به مناسبت سالروز درگذشت مرحوم حاج قربان سلیمانی استاد موسیقی مقامی خراسان

نوایغربتدر زادگاه
گزارش

ایشان زاده

دست اجل در این ســال ها خرمن هستی تعدادی
از استادان  ،هنرمندان وپیشکسوتان موسیقی را
درو کرد و از میان ما برد و اهالی هنر و هنردوستان
را به سوگ نشــاند  .یکی ازاین استادان حاجقربان
سلیمانیاسطورهموسیقیمقامیخراسان وپدیده
جشنوارهموسیقیبینالمللیآوینیونفرانسه است
که ۳۰دیسالروز وداعاوبااینجهانخاکی است.
باگذشت ۱۴سالازفراقاو،هموارهدربیناهالی
هنر و هنرمندان موســیقی مقامی استان ومنطقه،
ســخن از احداث آرامگاهی درخور شــان اوســت؛
موضوعــی که به دفعــات موردتاکید مســئوالن نیز
قرارگرفته و وعده هایی داده شــده امــا تحقق پیدا
نکردهاست.
• نوای غربت   

زندهیاد استاد حاجقربان ســلیمانی گوهر تابناک
دوتارنوازی ایران  ،بخشی توانا و پرآوازه خراسان و
پدیدهجشنوارهموسیقیدرآوینیونفرانسهاستکه
۳۰دیماهامسال،چهاردهمینسالسوگنشینی
درفراقاینهنرمندبزرگخراسانی است.باگذشت
این مدت آنگونه که انتظار میرفت و شایســته بود
نه تنها در احــداث آرامــگاه که در محوطهســازی و
بهسازیفضایمزاروهمچنیندیوارکشیآناقدام
و توجه خاصی صــورت نگرفت  .اگرچه چندســال
قبل با مساعدت شورای شــهر و همکاری عدهای از
هنرمندان و هنردوســتان شهرستان و هماهنگی
فرهنگ و ارشاد اسالمی ،سنگی برای مزار ،تهیه و
در قسمتی ازمکان دیوارهای بنا شــده و درهرحال
بههمینمقداربسندهشدهاستکهمشاهدهچنین
وضعیتی دســتکم درنــگاه اول  ،غربتی غمانگیز
را مجسم می سازد و نوای ســکوت دردیار خویش،
چراکه پیکر اســتاد در قســمتی از ملک شخصی او

در روســتای علیآباد قوچان به خاک ســپرده شده
اســت که قبل از آن باغی بوده کــه حاجقربان درآن
مشغول به کار بوده است.درهرحال وعده ها برای
احــداث آرامگاه یا مقبره و ســاماندهی وبهســازی
مکان و همچنیــن طــرح آن درحدحرف وبــر روی
کاغذ ماند ،به طوری که در اردیبهشــت ســال ۹۵
درحاشــیه برگزاری ششمین جشــنواره موسیقی
مقامیپیرانچنگیدرقوچان،باعزیمتمعاونوقت
هنــری وزارت فرهنگ وارشاداســامی  ،مدیرکل
وقت ارشاداســامی اســتان  ،جمعی از مســئوالن
وهنرمندانشهرستانبهعلیآبادوحضوربرسرمزار
حاجقربان،بارونماییطرحیبرایاحداثآرامگاه،
کلنگ این طرح با حضور اســتاد علیرضا سلیمانی
فرزند او زده شــد و شــور وشــوقی ایجادکرد و توقع
بیشتریراسببشد.
•شوروشیداییدرآوینیون

حاجقربان عــاوه بــر اجراهــای زیبا در جشــنواره
های داخلی و نقاط مختلف کشــور و همچنین کار
داوری جشــنوارهها ،به فســتیوالهای موسیقی و
جشــنوارههای آیینی خارج ازکشور نیز دعوت می
شــد که همراه با فرزندش « علیرضا» به کشورهای
مختلفی چون فرانسه  ،انگلســتان  ،هلند ،بلژیک،
کلمبیــا ،پاناما  ،اکوادور ،ســوئیس و  ...ســفرکرد و
در ســال ۱۹۹۱میالدی در فرانســه با درخششی
خاصبهعنوانستاره وپدیدهجشنوارهبینالمللی
موسیقی شهر آوینیون  ،جایزه ارزنده ای را دریافت
کــرد .او با اجــرای زیبــا در تــاالر آوینیــون آنچنان
جمعیت حاضر درمحل را مجذوب سرپنجه توانای
خوددرچرخشبرکاسهدوتارساختهبودکهتحسین
همهتماشاگران،هنردوستان،هنرمندانواستادان
موســیقی را برانگیخــت و صــدای تشــویق فضا را
پرکرد؛ به او لقب « گنجینه ملی» داده شد و روزنامه
لوموندفرانســه هم با چاپ تصویری از حاجقربان ،
رویجلدنوشت:کسیکهدرهایبهشترابهروی
غرب گشود!...به راستی که مایه مباهات است که

بزرگانهنرایرانزمینچهزیباازعهدهرسالتهنری
خود وانتقال غنای فرهنگی کشورمان به آن سوی
مرزهابرآمده،شگفتیوافتخارآفریدهاند.ستارگانی
که برای همیشــه تاریخ درصفحــات زرین فرهنگ
وهنر ایران خواهند درخشید و افول نخواهند کرد.
چهره های ماندگاری که باید نام ویادشــان همواره
زندهباشد.
• هنرمندیبیادعا

حاجقربان چندبار برای اجرا به فرانســه ســفرکرد
که دربازگشــت از یک ســفر به دیدن او درعلیآباد
رفتیم .اودر صحبت هایش میگفــت :درخارج از
کشوربودکهدرجاییازمنخواستندخودرامعرفی
کنم.گفتمکهکشاورزموروستاییزادهوشکرگزار.
همانطور که درانگلستان هم گفتم  ،من نه اعیانم
ونه اشــرافی؛ نه شهرنشــینم ونه تجمالتی.همه ما
از یک مادر متولد شــده و سیاه وســفید و زرد وسرخ
باهمتفاوتیدرآفرینشندارندودرخلقتیکسانیم.
اما آنچه اهمیت دارد ،آدمیت و جوانمردی اســت
واینکه به معنــای واقعی آدم باشــیم ،درخدمت به
خلقخداکوتاهینکنیموکسیرانرنجانیم .وحاال
همبهمیزبانیشما،فرهنگیچندهزارسالهرابدون
هیچگونه آالیشــی دردســت گرفته وبیریــا تقدیم
میکنم که فرهنگ  ،اصالت و ریشه است که بعد از
این ســخنان بود که جمعیت از جا بلند شدند وابراز
احساساتکردندومنبیاختیاراشکمیریختم.
وی افزود  :در جشــنواره آوینیون فرانســه هم برای
اجرایما ۲۰دقیقهوقتتعیینشدهبود؛امانزدیک
به ســه برابر این فرصت برنامه اجراکردیم و سکوت
خاصی هــم ســالن را فراگرفته بــود ولــی درحین
خواندنونواختنگاهزمزمههاییبهگوشممیرسید
که فکر می کردم انعکاس صوت اســت درحالی که
وقتی چراغ روشــن شــد دریک لحظه تماشاگرانی
را دیدم که اشــکهای خودرا پاک می کردند و بعد
معلوم شد آن ها با نوا و اشعار عرفانی که خوانده می
شدونغمههاوآهنگدوتارتحتتاثیرقرارگرفتهوبه

گریهافتادهاند؛آنهاکهزبانمارانمیدانستند!...
•حاجقربانتکرارناشدنیاست

مرتضی گودرزی از پژوهشــگران موسیقی مقامی
و فولکلــور و از هنرمنــدان برجســته در اینبــاره
گفت :داریــم درباره یک شــخصیت هنــری بزرگ
و تکرارناشــدنی حــرف مــی زنیــم؛ حاجقربــان
سلیمانی که در موسیقی مقامی شهره عام وخاص
بوده وجنبههــای اخالقی ممتــاز او در کنــار هنر و
اســتادیاش دربخشــیگری و نوازندگــی دوتار از
او چهره ای ماندگار ساخته اســت؛ اگرچه زندهیاد
درجایــی گفته بــود در فرانســه خیلی از مــردم مرا
میشناســند اما اگر درمشــهد از خیلی ها بپرسند
مــرا نمیشناســند! ایــن هنرمنــد افــزود  :از بابت
کوتاهی یا ســهلانگاری یــا هر عنوانــی در احداث
آرامگاه برای این هنرمند بزرگ  ،بااخالص  ،متعهد
ومتدین بهراستیکهبایدتاسفخورد.ایندرحالی
اســت کهاستادان
پیشکســوت
درهنربااصالت
موســیقی رایکــیپــساز
دیگری ازدســت دادهایم که دیگر جایگزین
ندارند .پس ایــن بــزرگان را چه در زمــان حیات و
چه پس از آن باید حرمت نهــاد و قدر این گوهرهای
گرانسنگ را دانست که به مصداق سخن شیوای
ســعدی؛ « هنرمند هرجا که رود قدر بیند وبرصدر
نشــیند ».هوشــنگ جاویــد پژوهشــگر موســیقی
توگویی اظهارکرد:
نواحی نیز پیش از ایــن در گف 
استاد حاجقربان سلیمانی آخرین و تنها بازمانده از
بخشیهای ترک منطقه خراســان بود که داستان
های منظوم منطقه را چه فارسی  ،ترکی یا کردی،
به همین زبانهــا روایت می کــرد و بامهارت خاص
خود و شــیوه دوتارنوازی زیبا همــه را مجذوب و
شیفتههنرخویشمیساختوتحسینهمگان
را برمیانگیخــت و خالصــه که داســتان
حاجقربانچیزدیگریاست.

روزنامه
سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی
خراسان رضوی

•نگاهیگذرا بهزندگیاستاد

حاج قربان در سال ۱۲۹۸خورشیدی در روستای
علیآبادقوچانپابهعرصهحیاتنهادوازهماناوان
کودکی درخانهومحلزندگیخودباسازدوتارآشنا
شــد و پدرش کربالیی رمضان کــه از دوتارنوازان و
بخشیهای ماهر منطقه و زمان خود بود ،به عنوان
اولیــن اســتاد فرزنــدش ،کار آمــوزش او را برعهده
داشت .حاجقربان برای تکمیل آموخته های خود
نزد اســتادانی چون غالمحســین بخشــی  ،عوض
بخشــی  ،محمد قیطاقی به شــاگردی می پردازد
وسرانجام پس از ســال ها تالش وتجربه و با قریحه
ذاتی خود  ،درمنطقه شناخته شده و خود در شمار
دوتارنوازان وبخشــیهای توانا در شمال خراسان
قرار می گیرد.حاجقربان مــرد اجراهای زنده بود و
موسیقیاودرشرایطزمانومکانشکلمیگرفت.
اگر بحر طویل را امروز درمــدح پیامبر(ص) در یک
ســالن و در شــهری اجرا می کرد  ،روزبعــد آن اجرا
درجای دیگر  ،متفاوت بود  .می گفت ما وقتی روی
صحنهمیرویم،آنجامعلوممیشودکهچهچیزی
باید خوانــد و نواخــت .درواقــع این
ویژگی منحصر به فرد موســیقی
شــرقی اســت .او در خوانندگی
همیکهنرمندتکوجهینبود.
همچنان که درآیینها و مراسم،
اشــعاری مناســب ومتناســب
می خواند  ،مقام های حماسی
را نیز به خوبی اجرا

میکرد.ضمنآنکهاغلباشعارداستانهایشرا
خودشمیسرودواینیکیازویژگیهاوتفاوتها
بینبخشیهاوخوانندههایمعمولی درموسیقی
مقامی اســت .اوعالوه بــر مهارت در هنــر خویش ،
هنرمندی پرافتخار و صاحب ســبک و مکتب بود .
نشان هنر را دریافت کرده و همچنان هنرمندی از
تبارمردانبیادعابود .سرانجاماینچهرهماندگار
و مایه افتخــار خراســان و ایرانزمیــن  ،در  ۳۰دی
سال ۱۳۸۶رختازجهانبربستودرگوشهایاز
زمین باغ خود در روستای علیآباد قوچان به خاک
سپردهشد.
• انتظاربیحاصل!

علیرضا ســلیمانی فرزند مرحــوم حاجقربــان و یار
وهمراه پــدر در اجراهــای داخل وخارج از کشــور،
همچنانباگالیهازبرخیبیتوجهیهاوبیمهری
ها به احداث آرامگاه برای استاد حاجقربان  ،گفت:
طی این سال ها این موضوع همواره یکی از دغدعه
هایخاطرمابودهاست.ایندرحالیاستکههراز
گاهی گزارشگران یا پژوهشگران وهمچنین
اهــل هنر بــه علیآبــاد آمــده و مشــاهده
وضعیــت مــزار موجــب تعجب آنــان و
شرمســاری ما شــده اســت .چرا که آن
ها قبل از ورود  ،چیز دیگری را در
این خصوص تصور می کردند
و عدم احداث بنای آرامگاه و
مقبرهایدرخورجایگاه
حاجقربان  ،برای
آنــان نیــز مایه
تاسف شده
است.

نماینده سبزوار با اشاره به پیگیری وضعیت تامین اعتبار پروژه احداث نیروگاه سیکل ترکیبی سبزوار خبر داد:

دستور رئیسکل بانک مرکزی برای تامین15میلیون دالر منابع ارزی
مرکزی دیدار کرد و در این دیدار به یکی از معاونان
بانکمرکزیدستوررسیدگیبهمشکلارزیپروژه
داده شد که قول آزادسازی  15میلیون دالر برای
پروژهعملیشود.

گزارش
میالد کالته

پــروژه احداث نیروگاه ســیکل ترکیبی ســبزوار از
جمله پروژه هــای کلیدی ومهم برای شهرســتان
های ســبزوار و داورزن اســت .این پروژه عالوه بر
رفــع دغدغه تامین انــرژی برق ،زیرســاختی مهم
برایتوسعهواستقرارصنایعدراینمنطقهبهشمار
می آید؛ اما متاسفانه چندی است که روند احداث
نیروگاه بــه دلیل کمبود اعتبار کند شــده اســت.
دراین باره محبی،نماینده مردم ســبزوار ،جوین،
جغتای ،خوشــاب ،داورزن و ششــتمد در مجلس
شورای اسالمی خبر میدهد که رئیس کل بانک
مرکزی دستور داده اســت  15میلیون دالری که
از گذشــته برای تامین منابع ارزی پروژه قول داده
شــده بود ،با اخــذ ضمانــت در بانک مرکــزی آزاد
شود .به گزارش خراسان رضوی ،یکی از ضرورت
های جــدی کشــور ،تامین بــرق موردنیاز اســت
که متاســفانه امســال این کمبود در روزهای گرم
تابستان احساسشدوبااینکهکارشناسانحوزه
انرژی از گذشــته بر لزوم درنظر گرفتن تمهیدات
از ســوی دولت تاکید کــرده بودند امــا دربرخی از
مقاطع باخاموشی ناشیازنبودتولیدبرقدرکشور
و بهخصوص در شهرســتانهای خراسان رضوی
مواجهبودیم.
•نیروگاهسربدارانازگذشتهتاکنون

تکمیــل پروژه هــای نیروگاهــی از جملــه نیروگاه
 546مگاواتی سیکل ترکیبی سربداران واقع در
شهرستانداورزن،میتواندبخشیازبرقموردنیاز
استان را برطرف کند .این پروژه در ۲۰کیلومتری
شهرستانسبزوارومحدودهشهرستانداورزنقرار
دارد و از سالهای  ۱۳۸۶تا  ۱۳۹۱چندینبار از
سویمسئوالندولتهایگذشتهکلنگزنیشد
ولــی در آن بازه زمانــی ،پروژه پیشــرفت فیزیکی
چشمگیرینداشتودرحدنصبتابلوییزردرنگ
رها شده بود .باالخره پس از پیگیریهای متعدد،
عملیاتاجراییاینپروژهباحضوررضااردکانیان
وزیر ســابق نیرو و اســتاندار وقت خراسان رضوی
در  12بهمن مــاه ســال 1397به مناســبت آغاز

•دستوررئیسکلبانکمرکزیبرایمشکل

تامینارزینیروگاه

دهه فجر آغاز شد و برای این نیروگاه سرمایه290
میلیون یورو بــا ظرفیت اشــتغالزایی برای حدود
یکهزار نفر درنظر گرفته شــد کــه  225میلیون
یــورو از ســرمایه ارزی ایــن طرح از محــل صندوق
توســعه ملی و  30هزار میلیارد ریال آن به وســیله
بانک صادرات ،بنیاد تعاون ناجا و پیمانکار بخش
خصوصیتأمینشود.
•وعده جدید برای وارد مدار شدن نیروگاه در
سالآینده

همچنیــن چنــدی پیــش محســن طرزطلــب،
مدیرعاملشرکتمادرتخصصیبرقحرارتی،در
جریانبازدیدازپروژهنیروگاهسیکلترکیبی۵۴۶
مگاواتی سربداران اعالم کرد :در راستای توسعه
تولید برق در شــرق کشــور و پاســخگویی به رشد
مصرف در منطقه خراسانرضوی ،این مجموعه با
برخورداری از دو واحد گازی  ۱۸۳مگاواتی و یک
واحد بخار  ۱۸۰مگاواتی در حال ســاخت است.
وی هزینه ســاخت ایــن نیــروگاه را  ۲۹۰میلیون
یورو برشــمرد و گفت :افزایش تولید و پاسخگویی
به رشد فزاینده بار در شمالشرق کشور ،باال بردن
راندماننیروگاهودستیابیبهصرفهجوییسوخت
حداقل  ۲۶۵میلیون مترمکعب در سال برای هر
واحد بخار از جمله اهداف اجرای این پروژه است.
طرزطلب با تاکید بر اینکه ایجاد زیرساختهای
توسعهدرشهرستانسبزواربهعنوانیکیازمناطق

کمترتوسعهیافتهشمالشرقکشورامریضروری
است،افزود:بدینمنظورایننیروگاهباراندمان۵۵
درصد از جمله طرحهای بزرگ و زیربنایی در حال
انجام است که با تالش تمامی عوامل اجرایی این
طرح در تالشــیم تا واحدهای گازی آن سال آینده
واردمدارشود.
•توربینوژنراتورنصبشدهاست

وی با اشــاره به اینکه توربین و ژنراتــور واحدهای
گازیواردمجموعهشدهورویفونداسیونمربوط،
نصبشدهاست،یادآورشد:پستبرق،خطانتقال
و بخشهای ساختمانی واحدهای گازی از جمله
مسیرهای بحرانی پروژه است که در تالشیم تا در
گام نخست بتوانیم موانع موجود برای تکمیل هر
چه ســریعتر واحدهای گازی نیــروگاه را برطرف
کنیموشاهدتولیدبرقایننیروگاهدرسال۱۴۰۱
باشــیم .در اول مهر امســال نیــز گزارشــی درباره
شرایط نابســامان پروژه نیروگاه ســیکل ترکیبی
 546مگاواتــی ســربداران در روزنامــه خراســان
منتشرشدکهعلتتوقفپروژهازسوینمایندگان
مردم در مجلس شورای اســامی و فرماندار وقت
داورزن ،کمبود منابع ارزی کشور اعالم شده بود.
در روز دوشــنبه  27دی ماه امســال بهروز محبی
نجمآبادینمایندهمردمسبزواردرمجلسشورای
اسالمی به منظور بررســی مشکالت تامین منابع
ارزی پروژه نیروگاه با صالحآبادی رئیس کل بانک

نماینده مردم شهرستانهای ســبزوار ،جوین،
جغتای ،خوشاب ،داورزن و ششتمد در مجلس
شورای اسالمی در گفتوگو با خراسان رضوی
اظهارکرد :در دیدار گذشته که درباره مشکالت
نیــروگاه  546مگاواتــی بــا آقــای صالحآبادی
رئیــس کل بانــک مرکــزی داشــتیم ،قــرار بود
هماهنگی هایی با بانک صادرات انجام و مبلغی
برای تامین منابع ارزی این پروژه تامین شود؛ اما
متاسفانه اقدامی نشد .بهروز محبی نجمآبادی
با اشاره به دیدار مجدد روز دوشنبه  27دی ماه
با رئیس کل بانک مرکــزی ،افزود :در این دیدار
آقــای صالحآبادی رئیــس کل بانــک مرکزی به
یکــی از معاونان خود دســتور داد که مشــکالت
پــروژه نیــروگاه  546مگاواتی ســیکل ترکیبی
ســربداران واقــع در شهرســتان داورزن را بــه
صورت ویــژه پیگیری کنــد و  15میلیون دالری
که از گذشته برای تامین منابع ارزی پروژه قول
داده شــده بود ،با اخذ ضمانت در بانک مرکزی
آزاد شود .وی ادامه داد :با توجه به اهمیت پروژه،
رئیس کل بانــک مرکــزی در این دیــدار معاون
خــود را مامور کــرد که مشــکالت تامیــن منابع
ارزی پــروژه را پیگیــری کند .عضو کمیســیون
برنامــه و بودجه مجلس شــورای اســامی بیان
کرد :همچنیــن بحث تمدیــد ضمانتنامههای
ســرمایهگذار و فاینانس پــروژه در این نشســت
مورد بررسی قرار گرفت و قرار شد بانک مرکزی
این درخواست را بررسی کند .محبی نجمآبادی
روند ســاخت پروژه نیــروگاه ســربداران را کند
ارزیابی کرد و گفت :اگر این منابع ارزی از سوی
بانک مرکزی آزادسازی شود ،روند تکمیل پروژه
سرعتبیشتریپیدامیکندودرگذشتهباوجود
اینکه چندین جلســه درباره این چالش برگزار
شــده بود ،به دلیل کمبود منابع ارزی در کشور
اتفاقی رخ نــداد و بانک مرکزی با حساســیت و

وسواس به اینگونه موضوعات نگاه میکند.
•کمبودبرقتهدیدجدیکشور

وی با اشاره به اینکه کمبود برق طی سال آینده
کشور را با تهدید جدی مواجه کرده است ،تاکید
کرد :هماکنون فرصتی اســت که بانک مرکزی
نگاه ویــژهای به پروژه هــای نیروگاهی کشــور از
جملــه نیــروگاه  546مگاواتی ســیکل ترکیبی
سربداران داشته باشــد و روند ساخت آن تسریع
یابــد .نماینده مــردم شهرســتانهای ســبزوار،
جوین ،جغتای ،خوشــاب ،داورزن و ششتمد در
مجلس شورای اســامی درباره ضرورت تکمیل
پــروژه نیروگاه ســربداران ،افــزود :ایــن نیروگاه
ظرفیت اشــتغالی برای نیروهــای متخصص در
ردههــای مختلف ایجاد مــی کند و متاســفانه در
شهرســتانهای حوزه انتخابیه با پدیده بیکاری
بــه صــورت گســترده و فراگیــر مواجه هســتیم و
تکمیــل پــروژه مرهمی بــر درد بیــکاری جوانان
حوزه انتخابیه سبزوار است .محبی نجمآبادی با
بیان اینکه کشوربه لحاظ کمبود برق درشرایط
خاصی قــرار گرفته اســت و در چهار ســال آینده
نیازمند  40هزار مــگاوات برق هســتیم و تامین
برق استان خراسان رضوی توسط نیروگاه سیکل
ترکیبــی ســربداران مفید اســت ،ادامــه داد :در
دیدار اخیر با وزیر نیرو ،بر تکمیــل پروژه نیروگاه
تاکیــد کردیم و بخشــی از مشــکالت ایــن پروژه
باید توســط اســتاندار خراســان رضوی برطرف
شــود .وی در پایــان توضیــح داد :اولویــت هــای
شهرستانهای حوزه انتخابیه ســبزوار به زودی
به استاندار خراســان رضوی اعالم می شود تا با
توجه به ضرورت و حساسیت پروژه های عمرانی
اقدامی انجام شود.
•سرعتبخشیبهپروژهنیروگاه،دغدغهمردم
داورزن

رئیس شــورای اســامی داورزن نیز بــه خبرنگار
خراســان گفــت :یکــی از دغدغههای مــردم این
شهرستان سرعتبخشــی به پروژه نیروگاه 546
مگاواتی سیکل ترکیبی است که به منظور توسعه
و رونق بخشــیدن بــه این شهرســتان ســریعتر به
بهره برداری برســد .علــی رمضانی افــزود :مردم

شهرســتان محروم داورزن از مســئوالن استانی و
کشوری انتظار دارند که نیروهای موردنیاز پروژه
نیروگاه از افــراد بومی تامین شــود .وی داورزن را
یکی از شهرســتانهای محروم اســتان دانســت و
بیانکرد:درسال 1389داورزنازسویدولتبه
عنوانشهرستانبرخورداراعالمشدکهمتاسفانه
اینانتخابنابهجامالکدقیقومشخصیندارد.
رئیس شورای اسالمی شــهر داورزن تصریح کرد:
مسئوالنشهرستانیونمایندگانمردمدرمجلس
شــورای اســامی به دنبال حذف برخــورداری از
داورزن هستند چراکه برخالف آنچه اعالم شده،
اینشهرستانبامحرومیتهایگستردهایمواجه
است .رمضانی با اشاره به مشکالت ناشی از اعالم
برخــورداری داورزن ،گفــت :هماکنون شــهرک
صنعتی داورزن راهاندازی شده و زیرساختهای
آن درحــال تکمیــل اســت و ســرمایهگذار که می
خواهد در ایــن شهرســتان ســرمایهگذاری کند،
به دلیــل برخــورداری باید مالیــات بپــردازد و در
ســالهای اخیر ایــن تعریف ضربهای ســنگین به
داورزن وارد کرده اســت .وی در پایان یادآور شــد:
حدود  90درصد جمعیــت داورزن ،روســتایی به
شمار میروند و با توجه به مشکالت و کمبودها به
هیچعنواننبایدمنطقهبرخورداردرنظرگرفتهشود
وتکمیلپروژهنیروگاهسیکلترکیبینیزمیتواند
بهمحرومیتزداییوایجاداشتغالبرایمردماین
شهرستانکمککند.
•پروژهنیروگاهنیمهفعالاست

اســدالهی فرماندار ســابق داورزن نیــز در مهرماه
امسال در پاسخ به پیگیری های خبرنگار خراسان
گفتهبودکهپروژهنیروگاهسیکلترکیبیداورزنبا
حدود ۳۱درصدپیشرفتفیزیکیبهدلیلمشکل
نقدینگیهماکنوننیمهفعالاست.
وی دربــاره مشــکالت ایــن پــروژه افزود :مشــکل
نقدینگــی پــروژه درحــال برطرف شــدن اســت و
پیشبینیمیشود،طیمدتیکماهآیندهمشکل
نقدینگــی برطرف و پــروژه به صــورت کامل فعال
شود.
فرماندارســابق داورزن در پایان توضیح داد که با
تزریق نقدینگی یک واحد آن تا پایان خرداد ســال
آیندهبهبهرهبرداریمیرسد.

