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بررسی آخرین وضعیتکمربندی شاهد و مشکالت آن؛

مسئول هنری نخستین سمپوزیوم مجسمهسازی گلگهرعنوان کرد

نصب آثار منتخب در منطقه گردشگری گلگهر

آزادسازی چهارراه شاید بتواند گرهگشا باشد
 هدی رضوانی
مشکالت کمربندی سیرجان چند سالی است
که گریبان این منطقه را گرفته و خیال رفتن
هم ندارد .بار ترافیکی این محور بسیار زیاد است
و شاهد وقوع حوادث دلخراشی در این منطقه
هستیم که اگرفکری به حال آن نشود همچنان
میتواند قربانی بگیرد و مشکالت عدیدهای را برای
عبور و مرور به وجود بیاورد .هرچند کارهایی در
دست اجرا است اما میطلبد با جدیت بیشتری
این مسئله پیگیری شود تا یک محورحادثهخیزاز
میان برداشته شده و به یک محل امن برای عبورو
مرورتبدیلشود.
منتظراعالمنظرشورایترافیکهستیم
سروشنیا ،شهردار سیرجان در خصوص
وضعیت فعلی کمربندی مکیآباد میگوید :در
زمینه مشکالت پل صنعت مکیآباد ،شورای شهر
دو هفته قبل مصوبهای صادر کرد دال بر این که
چهارراه بازشود به شرط اینکه شورای ترافیک
این 
شهرستان آن را مصوب کند .فعال نامه شورا در
شورایترافیکشهرستانموجود استومنتظریم
اعضای شورای ترافیک اعالم کنند آیا موافقند که
این چهارراه باز شود یا خیر؟ اگر اعالم موافقت
شود که این اقدام مشکلی به وجود نمیآورد،
بالفاصله تقاطع را بازو مسیررا آسفالت خواهیم
کرد .وی به مشکل تملک پالکهای مسیرزیرگذر
هم که مدتهاست برسرزبانهاست اشاره کرده
و میگوید :تملک پالکهای زیرگذر ً
فعال با این
ً
کامال منتفی است .شاید در دورههای
مصوبه
بعدی شورا ،قضیه فرق کند .تملک پالکهای
مسیر طرح چون دولتی هستند فعال امکانپذیر
نیست .تقاطع که بازشود بارترافیکی کم و ازحجم
حادثهها با اصالح هندسی و مناسبسازی که
انجام میشود کاسته میشود و برخی ازمشکالت
کمربندی مکیآباد هم حل میشود و شاید نیازی
به تملک آن پالکها هم نباشد.
 یک سه راهی برای این مسیر پیشنهاد
کردیم
رییس راهنماییورانندگی هم به این موضوع
اشاره کرده و میگوید :مشکالت کمربندی مرتب
درشورای ترافیک مطرح شده .دسترسیها به این
مسئله محدود شده و در راستای ایمنسازی آن

 رفع معارض ،خیلی از مشکالت را حل
میکند
یکی دیگر ازبخشهایی که دررفع مشکالت
محور کمربندی میتواند موثر واقع شود ،اداره
راهوشهرسازی است .رضایی رییس این اداره در
خصوصرفعمشکالتمحورکمربندیمیگوید:
بامشاورصحبت کردیم.چندطرحوپیشنهاد ارایه
کرده که دو تا از آنها در دست بررسی است .تا
حاال چند باراقدام کردیم دراین نقطه ایمنسازی
انجام دهیم؛ قضیه آزادسازی حریم و زمینهای
حاشیه،مشکلسازشده.برای این کهحریممحور
را نادیده گرفتند و اراضی اطراف مشکل دارند و
تعیین تکلیف نمیشوند .وی به اجرای طرح
بهسازیمحورکمربندیاشارهکردهومیگوید:اداره
راه طرحی داده که با همراهی شرکتهای معین
گلگهرآن را انجام دهد .منتها با مشکل آزادسازی
حریمروبهروهستیم.بومیهایمنطقههمدخیل
هستند .یک عده میگویند چرا کاری نمیکنید؟
یک عده هم مانع میشوند .میطلبد فرمانداری
و بخشداری مرکزی ،اهالی منطقه را توجیه کنند
تا با ما همکاری کنند .وی خاطرنشان میکند :اگر
در آینده کمربندی شرقی سیرجان به بهرهبرداری
برسد بارترافیک را کاهش میدهد .با شورای قبلی
شهرجلسه گذاشتیم .قرارشد همراهی کنند تا به
صورت یک تقاطع غیرهمسطح کاررا پیش ببریم
که آن هم نشد .شرکت فوالد تامین مالی طرح
فعلی را پذیرفته که اگرمشاور ،طرح را تایید کند
میتوان اقداماتی انجام داد .رضایی به انجام برخی
اقدامات در این مسیر برای کاهش بار ترافیک
شهری اشاره کرده و میگوید :نیوجرسی هم
آوردیمومیخواستیمدوربرگردانبزنیم اما این کار
نیازدارد ترافیک جابجا شود که بتوان کاری انجام
داد .ازطرفی اراضی منطقه ممکن است متعلق به
ادارات ،مراکزو افراد خاصی باشد .شورای ترافیک
شهرستان باید برنامهای در نظر بگیرد که مسئله
اراضی حل شود و همه دستگاهها با هم هماهنگ
باشند تا قضیه رفع معارض به سرعت حل شود و
بتوان کاراجرایی انجام داد .مسایل بین دستگاهی
ابتدا باید حل شود که دغدغه ما فقط نظارت و
اجرا باشد تا بخش عمدهای از این کار که کلید
خوردهبهنتیجهبرسد.

عکس :آرشیو پاسارگاد

اقداماتی انجام و بخشی از طرح اجرایی شده .در
سنوات قبل قرار بود در این مسیر چهارراه ایجاد
شود که متاسفانه موفقیتآمیز نبود .در حال
حاضرپیشنهاد دادیم که این طرح به صورت یک
سه راه در نظر گرفته شود که یک ضلع آن مثل
سه راهی کرمان است .بنا هست الین جنوب به
شمال حرکت خود را داشته باشد و دو الین دیگر
هم روی چراغ فرماندهی تنظیم باشد.
این محور متاسفانه حادثهخیز و خطرناک
است که در محدوده بافت قدیمی شهر واقع
شده .بارها در این زمینه بحث شده اما سازوکاری
که ً
قبال برای آن درنظر گرفتند و بتن ریزی کردند،
کار را خراب کرده و ماندند چکارش کنندً .
فعال
قرار است از سمت راست محور را باز بگذارند که
تردد انجام شود اما هنوز اجرایی نشده .سرهنگ
سلیمی در خصوص اقدامات جزئی که برای رفع
مشکل ترافیکی محور انجام شده اضافه میکند:
بلوارمکیآباد بهسازی و دسترسیها به آن محدود
شد .نزدیک بریدگیها سرعتکاه گذاشته شد تا
مسیرکمی ایمن شود .وی درپاسخ به این سوال

که به جای راهکارهای موقتی ،آیا نمیتوان ازیک
طرح اساسی برای کاهش بارترافیک و حادثهخیز
بودن این محور استفاده کرد؟ میگوید :طرح
اساسی مستلزم هزینه زیاد است .الین شرقی
هم ملکی است که تملک آن با مشکل روبهرو
شده که اگر آزاد شود خیلی از مشکالت حل
میشود.راهنماییورانندگیهمفقطنقشنظارتی
و پیشنهادی دارد و نمیتواند در امور اجرایی وارد
شود.
 همه نهادهای مسئول ،باید همکاری
کنند
مشکلتملک اراضیمسیرکمربندیمسئلهای
است که سالهاست حل نشده باقی مانده .حسن
خدامیعضوشورادرخصوصمسئلهتملک اراضی
میگوید :اصالح هندسی کمربندی در حال انجام
است .تملک که نهایی شود بخش عمدهای از
مشکالتحلخواهدشد.تملک اصلیتقاطعفعال
امکانپذیرنیست اماچندتملک کوچکهست که
باید انجام شود .هرزمان مراجع قضایی سرنوشت
تملکهای اصلی را مشخص کردند شهرداری و

شورا این آمادگی را دارند که وارد عمل شوند .در
حال حاضرهم به خاطر ۳۱پالک موجود درمسیر،
مجبوربهتوقفطرحهستیم اما ازسمتپلیسراه
که وارد خیابان شفا میشوید دو مغازه وجود دارد
که فرایند تملک آنها درحال انجام است تا مسیر
باز شود .خدامی عدم همکاری بین نهادها را یکی
دیگر ازعواملی میداند که موجب شده این طرح
به تعویق بیفتد و خاطرنشان میکند :درخصوص
بلوار شاهد اگر بقیه نهادها هماهنگ باشند و
همکاری کنند کار انجام میشود .متاسفانه در این
مدت آن همکاری که باید بین نهادهای دیگرباشد،
دیده نمیشود .جابجایی تیرهای برق ،فاضالب،
مخابرات ،آب و ...همگی باید با همکاری به سرانجام
برساند.تازیرساختهای اینمسیربهسازینشودما
نمیتوانیم وارد عمل شویم .شهرداری مرحله آخر
است .اول باید ادارات دیگر وظایف خود را انجام
دهند تا ما بتوانیم کاررا تمام کنیم .اگرزیاد تاخیر
کنند درنهایت میتوانیم به آنها اخطاربدهیم .در
غیراینصورتمجبوریمباهمینوضعیتموجود
به سمت اصالح هندسی برویم.

 پاسارگاد
مدتی قبل ،خبر دعوت از عالقهمندان به
مجسمهسازی جهت شرکت در نخستین سپموزیوم
مجسمهسازی گلگهر در فضای مجازی منتشر شد.
مشاور هنری این پروژه در گفتوگو با پاسارگاد ،برگزاری
سمپوزیوم مذکور را مرتبط با زیرمجموعههای بحث
مسئولیتاجتماعیگلگهرعنوانکردهومیگوید:شرکت
گلگهردرکنارمسئولیتهای ذاتی خود ،یکسری پروژه را
نیزدرقالب فعالیتهای اجتماعی و گردشگری برنامهریزی
کرده که بخشی از این پروژه میتواند بستر مناسبی برای
حضورآثارهنری باشد .به همین مناسبت پیشبینی شده
که مجسمههایی مناسب با پروژه و فضاهای ایجاد شده
طراحی و ساخته شوند .البته این کار به یک برنامهریزی
ً
نسبتا مدتدار نیاز دارد .بر همین اساس و با
مدون و
مذاکراتی که داشتیم ،قرار شد این کار در چند مرحله و
ازطرق مختلف انجام شود که یکی ازاین روشها برگزاری
رویدادهایهنریمرتبطبود.
سیدمجتبی موسوی با متداول دانستن برگزاری
سمپوزیومهای مجسمهسازی دردنیا و درچند سال اخیر
در ایران ،میگوید :مقرر شد تجربههای به دست آمده
توسط هنرمندان و حضور ایشان در
پروژه گلگهر نیز در قالب سپموزیوم
مجسمهسازی استفادهشود که اولین
بخش آن،سمپوزیوممجسمهسازیبا
سنگاست.
به گفته اینهنرمندمجسهساز
و مدرس دانشگاه ،مقرر شده شرکت
گلگهر و شهرستان سیرجان میزبان
اینرویدادوحضور ۱۵هنرمندمنتخب
مجسمهساز به همراه دستیارانشان
باشند .موسوی پیرامون روش انتخاب  ۱۵مجسمهساز
نهاییمیگوید:روشمادرایندوره اعالمفراخوانعمومی
بود .همه هنرمندان و عالقهمندان قرار است متناسب با
سیاست و ضوابط این دوره ثبتنام نموده و طرحهای
پیشنهادی خودشان را ارایه دهند .هرهنرمند میتواند سه
اثرپیشنهاد دهد .این آثارتوسط شورای انتخاب آثارداوری
خواهند شد و  ۱۵نفری که بر اساس طرحهای پیشنهادی
و سوابقشان توسط این شورا معرفی شوند ،میتوانند به
سمپوزیومراهپیداکنند.
بنا بر گفته مشاور هنری نخستین سمپوزیوم
مجسمهسازی گلگهر ،اعضای این شورا شامل ابوذر

حلوایی؛ مدیر روابط عمومی و امور بینالملل شرکت
گلگهربهعنوان رییس سیاستگذاری و تعدادی ازاساتید
شناختهشدهمجسمهسازیکشورازجملهسعیدشهالپور،
حمیدشانس،ملکدادیارگروسیان،احمدزیدآبادی،فیروزه
اشکبوسیوسیدمجتبیموسویهستند.
به گفته موسوی ،آثار ارایهشده به شورا توسط
هنرمندان در قالب ماکت خواهد بود که این شورا پس
ازبررسی آثار ۱۵،منتخب راهیافته به مرحله نهایی و کارگاه
سمپوزیوم را معرفی میکند .این کارگاه از ۲۸تیر تا ۲۰
مردادماه در یکی از فضاهای عمومی شهرستان سیرجان
برگزار خواهد شد و هنرمندان در این مدت از زمان ،آثار
منتخب را روی سنگهایی که در اختیارشان گذاشته
خواهد شد ،اجرا میکنند .مدت زمان اجرا در طول روز
از ساعت  ۸صبح تا  ۸شب (با احتساب  ۲ساعت وقت
استراحتوناهار)خواهدبود.
موسوی با اشاره به اینکه هنرمندان میبایست در
کارگاهها و محل برگزاری سمپوزیوم آثارخود را مستقیما
روی سنگ اجرا کنند ،میگوید :با توجه به بحث ویروس
کرونا ،درصدد هستیم شرایطی فراهم شود که با رعایت
تمام پروتکلهای بهداشتی بتوانیم میزبان مردم و

عالقهمنداننیزباشیمتابتوانندازنزدیکفعالیتهنرمندان
راتماشاکنند.
مشاورهنری سمپوزیوم مجسمهسازی گلگهردر
مورد سرنوست نهایی مجسههای ساخته شده میگوید:
این آثار قرار است در مدت  ۲۵روز سمپوزیوم اجرا
شوند و پس از آن نیز متعلق به شرکت گلگهر هستند
تا در فضاهای عمومی که قرار است در بحث گردشگری
ایجاد کند ،بتواند ازاین آثاراستفاده کند .این آثاربهعنوان
اولین آثاردراینمبحثبهرهبرداریخواهندشدزیراشرکت
گلگهر قصد دارد روند سفارش و خلق آثار هنری و به
خصوصمجسمههایشهریرا ادامهدهد.
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