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چهارمین کارگاه-مسابقه ى قوام الدین شیرازى با عنوان رود–
به  و هفت شروع  نود  اردیبهشت ماه  ابتداى  از  خانه ى خشک 

کار کرد.
میان  تعامل  و  ُگفتمان  ایجاد  بر  دوره،  این  اصلى  تمرکز 
با  معمارى،  جامعه ى  و  کشور  زیست  محیط  فعاالن  جامعه ى 
رویکرد به تغییرات اقلیمى ایران و بحران هاى زیست محیطى 

پیش روى سرزمین ایران قرار گرفت.
برنامه هم چون سه دوره ى گذشته، به همت سازمان  این 
معمارى  تخصصى  گروه  و  فارس  ساختمان  مهندسى  نظام 
شهر  اسالمى  شوراى  و  شهردارى  پشتیبانى  و  حمایت  با  و 
شیراز، دفتر فنى استاندارى، حوزه ى هنرى انقالب اسالمى و 
همراهى بخش خصوصى شامل تولیدکنندگان، سرمایه گذاران 
و بازرگانان استانى در جلوى خاِن باغ عفیف آباد که به همین 
برگزار  است،  نام گذارى شده  قوام الدین شیرازى  مناسبت گذر 

گردید.
آموزش  به  پرداختن  ضمن  دوره،  این  هدف  مهم ترین 
صحیح معمارى به جامعه ى جوان این رشته، عبور از مرزهاى 
بحران  در حل  نوین  و  راه حل هاى جدید  تجربه ى  و  معمارى 

محیط زیست بود.
از میان بیست گروِه مربیان که بر اساس فراخوان اولیه و 
پیشنهادهاى  و  نام کرده و مدارك  ثبت  تنظیم شده،  بیانیه ى 
خود را ارائه کرده بودند، هشت گروه به وسیله ى هیأِت انتخاِب 

اولیه، برگزیده شده و با ایشان قرارداد منعقد شد.
پس از آن، شرکت کنندگان از طریق وب سایت نسبت به 

ثبت نام و انتخاب مربى مورد نظر خود اقدام کردند.
8 گروه، مربیاِن هدایت و بیش از یک صد کارآموز معمارى 
پس از 5 روز برنامه ى فشرده ى آموزشى، طرح هاى پیشنهادى 

چهارمین کارگاه مسابقه ى طراحى و ساخت
قوام الدین شیرازى- شیراز، اردى بهشت 1397
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خود را براى اجرا در جلوى خان باغ 
گروه ها  این  کردند.  ارائه  آباد  عفیف 
از  اجرایى  مقدمات  تهیه ى  پس  از 
تاریخ 15 تا 24 اردیبهشت  ماه ساخت 
که  کردند  آغاز  را  خود  پروژه هاى 
نهایتًا در روز 25 ام، هیأت داوران که 
یک  و  حرفه اى  معماران  از  متشکل 
متخصص حوزه ى محیط زیست، به 
نقد و بررسى آثار و انتخاب پروژه ى 
معمارِى  گروه  طرح  پرداختند.  برتر 
عنوان  به  «دارپیچ»،  عنوان  با   531
طرح برتر از نگاه داوران انتخاب شد.

برنامه هاى  به  نمایشگاهى  و  جنبى  بخش  دوره،  این  در  هم چنین 
کارگاه مسابقه افزوده شد که شامل نمایشگاه مصالح و فناورى هاى نوین 
ساختمان و اجراى برنامه هاى فرهنگى در جلوى خان باغ عفیف آباد بود، 

که با اقبال حوزه ى عمومى و فعاالن صنعت ساختمان مواجه گردید. 
سوم  دوره ى  هم چون  دوره،  این  اصلى  فعالیت هاى  از  دیگر  یکى 
با  بود.  عصرگاهى  سخن رانى هاى  و  تخصصى  نشست هاى  برگزارى 
از  پنل ها  اعضاى  و  رویداد، تالش شد سخن رانان  این  موضوع  به  توجه  
گرایش هاى مختلف معمارى و محیط زیست تا فعاالن حوزه هاى شهرى 

حضور  شوند.  انتخاب  متخصصان  و 
فعال  و  دانشمند  سرشناس،  افراد 
شهرسازى،  معمارى،  حوزه هاى  در 
 IT، Start زیست،  محیط  اکولوژى، 
جذاب  بسیار  را  بخش  این   up

ارتباط  اهمیت  و  کرد  آموزنده  و 
معمارى  جامعه ى  شده ى  فراموش 
از موضوع هاى بحرانى و  با بسیارى 

به روز دنیا را گوشزد کرد.
و  تأثیرگذار  بخش هاى  دیگر  از 
آموزنده ى چهارمین کارگاه مسابقه ى 
چهار  برگزارى  شیرازى،  قوام الدین 
این  بود.  شیراز  بحرانِى  و  مهم  موضوع هاى  با  شامگاهى  تخصصى  پنل 
برنامه با حضور پرشور متخصصان و فعاالن حوزه ى معمارى و شهرسازى، 
اعضا و مشاوران، شهردار منطقه و مشاوران شهردارى شیراز برگزار شد و 
بى پرده و شفاف، دغدغه هاى شهروندان و متفکران را در رابطه با مسایل 
نگران کننده ى شهر شیراز، بیان کرد. مسایلى هم چون تخریب و آینده ى 

باغات، بافت تاریخى و بلندى هاى شیراز. 
هم چون دوره هاى گذشته، مهم ترین ویژگى این کارگاه، مسابقه ى دو 
ارتباط  و  مردم  حضور  بود.  جمعى  کار  موفقیت  و  اجتماعى  بُعد  موضوع 
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ایشان با موضوع رویداد، طراحان، آثار و دست اندرکاران؛ بسیار جذاب و 
مؤثر است. هر نفر، یک مشارکت کننده در این رویداد شهرى به حساب 
مى آید و ضمن لذت بردن از این رویداد شهرى، پیام آن را که حاوى شور، 
نشاط اجتماعى و دغدغه هاى فرهنگى و زیست محیطى هست را، منتشر 

خواهد کرد.
از سوى دیگر، مشارکت و همکارى مدیران شهرى و سازمان ها با تیم 
بود.  جمعى  و  گروهى  کار  از  موفقى  نمایش  مسابقه،  کارگاِه  این  اجرایِى 
موضوعى که به عنوان نقطه ى ضعف در اکثر پروژه ها به شمار مى رود، در 

این جا به نقطه ى عطفى تبدل شد. 

امیرحسین جمشیدى دبیر شوراى سیاست گذارى،  این دوره، دکتر       در 
مهندس عبدالوهاب زنگنه دبیر کارگاه مسابقه، مهندس مهدى پیروى دبیر 
عبارت  داوران  هیأت  و  بودند  علمى  دبیر  داورى  مهران  مهندس  و  اجرایى 
بودند از آقایان مهندسان: محمدجعفر کاشف، فرهاد احمدى، حمید عرفانیان 
بودند  عبارت  اجرایى  کمیته ى  و  میررمضانى  مزدك  و  امتیاز  علیرضا  جم، 
زهرا  مهندس  نمایشگاهى،  و  جنبى  بخش  مدیر  باقرى  پوریا  مهندس  از: 
سایر  و  دبیرخانه،  مسئول  جوکار  مهناز  مهندس  رسانه اى،  مدیر  امیدبخش 
بهجت حقیقى،  حسن  مهندسان:  از  بودند  عبارت   اجرایى  کمیته ى  افراد 
بهنام زارع، اسماعیل احمدى، محمد دارابى، زهرا نوربخش اردکانى، علیرضا 
سارا  نداف،  هلن  بلغارى،  فرخنده  جهانلو،  یدملتیان، صبا  اردالن  صدق آمیز، 
تارخ، پریسا برازنده، زهرا خواجه فرد، پیر محمدوى، نسرین راهى، سید مهدى 
نادرى فر،  حسین  محمد  دهقان،  مجید  صفرى،  محمدرضا  سادات شجاعى، 

محمدجعفر نامدار، امید پورحسینى، نجمه مساعدى.


