
 

 گزارش سفر گروه معمارنت به زاهدان 

 در ایران غیررسمینشست زاهدان مسابقه طراحی معماری ارتقا تدریجی سرپناه خودساخته حداقل در سکونتگاه 

 زاهدان بازدید از محله شیرآباد

 

 
 

مسابقه طراحی معماری ارتقا تدریجی سرپناه خودساخته حداقل در سکونتگاه  های سایتمحله شیرآباد زاهدان یکی از 

ید از محله د. هیئت اجرایی مسابقه برای برگزاری نشست معرفی مسابقه و ابعاد آن و همچنین بازباشد میایران  غیررسمی

گروه، جزییات نشست و بازخوردهای  های فعالیتاین گزارش شامل  .را تدارک دید روزه سهسفری  در این شهر شیرآباد

 .باشد می آمده دست به

یان این ایران با هدف جلب نظر و توجه معماران و دانشجو غیررسمیاین مسابقه در راستای ارتقای محیطی کالبدی سکونتگاه 

در دستیابی به موفقیت در این زمینه  مؤثرکه یکی از عوامل  دهد میاست، همچنین تجربیات پیشین نشان  گرفته شکلرشته 

صورت گرفته با  های ریزی برنامه. به همین منظور با باشد میجلب مشارکت مردم محل و داشتن نگاهی از پایین به باال  

نمونه برای انجام طراحی و  عنوان به هایی خانهبافت این محله  همکاری شورای محله شیرآباد، بزرگان محل و دفتر تسهیل گری

و اطالعات  ها آن، نما و موقعیت ها پالنشامل  ها آناجرای طرح ارتقا در سطح محله انتخاب شدند که اطالعات معماری 

 خواهد شد.در سایت معمارنت منتشر  ها فیلمو  ها عکسو یا انضمام  شده برداشتنیز  ها آنخانواری 

به  ها خانهکردن این اطالعات با بازدید مجدد از  روزرسانی بهدر این سفر اعضای هیئت اجرایی مسابقه در روز اول اقدام به 

همراه اعضای دفتر تسهیل گری محل نموده و اطالعات را تکمیل کرده و با اهالی محل صحبت کردند. اشتیاق ساکنین محل و 

 های سکونتگاهاین دست از  باوجودآنکهو تقدیر بود.  توجه قابلانجام پروژه بسیار جهت پیگیری و اعضای دفتر تسهیل گری 



محله شیرآباد زاهدان به محالت خطرناک و ناامن شهرت دارند، اما خوشبختانه نوع برخورد ساکنین،  خصوص بهغیررسمی 

  پرداختند. برداری فیلمو  برداری عکسبه انجام فعالیت،  آرامشبه صورتی بود که همه اعضا در  سفیدان ریشرهگذران و 

 

این  از شده ساطع ای رسانهبا توجه به شرایط و موقعیت این سکونتگاه و فضایی که وجود دارد و جو  رسید میبه نظر  عالوه به

مختلف از  های گروهشرایطی فراهم باشد تا  که درصورتیاما حضور افراد غریبه در این نوع از سکونتگاه رایج نیست  ها سکونتگاه

. منظور از فراهم بودن شرایط آن است که هدف شود میتوسط ساکنین استقبال  اتفاقا  این محالت بازدید نمایند 

و  ها خانهجلب شده باشد، در غیر این صورت نفوذ به  ها آنبرای مردم مشخص و اعتماد  ها آنو قصد و منظور  بازدیدکنندگان

 .نمایند میلین سد را ایجاد محالت بسیار مشکل است و خود مردم او

 



ظهر نشستی در  12صبح تا  9از ساعت  1397آبان ماه  6برای برگزاری مسابقه، در تاریخ  شده بینی پیشبا توجه به روند 

در دانشگاه سیستان و بلوچستان با همکاری دانشکده هنر و معماری در سالن معراج دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار شد. 

و اساتید دانشگاه و همچنین مسئولین  شناسی جامعهدانشجویان معماری، شهرسازی و  پرشوراین نشست که با استقبال بسیار 

مختلف اجتماعی، اقتصادی و معماری و  های جنبهشهری از شورای شهر و شهرداری صورت گرفت، مباحثی متفاوت از 

بود تا از اساتید بومی و متخصصان شهری زاهدان  گرفته انجامبه صورتی  ها ریزی برنامهشهرسازی مطرح شد. با توجه به اینکه 

شهری و استانی پیگیری شد و محله شیرآباد نیز با ارائه  های چالشبا  راستا هم دقیقا  شده عنوانشود، مباحث  گیری بهره

 اطالعات آماری و تاریخی معرفی گردید. 

 

 

 

 



در ابتدای نشست خانم مهندس سوسن مومنی به معرفی اهداف، روند برگزاری و شرایط شرکت در مسابقه را ارائه کرده و در 

در این نشست به شرح زیر  شده مطرحموضوعات در این زمینه را عنوان نمودند.  مؤثراز منظرهای مختلف ابعاد ادامه اساتید 

 است؛

 مؤثردر راستای مباحث اجتماعی به ارائه تعاریف پایه مسکن در شهر، عوامل  شناس معهجا، حسین برمحمد عثمان آقای دکتر 

 معرفی نمودند.  تفصیل بهرا  ها آنموجود در  های مسکنو  نشینی حاشیهبر آن و مسائل 

استان سیستان و بلوچستان جهت ارتقا اقتصادی و  های پتانسیلساالری در راستای مباحث اقتصادی به راهکارها و  محمد آقای

 درآمدزایی اشاره نمودند.

در راستای معرفی محله شیرآباد به نحوه در زاهدان مشاور شهر و خانه  مهندسان شرکت مدیر ،س غالمعلی رحیمیآقای مهند

چند دهه گذشته در محله شیرآباد  آماری های دادهو عوامل دخیل در این رخداد با تمرکز بر  نشینی حاشیهمحالت  گیری شکل

 زاهدان پرداختند.

و از ابتدا تا انتهای مراسم را حضور  باشند میاعضای شورای اسالمی شهر زاهدان که از  ، شهرسازبحرپیما عبدالمجید آقای دکتر

اشاره  نشینی هحاشیداشتند در راستای مباحث شهرسازی به شرایط شهر زهدان و گذشته تاریخی آن و عوامل ایجاد محالت 

 نموده و دانشجویان را برای شرکت در مسابقه راهنمایی نمودند.

 های سایت عنوان به شده معرفیو  شده برداشت های خانهدر راستای مباحث معماری  ، معمارسیروسسپیده خانم مهندس 

 .برشمردندرا  ها آنکالت و مسائل مسابقه را معرفی نمودند و مش

از این نشست و ترغیب  دانشگاه سیستان و بلوچستان و دانشگاه آزاد زاهدان دانشکده هنر و معماریحضور و حمایت اساتید 

حضور چند دانشجوی  عالوه بهدانشجویان برای شرکت در مسابقه به مراسم رنگ و بویی انگیزشی و علمی بخشیده بود. 

 ری مسابقه در جهت دستیابی به اهدافشان شد.اران برگزااندرک معماری از تهران در این نشست باعث افزایش امید دست

دانشجویان به همراه هیئت نفر از  50بیش از پس از نشست با هماهنگی صورت گرفته با دفتر تسهیل گری محله شیرآباد 

و تعدادی از دانشجویان دانشگاه آزاد  اجرایی مسابقه و خانم دکتر دادگر مدیر گروه معماری دانشگاه سیستان و بلوچستان

 مسابقه بازدید نمودند.  های سایت عنوان به شده انتخاب های خانهمختلف محله شیرآباد و  های قسمتاز  اسالمی زاهدان

 



 

 

 

مسابقه از نقاط  های چالشحمایت اعضا دفتر تسهیل گری، استقبال ساکنین محله و اشتیاق دانشجویان برای شناسایی 

مسئولین اجرایی مسابقه و همچنین ساکن خانه نکاتی را اشاره کرده و دانشجویان  ها خانهبرجسته این بازدید بود. در هر یک 

 شده عنوانرا پرسیدند. این بازدید سبب شد تا آنچه که در نشست  سؤاالتشاناز نزدیک مسائل و مشکالت را مشاهده کرده و 

 تبدیل گردد.  عینی نمایان شود و مسابقه از حالت تئوری به حالت اجرایی صورت بهبود 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

و با مسئول کتابخانه کامبوزیا مصاحبه ل محله شیرآباد قرار داشت بازدید در روز سوم سفر گروه از کالت کامبوزیا که در شما

در این نوع  ها کاربریو  ها مکان گونه این تأثیرکتابخانه در راستای توانمندسازی کودکان آشنا شدند و به  های فعالیتو با کردند 



این مجموعه در راستای  های فعالیتهنر پویش زندگی دیدن کرده و با  نهاد مردماز سکونتگاه اشاره شد. همچنین از سازمان 

در هر یک  موردتوجه ی نکتهدر محله پی برده شد.  ها آنآشنا شده و به نقش  ها آناقتصادی به  های کمکزنان و  توانمندسازی

حمایت از تولید  های طرح. شود میزنان و کودکان اداره  توانمندسازیاز این دو مکان این بود که توسط زنان و در راستای 

تا چه حد از  تواند میبود که  توجه قابلاز موارد  گیرد میو نهادها انجام  ها سازمانزنان بلوچ که توسط  دستی صنایعایرانی و 

 کنین این محله بکاهد.مشکالت اقتصادی سا

 

 

و امید است تا این سفر دستاوردهای ارزشمندی را برای گروه و دانشجویان معماری به همراه داشت  رسد میبه نظر  درمجموع

محسوب شود  تواند میبقیه مراحل برگزاری مسابقه نیز با همین کیفیت ادامه یابد. آنچه که از نقاط عطف این مسابقه 

که سبب ایجاد انگیزه برای متخصصین بومی و  باشد میبه شهرهای غیر از تهران  ها نشستو  ها سایتانتقال تمرکززدایی آن و 

 تواند میو البته برگزاری رویدادهای مختلف در هر یک از شهرها  شود میرویدادهای جدید در شهرهای مختلف  سازی فراهم

را نمایان سازد و رونق اقتصادی را به همراه آورد. گردشگر  جذب های پتانسیلبستری برای دیده شدن این شهرها گردد و 

برای گردشگر  تواند میوجود دارد  دستی صنایعکه در نوع لباس، تزیینات و  هایی تفاوتاستان سیستان و بلوچستان با توجه به 

 داخلی و خارجی جالب باشد.

 

 

 


