
 

کنگره  نیپنجاه و پنجمگزارش نماینده انجمن طراحان شهری در خانم دکتر نسیم ایرانمنش، حضور 

 (سپتامبر ۱۳تا  ۹ ) در جاکارتا زوکارپیا

تا برگزار شد. این اولین کنگره ایزوکارپ در شرق دور بود و در جاکار ایدر آس( 2019در سال جاری ) زوکارپیکنگره ا پنجاه و پنچمین

بود که  "کالن شهر ها  یورا "کنگره  ینوان اصل. عمی شد انجام (شهرساز یجامعه جهانایزوکارپ )به دعوت شهردار جاکارتا از  که

محور بود که محور چهارم با عنوان  ۷ ینگره دارا. کجاکارتا برگزار گشت لیاز قب یبزرگ یچالش ها و مشکالت شهرها یبا هدف بررس

و  تیهدا رانیمنش از ا رانیا مینسخانم لورنز از لهستان و  ریپ تن از صاحبنظران شهرسازی آقایدو  یتحت داور تیاقتصاد و هو

داشتند و هر کدام با نگرش خود که مربوط به کشور و  یگوناگون یارائه ها مورد اشاره با موضوع نیز مختلف یکشورها. برگزار شد

 . گوناگون مطرح کردند یرا از جنبه ها تیهو یفرهنگ و ارتقا تیو نحوه تقو تیشد مقوله فرهنگ و هو یمنطقه خودشان م

 عبارت بود از: مباحث مطروحهجمع بندی  در خاتمه

مقوله در  نیو فرهنگ و در نظر گرفتن ا تیهو تیتقو 

امر  نیپرداختن به ا یالزم است ول یامر ریاخ یها یشهرساز

 . طلبد یجواب و پرداخت خودش را م ایاز دن ییدر هر جا

ایرانمنش عالوه بر داوری مقاالت ارائه شد، خود  نسیم دکتر

با در نظر  یخیتار یشهرها تیهو یارتقا"نیز مقاله ای  درباره 

عنوان  بهرا  نیقزوشهر  ارائه و  " شهر یسنت رساختیگرفتن ز

 اریبس، به خاطر خاص بودن موضوع نمود ومطرح  ینمونه مورد

 مورد توجه قرار گرفت. هم 

هم مطرح شد که هر کدام به  یگریقاالت ددر کنگره مذکور م

 جادیدغدغه ا  کشور آلمان به . کشورهای مختلف در باره ارتقای هویت و فرهنگ ارائه داشتند. در این زمینه پرداخت یم ینکته خاص

 یکنون یو معمار یشهر یبه اشاعه سنت در خطوط طراح نیکشور چ از. اشاره کرد نیبرل یشهر یشبانه در فضاها یشهر اتیح

مورد تاکید قرار آن  یشناس ییبایز تیفیک یآن و ارتقا یو انتظام بخش یشهر یکشور بنگالدش مقوله اغتشاش نماها ازه شد و پرداخت

ود شهرهای مجاور ارائه شد که مقاله همچنین دو مقاله درباره طراحی شهر جدید با درنظر گرفتن اصالت های غنی محیط موجگرفت. 

 .گردیدکشور ترکمنستان به عنوان مقاله ممتاز انتخاب 

 فعال در کنگره و تهیه و ارسال گزارش تشکر و قدردانی می شود.  خانم دکتر ایرانمنش به خاطر حضوراز  

 هیات مدیره انجمن طراحان شهری

(2019) نسیم ایرانمنش در جاکارتا  


