نقشه راه اجمالی طرح تقویت تعامالت
با شهرهای خواهرخوانده اصفهان

شهروند
دیپلمات

مقدمه
پارادیپلماسییی یییا دیپلماسییی مییوا ی بییه معنییای نقیی

ویرینییی هویییتهییای یرلملییی در رصییه سااسییت خییارجی ل

مشییار ت ونییانت م ی قک ا مرومییت مر ی ی در رصییه رلابییز بییات الملییکت ا اهما ییی ی اینییده در

ییر جهییانی شییدن

برخییوردار اسییت مرومییتهییای میلییی ییه رههییری ل هییدایت شییهرها را در سییه جهییان بییر هییده دارنییدت ا جملییه
مه ی تییریت ایییت هویییتهییای یرلملییی ه ی ند ییه ییه در ال ی هییایی لرای رییاررو هییای رسییمی دللییتهییا در اجییرای
سااست خارجیت به نق ویرینی در نظام باتالملک میپردا ند
امیرل هت نییه دللیت هییا بلریه ایییت شییهرها ه ی ند ییه بیا ی ران اصییلی در مییک ل ی یک ب ییااری ا م یااک ا جملییه یقییرت
ولیودیی هیوا ل مییاز ی یتت مهیاجرتت بامیاریهیای م یریت تهعیا
بیرانهای ا

ل بیی یدال یت جیرای ل جناییات سیا مان یای ییهت

ادی به شمار میویند همیات تیاایرات در نظیام بیات الملیک موجی شیده اسیت تیا دیپلماسیی شیهری بیه

نیییوان جنهیییهای ا پارادیپلماسیییی ظهیییور ل بیییرل یابییید ا نیییون شیییهرداری اصیییفهان درصیییدد اسیییت تیییا بیییا
یییییاری یییییری ت ا دیپلماسییییی شییییهرلندیت ب یییی ری بییییرای توسییییعه دیپلماسییییی شییییهری بنییییا نماییییید
بییرهمات اسییاست اب رییار «شییهرلند دیپلمییات» در یییرلردیت  1399در اداره ییک ارتهاطییات ل امییور بییاتالملییک شییهرداری
اصییییفهان مهییییرح ل اهییییداج پنه انییییه  1ارتهاطییییات میییی ر بییییا شییییر ای خییییارجی (خواهرخوانییییدههییییا)ت
 2شناسییایی ت ییهال ران شییهرلندیت  3توسییعه همرییاریهییای ا
خ وصییی ل دانش ی اههییای اصییفهانت  4ای ی ای

ییادی ل لمییی بییه ترتایی بییا میوریییت بخیی

تعییامالت بییا دس ی اه دیپلماسییی شییور ل  5دس ی اههییای اس ی انی ل در

نهایت شرکیاری دان ت مهارت ل ن رش باتالمللی در تمامی مهمو ههای شهر برای ون تعریف یردید
ایییت اب رییار بییه دنهییا ون اسییت تییا لایید رلابییز خواهرخوانییدیی را رلی مایی ب یی ارد تییا ون دسیی ه ا ت ییهال ران
شییهرلندی ا جملییه تهییارت اسییاتادت دانشییهویانت یعییارن یرهن ییی ل رسییانهایت ایراناییان خییار ا شییور ل غاییره ییه دارای
ب یی رها ل انییا هییای مناسیی ل مهییا بییرای معریییی ل تقویییت جای ییاهت برنیید ل ظریاییتهییای اصییفهان در شییهرهای
خواهرخوانییده ل شورهایشییان ه یی ندت ب واننیید در ییوت بخشییادن بییه ارتهاطییات یرهن یییت هنییریت ا

ییادی ل لمییی

طریات به نش ری بپردا ند
براسییاس تر ا ی یعلییی شییهرهای خواهرخوانییده اصییفهانت ایییت شییهر ییادر اسییت ا ب ی ر پیین منهقییه مه ی جیرایاییایی
جهییان بییرای توسییعه همرییاریهییای یرهن یییت هنییریت ا
ررا ه خواهرخوانده ها در نقی
خالرماانه) ه ند

ییادی ل لمییی بییاتالمللییی بییا طییرجهییای خییارجی بهییره بهییرد

پاونددهنیده اصیفهان بیه اییت منیاطی جهیانی (وسیاات ارلپیات خالرماانیهت ومریریای رتیاتت

فرآیند
اجرایی
براساس برنامیهریی ی هیای صیورت یری یهت اییت اب ریار اداره یک ارتهاطیات ل امیور بیاتالملیک شیهرداری اصیفهان یه بیا
همراری نمایندیی ل ارت امیور خارجیهت ن رسیاوم همریاریهیای لمیی بیاتالمللیی دانشی اههیا ل شیهرع لمیی تیقاقیاتی ل
اتییا با ریییانی اصییفهان بییه نییوان با لهییای اصییلی یرییری ل اجرایییی در دس ی ور ییار ییرار داردت  13سل ییله نش ییت بییا
نییوان «هیی نش ییت خواهرشییهرها» را برییی ار ییرده ل در هرییینت پرلنییده یرییی ا  13شییهر خواهرخوانییده اصییفهان را
رلی ما ی میییی ی ارد پییا

ا ونت یراخییوانی ی ی رده در سییه شییهرت یضییای مهییا ی ل ب ی رهای ونالیییت در راس ی ای

اطییال رسییانی بییه شییهرلندان ل د ییوت ت ییهال ران شییهرلندی بییه هییت نییام در پل فرمییی ییه ا سییوی ایییت اداره ییک
طرامی ل راهاندا ی شیده اسیتت من شیر خواهید شید سیپ،ت شیرایز هیتنیام ننیدیان در ما یهای میورد بررسیی یرار
خواهیید یریییت ل جمعییی ییه شییرایزت ب ی رها ل انییا هییای ارتهییاطی ونهییا ییاربردی ل مفایید تشییخاب داده شییودت بییه
نش ییت خواهرخوانییده مربوطییه ییه نماینییدیانی ا ل ارت امییور خارجییه جمهییوری اسییالمی ایییرانت اداره مییرتهز در ون
ل ارتخانییهت سییفارت ون شییور در ایییرانت انهمییتهییای دلس ی یت سییا مانهییای مییردم نهییاد ل

نا ی مضییور دارنیید د ییوت

خواهنیید شیید تییا بییا نش ی ری مییو ر ل مشییخبت هر ییدام بییه ییین «شییهرلند دیپلمییات» بییرای اصییفهان بیید یردنیید در
نهایییتت پیی ،ا هییر نش ییت(یا مهمو ییهای ا نش ییتهییا)ت برنامییه ا ییدام( )Action Planهمرییاری بییا هییر شییهر
خواهرخوانده تدلیت مییییردد ل همیه یعیارن بیات المللیی اصیفهان ا ی ا دلل ییت غاردلل یی ل شیهرلندیت م یار رلشیت
ارتهاطییات اصییفهانمیییور بییا ایییت  13شییهر را خواهنیید شییناخت ایییت امییر موج ی خواهیید شیید تییا ا لاشییهپییردا ی ل
مییوا ی ییاری در سااسییت خییارجی اصییفهان جلییویاری بییه مییک ومییده ل مهمو ییه نش ی ران بییه صییورت من ییه ل بییا
برنامههای ا دام تدلیت شده رل به جلو ل ای ای

-

مناسهات مر ت نمایند

نظر به اینره شهرداری اصفهان به نیوان دبارخانیه اجراییی اییت اب ریار تعایات یردییده اسیتت اییت دسی اه بیا اخی

نظرات سایر بخی هیای ییو الی رت ت یویری اجمیالی ا مهمو یه ظریایتهیای «شیهرلند دیپلمیات» را بیه ظیرح لییک
ارااه مینماید
 بییدیهی اسییت میورهییای لیییکت صییریا جهییت ارااییه شییمایک اجمییالی ظریاییتهییای همرییاری ل تعییامالت بییاخواهرخواندهها در راررو اب ریار «شیهرلند دیپلمیات» اسیت ل برنامیه ا یدام مناسیهات بیا هیر یین ا  13شیهرت پی ،ا
نش تهای اشاره شدهت تدلیت ل ترماک خواهند شد

شهری،
فرهنگی و

موضوع

گردشگری

ای ی ای مشییار ت شخ ییاتهییای مقاقیییت نهادهییای مییدنی شییناخت ظریاییتهییا ل ایهییاد رابهییه ل توسییعه همرییاری بییا
ل به لیژه انهمیتهیای دلسی ی در راسی ای تعرییف ل اجیرای ایراناان مقیا خیار ا شیور(به لییژه اصیفهانیهیای مقیا
خار ) در مو ههای مخ لف
برنامههای مش رع
مانییهسییا ی بییرای شییرکیاییری مایی یرهن ییی اصییفهان
در هرین ا خواهرخواندهها ل بالعر،
تالشت یعالایت ل مانیهسیا ی بیرای توسیعه صیادرات دانی
ل خییدمات ینییی ل مهندسییی ل توانمنییدیهییای شییهرداری ل
مانییهسییا ی بییرای توسییعه صیینعت یردش ی ری اصییفهان (بییا
لامدهای صنع ی ل خدماتی اصفهان به خار ا شور
ن ییاهی بییر یردشیی ری سییالمتت یردشیی ری میی ههی ل در
نار سیایر اشیرا اییت صینعت) ل جی سیرمایهیی اری در
یعالاییت در مانییه تهلایی ت برندسییا ی مثهییت ل شای یی ه ا
ایت مو ه
النشهر اصفهان در مییاز بیاتالمللیی بیا تمر ی بیر میو ه
همراری ل تهاد تهرباات در مانه با اریابی شهری
یردش ری
بر راری پاونید مایان یعیارن رسیانه ای اصیفهان ل شیهرهای
بری اری رلیدادهای مش رع لر شی
بر یییراری پاونییید مایییان هنرمنیییدان اصیییفهان ل شیییهرهای خواهرخوانییده بییه منظییور مانییهسییا ی بییرای برییی اری
خواهرخوانییده بییه منظییور انهییام پییرل ههییای پژلهشییی ل تورهیییای رسیییانهای ل وشناسیییا ی شیییهرلندان هریییین ا
طرجها با شهر خواهرخوانده خود
همچنات رلیدادهای مش رع
برپایی هف ههای یرهن ی اصفهان در شهرهای خواهرخوانده ل بالعر،

تجاری و
اقتصادی

موضوع
بر ییییراری مانییییه ارتهییییا بییییا اتییییا هییییای با ریییییانی بهره یاری ا ظریات پاوند مایان اتیا بیاتالملیک جوانیان اییران
ل هم ایانشان در شهرهای خواهرخوانده
شهرهای خواهرخوانده
ایهاد یضای دایمی برای به نمای
برییی اری نمایشیی اههییای تخ
در دل منهقه

ی اردن

سییرمایهییی اری مشیی رع در پییرل ه هییای شییهری بییا اسیی فاده
ا توانمندیهای ا ضای اتا های با ریانی

ییی ا توانمنییدیهییای طییریات توانمندیهای تهاری اصفهان

علمی و
دانشگاهی
موضوع
معریی پ ان اک هیای لمیی شیهر اصیفهان توسیز ا ضیای هایات بریی اری برنامیههیای یرهن ییت لمیی ل لر شیی مشی رع بیرای
لمی مقیا در شیهرهای خیواهر خوانیده بیه دانشی اههیا ل مرا ی دانشهویان اصفهان ل شهرهای خواهرخوانده
لمی تیقاقاتی ایت شهرها
مانیهسیا ی بیرای بریی اری تورهیای لمیی یامیابات ا ضیای
های ت لمیی ل دانشیهویان در اصیفهان ل شیهرهای خیواهر
خوانده

معرییی هنیر ل صینعت اصیفهان بیه مرا ی لمیی شیهرهای
خواهرخوانییده ل ای ی ای تعییامالت ل ترددهییای یامییابات بییا
اس فاده ا جالبههای یردش ری اصفهان

انهام مقدمات ر م جهیت ایهیاد ییرلههیای پژلهشیی مشی رع ل
تعامالت لمی بات المللی

معرییی هنیر ل صینعت اصیفهان بیه مرا ی لمیی شیهرهای
خواهرخوانییده ل ای ی ای تعییامالت ل ترددهییای یامییابات بییا
اس فاده ا جالبههای یردش ری اصفهان

امریانسینهی بریی اری دلرههیای ومو شیی مشی رع بیه صیورت هدیمنییدسییا ی پییرل ههییای تیقاقییاتی ارشناسیت ارشناسییی
دلرههای بلندمیدت میدرعدار ل ییا درسهیای ومو شیی مشی رع ارشد ل د یری بیه سیوی پیژله در میو ه خواهرخوانیدههیا بیا
بیییا اسی ی فاده ا ب ی ی رهای  Massive Open Onlineهمرییاری خواهرخواهرخوانییده مربوطییه بییه منظییور ایهییاد بانیین
Courses
اطال ییاتی ل لمییی ار شییمندی بییرای توسییعه همرییاریهییا بییا
شهرهای خواهرخوانده
بریی اری نمایشی اههییای سیارنه در مییک دایمییی نمایشی اههیا بییا ایهاد شهره لمیی یامیابات ا ضیای هایات لمیی شیهر اصیفهان
اسیی فاده ا امرانییات ل ظریاییت دانشیی اههییات همییراه بییا برپییایی ل شهرهای خواهر خوانده
ما یردهای تخ ی در ماشیاه اییت رلییدادها بیا مضیور سیفرا ل
یییا برخییی اشییخا مییرتهز در ایییت مییو ه بییه منظییور ایهییاد ل
ی رش ظریاتهای م ا ر بر ارتهاطات یرا مر ی

