
تصور در بارٔە بوروس 
آینده

DARI



 رسامی: ایدا بروگرین
Stadsledningskansliet Kommunikation, 2021 :ترتیب و تنظیم 



3

w

بوروس یک شهر و روستا، گذشته، حال و آینده است. در این تصور به 
تعریف بوروس آینده می پردازیم.

مایان که در بوروس بودوباش، اشتغال و تالقی داریم از یک توانایی بی 
نظیر برخورداریم تا دست به دست هم داده به ایجاد اتفاقات بپردازیم. 

همکاری میان باشنده گان، کمون، سکتور خصوصی، اکادمی و جامعه 
مدنی تمامی این تصور را یکپارچه و ممتاز میسازد.  ما این تصور را 

مشترکاً پدید آورده ایم و ما میتوانیم دست به دست هم داده آنرا برای نفع 
همه ما و نسل های آینده خویش به واقعیت تبدیل کنیم.

تصور در بارٔە بوروس آینده اینست.

تصور در بارٔە بوروس آینده



4

زمینه های تصور

مراقبت از همدیگر و محیط زیست 
در بوروس ما از روی احساس مسئولیت با همدیگر و محیط زیست خویش به مهربانی رفتار می 

نماییم. ما در هماهنگی با یک طبیعت غنی، اطراف و سایر همنوعان خویش زندگی میکنیم. انتخاب 
ها و تصامیم ما بر مبنای پایداری اجتماعی، اقتصادی و نگهداری از محیط زیست استوار می باشند.

اینکه باشنده گان بوروس باهم فرق و تفاوت دارند، از نقاط قوت ماست. در عین حال همه انسان 
ها از شرایط و فرصت های یکسان برخوردارند. باشنده گان بوروس، صرف نظر از سن و سال و 

وضعیت زندگی شان، از حمایت و کمک الزم در جهت گذراندن یک زنده گی پرمایه و باسعادت بهره 
مند می شوند. همه باشنده گان بوروس مهم اند و می توانند در تصمیم گیری های جمعی که به خاطر 
توسعه و پیشرفت جامعه ما گرفته می شود، سهیم و دخیل باشند. با ابراز اعتماد باالی همدیگر و باز 

گذاشتن باب مذاکره، ما مسئولیت در برابر همدیگر را مشترکاً می پذیریم.

ما با استفادٔە مجدد و دوران دوباره اشیای مستعمل و استفاده از منابع انرژی و ثروت های طبیعی 
به یک شیوه پایدار، مسئولیت حفاظت از محیط زیست را مشترکاً بدوش می گیریم. تصور و روحیه 
وابستگی متقابل میان مناطق شهری و روستایی، انسان، طبیعت و دنیای اطراف در همه ما موجود 

است.  با استفاده از ترانسپورت عمومی، پاه پیاده و با بایسکل به آسانی می توان از محل به محل 
دیگری رفت و آمد کرد ولی سفرها به مناطق نسبتاً دورتر را می توانیم به شیؤە که تأثیرات ناگوار بر 

اقلیم نداشته باشد، مساعد سازیم.
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یک بوروس امن و زیبا
بوروس یک محل زیبا و امن است. ما باشنده گان بوروس که در اینجا زنده گی، کار و باهم تالقی و 

اختالط می کنیم، آنچه را که در زنده گی روزمره به آن نیاز داریم، در دسترس داریم.

مجسمه ها و هنرهای خیابانی توجه هیجان انگیز خارجی و بین المللی را به بوروس جلب می کند. محیط 
های پاکیزه و زیبا در خانه مشترک ما یک فضای خوشایند و خاطرجمعی را بوجود می آورد.

ما مناطق مسکونی خویش را باهم طراحی می کنیم و در سراسر بوروس مسکن هایی وجود دارند 
که برای وضعیت مختلف زندگی و سن و سال مختلف سازگار و مناسب می باشند. در اینجا خدمات، 

سرگرمی های اوقات فراغت، سرگرمی های فرهنگی، تشبث ها و نزدیکی به طبیعت وجود دارد که در 
آن انسان ها به زندگی و کسب و کار خویش ادامه می دهند.
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امکانات و جسارت انکشاف
ما باشنده گان بوروس خالق بوده و جسارت اندیشیدن و استعداد به اجرا گذاشتن مفکوره های ابتکاری 

و نوآور خویش را داریم. تحقق بخشیدن به اندیشه ها و رویاها در اینجا آسان است.

تحصیالت باکیفیت از سطح کودکستان گرفته تا سطح دانشگاه موجب رشد و انکشاف انسان ها و جامعه 
می شود. در نتیجه همکاری موثر میان کمون، دانشگاه، سکتور خصوصی و جامعه مدنی، تحصیالت 

جذاب در همه سطوح در دسترسی عالقمندان قرار دارند. امکانات خوب تحصیلی، زمینه رشد و 
انکشاف و فراگیری دانش در تمام مراحل دوره زنده گی را برای باشنده گان بوروس فراهم می سازد.

انکشاف بوروس بر پایٔه سابقٔه طوالنی در بخش نساجی و تجارت استوار است. ما در بخش تخنیک 
محیطی، تخنیک اطالعاتی و دیجیتل سازی پیشگام بوده و جرأت سرمایه گذاری در سکتورها و حوزه 

های جدید را داریم.

گسترده گی سکتورهای فعال در بوروس و روحیٔه قوی کارآفرینی امکانات و فرصت های استفاده 
از دانش و مهارت های که در اینجا قابل دسترسی است و فرصت رشد و انکشاف بعنوان یک فرد را 

میسر می سازد.

Människor möts i Borås
 I Borås finns gott om platser för människor att mötas under dygnets flesta timmar. I Borås

.möts vi till vardags och till fest, spontant eller planerat

 De många mötesplatserna är våra offentliga vardagsrum som finns i stad, på landsbygd och
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بوروس بعنوان یک محل اختالط و تالقی مردم
 در بوروس مکان های زیادی وجود دارند که در آن زمینه برای گردهمایی و اختالط مردم در اکثر 

ساعات شب و روز مساعد می باشد. در بوروس ما در زنده گی روزمره و برای برگزاری جشن ها، چه 
غیر منتظره و چه برنامه ریزی شده، گردهم می آییم.

مکان های زیادی تالقی و اختالط که در شهر، روستا و در فضای دیجیتل وجود دارند، خانه مشترک و 
عمومی ماست. در اینجا زمینه برای لذت بردن از گسترٔه متنوعی از سرگرمی های فرهنگی، نظاره های 

زیبای طبیعی ما، فعالیت های ورزشی و نشست و برخاست با افراد دیگر مساعد می باشد.

جلسات و رویدادهای بزرگ که بسیاری از آن توجه در سطح بین المللی را جلب کرده اند، بوروس را 
بعنوان یک شهر گردهمایی و رویدادها روی نقشه قرار می دهد.

در بوروس گردهمایی یک طرز زنده گی است.



تصور در باره بوروس آینده دارای چهار انگاره است:

مراقبت از همدیگر و محیط زیست	 
یک بوروس امن و زیبا	 
امکانات و جسارت انکشاف	 
بوروس بعنوان یک محل اختالط و تالقی مردم	 

این تصور توسط شورای شاروالی بوروس پدید آورده شده است و به همه افرادی که در 
بوروس بودوباش، گشت و گذار و اشتغال دارند، تعلق می گیرد.

boras.se/vision
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boras.stad@boras.se شمارٔه تیلفون 35-033 70 00 )مرکز تیلفون( ایمیل
boras.se وبسایت


