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بوروس ترکی�ب از شهر و روستا، تاریــــخ، حال و آینده است. در این چشم انداز، بوروس آینده را 

توصیف یم کنیم.

 منحرص به فردی داریم، 
گ

 و کار یم کنیم و با هم مواجه و آشنا یم شویم، ویژ�
گ

ما که در بوروس زند�

ز با هم. همکاری میان ساکنان، کمون، بخش صنعت و تجارت، دانشگاه و  توانا�ی انجام همه چ�ی

جامعه مد�ز در تمایم این چشم انداز نفوذ کرده و آن را خاص یم کند. ما با هم این چشم انداز را 

ک یم توانیم آن را برای همه ما و برای نسل های آینده به واقعیت  شکل داده ایم و با تالش مش�ت

تبدیل کنیم.

این چشم انداز بوروس آینده است. 

چشم انداز بوروس آینده
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حوزه های این چشم انداز
مراقبت از هم و محیط زیست 

یم.  در بوروس، ما مسئولیت رفتار با یکدیگر و محیط زیست خود را با توجه و دلسوزی به عهده یم گ�ی
 یم کنیم. پایداری اجتمایع، 

گ
امون و با دیگر انسانها زند� ، دنیای پ�ی  با طبیع�ت غ�ز

گ
ما در هماهن�

اقتصادی و زیست محییط اساس انتخاب ها و تصمیمات ما هستند. دیرپا�ی جامعه، اقتصاد و محیط 
زیست ما پایه های تمام انتخاب ها و تصمیم های هستند.

ز حال، همه فرصت های برابر  اینکه مردم در بوروس متفاوت هستند یک نقطه قوت است. در ع�ی
 غ�ز 

گ
 ساکنان حمایت یم شود تا بتوانند یک زند�

گ
، از هم�

گ
ایط زند� دارند. رصف نظر از سن و �ش

 توسعه جامعه ما مشارکت 
گ

داشته باشند. همه افراد در بوروس مهم هستند و یم توانند در چگون�
� را در قبال یکدیگر یم پذیریم. داشته باشند. ما با ابراز اعتماد و دعوت به گفتگو، مسئولیت مش�ت

ما با استفاده مجدد و بازیافت و مدیریت منابع انرژی و منابع طبییع به شیوه ای پایدار 
 

گ
یم. همه ما از وابست� ک خود در برابر محیط زیست را به عهده یم گ�ی مسئولیت مش�ت
امون خود آگایه و بینش داریم.  متقابل میان شهر و روستا، مردم، طبیعت و دنیای پ�ی
ی دوچرخه با  ز و یا بکارگ�ی به سطح محیل، استفاده از وسایل نقلیه عمویم، پیاده رف�ت

ز بتوانیم سفرهای  امون خود آسان است، اما همچن�ی هدف کم�ت آلوده کردن هوا و آب پ�ی
ز از نظر آب و هوا�ی هوشمندانه کنیم. طوال�ز تر را ن�ی
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یک بوروس امن و زیبا
ت داریم به آنچه   و کار یم کنیم و با هم معا�ش

گ
بوروس یک مکان خوب و امن است. ما که در اینجا زند�

 روزمره نیاز داریم نزدیک هستیم.
گ

که در زند�

ز و  ز الملیل یم دهد. محیط های تم�ی های خیابا�ز به بوروس ظاهری پر هیجان توجه ای ب�ی مجسمه ها و ه�ز
ک شهر  احساس رضایت در شهروندان ایجاد کرده و به ایم�ز آن یم¬افزاید. شیک در فضاهای مش�ت

ما مناطق مسکو�ز خود را با هم شکل یم یم دهیم دهیم یم کنیم و در �تا� بوروس خانه ها�ی وجود 
ز گوناگون است. در اینجا خدمات، فعالیت های اوقات   و سن�ی

گ
ایط  مختلف زند� دارد که مناسب �ش

 و کار یم کنند 
گ

کت ها و مراکز کار و نزدی� به طبیعت را در جا�ی که مردم در آن زند� فراغت، فرهنگ، �ش
یم یابید.
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فرصت ها و شجاعت رشد و توسعه 
های جدید را داریم. در اینجا  در بوروس، ما خالق هستیم و شهامت فکر کردن و عمل کردن در مس�ی

تحقق ایده ها و رویاها آسان است.

آموزش با کیفیت باال از پیش دبستا�ز تا دانشگاه باعث رشد مردم و جامعه یم شود. به لطف همکاری 
، آموزش های جذا�ب در همه سطوح  ز کمون ها، دانشگاه ها، بخش صنعت و تجارت و جامعه مد�ز ب�ی
 

گ
وجود دارد. فرصت های خوب برای تحصیل به مردم بوروس این فرصت را یم دهد که در تمام زند�

ند. رشد و توسعه یافته و یاد بگ�ی

ا�ث از صنعت نسا�ب و تجارت است. ما در فناوری زیست محییط و فناوری  توسعه بوروس بر پایه م�ی
اطالعات و دیجیتایل شدن در صدر هستیم، و جرات �مایه گذاری در حوزه های جدید را داریم. 

ومند پیش روی به جلو، این فرصت را ایجاد یم کند که انسان از دان�ش  وسعت صنایع و یک روحیه ن�ی
که در اینجا وجود دارد استفاده و به عنوان یک فرد رشد کند.
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بوروس محل تجمع مردم
در بوروس مکان های زیادی برای دیدار با یکدیگر در بیش�ت ساعات شبانه روز وجود دارد. در بوروس ما 

برای مهما�ز های روزمره چه خودجوش چه برنامه ریزی شده به دیدن هم یم رویم.

بسیاری از مکان های مالقات، مکان های عمویم ما هستند که در شهر و حومه آن قرار دارند و یا به 
ه وسییع از فرهنگ، طبیعت  صورت مجازی هستند. در اینجا شما این فرصت را دارید که به راح�ت گس�ت

زیبای ما را تجربه کنید، ورزش کنید و با افراد دیگر دیدار کنید.

ز الملیل مورد توجه واقع شده اند، بوروس  جلسات و رویدادهای بزرگ، که بسیاری از آنها در سطح ب�ی
را به عنوان شهر جلسات و رویدادها نام آور کرده اند.

 است.
گ

کت در  جلسات یک روش زند� در بوروس �ش



چشم انداز آینده بوروس دارای چهار حوزه است: 

مراقبت از هم و محیط زیست 	 

یک بوروس امن و زیبا	 

فرصت ها و شجاعت رشد و توسعه	 

بوروس محل تجمع مردم	 

این چشم انداز توسط شورای شهر بوروس تایید شده است و متعلق به همه کسا�ز است 
 و کار یم کنند.

گ
که در بوروس ساکن هستند و زند�

boras.se/vision

دف�ت مدیریت شهری
Kungsgatan 55 :نشا�ز مراجعه حضوری  Borås 80 501 : نشا�ز پس�ت

تلفن: 00 70 35-033 )تلفنخانه(  ایمیل boras.stad@boras.se   وبسایت 
 www.boras.se


