برنامهریزی همگانی برای آینده .در کنار هم.

زمین هسازی برای تداوم پیشرفت
مونتگومری کانتی در  30سال آینده

«برنامه جامع مونتگومری کانتی» طرح کلی و سند سیاست راهبردی برای رشد و پیشرفت آینده آن است« .اداره برنامهریزی
مونتگومری کانتی» در حال بهروزرسانی «برنامه جامع» با عنوان « Thrive Montgomery 2050پیشرفت مونتگومری تا »2050
است .برنامه بهروزرشده شامل پیشنهادها و اقدامات عمومی و داده-محور در زمینه کاربری زمینها ،تامین مسکن ،حملونقل،
ط زیست ،عدالت ،طراحی ،هنر و فرهنگ ،پارکها و فضای سبز و اقتصاد است .پیشنویس برنامه عملی
محی 
 Thrive Montgomery 2050در  24سپتامبر برای نظرخواهی عمومی منتشر خواهد شد .این سند شرح مختصری درباره پیشنهاد
«اداره برنامهریزی مونتگومری» در مورد زمینهسازی برای تداوم پیشرفت مونتگومری طی  30سال آینده ارائه میکند.

چش مانداز Thrive Montgomery 2050

در سال  ،2050مونتگومری کانتی مکانی پویا و خوشایند خواهد بود که امکان پیشرفت همه افراد با دسترسی برابر به مسکن
مناسب ،غذای سالم ،امکانات برای فعالیت بدنی ،پارک و فضای سبز ،اشتغال ،خدمات آموزشی و امکانات مختلف
حملونقل فراهم خواهد بود .مونتگومری کانتی که دیگر جامعه حاشیهای نیست ،از نظر جمعیت ،شرایط زندگی و کار،
امکانات حملونقل و منابع طبیعی و مصنوعی تنوع چشمگیری دارد .افراد از سراسر دنیا این کانتی را برای زندگی ،کار،
پیشرفت و گذراندن عمر انتخاب کردهاند.
این الگوی رشد و توسعه پایدار مزایای بسیاری برای مونتگومری کانتی دارد و این کانتی را به مکانی با ویژگیهای زیر تبدیل
کرده است:
•شهری
•دستیافتنی ،ارزانقیمت و
مناسب
•بهرهمند از ارتباطات اجتماعی

•فعال
•ایمن
•جامع
•منعطف

•سازگار
•رقابتی
•الهامبخش

هدف  -سه نتیجه اصلی
سالمت اقتصادی
ما قصد داریم با جذب و حفظ
کارفرمایان بزرگ ،تداوم تقویت
پردیسهای فدرال ،پشتیبانی از
کسبوکارهای کوچک و نوآوری ،و
جذب و حفظ نیروی کار باکیفیت و
متنوع ،اقتصاد کانتی را رقابتی ،پویا
و قدرتمند کنیم.

ThriveMontgomery.com

عدالت
ما میخواهیم کانتی خود را به مکانی
تبدیل کنیم که همه مردم آن از
دسترسی برابر به مسکن مناسب،
غذای سالم ،شغل ،امکانات
حملونقل ،خدمات آموزشی و...
برخوردار باشند.

سازگاری زیس تمحیطی
ما باید از بهترین راهبردها برای
مقابله با تغییرات اقلیمی و کاهش
تاثیر تغییرات برنامهریزیشده و
رویدادهای غیرمترقبه و حفظ منابع
طبیعی بهره بگیریم.

MontgomeryPlanning.org

زمین ههای اصلی

بر اساس رایزنیهای عمومی ،مصاحبه با کارشناسان ،و تحلیل و پژوهش ،برنامه  Thrive Montgomery 2050به چالشهای
پیش روی مونتگومری کانتی و برنامهریزی برای پیشرفت آن از طریق تعیین اهداف ،سیاستها و اقدامات مرتبط با این
زمینههای اصلی ،میپردازد:
تحول محالت تک-خانواری در نزدیکی

مسیرهای ترانزیت.

الگوی مختصر توسعه/زندگی شهری.
کریدورها زمینهساز پیشرفت جدید هستند.

کانتی متنوع.

توقف برنامهریزی برای خودروها.

دفاع از اهمیت مکانی.

توقف انتشار گازهای گلخانهای.

راهکارها و راهبردهای منطقهای.

مسکن مناسب برای همه سطوح درآمدی.

 Thrive Montgomery 2050حاوی هشت فصل است که همگی با این سه نتیجه ارتباط دارند.
برای کسب اطالعات بیشتر به  ThriveMontgomery.comمراجعه کنید.

طراحی ،هنر

و فرهنگ

جوامع کامل

رشد متنوع و
سازگارپذیر

محیط زیست سالم

و پایدار

یکپارچگی

سالمت
اقتصادی

ارزانی و
دسترسیپذیری

برابری
اجتماعی

سازگاری
زیستمحیطی

اقتصاد
منعطف

حملونقل ایمن و
کارآمد

مشارکت در ساختن آینده

برای کسب اطالعات بیشتر درباره روش ارائه بازخورد در زمینه پیشنهادهای مربوط به

 Thrive Montgomery 2050از طریق ایمیل یا نظردهی مجازی در جلسه عمومی «هیات برنامهریزی
مونتگومری در نوامبر  ،2020بهThriveMontgomery.comمراجعه کنید .با کارکنان «اداره
برنامهریزی مونتگومری» درباره  »Thrive Montgomery 2050گفتگو کنید.301.495.4650 :

ThriveMontgomery.com
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