برنامه :THRIVE MONTGOMERY 2050
برنامه عمومی جدید

اقتصادی پویا ،برابری برای همه ساکنان ،و یک محیط زیست سالم تا
 2050و فراتر از آن

ن میدهد اگر دست به دست
برنامه  ،Thrive Montgomery 2050مصوب شورای بخش ،راهنمایی است که به ما نشا 
هم دهیم و چشماندازی برابر را که به نفع همه ما است محقق سازیم ،آینده بخش مانتگامری به چه شکل در خواهد آمد.
برنامه  ،Thriveبه عنوان نخستین بهروزرسانی جامع برنامه عمومی در حدود  60سال گذشته ،بر اساس آنچه در بخش مانتگامری مقدور
است – و آنچه مقدور نیست – بنا شده است .این برنامه دادهمحور و جامعه-آگاه بر مسائل حیاتی ،همچون برابری نژادی ،نیازهای متنوع
افراد پیاده ،و دغدغههای زیستمحیطی تأکید دارد ،مسائلی که در زمان طرحریزی برنامه عمومی در سال  1964لحاظ نشده بودند ولی در
اجتماع ما و اولویتهای ما جایگاهی انکارناپذیر دارند.
به همین سبب است که اکنون برنامهای جدید و بهروزشده داریم؛ برنامهای برای اعمال تغییرات مثبت پایدار برای امروز و فردای بخش
مانتگامری .برنامه  Thriveمسیری روشن به جلو پیش پای ما میگذارد تا دسترسی به مسکن را افزایش دهیم ،حملونقل عمومی را بهبود
بخشیم ،و کسبوکارها را به شکلی برابر و پایدار تقویت کنیم .با این چهارچوب ،میتوانیم مانتگامریای را بسازیم که بر کوریدورهای قابل
دسترس و چندکاره بنا شده است تا ساکنین ،شاغلین ،و مسافران را به یکدیگر و به منطقه وصل متصل کند.
بیایید برای شکوفایی برنامهریزی کنیم .در کنار هم.

سه نتیجه

سالمت اقتصادی

برابری اجتماعی

سازگاری زیس تمحیطی

ما میخواهیم با پشتیبانی از
کسبوکارهای کوچک و نوآوری در
کسبوکارها ،و نیز جذب و حفظ
نیروی کار باکیفیت و متنوع ،به یک
اقتصاد پویا ،قدرتمند و رقابتی دست
یابیم.

ما میخواهیم فضایی ایجاد کنیم
که در آن همه ساکنین به تساوی به
مسکن ارزان ،غذای سالم ،شغل،
آموزش و بسیاری چیزهای دیگر،
دسترسی داشته باشند.

ما میخواهیم از منابع طبیعی و
مصنوعیمان حفاظت کنیم و بهترین
استراتژیهای موجود برای مبارزه
با تغییرات جوی و کاستن از اثرات
توسعه بر زمین را به کار بگیریم.

ThriveMontgomery.com

اولوی تهای برنامه Thrive Montgomery 2050

بخش مانتگامری مکان فوقالعادهای برای زندگی ،کار و بازی است چون ما برایش برنامهریزی کردهایم! برای تداوم این شکوفایی ،و این
که بخش مانتگامری مکان و جامعهای حتی بهتر از این برای همگان باشد ،باید دوباره تصمیمات بزرگی بگیریم و گامهای شجاعانهای برای
آیندهمان و نسلهای آینده برداریم.
•تمرکز بر رشد مرکز شهرها ،مراکز فعالیت ،و در مسیر کوریدورهای ارتباطی کلیدی—همراه با تسهیالتی برای خدمترسانی به
ساکنین قدیمی و جدید ،در عین حفظ فضاهای باز

ت دادن به برابری نژادی و رقابتپذیری اقتصادی—در سراسر بخش و بهویژه در بخش شرقی (ایست کانتی)
•اولوی 

•تأکید بر پیادهروی ،دوچرخهسواری ،و حملونقل عمومی—برای کاهش ترافیک خودرو ،به حداقل رساندن انتشار آالیندهها ،و
حفظ امنیت همگان در سفرهای شهری
•گنجاندن ارتباطات اجتماعی و سالمت عمومی در برنامهریزی نحوه استفاده از زمین—چرا که شکوفایی فقط توسعه و
ساختوسازهای جدید نیست

•ارتقاء فضاهای عمومی و نیز خصوصی با آثار هنری و فرهنگی—چرا که کیفیت فضا جزئی مهم از کیفیت زندگی است ،و نیز
بخشی مهم از سالمت اقتصادی مشترک به حساب میآید

•هدفگیری پایداری و سازگاری زیستمحیطی مکانمحور—تا رشد در مکانهایی با تراکم باال اتفاق بیافتد و در نتنیجه ذخایر
کشاورزی و فضاهای سبز برای نسلهای آینده حفظ شوند

دستی در کار داشته باشید
در سراسر مسیر تهیه این برنامه ،شورای برنامهریزی مانتگامری ( )Montgomery Planningرویکردی
استراتژیک و متمرکز بر برابری ساکنین داشته است و به همین منظور صدها جلسه و رویداد برگزار کرده
است .اکثر قریب به اتفاق ساکنین بخش مانتگامری با پیشینههای مختلف موافق کانونهای توجه
این برنامه هستند چرا که ساکنین بخش مانتگامری ،با پیشینههای مختلف ،خودشان مستقیماً این
اولویتها را طرحریزی کردهاند.
همزمان با به اجرا درآمدن چارچوب جدید برنامه عمومی ،مشتاق شنیدن نظرات شما هستیم تا مطمئن
شویم که استراتژیهای ما با نیازهای اجتماعات مختلف در جایجای بخش همخوانی دارند.
برای مطالعه متن کامل سند خطمشی ،به  ThriveMontgomery.comبروید.
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