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را ثبػث ٍ ثبًی کلیِ  ًَػی آى ّوِ ثِکِ  ثب ایيٍ اعت ّبعت هَرز اؽبرُ چپ ٍ راعت  عبل ًَلیجزالیغنهغئلِ 

اهب ثبیس گلت کِ  .سکٌٌ هیی ثزآٍرز زار عزهبیِ جسا اسًَػی  ثِرا  آى ٍلی ،زاًٌس هی هؾکالت ٍ هغبئل ثؾزیت

اعبط  ؼجن ایي هبًَى .عزهبیِ اعتػولکزز  ی جبری زر پزٍعِّبی  ی راثؽِ کٌٌسُ ثیبى چٌبى ّن هبًَى ارسػ

زار  ػٌَاى صبحت ًیزٍی کبر ٍ عزهبیِ یؼٌی کبرگز ثِ ،اعت ثیي کبر ٍ عزهبیِ ی زاری راثؽِ جبهؼِ عزهبیِ

ؽَز. هبًَى  اػ ثزای هجبزلِ ٍ تْیِ هبیحتبجؼ ظبّز هی ییعزهبیِ اعت. زر ثبسار ّزکظ ثب زارا ػٌَاى صبحت ثِ

یبثس کِ ثٌبثز هَهؼیت  ی هیزار زر ثبسار کبالی عزهبیِ عت.ّبی ثزاثز ا هجبزلِ کبالّب ثب ارسػ ،حبکن ثز ایي ثبسار

جب ًِ تَظیح هبًَى هشز ٍ ًِ  ثحث هي زر ایي ًوبیس. هیارسػ ایجبز  ،اػ زٍ ٍ یب چٌس ثزاثز ارسػ ذَز کبرگیزی ثِ

ّبی  ثزذالف ًظز ایسئَلَگکِ هبًَى ارسػ هبرکظ اعت  ثز گذاؽتيتأکیس، كوػ اعت حتی هبًَى ارسػ

. ؼجن ایي هبًَى، ارسػ ٍ ارسػ اظبكی صزكبً حبصل ، ّیچ تـییزی ًکززُ اعتچپچِ چِ راعت ٍ  ،ثَرصٍاسی

آٍرز ٍ  ٍجَز هی ؽَز. کبرگز ثب صزف چٌس عبػت ّشیٌِ زعتوشز ذَز را ثِ کبر اعت ٍ زر پزٍعِ تَلیس ذلن هی

 ؽَز. زاراى هی ثویِ عبػبت کبر اٍ صزف ایجبز ارسػ اظبكی ٍ یب عَز کبركزهب ٍ هبثوی عزهبیِ

کٌس ٍلی کبركزهب  کبرگز ارسػ کبر ذَز را کِ ثزاثز ثب ّشیٌِ هؼبػ اٍعت، توبهبً زریبكت هی ،ؼجن هزارزاز ثبسار

عبػبتی کِ  ؼی تؼسازثزای توبم رٍس ذزیسُ اعت، هبزر اعت کبرگز را ؼجن هزارزاز را کِ ًیزٍی کبر اٍ  زلیل آى ثِ

رز ٍ زر ًتیجِ کبرگز اظبكِ ثز عبػبتی کِ صزف ر ٍازاکب هوکي اعت ٍ ؼجن رٍیِ جبری زر آى جبهؼِ ٍ سهبًِ، ثِ

ثزای یک رٍس اعت، کبر ذَاّس کزز. اگز زر اثتسای اٍ هشزػ کِ ّوبى ٍعبئل سًسگی  تَلیس ارسػ ثزاثز ثب زعت

عبػتِ ٍ یب ثیؾتز ثزای تَلیس ٍعبئل هؼبػ ذَز ثَز ٍ هبساز ثز ایي  زاری کبرگز هججَر ثِ کبر ؽؼ زٍراى عزهبیِ

ى ثب رؽس ٍعبئل تَلیس ٍ رؽس ثبرآٍری کبر ؽبیس زر یک ٍ یب اکٌَ ، کزز زار هجبًی کبر هی عبػبت را ثزای عزهبیِ

 کٌس. ٍ هبثوی عبػبت را هجبًی کبر هی ػت هبزر اعت ایي کبر را ثکٌسزٍ عب

 یبكتِ ٍ اکٌَى زیگز زٍراىزاری تـییز  ّبی چپ ٍ راعت ثَرصٍاسی ایي اعت کِ عزهبیِ ثحث ایسئَلَگ ػوَهبً

اثشارّبی تَلیس ٍ  پیؾزكتجش  ثِ چِ تـییزی صَرت گزكتِثبیس پزعیس .عپزی ؽسُ اعت. هَرز تَظیح هبرکظ 

اعت. یؼ یبكتِ اعت ٍ ًزخ آى ًجَهی ؽَز كوػ زر هوسار اكشا ای کِ تَلیس هی ارسػ اظبكی ؟ًزخ اعتثوبراكشایؼ 

ّبی تَلیس  رؽس ًوَزُ اعت. حَسُ ی اعت اهب ػوستبً زر هوسارحبل کِ کیل زاراًِ زرػیي گغتززگی تَلیس عزهبیِ

ی  ًِ اًجَِّ ،ثیٌین کِ ًِ پزٍلتبریب هززُ اعت ی، هكبصلِ ثگیزین هحَر تز ؽسُ اعت ٍ اگز اس تلکز ؿزة گغتززُ

ایي ًَع  ،زر ًتیجِ ؛زاری اعت چیشی جسا اس عزهبیِ جبی اٍ را گزكتِ اعت ٍ ًِ اهپزیبلیغن ٍ ًَلیجزالیغن زیگزی

ٍ ٌَّس ّن  ٍجَز زارز  گغتززُثِ ؽکلی تَاًس سهیٌِ اًحزاكبت سیبزی ؽَز. ٌَّس ّن ؼجوِ کبرگز  ، هیاس ازػبّب

ای کِ زر ایي هیبى ذلن  کبرگیزی ًیزٍی کبر اعت ٍ ارسػ اظبكی ّبی تَلیسؽسُ حبصل ّویي ثِ ارسػّوبى 

 زّس. کٌس ٍ گغتزػ هی عزهبیِ را ایجبز هی ،ؽَز هی
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زاری ٍجَز زاؽتِ اعت ٍ ٌَّس  اس اثتسا زر ًظبم عزهبیِ ؽَز کِ ثزای ًَلیجزالیغن هؽزح هی ییّب توبم هؾرصِ

، زاعتبًی هسیوی ٍ تکزار ایي ثساى هؼٌبعت کِ زاعتبى عزهبیِ.  ًبپذیز اعت ییًظبم جساّن ٍجَز زارز ٍ اس ایي 

کزز عزهبیِ زر کغت عَز اعت ٍ  زر کیلیت آى. کل ػول ّبعت ٍ ًِ زر اًساسُػوستبً ؽسًی اعت ٍ تـییزات آى 

کزز  عزهبیِ ًَع ػول. ثزای کٌس زًجبل هیتز  تز ثبؽس ثیؼ ایي کبر را عزهبیِ اس ّز ؼزیوی کِ هوکي ٍ عبزُ

کٌس عزهبیِ کسام راُ  رعیسى ثِ عَز اعت کِ تؼییي هی عزػتعت ثلکِ هوسار، عبزگی ٍ کٌٌسُ ا ًیغت کِ تؼییي

چی، كبؽیغت ٍ  هغتؼوزُ ،حبهی صٌؼت :آٍرز را اًتربة کٌس. ایي ػجَسُ ذَز را ّز لحظِ ثِ ؽکلی زر هی

کٌس کسام ؽکل ٍ ؽوبیل ایي ػجَسُ را زر  ثٌبثزایي كزهی ًوی ٍ ؿیزُ. ٍؼي ظسكبؽیغت، ًبعیًَبلیغت ٍ جْبى

ّب ثزای کغت عَز اعت.  ی چْزُ . ّوِتزیي ًظبم هزار زارز ًظز ثگیزین. پؾت ظبّز ظسكبؽیغن، كبؽیغت

آى ّوبى  ذَاّس. كبؽیغتِ اهتصبز را جْبًی هی ،ًَلیجزال آىؽکلِ اعتؼوبرگز اعت ٍ  ،عزهبیِ زر چْزُ لیجزال

اًس ٍ ّغتٌس ٍ ّز عِ چْزُ تبجز،  هسار ثَزُ ّب زٍلت آى. توبم آى زًجبل عَز اعت کِ ظسكبؽیغتِ اًساسُ ثِ

ثلؼٌس. كوػ  ٍ تَلیس کٌٌسُ ذَاّبى عَز ّغتٌس ٍ زر یک ّوکبری ًشزیک ثب ّن جْبى را ثب ّن هی چی هبلی

 .   ُ اعتزکزّب زر ؼَل سهبى تـییز  اًساسُ

اجتوبػی ثَزُ اعت کِ ثز پبیِ کغت عَز ثزای اًجبؽت ثیؾتز ثٌب ؽسُ اعت. کغت  ی عزهبیِ اس اثتسا یک راثؽِ

کِ عزهبیِ حتی زر زٍراًی کِ کبهالً هسرت را زر زعت  یی، زعیغِ ٍ ذالصِ ّوِ کبرّبثبسار، رهبثت، جٌگ

ٍ کغت ثبسار جْبًی  تغلػ ثززر ذسهت را ز، ّوِ ّب ثَ آىاًجبم ثِ زًجبل ًساؽت ٍ ثب رعَخ زر زرثبرّبی كئَزالی 

تَاًس زر هبلت اتحبزیِ ٍ  ّبی ثشرگ جْبًی ثِ عزهبیِ آهَذت کِ هی . جٌگتز عَز اًجبم زازُ اعت ّزچِ ثیؼ

تأذیز  ثِ ٍعیلِ ثب ّبی هرتلق ّن گبُ اذتالكبت ذَز را کبّؼ زّس ٍ هسرت را توغین کٌس ٍ ثسیي ًبهِ َاكنت

ٍجَز آهسُ اعت  توغین کبری کِ زر عؽح جْبًی ثِ ٍهت ثرزز.ثزای ذَز  ،ّبی ذَز ثب زیگزاى اًساذتي زؽوٌی

زاری اعت ٍ  ّبی اصلی عزهبیِ جٌگ، جٌبیت ٍ تلزهِ اس ذصیصِ .ٍجِ حبصل هتوسى ؽسى عزهبیِ ًیغت ّیچ ثِ

 ،توبم زٍراى اعتؼوبرزر ای اس عزهبیِ ًیغت.  ّبی ثرؾی ٍ یب هزحلِ . ایي ٍیضگیاّس ثَزذَ ّوزاُ ّوَارُ ثب آى

ّوبى کبر را ّن ّب  گززاة كالکت کؾبًسًس. اهپزیبلیغت زیگز جٌگیسًس ٍ جْبى را ثب ذَز ثِ اعتؼوبرگزاى ثب یک

ّب  ایي ؽک السم اعت. ثیًَلیجزالیغن ٍ یب كبؽیغن، اهپزیبلیغن تَظیح . عتّب ًَلیجزالًَثت اًجبم زازًس ٍ حبال 

ًجبیس صل هعیِ را اٍلی  ،سًهَرز ثزرعی هزار گیزثبیس ّب  ایي جٌجِ ٍ هزاحلی اعت کِ عزهبیِ ؼی کززُ اعت

 ّب ی آى را ًتیجِ ٍجَز آهسُ زر جبهؼِ ثؾزی ثِ ی هؾکالت را ػوسُ ًوَز ٍ ّوِّب  یي جٌجٍِ اکزز كزاهَػ 

  جب هؼبلجِ ؽَز. عزؼبى عزهبیِ ثبیغتی یک زاًغت.

  ثبؽٌس،  کززُ ّن تـییز ٍ اگز ًسا زُرؽس کز ّوَارُکِ  هؼیٌی ثَزُ اعت ّبیِ زاری اس اثتسا زارای هؾرص عزهبیِ

کؾس ٍ ثسیي ٍعیلِ سًسُ  ای ًلظ هی چٌبى کِ ّز هَجَز سًسُ ّن .کززُ اعتتـییز ً زر اعبط زاری عزهبیِاهب 

زز ک ّبی عزهبیِ حَل ایي ػول تَاًس سًسُ ثوبًس. توبهی هؾرصِ تز هی اعت، عزهبیِ ًیش كوػ ثب کغت عَز ثیؼ
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 تز عَز ٍ ثزای کغت ثیؼ کٌس گیزز. عَز ػبهلی اعت کِ عزهبیِ را ثِ تَلیس ٍارز هی هی اصلی ٍ هزکشی صَرت

ؽَز. ّویي ٍظغ زر ثبسار جْبًی ًیش ّغت. ًِ  . زر ثبسار ثب ٍجَز زیگز رهجب ثِ رهبثت ٍازار هیزّس را رؽس هی آى

عزهبیِ ثزای ایجبز علؽِ جْبًی ّبی  ى اعتؼوبر اٍلیي کَؽؼکسام جسیس ًیغتٌس. زٍرا ثبسار هلی ٍ ًِ جْبًی ّیچ

ّب ثسٍى یک هزکشیت ٍ هسرت حبکوِ کِ ثتَاًس زر عؽح هلی ٍ جْبًی چٌیي  ٍ توبهی ایي ثزای ذَز ثَزُ اعت

ّویي ذبؼز عزهبیِ اس اثتسا ذَاّبى ایجبز یک ًظن  ًظوی را ثزای عزهبیِ ایجبز ًوبیس، ؿیزهوکي ثَز ٍ ثِ

ًبهس زر آى حزكی ًیغت ٍلی  زاری ایي ًظن را زهکزاعی هی ِ عزهبیِک ایيزر هٌس ٍ هتوزکش ثَزُ اعت.  هسرت

  عئَال اعت. جبی زاری عزهبیِ هربللیي پذیزػ آى اس عَی

 ػوستبً کِ ایي ًوؾِ آى هتؼلن ثِ ثَرصٍاسی ثَز، زرحبلیٍ ؼزح ٍ اًوالة کجیز كزاًغِ تٌْب اس ساٍیِ كکزی 

 زٍلتِ ،ٍلی هستی کَتبُ ثؼس اس اًوالة .ؼجوِ کبرگز ثَز کِ آى اًوالة را ثِ پیزٍسی رعبًس ّبی ی تَزُ هجبرسُ

 کزززّی هجبرسُ ؼجوِ کبرگز را هوٌَع اػالم  اًوالة تؾکیل ّز گًَِ تؾکل کبرگزی ثزای عبسهبى آى ثزآهسُ اس

تَاًغتِ اعت ثزذی ٍ ثسیي ٍعیلِ زهکزاعی ذَز را ثٌب ًوَز. ؼی زٍیغت عبل ؼجوِ کبرگز ثب چٌگ ٍ زًساى 

هزار حوَم ذَز را زر جبهؼِ تثجیت کٌس، کِ ثب ّز تکبًی زر ٍظؼیت اهتصبزی اٍلیي چیشی کِ هَرز عئَال 

کِ  ی کبرگزاى اعت ٍ ایيزاراى زهکزاعی آسازی حن رأی ثزا گیزز ّویي حوَم اعت. اگز هٌظَر ؼزف هی

 اػعبیکِ کبرگزاى ثِ ػٌَاى  ، کبهالً حن زارًس ٍلی ایيثبٍر زرعت کٌٌس ّبی عزهبیِ تَاًٌس تؾکل کبرگزاى هی

ػٌَاى اػعبی جبهؼِ  رگزاى كوػ هبزرًس ٍ هجبسًس کِ ثِکب .را زارًس، ًِ ایي جبهؼِ حن زذبلت زر عزًَؽت آى

ر تؼزیق زهکزاعی اس ز اگز هؼیبر را حوَم ثؾزسًسگی کٌٌس. کبر ٍ زر آى  ػزاری ٍ ثزای حلظ ثوب ٍ رؽس عزهبیِ

، اگز ، ایي کسام زهکزاعی اعت کِ اکثزیت جبهؼِ حن تؼییي سًسگی ذَز را ًسارًسثساًین جبًت ثبٍرهٌساى ثساى

، حن اعتزاری  کِ هَرز تبئیس عزهبیِ ثؾز ی اعتلبزُ اس زرآهس ذَز، ؼجن ّوبى حوَم تؼییي ًَع کبر ٍ ًحَُ

ثِ ًسارًس ٍ كوػ زر صَرتی هجبس  کززىحن کبرایي کسام زهکزاعی اعت کِ اکثزیت جبهؼِ  ،اًغبى کبرگز اعت

اس گزعٌگی  یب ثبیساجبسُ زّس، زر ؿیز ایي صَرت  ِ آًْبزاری ث اس چٌیي حوی ثزای ذَز ّغتٌس کِ عزهبیِاعتلبزُ 

 پیؾکؼ عزهبیِ. ثؾز ثویِ حوَمی ثِ عز ثزًس. ّبی اّسای ثویزًس ٍ یب ثب حساهل کوک ّشیٌِ

را ارگبًی كزاؼجوبتی جب  س آىکٌ ػوَهبً عؼی هی کِهسارثَزى آى اعت  ّبی عزهبیِ زٍلت یکی زیگز اس هؾرصِ

کِ زٍلت زر ًظبم عزهبیِ ارگبًی ثزای رتن ٍ كتن اهَر عزهبیِ اعت ٍ ّیچ ًوؼ زیگزی ًسارز.  ثیبًساسًس، زر حبلی

کٌس. زر  زّی هی زٍلت جبهؼِ را ثزای تَلیس ٍ اس آى ؼزین ثزای تَلیس ارسػ اظبكی عبسهبى عزهبیِ اس ؼزین

عزهبیِ ّوَارُ ثِ زٍلت ًیبس زاؽتِ اعت ٍ ذَاّس زاؽت. ثسٍى زٍلت اهَر جب ًیش عَزهحَر اعت.  ًتیجِ ایي

زذبلت زر اهَر عزهبیِ  حساهل اهبذَاّس کِ ارساى هیوت ثبؽس  زٍلتی را هی ،عزهبیِ ًرَاّس گذؽت ٍلی عزهبیِ

زاراى اعت، ثغپبرز. ٍلی ّویي هربللیي زذبلت زٍلت  ثبسار کِ تزجوِ زیگزی اس عزهبیِ ٍ توبم اهَر را ثِ را ثکٌس

ػسم ّوکبری زٍلت ثب عزهبیِ حزف یب کبری زٍلت ٍ  آیس، اس کن کِ هؾکلی پیؼ هی هحط آى زر اهَر عزهبیِ، ثِ
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ثزای عزهبیِ را ثِ ػْسُ زارز  ییٍظیلِ ثبسارگؾب ،لَهتز زٍر اس هزسّبی کؾَرٍلی ّویي زٍلت ّشاراى کی سًٌس. هی

آیس ایي زٍلت اعت کِ ثب  کٌس. زر ّز ثحزاًی کِ پیؼ هی ٍ اس هٌبكغ عزهبیِ تحت ًبم هٌبكغ هلی هحبكظت هی

عبل زٍّشار ٍ کٌس. تصَر کٌین کِ زر جزیبى ثحزاى  ّبی هیلیبرزی ثِ عزهبیِ هی زٌّسگبى کوک ّبی هبلیبت پَل

 .ًسًْبز ٍ حل هغئلِ را ثِ ػْسُ ثبسار هی ًسکزز زاری زذبلت ًوی ّبی کؾَرّبی عزهبیِ کسام اس زٍلت ّؾت ّیچ

آیب ٍرؽکغتگی زر آى  ؟تَاًغت ذَز را اس آى ثحزاى ًجبت زّس ّبی عزهبیِ هی یک اس ؿَل مکسا صَرت زر آى

ی کِ ثزای جلَگیزی عئَال کززُ اعت کِ آى هیلیبرزّبی اس ذَز یکغ ؟گزكت عؽحی کِ اتلبم اكتبز، صَرت هی

ثِ اهتصبز تشرین ؽس، اس کجب آهس ٍ چزا  زاری ّبی عزهبیِ ّب ٍ هؤعغبت عزهبیِ تَعػ زٍلت اس ٍرؽکغتگی ثبًک

 ثِ ػْسُ گزكت. زٌّسگبى  ثب پَل هبلیبتای را  زٍلت چٌیي ّشیٌِ

ی کؾَرّبی  زر ّوِ ؟کٌس زاؽتي عزهبیِ هی عزپب ًگبُزٍلت چِ ًوؾی زر کوک ثِ زر ثحزاى کًٌَی کزًٍب، 

 Kalleاسای  زر هوبلِ NyTeknik عَئسی ًؾزیِ. ّب ارهبم ًجَهی زارز زاری ایي کوک ثشرگ عزهبیِ

Wiklund  کٌس  ّبی ًَثٌیبز کوک هی ؽزکت چْبر هیلیبرز یَرٍ ثِ ًَؽت زٍلت كزاًغِ 2020هبرط 25زر تبرید

ثب ًول ذجزی   2020هبرط  11زر تبرید  Omniekónomi. عبیت عزپب ًگبُ زارًسکِ ذَز را زر ثحزاى کزًٍب 

تجؼبت ثحزاى کزًٍب ثزای اهتصبز گَیس  هی Rishi Sunak بٍسیز اهتصبز ثزیتبًیًَؽت کِ  Direktاس ذجزگشاری 

ثیٌی  هجالً پیؼ OBRرؽسی ذَاّس ثَز کِ ازارُ ثَزجِ ثزیتبًیب 4/1رؽس هٌلی اس  1/1تب پبئیش اهغبل  ثزیتبًیب

 ؽیَع ٍیزٍط کزًٍب ثز تچٌیي اهساهبت ثیؾتزی را ثزای هوبثلِ ثب تأثیزا کززُ ثَز، اتلبم ذَاّس اكتبز. اٍ ّن

هیلیبرز  18هیلیبرز پًَس ّشیٌِ زارز. زر ؼَل عبل هزار اعت  7اهتصبز ثزیتبًیب ارائِ زاز کِ زر هجوَع ثزای زٍلت 

هیلیبرز  30ّب زر هجوَع ثزای زٍلت زر توبم عبل ثِ  ّشیٌِ کٌٌس ٍ ایي ّشیٌِّب  ؽزکت پًَس زیگز ثزای کوک ثِ

 پًَس ذَاّس رعیس.

گشارػ زاز کِ ثب تزهش زر  Felicia Åkermanای اس  زر هوبلِ 2020كَریِ  17زر تبرید  Di ی عَئسی رٍسًبهِ

ثبال ركتِ اعت. ایي کؾَر زر هبلت یک اكشایؼ  ؽتِ ریغک یک رکَز اهتصبزیاهتصبز صاپي زر پبیبى عبل گذ

هبُ هِ  28عی زر  ثی رٍ اعت. عبیت ثی رٍثِ یجْبًی ٍ اپیسهی کزًٍب، ثب تَكبى کبهلهبلیبت، ثب کبّؼ توبظبی 

زالر تزیلیَى 1/1 تزیلیَى یٌی یب117یک ثغتِ حوبیتی  صاپيٍسیز  ؽیٌشٍآثِ ًرغتز کِ زٍلت زاگشارػ   2020

ّبی هبُ گذؽتِ، تبکٌَى  ثب احتغبة کوکایي تزتیت  عَهیي اهتصبز ثشرگ جْبى تصَیت کزز. ثِ ثزای کوک ثِ

تزیي  تزیلیَى زالر ثزای جلَگیزی اس رکَز اهتصبزی زر ایي کؾَر صزف کززُ اعت، کِ ایي ثشرگ 2/2زٍلت 

 ارائِ ؽسُ اعت.   یٍلتثغتِ حوبیتی اعت کِ تبکٌَى زر جْبى زر پی ؽیَع ٍیزٍط کزًٍب اس عَی ز

ی ثزای ّبی اهتصبز ایي کؾَر تشرین ًوَزُ اعت ٍ زرحبل ثزرعی ؼزح تزیلیَى ثِ 2اهزیکب تبکٌَى زٍلت 

ؽست تحت تأثیز ؽیَع ٍیزٍط  اهتصبز ایي کؾَر اعت کِ ثِ هٌظَر کوک ثِ تزیلیَى زالر زیگز ثِ 3اذتصبؿ 

ًول اس  ثِ Johan Haneltای اس  هوبلِزر  2020آٍریل  22تبرید  ثِ A rikspolitikعبیت  کزًٍب هزار گزكتِ اعت.

https://www.altinget.se/rikspolitik
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Hubert Fromlet  ُاعتبزیبر زاًؾگبLinne  هؾبٍر ارؽس اؼبم ثبسرگبًی آلوبى ٍ عَئس گشارػ ًوَزُ اعت ٍ

ػٌَاى  ثِ ّشار یَرٍ 15تب  9تَاًٌس هغتویوبً زرذَاعت  هی لز زر اعترسام زارًسً  10ّبی آلوبًی کِ تب   کِ ؽزکت

رعس. ثزذالف عَئس کِ  هیلیبرز یَرٍ هی 50هجلـی حسٍز  ثِکوک ثالػَض ثکٌٌس. تٌْب ایي ثرؼ اس کوک زٍلت 

 کٌس. را تعویي هی ییّب چٌیي ٍام ٪100کٌس، زٍلت آلوبى  ّب را تعویي هی ؽزکت ثزای ٍام ٪70 كوػزٍلت 

  ی را تصَیت ًوَز.هیلیبرز یَرٍی 1137ٍسارت اهتصبز آلوبى زر اثتسای آٍریل کوک 

زٍلت عَئس اعت کِ پبًصس هیلیبرز کزٍى، یؼٌی چیشی حسٍز پٌجبُ ثؼس اس كزاًغِ  ییزر ثیي کؾَرّبی ارٍپبؽبیس 

ٍ جبلت اعت ثساًین زر عَئس ثحث ثز عز ایي  اعت.  ّبی عزهبیِ زر ًظز گزكتِ ثزای ًجبت هؤعغِ هیلیبرز یَرٍ

چٌس عَز عْبم  زرحبل توغین، ی هززم هعیوٍِ ٍیزٍط کزًٍب ؽیَع  ّب چزا زر ّویي ثبسُ سهبًیِ کِ ؽزکت اعت

زر ذجزی زر رٍسًبهِ  اًس. ّب ّن هتوبظی زریبكت کوک زٍلتی ؽسُ ٍ زرعت ّویي ؽزکت ّغتٌسصس هیلیًَی 

Di (Dagensindustri ) ثبسار هبلی  کِ ٍسیزاعت آهسُ  2020هبرط 25هَرخPer Bolund ّب  اس ؽزکت

ذَاعتِ اعت کِ اس توغین عَز عْبم تب اؼالع ثبًَی ذَزاری کٌٌس. عی ؽزکت عْبهی تب ثیغت ٍ چْبرم 

ثِ  [Volvoٍ ]َؽزکت ٍل اًس. اػالم اًصزاف کززُ هیلیبرز کزٍى 44حسٍز  زر اس توغین عَز عْبهی هبرط

ًوَز ٍ عَز عْبم هؼوَلی ذَز را، ثسٍى تَجِ ثِ اذؽبر زٍلت ثِ هَهغ توغین  ،تزیي ؽزکت عَئس ػٌَاى ثشرگ

 [1]آیٌسُ هَکَل ًوَز.  تٌْب عَز عْبم ٍیضُ را ثِ

زحبل چٌیي ّ ٍلی ثِکٌس، ّبی ثشرگ کوک هبلی  ؽزکت ّز چٌس زٍلت عَئس تبکٌَى تصوین ًگزكتِ اعت کِ ثِ

 .ٍَ، اس جولِ ٍلٌسزاً هی ی ذَز را هغتحن زریبكت کوک هبلی اس زٍلت ّبی ؽزکت

ی ّغتٌس کِ عبل هجل ٍ ّبی ّبی کَچک کِ ػوَهبً زر صق زریبكت کوک زٍلتی ّغتٌس توبهبً ؽزکت ؽزکت

ی ثِ عوت هبلیبت اًس زعت گسای کِ زچبر هؾکلی ؽسُ اًس ٍلی ثِ هحط آى تز عَزّبی کالًی ثززُ ّبی هجل عبل

ذَاًین:  یه 2020هبرط  27هَرخ  Di زر Jesper Mothanderای اس  اًس. زر هوبلِ زٌّسگبى زراس کززُ

ّب را  ًَیغس کبهالً السم اعت کِ هحل کبر ٍ کلیٌیک هیpraktikerrjänst پشؽکی  هؼبٍى کٌغزى زًساى

ؿَل ثِ ػٌَاى عَز ثیي ایي اعت کِ هجبلـی را کِ ّزعبل ایي کٌس  الوب هیکِ ایؾبى  ًجبت زاز ٍلی چیشی

 48هیلیَى کزٍى ٍ یب  480ایي ؽزکت حسٍز هجلؾ  2018کٌس، چوسر اعت. عبل  زاراى ذَز توغین هی عْبم

هیلیَى کزٍى ثَزُ اعت ٍ عبل هبهجل  923ػٌَاى عَز عْبم توغین ًوَزُ اعت کِ کل عَز آى  هیلیَى یَرٍ ثِ

زاراى پززاذت ًوَزُ  هیلیَى کزٍى عَز عْبم ثِ عْبم 479هجلؾ  2016عبل زر  هٌَال ثَزُ اعت.ّویي  ثِآى ًیش 

ٌَّس زرحبل ثحث   Erik Magniثِ هَل رئیظ رٍاثػ ػوَهی 2019اعت. ثزای هوسار عَز عْبم عبل 

 ّغتٌس.

ّبی  ی رعتَراى . اس جولِ سًجیزُ، کن ًیغتّبی زٍلتی ّن ّغتٌس ّب کِ زر لیغت کوک گًَِ ؽزکت تؼساز ایي

 Vimalرعتَراى اعتکْلن هزار زارز. صبحت اصلی کٌغزى  Stureplanلَکظ کِ ثرؾی اس آى زر هحلِ 
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Kovac  ِزر ثحثی زر رٍسًبهDi  زاراى( زر گَؽِ ٍ  ّوِ هْزهبًبى )عزهبیِ»: ًَؽت 2020هبرط  21هَرخ

ؼجن اؼالػبتی کِ  2018تب  2016ایؾبى عبل  «ّبی سیبزی جوغ کٌٌس. ؽًَس کِ ثزٍت كن ًویکٌبر هولکت هَ

هیلیَى کزٍى زریبكت  7٫5هیلیَى کزٍى ٍ حوَهی ثزاثز ثب  18٫1کٌغزى  ی ؽسُ ذَز زازُ اعت اس عَز توغین

راًی  ؽزکت کؾتیّبی زٍلتی هزار زارز،  کِ زر صق کوکّب  گًَِ ؽزکت یکی زیگز اس ایي َزُ اعت.ًو

Viking Line  ِالجتِ ایي هٌتظز ذسهت ًوَزُ اعت. ثب حساهل حوَم کبرکٌبى ذَز را  تؼساز سیبزی اساعت ک

زاراى توغین ًوبیس. ایي  آٍریل عَز عْبم ذَز را ثیي عْبم 23هزار اعت زر ؽزکتی عَئسی ٍ كٌالًسی اعت کِ 

 .هیلیَى کزٍى ذَاّس ثَز 53٫5عَز هؼبزل 

 :صَرت سیز ذَاّس ثَز ثِّب زر ثبال تَصیق ؽس،  ّبی کَچک کِ ثزذی اس آى ثزًبهِ کوکی زٍلت عَئس ثِ ؽزکت

ایي ثساى هؼٌبعت  .٪10٫21ثِ  ٪31٫42ام صٍئي اس  ی اس اٍل هبُ هبرط تب عیـ کبّؼ هَهتی ّشیٌِ کبركزهبی1

ؽَز کِ  ی هیّبی پززاسًس. ایي کبّؼ كوػ ؽبهل ؽزکت ّب كوػ ّشیٌِ ثبسًؾغتگی کبرکٌبى ذَز را هی کِ ؽزکت

ّشار کزٍى زر هبُ ًجبؽس، چیشی کِ هبّبًِ 25ّب ثبالتز اس  آىحساکثز عی ًلز کبرکي زارًس ٍ حساکثز حوَم 

تَظیحبت سیبزی راجغ ثِ  ؽَز. ّشار کزٍى کبّؼ هبلیبت ثزای ّز کبرکي زر ؼَل ایي هست را ؽبهل هی53

جب رٍؽي ؽسُ اعت کِ هثالً اگز یک ؽزکت چْل کبرکي زارز ثزای زُ ًلز  ؼزح زٍلت ٍجَز ًسارز ٍلی تب ثسیي

 پززاسز. ّبی ثیوِ ثبسًؾغتگی را هی ی ٍ ثزای عی ًلز ثبهی كوػ ّشیٌِركزهبیکبّشیٌِ ّبی 

اًس،  گیزی کزًٍب هزار گزكتِ ی، ّتل ٍ رعتَراى کِ تحت تأثیز ّوِّبی هَاز ؿذای بُگهثل كزٍؽّبیی  ؽزکتـ 2

تَظیح  ثِ راثؽِ السم)زر ایي  گیزز. هیػْسُ  زیگز را زٍلت ثِ ی اجبرُ ذَز را ثپززاسًس ٍ ًیوِ تَاًٌس ًیوی اس هی

ٍ زٍلت ّن  زًسکزکبالّبی ذَز را گزاى  ییّبی هَاز ؿذا کِ ثؼس اس ؽزٍع ؽیَع ٍیزٍط توبم كزٍؽگبُ اعت

  ّیچ ٍاکٌؾی ًؾبى ًساز.(

ّب تؼییي ًؾسُ  ثشرگی ٍ کَچکی آى ًْبزی زٍلت هیشاىِ ّبی کَچک ٍ ًیوِ ثشرگ ـ کِ زر ثزًبهِ پیؼ ـ ؽزکت3

زر  *.ّب ثب پؾتَاًِ زٍلت ٍام زریبكت کٌٌس تَاًٌس اس ثبًک هی ،اًس راُ ثَزُ سهبى هؼوَلی رٍثِکِ زر  اعت ـ زر صَرتی

ًْبز زٍلت ثبًک هزکشی پبًصس هیلیبرز کزٍى ثب  آهسُ اعت کِ ثٌب ثِ پیؼ 2020هبرط  14هَرخ  Diرٍسًبهِ 

ّبی کَچک ٍ ًیوِ  اذتیبر ؽزکتصَرت ٍام زر  ّب ثِ ّب هزار زازُ اعت تب آى ثْزُ صلز زرصس زر اذتیبر ثبًک

ّب كوػ ّشیٌِ  ثبًک [2ًجَز.] ییّب ثشرگ هزار زٌّس. زر ایي پیؾٌْبز صحجتی اس ظوبًت زٍلتی چٌیي ٍام

 ًوبیٌس. ًبهِ زٍلتی را ثِ زٍلت پززاذت هی ظوبًت

ذَز را، ثزای ظوبًت ازاهِ كؼبلیت زر  2019تَاًٌس تب یک هیلیَى کزٍى اس عَز عبل  ّبی کَچک هی ؽزکتـ 4

کِ هبلیبتی ثزای آى ثپززاسًس. ایي زر ػول ثساى هؼٌبعت کِ ایي  اًساس هزار زٌّس، ثسٍى آى یک حغبة پظ

 کِ كزم هبلیبتی جسیسی پز کٌٌس. السم اعتكوػ  کبر ایيثزای پززاسًس ٍ  ًویرا  2019ّب هبلیبت عبل  ؽزکت
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گززاًٌس، حن زارًس  ثز هیثِ زٍلت  هیلیَى کزٍى هبلیبت ؿیزهغتوین عبلیبًِ حساکثز تب یکی کِ ّبی ـ ؽزکت5

ایي هبلیبت ؿیزهغتوین  ًوساً ایي هبلیبت را ثزای ذَز ًگبُ زارًس. تبرید پززاذت ایي هبلیبت ًوساً تؼییي ًؾسُ اعت.

كزٍؽٌسُ هَهغ كزٍػ  اعت، هیوت اجٌبط ٍ ذسهبت ذزیساری ؽسُ تَعػ ذزیسار ٪25تب  ٪20را کِ حسٍز 

لیبت ذَز ثِ ازارُ ّب عز عبل هبلی ّوزاُ ثب هب کٌس ٍ ثؼعی اس ؽزکت ّوزاُ ثب هیوت جٌظ اس ذزیسار زریبكت هی

 کٌٌس. هی هبلیبت پززاذت

ثسٍى زر ػزض یک عبل هؼوَلی ّز ؽزکتی حن زارز زر ػزض پٌج عبل كوػ یک ثبر ذَز را  تـ زر حبل 6

كؼبلیت  کٌس ٍ عبل ثؼس ثسٍى ّزگًَِ هؾکلی ؽزٍع ثِ صَرت هبلیبت پززاذت ًوی ىكؼبلیت اػالم کٌس، کِ زر آ

 تَاًٌس ، هیاگز ثرَاٌّس 2020زّس کِ ؼی عبل ّب هی ؽزکت زلیل ثحزاى کزًٍب ایي حن را ثِ کٌس. ٍلی زٍلت ثِ هی

 کِ ایي یک عبل جشٍ آى پٌج عبل هحبعجِ ؽَز. ثسٍى آى ،ذَز را تؼؽیل اػالم کٌٌس

ّبی  تبچز ثساًین ٍ یکی اس هؾرصِ ٍ زر سهبى ریگبى ، ثِ تزتیتتَلس ًَلیجزالیغن را اهزیکب ٍ ثزیتبًیباگز هحل 

ایي کؾَرّب  یؽَین کِ زر ّز زٍ ی كؼبلیت عزهبیِ ثساًین، هتَجِ هی زٍلت اس راثؽِ ًؾیٌی ػوترا  ػوسُ آى

عزهبیِ  اس زر حوبیتّوَارُ تزیي ًوؼ را  تٌْب اس ایي راثؽِ حذف ًؾسُ اعت ثلکِ ثیؾتزیي ٍ ثشرگ زٍلت ًِ

گَیٌس زٍلت ًجبیس ّیچ كؼبلیت تَلیسی زاؽتِ ثبؽس ٍ کلیِ ایي کبرّب را  ّب هی تِ اعت. ًَلیجزالیغتػْسُ زاؽ ثِ

ثْساؽت، آهَسػ ٍ پزٍرػ، پغت ٍ تللي ٍ ذسهبت حول ٍ ٍ ثْساری ثبیس ثِ عزهبیِ ٍاگذار کٌس. ذسهبتی هثل 

ٍ  ُ اعتالجتِ زر اهزیکب اس اثتسا چٌیي ثَز .زُ ثبیس زر اذتیبر عزهبیِ ذصَصی ثبؽسًول هغبكزت ؽْزی ٍ ؿی

زٍلت ثَز. اگز زر عؽح ًظزی ثپذیزین کِ  اذتیبر توبم ایي اهَر زر حیؽِ زر آى کِ عتثزیتبًیبثیؾتز هٌظَر 

ّبی  ارتجبؼی ثب كؼبلیتی حذف کٌین، ثسیي هؼٌب ذَاّس ثَز کِ زٍلت ّیچ ّبی اس چٌیي كؼبلیتثبیس زٍلت را 

ٍ ایي ّیچ  ّبی ًبهزئی ثبسار ثغپبرز ّبیؼ را ثِ زعت عزهبیِ ًجبیس زاؽتِ ثبؽس ٍ عزًَؽت عزهبیِ ٍ كؼبلیت

 یک کِ رهبثت تؼییي ذَاّس ًوَز کسام عزهبیِ هبثلیت هبًسى زر ثبسار را زارز ٍ کسام ًرَاّس زاؽت جش ایي ییهؼٌب

زر پزٍعِ كؼبلیت ای ًبگشیز  ّبی عزهبیِ ٍ جٌجِ ی ًیش حبصل كؼبلیتّبی اهتصبز ثبیغتی حذف ؽَز. ثحزاى

ٍلی زر ّز زٍی ایي کؾَرّب  .ًبهزئی رتن ٍ كتن ؽَز  عزهبیِ اعت کِ ثبیغتی تَعػ ذَز عزهبیِ ٍ ّوبى زعت

ٍ  زارز را ًوؼثیؾتزیي  ّب ثحزاى ٍجَز آهسُ زر اثز ثِهؾکالت  زر رتن ٍ كتن اهَر هزثَغ ثِاین کِ زٍلت  زیسُ

ٍجَز  ّبی اذیز ثِ ّبی اهتصبزی کِ زر زٍرُ . تبکٌَى زر ّوِ ثحزاىاعت ثگَیین تٌْب ػبهلؽبیس ثْتز اعت 

 کززُ یبّب جلَگیزی  ، ایي زٍلت ثَزُ اعت کِ ثب تشرین پَل ثِ عیغتن ثبًکی ٍ تَلیسی، اس ٍرؽکغتگی آىآهسُ

   .اعت کززُتأهیي  را ثبسار عزهبیِ ،ای هٌؽوِّبی  اًساسی کَزتب ٍ یب جٌگ ثب تغریز زیگز کؾَرّب ٍ راُ

ی سیسی ؽزٍع ًؾس، ّیچ هبًًَوٌسی ًَیی ج زاری ًجَز. ّیچ پزٍعِ ًَلیجزالیغن ّیچ تـییز ذبصی زر عزهبیِ

ززین ایي تـییز زر زًجبل تـییزی ثگ ثِثبیس ازاهِ یبكت. زرٍاهغ اگز  ،رٍال کبر عزهبیِ کِ عَزثزی ثَز ٍ جبری ًؾس

تزیي هَظغ ذَز  زِّ ّؾتبز ؼجوِ کبرگز زر ظؼیق گیزی ثَز، اتلبم اكتبز. زرحبل ؽکل ّب کِ هست جٌبح هربلق،
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ؽس کِ حزف  ًسرت اتحبزیِ کبرگزی پیسا هی . ثًِسّبی کبرگزی تَعػ عزهبیِ تغریز ؽسُ ثَز ثَز. توبهی ارگبى

کززًس، حبال ػلٌبً اس  ز هؼزكی هیؼجوِ کبرگز را ثشًس. احشاثی کِ رٍسگبری ذَز را ًوبیٌسُ ٍ عرٌگَی ؼجوِ کبرگ

اصؽالح هززهی اًتربة ًوَزُ ثَزًس ٍ ذَز را ًوبیٌسُ  کززًس ٍ ًَػی عیبعت ثِ عزهبیِ ٍ ًظن آى زكبع هی

اصؽالح کوًَیغت  احشاة چپ ٍ ثِ ،ثبر آٍرزُ ثَز زاًغتٌس. ثب اكتعبحبتی کِ عَعیبلیغن رٍعی ثِ هی ی هززم ّوِ

. ؼجوِ کبرگز ی ؽکل گزكتاصؽالح کوًَیغن ارٍپبی ّویي ذبؼز ثِ ٍ ثِ ًجَزًسزكبع اس آى  هبزر ثِ ییارٍپب

ی کِ رٍسی ثب ذَى زل ٍ هجبرسُ ثزپب ًوَزُ ثَزًس ٍ ّبی زاری اس زٍیسى زًجبل اتحبزیِ کؾَرّبی پیؾزكتِ عزهبیِ

ذغتِ ؽسُ  كزهبى کبركزهب ثَزًس، حبال ثب رؽس ثَرٍکزاعی زر آى ٍ تصزف هسرت تَعػ آى كوػ ٍ كوػ گَػ ثِ

ّب اتلبم اكتبزُ ثَز ٍ تٌْب  ثَزًس ٍ اهیس ذَز را ثزای ثْجَز ٍظغ هَجَز اس زعت زازُ ثَزًس. ایي تـییزات ؼی عبل

 .کززًسی كزصت ثزٍس ٍ اػالم پیسا آثزٍی اهزیکبی ثزیتبًیب ٍ کبثَی ثی «ثبًَی آٌّیي»ؼلجی  ثب كزصت

عزهبیِ ثَزُ اعت ٍ هزار ّن ًجَزُ اعت کِ چیش زیگزی ثبؽس.  زٍلتِ ،گیزی عزهبیِ زٍلت اس اثتسای ؽکل

تی ذَز ّن سزرٍؽ ثشرگی ثَز کِ عزهبیِ ثزای ًَع حبکویت ذَز اًتربة ًوَز، ثِ ؽکلی کِ ثؼس اس ه ،زهکزاعی

گذاری پظ  هبًَىاس اٍلیي هصَثبت هجلظ  ،ّبی کبرگزی ذبؼز ّن هوٌَع کززى تؾکل ّویي  . ثِکززآى را ثبٍر 

ای  ّبی احووبًِ کجیز كزاًغِ ثَز. زٍلت توبم ذلوی، ارگبى كزاؼجوبتی، زٍلت ثزای ّوِ هززم، زرٍؽ اًوالةاس 

زاری  عزهبیِس کِ ًس ثزای هب جب ثیبًساسٌذَاّ هی یغنهربلق ًَلیجزال ی عزهبیِ ّبی اعت کِ ثز پبیِ آى جٌبح

 ذَاٌّس اس هب ثگیزًس. ّب هی زٍلت ثزای ّوِ هززم اعت کِ ًَلیجزالعیغتن زرعتی اعت ٍ 

کبرگزاى  .اػ ثز هجٌبی هَاًیي عزهبیِ ّوِ چیش را ثِ تولک ذَز زر آٍرزُ اعت زرٍاهغ عزهبیِ اس سهبى پبگیزی

ٍ اس ایي  ّب ثبیس ثزای حن سًسگی زر زًیبی عزهبیِ هبلیبت ثپززاسًس ٍ هَاًیي عزهبیِ را رػبیت کٌٌس فزچَى عِ ّن

ّبی  ٍری اس کبر اًغبى کِ هلَْم عَز ٍ ثْزُ تب سهبًی .زاری ایجبز ًؾسُ اعت زُی ثب زٍراى حتی ثزًظز ّیچ تلبٍت

گیزی عزهبیِ  ٍ ایي اعبط ؽکل ای ٍجَز زارز زیگز، کِ تٌْب راُ رعیسى ثِ عَز اعت، زر هبهَط لـبت جبهؼِ

ًوؼ چٌساًی زر زاری  عزهبیِ ّبی ؽکل اًَاع ّبی ؿیزاًغبًی ذَاّین ثَز ٍ اعت، هب ّوَارُ ؽبّس ٍجَز راثؽِ

ّبی هرتلق عیغتن عزهبیِ  ّب اعن ثبسار آساز، اهپزیبلیغن، ًَلیجزالیغن، ایي زاریِ س. عزهبیٌِکٌ ایي هیبى ثبسی ًوی

ّبی کغت ایي عَز، جٌبیبت ٍاػوبل  آى كوػ زر اًساسُ تـییز ًوَزُ اعت. هوسار عَز، حیؽِ اعت کِ ّوِ چیشِ

كزٍؽی کِ زر جَاهغ  ّب تـییز ًوَزُ اعت. تي گیزز زر اًساسُ ؿیزاًغبًی کِ ثزای کغت ایي عَز صَرت هی

ؽکل زاری  زر عزهبیِ جَاهغ ؼجوبتی ثَزُ اعت، ّبی جلَُؼجوبتی ثِ كحؾب هؼزٍف ؽسُ اعت، یکی اس 

س. ٌزاری ثبیس ثساى اكتربر کٌ عزهبیِثبٍرهٌساى ثِ ّبعت کِ  یکی اس پززرآهستزیي ؽـلزاراًِ یبكتِ اعت ٍ  عزهبیِ

زاراى عزهبیِ چگًَِ  ّبی ثسى اًغبًی ایي رٍسّب هٌجغ عَز هیلیبرزی ثزای عزهبیِ اعت. ؼزف ارگبىكزٍػ 

ّز ؽکلی اس ًظبم عزهبیِ ثبٍر زارًس زر  ی کغبًی کِ ثِ . ّوِ تَاًٌس اس سیز ثبر ایي جٌبیبت ذَز را ذالؿ کٌٌس هی

عبسی ٍ زٍراى اعتؼوبر ٍ جزیبى جٌگ جْبًی اٍل ٍ زٍم، ٍیتٌبم، کزُ ٍ ذبٍرهیبًِ  جٌبیبتی کِ زرپزٍعِ هغتؼوزُ
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ای کِ ثزای تأهیي ثیؾتز عَز عزهبیِ صَرت گزكتِ اعت،  کبراًِ ّبی جٌبیت ٍ اًَاع ٍ اهغبم کَزتب ٍ تَؼئِ

 ؽزیک ّغتٌس.

پَل ٍ عبثوِ تجبرت ٍ رؽس  ٍجَز هسرت رعیسى ثزهزار ًوَز. ثب تَجِ ثِ رٍاثػ ذَز را حتی هجل اس ثِعزهبیِ 

ی رؽس ًوَز. زر ارٍپب کؾَرّبی جب کِ ؽزایػ هْیبتز ثَز ایي راثؽِ ؽزٍع ثِ ًیزٍّبی هَلسُ زر جَاهغ ثؾزی آى

اؽبى ثز اعپبًیب عپظ پزتوبل ٍ ایتبلیب ٍ  ییضُ پظ اس ثزتزی یبكتي هسرت زریبیٍ ، ثِچَى ثلضیک، ّلٌس ٍ اًگلغتبى

ی ذَز  زاراًِ عزػت رٍاثػ عزهبیِ ی یبكتٌس کِ ثِّبی اًوالة صٌؼتی زر اًگلغتبى، سهیٌِ ّب ٍ تصزف هغتؼوزات آى

زًجبل کغت ثبسار ثزای تَلیسات هبؽیٌی  ّبی ًَپب كوػ ثِ ایي عزهبیِ .ٌسالوللی ثزهزار ًوبی را زر عؽح هلی ٍ ثیي

کل تَلیسات ایي کؾَرّب را اس صحٌِ ّب  َرّبی هغتؼوزُ ٍ تصزف آىثبسار کؾ ذَز ًجَزًس، ّز چٌس کِ ثب رعَخ ثِ

زاری ذَاّبى تٌْب ثبسار كزٍػ ًجَز ثلکِ ثبسار هَاز اٍلیِ  ّب را گزكتٌس ٍلی ایي عزهبیِ ثیزٍى کززًس ٍ ذَز جبی آى

زاری  زاری را سًسُ ًوَز ٍ زًیبی عزهبیِ ذَاعت ٍ ایي ثَز کِ ثززُ هیوت ٍ ثبسار ًیزٍی کبر ارساى را ّن هی ارساى

اعتؼوبر »ی  کزز عزهبیِ را كزاهَػ ًوبیس. هبرکظ زر جشٍُ ایي ػول ّزگش ثؾزیت ًجبیس اكتربر کٌس. ثبیس ثساى

 ّب ظبّز ؽسًس ٍهت اًگلیظ ... آى»: ًَیغس هیاس هَل یکی اس اػعبی ّیئت هذّجی آلوبى زر چیي  «ایزاى ٍ چیي

ی رّغپبر چیي ؽسًس ٍ زر اًگلیغی ٍ اهزیکبیس. ّشاراى کؾتی راُ اًساذتٌ سٍر ثِ ٍ تجبرت آساز ثب پٌج ثٌسر را ثِ

ثبسار آٍرزًس، هبالهبل ؽس.  ّب ثِ یّب ٍ اهزیکبی ای کِ اًگلیظ كبصلِ سهبًی کَتبّی ایي کؾَر اس هحصَالت صٌؼتی

ًبپذیز هزکشی زر آعتبًِ  یغ زعتی چیي زر هوبثل رهیت هبؽیٌی ذَز اس پب زر آهسًس. اهپزاتَری تشلشلصٌب

کؾَر زر آعتبًِ تجبّی هزار گزكتِ ٍ زر  ّبی هززم گزكتبر كوز ػجیجی ؽسًس .... گزكت. تَزٍُرؽکغتگی هزار 

ای ثزذبعتٌس  سزُ، ػسُ کِ، اس هیبى ػَام ؼـیبى هؼزض تْسیس اًوالة ػظیوی ٍاهغ ؽسُ اعت. ٍ اس ایي ًبگَارتز آى

هیبى ثززاؽتي کبهل هبلکیت كوز ایي ٍ توَل آى اؽبرُ کززًس ٍ ذَاعتبر یک توغین جسیس ٍ حتی اس  کِ ثِ

 «ؽًَس. ذصَصی ؽسًس ٍ ٌَّس ّن هی

ی هثل راثؽِ كلغلِ چیٌی عیبلیغن چیٌی ثب عَعیبلیغن ارٍپبیهوکي اعت راثؽِ عَ»ًَیغس:  هبرکظ زر ازاهِ هی

ّبی رٍی  تزیي اهپزاتَری تزیي ٍ ثبثجبت ثرؼ اعت کِ کْي ثب كلغلِ ّگل ثبؽس ٍلی ایي یک حویوت هغزت

ای  آعتبًِ زگزگًَی اجتوبػی ی ثَرصٍاسی اًگلغتبى ثِ ّبی پٌجِ ی ثغتِ ٍعیلِ ػزض ّؾت عبل ثِسهیي، زر 

ی چِ ارتجبػیَى ارٍپبی  تزیي ًتبیج را ثزای توسى زر ثز ذَاّس زاؽت. چٌبى ّز توسیز هْن کؾیسُ ؽسُ اعت کِ ثِ

کبری  جب کِ هْس ارتجبع ٍ هحبكظِ آىّبی  زرٍاسُ زیَار چیي هٌتْی گززز، ٍهتی ثِ هب زر آیٌسُ راُ كزارؽبى ثِ

 [3] «: آسازی، ثزاثزی، ثزازریجب چٌیي ثرَاًٌس: جوَْری چیي زاًس، ؽبیس آى ثبؽس، ثزعٌس کی هی کْي هی

ی  ّب ایي کبر ازاهِ یبكت. توبم هبرُ زر توبم هبرُثلکِ ؽس  چٌس کؾَر هحسٍز ًوی ی زر زٍراى اعتؼوبر ثِثبسارگؾبی

ٍ ایي کبر ثب سٍر ٍ ی زر آهس. ی ارٍپبی ّبی ٍعیؼی اس آعیب ثِ تصزف عزهبیِ اهیبًَعیِ ٍ ثرؼاهزیکب، اكزیوب، 

یبثی ثِ ایي کؾَرّب  جوؼی صَرت گزكت. زر ًوبؼی عزهبیِ ثزای زعت هلسری ٍ ّوزاُ ثب کؾتبرّبی زعتِ
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ثبهی ذَاّس هبًس. ایي جٌبیبتی اًجبم زاز کِ ثؾزیت ّزگش كزاهَػ ًرَاّس کزز ٍ ثزای ّویؾِ زر تبرید عزهبیِ 

ی اعتؼوبر  زر زٍرُػٌَاى جٌبیت ثجت ؽسُ اعت ثلکِ جٌبیبت عزهبیِ  ّب ًیغت کِ ثِ ّبی ًبسیغت عَسی  تٌْب آزم

ثبعتبًی اّبلی اهزیکبی کؾی اّبلی ثَهی اهزیکب ذتن ؽس کِ كزٌّگ ؿٌی  تٌْب ثِ ًغل هبرُ اهزیکب، کِ ًِزر 

ٍ اهیبًَعیِ اًجبم زاز کِ ّزگش  اكزیوبٌّسٍعتبى،  چیي، را ّن ًبثَز ًوَز. عزهبیِ زر ایي زٍرُ جٌبیبتی زر جٌَثی

ذبؼز آٍرزُ ؽَز ٍ  زٌّس کِ ایي جٌبیبت ثِ ّب اکٌَى چَى هسرت کبهل را زارًس اجبسُ ًوی . آىكزاهَػ ًرَاّس ؽس

 کٌٌس. اًس، هلوساز هی ثَزُ کغبًی چِ کزز زیگزاًی کِ هؼلَم ًیغت  را حبصل ػول یب آى

 ایي تصزف هٌبؼن. اعت  ّبی عزهبیِ عبس ذَز هسرت تزٍریغن، زعتّبی ًیبثتی ٍ تحت ًبم هجبرسُ ثب  جٌگ

کزز کسام عیغتن  ایي ػول ًیغت.ٍ تحکین هسرت عزهبیِ  یبثی جش تصزف ثبسارّبی جْبى ثزای هسرت هرتلق،

، اهپزیبلیغن ٍ رهبثت آساز زاریِ عزهبیِزر زٍراى  ّس کِز اًجبم هی عزهبیِ ّوبى کبری را ؟زاری اعت جش عزهبیِ

کززى ایي  ػوسُ کزز.هجبرسُ  یؼٌی اعتثوبر اًغبى زّس. ثبیس ثب اصل هغئلِ حبال ًَلیجزالیغن اًجبم هی

زاری تحت ّزًبم ٍ ؽکل ٍ كزهی ظساًغبًی اعت ٍ  زازى اعت. عزهبیِ راُ را ػَظی ًؾبىّب  ثٌسی توغین

ّب ثززاؽتِ ؽَز تب اًغبى هبزر ؽَز ذَز را رّب اس چٌیي هیس ٍ  اعت ثز ثؾزیت، کِ ثبیس اس عز راُ اًغبىتحویلی 

 ػٌَاى اًغبى گغتزػ زّس. ثِ ییثٌسّب

          :توضیحات

 هیلیَى کزٍى، ثب اعتثٌبئبتی تؼییي ؽسُ اعت. 75ی ثب تَجِ ثِ اًساسُ ؽزکت تب ّبی چٌیي ٍام  *

گیزز ؽبیس ثتَاى عَز ایي  ٍ ٍ هیشاى عَزی کِ ثِ ّز عْن تؼلن هیَثب ًگبّی ثِ تؼساز عْبم ؽزکت ٍل [1] 

زر تبرید عی ٍ  Modular Finance och Euroclear Sweden ABؽزکت را تؼییي ًوَز. زر عبیت 

ًوَزُ اعت کِ  اػالمػسز  2128420220هؼوَلی ثِ ثجت رعیسُ را  A  ٍBتؼساز عْبم  2020یکن هبرط عبل 

گًَِ عْبم  صَرت عَز ایي گیزز کِ زر آى عَز تؼلن هی ،ؼجن تصوین ّیئت هسیزُ پٌج ٍ ًین کزٍى ثِ ّز عْن

ػسز ثجت ًوَزُ  2033452084ؽَز. ّویي عبیت تؼساز عْبم ٍیضُ را  هیکزٍى  11706311210رهوی حسٍز 

ثزای ّز عْن ثِ ػٌَاى عَز، هوسار ایي عَز هسیزُ هجٌی ثز ّلت ٍ ًین کزٍى  اعت ٍ ثب تَجِ ثِ تصوین ّیئت

 26957201840ثزاثز ثب  2019ذَاّس ؽس ٍ زر هجوَع عَز ایي ؽزکت زر عبل  15250890630رهوی ثزاثز ثب 

 یَرٍ ثَزُ اعت.  2695720184کزٍى ٍ یب 

ثزاثز  2019زر تبرید عی ٍ یکن زعبهجز  ثب تَجِ ثِ ایي کِ هیوت ّز عْنٍ را َارسػ ثبسار عْبم ٍل ایي ٍثغبیت،

 هیلیَى کزٍى هحبعجِ ًوَزُ اعت. 274460 ثب ، ثزاثزؽسُ هحبعجِ ثب صس ٍ پٌجبُ ٍ ؽؼ ٍ ًِ زّن کزٍى

  ًول ؽسُ اعت. 2020هبرط  27هَرخ  Diکلیِ اؼالػبت اس رٍسًبهِ  [2]

 .اًتؾبرات عیبّکل 9ٍ  8هبرکظ ٍ اًگلظ ـ اعتؼوبر )ایزاى ٍ چیي( صلحِ  [3]
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