ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑر زﻧدﮔﯽ روزﻣره ﺧود ﺗﺄﺛﯾر ﺑﮕذارﯾد
 در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻧﺎﺣﯾﮫ ای ﺷرﮐت ﮐﻧﯾد!روز  9ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  2018اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﻧﺎﺣﯿﮫ ای در ﯾﻮﺗﺎﻟﻨﺪ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﺎﺣﯿﮫ ای روی
ﮐﺎر ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﯾﻮﺗﺎﻟﻨﺪ ﻏﺮﺑﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد ﭼﻮن ﮐﺎر آن از طﺮﯾﻖ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ اداره ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ
ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺮدم اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﺎﺣﯿﮫ ای ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻤﺎن و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه
ھﺎی ﮐﻤﻮن ھﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﺎﺣﯿﮫ ای ﭼﯿﺴﺖ؟

اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻧﺎﺣﯾﮫ ای در ﯾوﺗﺎﻟﻧد ﻏرﺑﯽ در ﻣورد ﻣﺳﺎﺋﻠﯽ اﺳت اﻏﻠب روی زﻧدﮔﯽ روزﻣره ﺷﻣﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﻣﯽ ﮔذارد .از ﺟﻣﻠﮫ وﻗﺗﯽ در ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن،
درﻣﺎﻧﮕﺎھﮭﺎ ﯾﺎ ﺧدﻣﺎت دﻧداﻧﭘزﺷﮑﯽ ﺗﺣت درﻣﺎن ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﯾد .ﯾﺎ وﻗﺗﯽ ﺑﺎ اﺗوﺑوس ،ﺗراﻣوا ﯾﺎ ﻗطﺎر ﭘﺎﻧدوﻟﯽ ﺳﻔر ﻣﯽ ﮐﻧﯾد .ھﻣﭼﻧﯾن وﻗﺗﯽ از ﺑﺎغ
ﺑوﺗﺎﻧﯾﮏ ﯾوﺗﺑوری ،ﺗﺎﻻر اوﭘرای ﯾوﺗﺑوری و ﭼﻧدﯾن ﻣوزه در ﯾوﺗﺎﻟﻧد ﻏرﺑﯽ ﺑﺎزدﯾد ﻣﯽ ﮐﻧﯾد .اﯾﻧﮭﺎ زﻣﯾﻧﮫ ھﺎﯾﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻧﺎﺣﯾﮫ ﯾوﺗﺎﻟﻧد ﻏرﺑﯽ
ﻣﺳﺋوﻟﯾت آﻧﮭﺎ را ﺑر ﻋُﮭده دارد .زﻣﯾﻧﮫ ھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺧدﻣﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ،وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ ھﻣﮕﺎﻧﯽ ،ﻓرھﻧﮓ ،اﻗﺗﺻﺎد و اﺑداﻋﺎت ،ﻣﺣﯾط زﯾﺳت،
ﺣﻘوق ﺑﺷر و ﺗﻧدرﺳﺗﯽ ھﻣﮕﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣرﺑوط ﻣﯽ ﺷود .ﻧﺎﺣﯾﮫ ﯾوﺗﺎﻟﻧد ﻏرﺑﯽ در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ھﺎ و ﺑﺳﯾﺎری ﻣوارد دﯾﮕر دارای  550000ﮐﺎرﮐﻧﺎن اﺳت.
اﯾن واﺣدھﺎ ﺗوﺳط ﺣدود  1100ﺳﯾﺎﺳﺗﻣدار اداره ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ و ﻣﺎ ﮐﮫ ﺳﺎﮐﻧﺎن ﻧﺎﺣﯾﮫ ﯾوﺗﺎﻟﻧد ﻏرﺑﯽ ھﺳﺗﯾم ﻣﺷﺎرﮐت داﺷﺗﮫ و اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽ ﮐﻧﯾم.

ﺷﻤﺎ روی ﭼﮫ ﻣﻮاردی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارﯾﺪ؟
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ رأی دادن ﺷﻤﺎ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﺎﺣﯿﮫ ای روی ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اداره اﻣﻮر در ﻧﺎﺣﯿﮫ ﯾﻮﺗﺎﻟﻨﺪ ﻏﺮﺑﯽ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺻﺮف ﭘﻮل ھﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺷﻤﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽ
ﮔﺬارد .ﺷﻤﺎ ﺑﮫ ﺣﺰب و ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاراﻧﯽ رأی ﻣﯽ دھﯿﺪ ﮐﮫ ﺑﻨﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ اداره اﻣﻮر ﻧﺎﺣﯿﮫ ﯾﻮﺗﺎﻟﻨﺪ ﻏﺮﺑﯽ را در ﭼﮭﺎر ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﺪﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .اﺣﺰاﺑﯽ
ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد آراء را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﺮﺳﯽ ھﺎی ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﻧﺎﺣﯿﮫ ای ﮐﮫ ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪه در ﻧﺎﺣﯿﮫ ﯾﻮﺗﺎﻟﻨﺪ ﻏﺮﺑﯽ اﺳﺖ را ﻧﯿﺰ
ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آورﻧﺪ .ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﻧﺎﺣﯿﮫ ای در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﻠﯿﺪی ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﻧﺮخ ﻣﺎﻟﯿﺎت ،ﺑﻮدﺟﮫ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺳﻌﮫ واﺣﺪھﺎی ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﭼﮫ ﮐﺴﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﺎﺣﯿﮫ ای رأی ﺑﺪھﺪ؟
•

اﻓرادی ﮐﮫ ﺣداﮐﺛر در روز اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺑﮫ ﺳن  18ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺗﻣﺎم رﺳﯾده و در آﻣﺎر ﺛﺑت اﺣوال ﻧﺎﺣﯾﮫ ﻧﺎﻣﻧوﯾﺳﯽ ﺷده ﺑﺎﺷﻧد

•
•

اﺗﺑﺎع ﺳوﺋد ،ﺳﺎﯾر ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ،اﯾﺳﻠﻧد ﯾﺎ ﻧروژ ﺑﺎﺷﻧد
ﯾﺎ ﺷﮭروﻧد ﮐﺷور دﯾﮕری ﺑﺎﺷﻧد و ﻗﺑل از روز اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺑﮫ ﻣدت ﺳﮫ ﺳﺎل ﻣﺗواﻟﯽ در آﻣﺎر ﺛﺑت اﺣوال ﺳوﺋد ﻧﺎﻣﻧوﯾﺳﯽ ﺑوده ﺑﺎﺷﻧد.

و ﺑﻐﯾر از آن؛

اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر در وﺑﺳﺎﯾت  www.vgregion.se/regionvalوﺟود دارد
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