تمرینات نظامی بزرگ در وستروس ( )Västeråsدر ماه سپتامبر
در ماه سپتامبر تمرینات نظامی وسیعی جریان خواهد داشت که بر روی ترابری و دسترسی به جاده ها در وستروس تأثیر خواهد
گذاشت .تمرینات  Aurora 17بزرگترین تمرین نظامی در نوع خود در بیش از  20سال اخیر است.
تمامی بخش های نیروهای دفاع و  19000زن و مرد در این تمرینات شرکت خواهند کرد .در این تمرینات سازمان های دیگر و
کشورهای دیگر نیز حضور خواهند داشت.استان وستمانلند ( )sو ارگانهای دیگری از ( U-Samمشارکتهای آمادگی بحران در
استان وستمانلند) حضور خواهند داشت.
این تمرینات چه زمانی است؟
این تمرینات بین  11تا  29سپتامبر انجام خواهند شد .ترابری وستمانلند( )Västmanlandبیشتر بین روزهای دوشنبه  18سپتامبر
تا چهارشنبه  27سپتامبر تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
ساکنان وستروس( )västeråsچگونه متوجّه این تمرینات می شوند؟
ساکنان این شهر به صورتهای مختلفی متوجه تمرینات  Aurora 17خواهند شد .قبل ،بعد و در حین انجام تمرینات ماشینهای
نظامی و کارکنان زیادی در شهر جابجا خواهند شد تا در جایی باشند که نیاز است .این نقل و انتقاالت با هواپیما ،کشتی ،مسیرهای
زمینی و راه آهن انجام خواهد شد.
چگونه این تمرینات بر روی ما در وستروس تأثیر خواهد داشت؟
تمام منطقۀ مالردالن ( )Mälardalenمتوجّه این تمرینات خواهند شد .در وستمانلند ()Västmanlandاتوموبیل های زیادی در
رفت و آمد خواهند بود .ترابری بیشتر بین روزهای دوشنبه  18سپتامبر تا چهارشنبه  27سپتامبر تحت تأثیر این تمرینات قرار
گرفت.
در کجاها شاهد این نقل و انتقاالت خواهیم بود؟
اتوموبیل های نظامی در منطقۀ وستروس-ساال( )Västerås/Salaبه طور عمده خدمات لجستیک را ارائه خواهند داد و در گروه
های مختلف در اطراف غرب وستروس( ،))västra Västerås (Hässlö – Irstaشمال وستروس( norra Västerås (bland
 ،))annat Hökåsenساال ( ))Sala (gruvområdenو ساالدام( )Saladammحضور خواهند داشت .تدارکات لجستیک از 18
تا  22سپتامبر به طور عمده در جادۀ  ،E18جادۀ قدیمی  E18و  riksväg 70منتقال خواهند شد و از مسیرهای کوچکتر نیز که
راههای بزرگ را به هم وصل میکنند میگذرند.
انتقال واحد های نظامی از عرصه های تمرین در انشوپینگ( )Enköpingبه عرصه های تمرین در جنوب مالرن( )Mälarenدر
روزهای تعطیل  23تا  25سپتامبر انجام خواهد شد که بیشتر این ترافیک ها در انشوپینگ خواهد بود .مناطقی که بیشتر تحت تأثیر
خواهند بود شامل  riksväg 55بین انشوپینگ و استرنگنس( )Enköping – Strängnäsتا  riksväg 56بین وستروس و
اسکیستونا( )Västerås - Eskilstunaخواهد بود( .منبعhttp://www.forsvarsmakten.se/sv/var- :
)/verksamhet/ovningar/aurora-17/har-ovar-vi
این تمرینات در کجا انجام میگیرند؟
منطقه تمرینات نظامی بزرگ در مالردالن و استکهلم( ، )Mälardalen och Stockholmدر داخل و اطراف گوتلند()Gotland
و گوتنبرگ( )Göteborgخواهد بود .نیروهای دفاعی از زمینهایی که خارج از زمینهای تمرین نظامی و محدودۀ شلیک خود است
استفاده خواهند کرد .مخصوصا ً به صاحبان و ساکنین این زمین ها اطالعات کاملی داده خواهد شد .این تمرینات در هوا ،زمین و
در دریا انجام میشوند .واحد های نظامی در تمام سوئد دخیل خواهند بود.
از کجا میتوان اطالعات بیشتری در مورد  Aurora 17پیدا کرد؟
اطالعات بیشتر در وب سایت استانداری با آدرس زیر موجود است:

http://www.lansstyrelsen.se/Vastmanland/Sv/manniska-ochsamhalle/krisberedskap/Pages/forsvarsmaktsovning-aurora-17.aspx
: فیلم و سؤاالت متداول با پاسخ هایشان در وبسایت نیروهای دفاع وجود دارد،اطالعات بیشتر
/http://www.forsvarsmakten.se/sv/var-verksamhet/ovningar/aurora-17

