
ژوور نمونەییە لەنێو 
ژوورە بازرگانییەکانی 

عێراقدا

عێراق لەڕووی 
ئابورییەوە قویی 

ستراتیجیمانە 

یەکەم ژوور بووین 
کە پێشانگای 

نێودەوڵەتیمان ھەبێت

رۆژنام�ی�کی ئابوریی� ژووری بازرگانی و پیش�سازی سل��نی ب�ویدەکات�وە   | ژمارە 16  دوو ش�مم�  2022-7-18 http://www.sulcci.com

356

 ریکالم

قوباد تاڵەبانی، 
بۆ ژووری بازرگانی و پیشەسازی سلێمانی:

8

کیتۆ کۆال بخۆرەوە و مەترسە..
   لەوتی سوید بەرھەم دێت    

     کۆمپانیای بورھان
     بریکاری سەرەکیە

بۆ پێشخستنی 
پیشەسازی درێغیمان 

نەکردووە

ئێوە شایستەی زۆر لەخەت و 
رێزلێنان گەورەترن 



(١٦) دوو  شەممە ٢٠٢٢/٧/١٨ (١٦) دوو  شەممە ٢٠٢٢/٧/١٨

ئەمەی خـــوارەوە دەقی وتارەکەی 
دارا جەلیل خەیات، سەرۆکی یەکێتی 
ژوورە بازرگانی و پیشەســـازییەکانی 
رێزلێنان و  لەڕێورەسمی  کوردستانە، 
بازرگانـــی و  ژووری  خەتکردنـــی 

پیشەسازی سلێمانیدا:

به ڕێزه كان  میوانـــه   به خێرھاتننی 
به ناوی  بـــدەن  رێگـــەم  ده كه یـــن، 
بازرگانی و  ژووره   یه كێتـــی  خـــۆم و 
ھه رێمـــی  پیشەســـازییه كانی 
كوردستانه وه  سوپاسی ھەموو الیەک و 
ئاماده بونتان  بـــۆ  به ڕێزتان ب كه ین 
له م رێورەســـمەو  سوپاســـی ژووری 
ســـلێمانی  پیشەســـازی  بازرگانی و 
ده كه یـــن بـــۆ ئـــەم دەرفەتـــەو بۆ 
یه كێتی  كۆبونه وه ی  میوانداریكردنی 
ژووره  بازرگانییه كانی عێراق له شاری 

سلێمانی. 

ھەروەھـــا ســـوپاس  بـــۆ ژووری 
بازرگانی و پیشەســـازی ســـلێمانی، 
بۆ ئـــه و كارو چاالكیانه ی لەســـاڵی 
ھیوادارین  داوه ،  ئه نجامیان  رابردودا 
ھه میشه  سه ركه وتوو بن و بننه  مایه ی 
پێشكه وتنی وت له بواری بازرگانی و 
ئابوری، پیرۆزبایی له ژووری بازرگانی و 
پیشه ســـازی ســـلێمانی ده كه یـــن، 
بن،  ھه میشه  سه ركه وتوو  ھیوادارین 
ببنه  نمونه یه ك بۆ شـــاره كانی تری 

كوردستان و عێراق.

بەڕێـــزان ئامانجـــی ســـەرەکیمان 
خزمەتکردنی بازرگانی و پیشەسازییە 
ئێمـــە  عێـــراق،  لەکوردســـتان و 
دڵســـۆزانە  رابـــردودا  لەســـانی 
ھەوڵی چارەســـەرکردنی ھەموو ئەو 
کێشـــانەمان داوە کـــە دێنە بەردەم 
گەشـــەی ئابوری و کۆششمان کردوە 
لەپەرەپێدانـــی  ھەبێـــت  رۆڵمـــان 
کشتوکاڵی و  پیشەسازی و  بازرگانی و 

گەشتیاریدا. 

ھـــاوکات ھەوڵی ئەوەشـــمان داوە 
الیەنە  لەگـــەڵ  پەیوەندییەکانمـــان 
ھەرێمی و نێودەوڵەتییەکان توندوتۆڵ 
بکەین، بۆ ئەو مەبەســـتە لەسانی 
رابـــردودا رێککەوتنـــی بازرگانیمان 
لەگەڵ چەندین وتی جیھاندا کردوە، 
لەئەمەریـــکاو والتانـــی ئەوروپـــاوە 
بگرە تـــا وتانی رۆژھەت و وتانی 

عەرەبی و دەرو دراوسێ.

کۆشـــش و  ئەم  لەســـەر  ھیوادارم 
ھەونەمـــان بـــەردەوام بیـــن بـــۆ 
جارێکی  بەوتەکەمان و  گەشـــەدان 
ئامادەبونـــی  سوپاســـی  تریـــش 
بەڕیـــزاکان دەکەین و   میوانە  ھەموو 
بازرگانـــی و  لـــەژووری  پیرۆزبایـــی 
پیشەسازی سلێمانی دەکەین و ھیوای 
بەدەستھێنانی دەسکەوتی گەورەترو 

زیاتری بۆ دەخوازین.

موســـلیم،  کەمال  پیرۆزبایی  دەقـــی 
وەزیری بازرگانی و پیشەسازی:

بۆ/ ژووری بازرگانی و پیشەسازی 
سلیمانی

ب/ سوپاس و رێزلێنان
بەبۆنـــەی رێزلینـــان لەالیـــەن ژوورە 
بازرگانییەکانی عێراقەوە وەک چاالکترین 
ژوور لەبـــواری داھێنـــان و بازرگانـــی و 
وەبەرھێنان بۆ ســـاڵی (٢٠٢٠ - ٢٠٢١) 

بەم بۆنەیەوە:
رێزو سوپاســـی خۆمانتان ئاڕاســـتە 
دەکەین، ھیوادارین ھەردەم سەرکەوتوو 

بن بۆ زیاتر خزمەت کردن
کەمال موسلیم

وەزیری بازرگانی و پیشەسازی

ئەمەی خـــوارەوە دەقـــی وتارەکەی 
ســـەرۆکی   زوھێـــری،  عەبدولـــرەزاق 
یەکێتـــی ژوورە بازرگانییەکانی عێراقە، 
لەڕێورەســـمی رێزلێنـــان و خەتکردنی 
پیشەســـازی  بازرگانـــی و  ژووری 

سلێمانیدا:

ئامادەبووانی بەڕێزو میوانە ئازیزەکان 
سوتان لێبێت

نوێنەرایەتـــی  بـــە  ســـەرەتاوە  لـــە 
بازرگانی و  لـــەژوورە  بەڕێزم  ھاوکارانی 
ســـوپاس و  عێراق،  پیشەســـازییەکانی 
پێزانینـــی خۆمان ئاڕاســـتەی شـــاری 
سلێمانی ئازیز دەکەین بۆ ئەو میوانداری و 
لێیانکردین،  گەرم و جوانەی  پێشوازییە 
دیـــارە ئەمە بەالی ئێمـــەوە نوێ نییەو 
یەکەمجاریش نییە ئێمە ســـەردانی ئەم 
شـــارە نـــازدارە دەکەین، پێشـــتریش 
چەندین جار ســـەردانم کـــردوەو لێرە 
بەھاوکارانمان  چاومـــان  کۆبوینەتەوەو 
کەوتوە، بەھەمان گیانی دۆســـتایەتی و 
میواندارییان  خۆشەویستیەوە  بەھەمان 

کردوین و سوپاسیان دەکەین.

ژوورە بازرگانییەکانی عێراق سانێکی 
دریژخایەنـــە کار لەســـەر پاراســـتنی 
گیانـــی یەک وتی و یەک جەســـتەیی و 
کاری ھاوبـــەش دەکات، بارودۆخەکـــە 
ھەرچۆنێـــک بوبێت و ھەر گۆڕانکارییەک 
بوبێت، ھەرچییەک رویدابێت، ھێشـــتا 
جەســـتەکە وەک خۆی ماوە الی کەرتی 
تایبەتی عێراق و لەگیانی مرۆڤی عێراقیدا، 
خاوەنکارێک لەبەسرە کاری کردبێت یان 
لەکوردســـتان ھەمان بۆچون و روانینی 
سانێکی  بەدرێژایی  لەبەرئەوە  ھەبوە، 
زۆر ھەوڵمانـــداوە لەھەر شـــوێنێک کە 
پێمانباش بوبێـــت کۆببینەوە لەعێراق، 
لەدھۆک بوبێت یان ھەولێر یان سلێمانی 
یان لەبەغداو بەسرە، بەھەمان گوڕوتین و 

کارکردنەوە.
ئەو وتانـــەی خاوەنی فـــرە کلتورو 
مەزھەب و ئایین و نەتەوەن زۆر زیندوترو 
بەزیاد  لەخوا  روناکبیرتـــرن،  چاالکترو 

بێـــت ئە فرە رەنگی و فرە کلتورییە لەم 
وتـــەدا بەردەســـتن، لەبەرئەوە عێراق 

دەوڵەمەندە بەو کلتورە رەنگاورەنگە.

ئەمڕۆ ســـلیمانی ئـــەو بەختەی ھەبو 
کـــە بێێن بۆ ئەوەی سوپاســـی ژووری 
بکەین  پیشەســـازییەکەی  بازرگانـــی و 
کـــە بەوپـــەڕی لێبڕاوییـــەوە ھـــەوڵ و 
کۆششی کردوە لەئەنجومەنە کارگێڕی و 
تـــا دەگات  بگـــرە  کارمەندەکانیـــەوە 
بەســـەرۆکی ژوورەکـــە، لەبەرئـــەوەی 
ئەم ژوورە جیاواز دەرکەوت و شـــتێکی 
پێشـــکەش کـــرد کـــە بەدڵنیایی ئێمە 
لەژوورە بازرگانیەکانی عێراق شوێن پێی 
ھەڵدەگرین و لەسەر ئەو کارەی بەردەوام 

دەبین، ھاندەریشمان دەبێت.

ژوور توانیویەتـــی بەتوانـــا مادییـــە 
ســـنوردارەکانی پەیامی ئەوە بگەیەنێ 
ھاوکاریی  دەتوانـــێ  تایبەتـــی  کەرتی 
راستەقینەی کەرتی گشتی بێت، کەرتی 
گشتی ناتوانێ بەبێ کەرتی تایبەت کار 
بکاو پێچەوانەکەشـــی راســـتە، کەرتی 
بەیاساو سیستەم و  پێویســـتی  تایبەت 
وا  پشـــتیوانی حکومەتە، حکومەتیش 
لەکەرتی تایبەت دەڕوانێت کە بەستەری 
بازرگانـــی و  پەیوەنـــدی  راکێشـــانی 
بەدەســـتھێنانی وەبەرھێنانـــە، بـــەم 
وەبەرھێنانی دەرەکی بەبێ وەبەرھێنانی 
ناوخۆ دەســـتەبەر نابێـــت، لەبەرئەوە 
ببەخشـــین  ھێز  بەلێبڕاوییەوە  چەنـــد 
پیشەوەران و  پیشەسازکارو  بەبازرگان و 
ھاندەریان بین و کارەکانیان بۆ ئاســـان 
بکەین لەشـــارەکەیدا، بەھەمان ئەندازە 
رەنگدانـــەوەی ئیجابی دەبێت لەســـەر 

وەبەرھێنانی دەرەکی.

ســـوپاس بۆ ئەم ژوورە لەبەرئەوەی 
کارو کۆششی کردو وێنەکی پرشنگداری 
پێشـــکەس کرد بەو توانا مادییەوە کە 
ھەیەتی، درکی بەوە کرد کە شارەکەی 
پێویســـتی بەگەنجینەکانـــە، ئەمـــەش 
بەڵگـــەی زۆریی چاالکی بازرگانییە لەم 
شارەدا. پڕۆژەی گەنجینەکان بەھەوڵێکی 

جوامێرانە کرا بەواقعێکی بەردەســـت و 
زۆر بەخێرایی خرایـــە بواری جێبەجێ 
کردنـــەوە، کـــە ئەمڕۆ ئێمـــە ئامادەی 
رێورەســـمی کردنـــەوەی دەبیـــن. کە 
ئەمەش وێنەیەکی پرشنگداری ئیجابییە 
لـــەوەی کەرتی تایبـــەت خاوەنداریەتی 

دەکات لەعێراقدا بەگشتی.

سوپاس بۆ ئێوەو جێی شانازییمە کە 
ئەمڕۆ لەگەڵ ھاوکارەکانم رێزدەنێین لەم 
ژوورە بەئەنجومەنی کارگێڕی و کارمەندو 

سەرۆکەکەیەوە.

بەڕێزان من لەو کەسانەم کە پێموایە 
کاری گەورە تەنھا بـــەری رەنجی تاقە 
کەســـێک نییـــە، کاری گـــەورە بە تیم 
دەکرێت، ھەر کاتێک تیمێکی ھوشیارو 
چـــاالک و ھـــاوکارت ھەبـــێ دەتوانـــی 
بەدەســـتبھێنیت،  گەورە  دەســـکەوتی 
لەبەرئەوە لەم شارەدا ئەوەمان بەدیکرد 
کە ئەنجومەنی کارگێـــڕی ژوور  ھێزی 
بەســـەرۆکەکەی بەخشیوە، سەرۆکیش 
ئـــەو کارانەی تەواو کرد کە خواســـتی 
ئەنجومەنەکە بوە، ئەمە کاری نمونەیی 
ژوورە بازرگانییـــەکان و کەرتی تایبەتی 

عێراقە.

بەڵێ راســـتە کەرتی تایبەت لەعێراق 
گرفتـــی زۆرە، بـــەم کەرتـــی تایبەت 
ســـورە لەســـەر مانەوەو بەردەوامبون، 
رەنگـــە کوردســـتان بەھـــۆی چەندین 
ئاســـانکارییەوە زۆر باشتر بێت، بەم 
کەرتـــی تایبـــەت لەھەمـــوو عێراقـــدا 
خوازیارە وێنەیەکی ئیجابی پێشـــکەش 
بکات،  بەداخەوە کـــە روانینی کەرتی 
گشتی لەشـــوێنێکەوە بۆ شوێنێکی تر 

لەعێراقدا جیاوازە.

لەکۆتاییـــدا  بەڕێـــز  ئامادەبوانـــی 
جاریکیتریش پیرۆزبایی خۆم ئاراستەی 
ھاوکارانم لەژووری بازرگانی و پیشەسازی 
سلێمانی دەکەم کە خەتی جاالکترین 
ژووریـــان لەســـەر ئاســـتی عێراقـــدا 

پێدەبەخشریت.

سوپاس  بۆ 
ژووری بازرگانی و 

پیشەسازی 
سلێمانی، بۆ ئه و 
كارو چاالكیانه ی 
لەساڵی رابردودا 
ئه نجامیان داوه 

دارا جه لیل خه یات: 
پیرۆزەو ھیوای بەدەستھێنانی 
دەسکەوتی گەورەترو زیاتر بۆ 
ژووری بازرگانی و پیشەسازی 

سلیمانی دەخوازین

وەزیـــری بازرگانی و 
پیشەسازی: 

رێزو سوپاسی خۆمانتان 
ئاڕاستە دەکەین

عەبدولرەزاق زوھێری، سەرۆکی  یەکێتی ژوورە بازرگانییەکانی عێراق:

ژووری بازرگانی و پیشەسازی سلێمانی نمونەییە 
لەنێو ژوورە بازرگانییەکانی عێراقدا

دەقـــی پیرۆزبایـــی و پەیامـــی قوباد 
تاڵەبانی ، جێگری سەرۆکی ئەنجومەنی 
وەزیران بۆ ژووری بازرگانی و پیشەسازی 

سلیمانی:

بەڕێزان ســـەرۆک و ئەندامانی ژووری 
بازرگانی و پیشەسازی سلێمانی

پیرۆزباییتان  دڵـــەوە  لـــە  ســـەرەتا 
لێ دەکـــەم بەبۆنەی خـــەت کردنتان 
لەالیەن یەکێتـــی ژوورە بازرگانییەکانی 
عێراقەوە وەک چاالکترین ژوور لەبواری 
داھێنان و بازرگانی و وەبەرھێناندا. داوای 
لێبوردنیشـــتان لێ دەکەم کە نەمتوانی 

بەشداری ڕێوڕەسمەکەتان بکەم.
بۆ بەنـــدە کـــە بەدرێژایی ســـانی 
رابـــردوو لەنزیکەوە لەگـــەڵ ئێوە کارم 
کردوەو ئاگاداری کارو چاالکییەکانتانم، 
دیاریکردنـــی ئێـــوە وەک چاالکتریـــن 
ژوور لەســـەر ئاســـتی عێراقدا شتێکی 

چاوەڕواننەکراو نەبوو. 
ئێـــوە نەک تەنھا لەبـــواری داھێنان و 
بازرگانـــی و وەبەرھێنانـــدا شایســـتەی 
خـــەت کـــردن و رێزلێنانـــن، بەڵکـــو 
شایســـتەی زۆر لـــەوە گەورەتریشـــن، 
چونکە بازرگان و وەبەرھێنەرانی سلێمانی 
لەماوەی سانی پڕ لەقەیرانی رابردوودا 
نیشتمانییەوە   بەرپرسیارێتی  بەھەستی 
ھاوکارو یارمەتیدەری حکومەت و خەڵک 
بوون لەتێپەڕاندنی رۆژە سەختەکاندا. 

گومـــان خەڵکـــی ســـلێمانی و  بـــێ 
بەرپرســـانی پارێزگاکەش زۆر بەباشی 
حکومڕانی و  کەموکوڕییەکانی  ئاگاداری 
ئیدارەدانـــن، کەچی ســـەرباری ھەموو 
خۆشـــحاڵییە  جێی  کەموکوڕییەکانیش 

لەزۆر بواردا سلێمانی پێشەنگە لەسەر 
ئاســـتی عێراقـــدا. زانکۆی ســـلێمانی 
لەسەر ئاســـتی عێراقدا وەک باشترین 
زانکۆ دیاری کراوە، پۆلیســـی سلێمانی 
وەک باشترین پۆلیس و بەڕێوەبەرایەتی 

باشترین  وەک  ســـلێمانی  پاســـپۆڕتی 
عێراق و  پاســـپۆڕتی  بەڕێوەبەرایەتـــی 
کەرتی تەندروستی سلێمانیش سەرباری 
ھەمـــوو کەموکوڕییەکان لە باشـــترین 
تەندروســـتییە  بەڕێوبەرایەتییەکانـــی 

لەسەر ئاستی عێراقدا.
ھۆکاری ھەموو ئەم پێشـــکەوتنانەش 
بۆ کلتوری رەخنەگرتـــن و چاوکراوەیی 
دانیشـــتوانی پارێزگاکـــە دەگەڕێتەوە، 
ئێمـــە نەک ھـــەر بەڕەخنـــەو ناڕەزایی 
خەڵک نیگەران نین، بەڵکو پێشوازیشی 
بەدڵنیاییەوە  چونکـــە  دەکەیـــن  لـــێ 
رەخنـــەو ناڕەزایەتییەکان دەبێتە ھۆی 

بەخۆداچوونەوەو پێشکەوتنی زیاتر.
لەکۆتاییدا لەگەڵ پیرۆزبایی دووبارەم، 
ھیوای سەرکەوتن و دەستکەوتی زیاترتان 
بـــۆ دەخوازم و دڵنیاشـــم ئـــەم بۆنەیە 
ھاندەرێک دەبێت بۆ ئەوەی لەداھاتوودا 
ھەوڵـــی زیاتر بدەن بـــۆ خزمەتکردنی 
دەکەمەوە  دڵنیاشـــتان  وتەکەتـــان و 
لەھەر ھەوڵێکدا بۆ خزمەتکردنی خەڵک 
بەنـــدەو حکومەتـــی ھەرێـــم بەھەموو 

تواناوە پشتیوانتان دەبین.

بەھیوای سەرکەوتنی زیاتر

قوباد تاڵەبانی 
جێگری سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران

وتارەکەی  دەقـــی  خـــوارەوە  ئەمەی 
سلێمانییە،  پارێزگاری  ئه بوبه كر  ھه ڤاڵ 
لەڕێورەســـمی رێزلێنـــان و خەتکردنی 
ژووری بازرگانی و پیشەسازی سلێمانی-

دا:

به ناوی پارێزگاری سلێمانیه وه پڕ به دڵ 
به خێرھاتنی میوانه  به ڕێزه كان ده كه ین، 
خۆشـــحاڵین جارێكـــی دیكـــه  شـــاری 
سلێمانی بووه  ژوانی به یه كگه یشتنی ئه م 
ده سته بژێره  بازرگانه  سه نگین و زرنگانه ی 
كـــه  له ھه مـــوو شـــاره كانی عێراقـــه وه  
له ســـلێمانی كۆبونه ته وه ، ئومێد ده كه م 
به رده وام  كۆبونه وانه   پەیوەنـــدی و  ئه م 
بێت تـــا بازرگانی و گه شـــه كردنی بازاڕ 
له وته كه ماندا به شێوه یه ك بوبكه ینه وه  
كه  بتوانرێت پشـــت به خۆی ببه ستێت و 
له بازاڕه كانـــی  بازرگانـــی  جوڵه یه كـــی 
عێراق و ھه رێمی كوردســـتان بەگشتی و 

لەسلێمانیدا بەتایبەتی دروست بكات.
پڕ به دڵ سوپاســـی یه كێتـــی ژووره  
بازرگانییه كانی عێراق ده كه م كه  بڕیارێكی 
راستیان دا، به ده ستنیشانكردنی ژووری 
بازرگانی و پیشه سازی سلێمانی به یه كێك 
لـــه ژووره  ســـه ركه وتووه كانی عێـــراق و 
ھه رێمی كوردستان، پیرۆزبایی له سه رۆكی 
ژوورو ئه ندامانی ئەنجومەن و کارمەندانی 
ژوور ده كه ین، لێرەشـــەوە پیرۆزبایی له  
یه كێتـــی ژووره  بازرگانییه كانی ھه رێمی 

كوردســـتانیش ده كه یـــن كه  ھه میشـــه  
پشـــتیوانی كاره كانی ژووری  بازرگانی و 

پیسەسازی سلێمانی بوون.
مایه ی شـــانازییه  بۆ ئێمه  له  ئیداره ی 
خۆجێی پارێزگای سلێمانی كه  به رده وام 
بازرگانـــی و  ژووری  له گـــه ڵ  كارمـــان 
پیشه سازی سلێمانی كردوه و ھه ماھه نگ 
بووین، له كاتی داخســـتنی فڕۆكه خانه ی 

نێودەوڵەتی سلێمانی و مه رزه كان له دوای 
ڕیفراندۆم و له كاتی سه رھه ڵدانی ڤایرۆسی 
بازرگانی  جموجۆڵـــی  كـــه   كۆرۆنـــادا 
لەھه موو جیھان وه ســـتا بوو، توانیمان 
ببینـــه  ســـه رچا وه ی ســـه ره كی دابین 
كردنی پێداویســـتییه  ســـه ره كییه كانی 
عێـــراق و ھه رێمی كوردســـتان، له  كۆی 
دوانزە ده روازه ی عێراق له گه ڵ كۆماری 

ئیســـالمی ئێران شه شـــیان له سنووری 
پارێـــزگای ســـلێمانییه ، به كردنـــه وه ی 
مـــه رزی تیله كۆ ده بێت به حه وت، ئه گه ر 
بتوانین ده روازه ی ســـازانیش بكه ینه وه  
ده بێته  ھه شت، به  كارگۆی فڕۆكه خانه ی 
نێودەوڵەتی سلێمانیه وه  نۆ ده روازه مان 
ده بێت، دەتوانین پێویستییەکانی عێراق 

دابین بکەین بەشیوەیەکی زۆر باش.

ھەروەھا پڕۆژه ی گه نجیینه كانی ژووری 
بازرگانی و پیشه ســـازی، کە ھاوشێوەی 
رۆڵی  نەبـــوە،  کوردســـتاندا  لەعێراق و 
گرنگی ده بێت له پێشخســـتنی ئابوری و 
كردنی سلێمانی به مه ڵبه ندێكی بازرگانی 
گرنگ، شـــانازییه  بۆ ئێمه  له حكومه تی 
خۆجێی كه  ھه میشه  پارێزه رو پشتیوانی 
ئه م پـــڕۆژه  گرنگه  بوویـــن، توانیومانه  
بھێنینـــه   ده ره كـــی  وه به رھێنـــه ری 

سلێمانی.
ھیوادارین ژووری بازرگانی و پیشه سازی 
سلێمانی له سه ر رێچكه ی خۆی به رده وام 
بێت، دڵنیایتان ده كه ینه وه  كه  ھه میشه  
پشتیوانتان ده بین بۆ ئەوەی لەسەرپێی 
خۆتان بوەســـتن، بەو ئامانجەی ئابوری 
بگوازینەوە بۆ ئابورییەکی ســـەوز، کە 
لەبری ئەوەی پشـــت بەگومرگ و نەوت 
ببەست بۆ دابین کردنی داھاتی گشتی، 
کە ئابوری عێراق و کوردستانی ھەراسان 
کردوەو بونیادەکەی ھەڵتەکاندوە، پشت 
بە بەرھەمی ناوخۆو کشتوکاڵ ببەستین و 
دەرفەتەکانی  گەشتیاریی و  پیشەسازی و 
تری ئابوری پێشبخەین و ببینە خاوەنی 
ئابورییەکی بەردەوام و ســـەوزو کار بۆ 
بەدەســـتھێنانی داھاتێکـــی درێژخایەن 

بکەین.
ھیوادارم ئەم کۆبونەوەیە ھاندەر بێت 
بۆ بوژانەوەی ئابوری باشتر لەعێراقداو 

سوپاس بۆ ئاماده بونتان.

قوباد تاڵەبانی، بۆ ژووری بازرگانی و پیشەسازی سلیمانی:

ئێوە شایستەی زۆر لەخەت و رێزلێنان گەورەترن

ھه ڤاڵ ئه بوبه كر، پارێزگاری سلێمانی:
رێزلێنانی ژووری بازرگانی و پیشەسازی، مایه ی شانازییه 

 عەبدولرەزاق زوهێری  دارا جەلیل خەیات

 قوباد تاڵەبانی

 کەمال موسلیم

 هەڤاڵ ئەبو بەکر

ژووری بازرگانی ژووری بازرگانی 



پیرۆزبایی قائیمقامی سلێمانی

¬¬ بۆ به رێزان له ژووری بازرگانی و پیشه سازی سلێمانی

بـــه م بۆنه یه وه  به دڵ پیرۆزبایتتان لێده كه م و ده ســـتی ماندووبونتان 
ده گوشـــم، دوپاتـــی ده كه ینـــه وه  كـــه  چاالكییه كانتـــان خزمه تی 
به شـــاره كه مان و ته واوی ھاوتیان گه یاندووه و ھـــاوكاری حكومه ت 
بوون بۆ چاره ســـه ری قه یران و كێشـــه كان. پێزانینمـــان بۆ ھه وڵه  

به رده وامه كانتان ھه یه و پشتگیرو پشتیوانتان ده بین.
سوپاســـی خۆشـــمان ده گه یه نین به یه كێتـــی ژوره  بازرگانییه كانی 

عیراقیش كه  رێز له كاره كانتان ده گرێت.
جارێكیتر ئه و رێزلێنانه تان پیرۆز بێت

ئاوات محه مه د
قائیمقامی سلێمانی

پیرۆزبایی سەرۆکی کۆمەڵەی کێڵگە پەلەوەرییەکان

¬¬ بۆ/ ژووری بازرگانی و پشەسازی سلێمانی
سوی گەرمتان لێبێت...

بەناوی خۆم و سەرجەم ئەندامانی کۆمەڵەکەمان لەسنووری پارێزگای 
ســـلێمانی و ھەڵەبجەو ئیدارەی گەرمیـــان و ڕاپەڕین پیرۆزبایی گەرم 
لەســـەرۆک و ئەنجۆمەنی ژووری بازرگانی و پیسەســـازی ســـلیمانی و 
سەرجەم فەرمانبەرانبەرە دڵسۆزەکانی ژوورەکەتان دەکەین و دەستی 
ماندووبوونتان دەگوشـــین، بەبۆنەی بەدەســـتھینانی پلەی باشترێن 

ژوور لەسەر ئاستی عێراق. 
بێگومان ئێوە شایســـتەی ئەم خەتـــەن لەپای کارو چاالکیەکانتان 
لەبووژانەوەی ژێرخانی ئابووری و بازرگانی و پیشەسازی، جگە لەوانە 
ڕۆڵی بەرچاوتان ھەیە لەبووژانەوەی کشـــتوکاڵی ناوچەکە بەتایبەت 
دوای کردنەوەی بەشی کشتوکاڵ کە ھەردەم بەپیری کیشەکانمانەوە 

دێن، ئومێدەوارین ھەمیشە سەرکەوتووبن لەخزمەتی شارەکەمان.
نازم عەبدو جاف
سەرۆکی کۆمەڵەی کێڵگە پەلەوەرییەکان

پیرۆزبایی كۆمەڵەی ھەنگەوانانی كوردستان

¬¬ بۆ ژووری بازرگانی و پیشەسازی سلێمانی

بەناوی ســـەرجەم ئەندامانـــی كۆمەڵەی ھەنگەوانانی كوردســـتان، 
پیرۆوبایتان ئاڕاستە دەكەین كە ئێوە توانیتان لەسەر ئاستی ژوورە 

بازرگانییەكانی عێراق پلەی یەكەم بەدەست بھێنن.
ئێوە بەكارو چاالكییەكانتان بوونە پێشەنگ لەعێراقدا، ئێمە چاوەڕێی 

كاری زیاتر و باشترتان لێدەكەین بۆ خزمەت كردنی ئەم شارە.
یەكێك لەبەرھەمە گرنگەكانی والتەكەمان بەرھەمی ھەنگ و ھەنگوینە، 
بۆیە ھیوادارین چۆن لەڕابردوو ھاوكار بوون لەداھاتووشـــدا ھاوكار و 
پشتیوان بن بۆ پاڵپشت كردنی ئەم بەرھەمە گرنگەی وتەكەمان بۆ 
ئەوەی بتوانین بەشـــێوەیەكی باش و گونجاو كاری بەبازاڕ كردنی بۆ 

بكەین. دووبارە پیرۆزبایتان لێدەكەین.
عەلی محەمەد رەشید
سەرۆكی كۆمەڵەی ھەنگەوانانی كوردستان

پیرۆزبایی ئۆفیسی باڵیۆزخانەی كەنەدا لە ھەولێر 

¬¬ بەڕێز/ كاك سیروان محەمەد (سەرۆكی ژووری بازرگانی و پیشەسازی سلێمانی)
 

خۆشـــحاڵ دەبم لەم كاتـــەدا پیرۆزبایی لەبەڕێزتان و ھەموو ئەندامانی ئەنجومەنـــی كارگێری ژووری بازرگانی و 
پیشەسازی سلێمانی بكەم بەمەبەستی وەرگرتنی خەتی گرنگی باشترین ژووری بازرگانی لەعێراق.

ئەم خەتە لەالیەن ھاوپیشـــەكانتەوە شـــاھیدی ســـەركردایەتی و بینینی ســـەركەوتوانەیە بۆ ھاندانی زیاتری 
كارسازی و بازرگانی و وەبەرھێنان بۆ سوودگەیاندن بەئابوری عێراق، بەتایبەت ھەرێمی كوردستان.

ئێمە، لەئۆفیســـی باڵیۆزخانەی كەنەدا لەھەولێر، پشتگیری خۆمان دوپات ئەكەینەوە بۆ گەشەسەندنی ئابوری 
عێراق و ھیوامان  بەردەوامی ھەماھەنگییە لەگەڵ ژووری بازرگانی و پیشەســـازی ســـلێمانی بۆ گەشـــەپێدان و 

بەھێزكردنی پەیوەندییە ئابوری و ھاوبەشییە بازرگانییەكان لەنێوان كەنەداو عێراق.
 لەگەڵ ڕێزدا...

یڤیس دوڤاڵ 
بەرپرسی ئۆفیسی باڵیۆزخانەی كەنەدا لەھەولێر

پیرۆزبایی سه ركۆنسوڵی كۆماری ئیسالمی ئێران له سلێمانی 

¬¬ بەڕێز/ ژووری بازرگانی و پیشەسازی سلێمانی

ھه واڵی ئه وه مان پێگه یشـــت كه  ژووری بازرگانی و پیشه ســـازی ســـلێمانی بوەته  چاالكترین ژووری بازرگانی و 
پیشەسازی له سه ر ئاستی عێراق و ھه رێمی كوردستان له ساڵی ٢٠٢٠ - ٢٠٢١، به ڕاستی زۆر جێگه ی خۆشحاڵی 
بوو بۆ ئێمه ، پیرۆزبایی خۆمان ئاراســـته ی به رێزان سه رۆكی ژووری بازرگانی و پیشه سازی سلێمانی و سه رجه م 

ئه ندامه كانی ده كه ین، كه  ئه م شانازییه یان به ده ستھێناوه و خه تی ئاڵتونیان پێبه خشراوه .
داوای لێبوردن ده كه م له مه راسیمه كه ی كه  بۆ ئه م مه به سته  سازكرا من له  شاری سلێمانی نه بووم نه متوانی ئاماده  
بم، به م ھاوكاره كانم ڕه زا شـــامه له كی، جێگری كۆنســـوڵ و به رپرسی به شی ئابوری كۆنسوڵیه ت ئاماده بوون و 

له نزیكه وه  پیرۆزباییان له سه رۆك و ئه ندامانی ژووری بازرگانی و پیشه سازی سلێمانی كرد.
ئێمه  په یوه ندییه كی زۆر باش و به ھێزمان له گه ڵ ژووری بازرگانی و پیشه سازی سلێمانی ھه یه ، ژووری بازرگانی و 
پیشه ســـازی سلێمانی ھه میشـــه  رۆڵی كاریگه ری ھه بووه  له زیادكردن و گه شه پێدانی په یوه ندییه  بازرگانییه كانی 

نێوان كۆماری ئیسالمی ئێران و ھه رێمی كوردستان. 

مه ھدی شوشته ری 
سه ركۆنسوڵی كۆماری ئیسالمی ئێران له سلێمانی

پیرۆزبایی كۆمەڵەی گەشەپێدانی خانووی پالستیكی لەكوردستان

¬¬ بەڕێز/ ژووری بازرگانی و پیشەسازی سلێمانی

پیرۆزبایی كۆمەڵەكەمان ئاڕاســـتەی بەڕێزتان دەكەین بەبۆنەی بەدەســـتھێنانی پلەی یەكەم بوونتان لەســـەر 
ئاســـتی عێراق، بەھیوای ســـەركەوتنی زیاتر لەســـەرجەم كارو ھەوڵەكانتان بۆ بەبڕەوبردنـــی زیاتر و زیاتری 
كوردستانێكی پێشكەوتوو لەبواری بازرگانی و ھەناردەی شتومەكی نێوخۆی وتمان بۆ دەرەوەی وت. ژووری 
بازرگانی رۆڵێكی بەرچاوی ھەبووە لەبواری كشتوكاڵی كە تەنھا ژوورە رۆڵی سەرەكی ھەیە لەكەرتی كشتوكاڵ 

بەگشتی.
بەھیواین ئەم پلەی نایاب بوونەتان ببێتە مایەی كاری زیاتر و گەیاندنی پەیامی پیشەگەری نێوخۆی كوردستان 

بەوتانی دەرەوە.
كۆمەڵەكەمان دەستی ماندووبوون و تێكۆشانتان دەگوشێت بۆ ئەم سەركەوتنە پیرۆزەی بەڕێزتان. 

د.ھەورامان محەمەد نوری
سەرۆكی كۆمەڵەی گەشەپێدانی خانووی پالستیكی لەكوردستان

پیرۆزبایی یەكێتی جوتیاران

¬¬ بەڕێز ژووری بارزگانی و پیشەسازی سلێمانی
بەناوی یەكێتی جوتیاران لقی ســـلێمانی گەرمترین پیرۆزبایی خۆمانتان ئاڕاســـتە دەكەین بەبۆنەی پێبەخشـــینی خەالتی زێڕین لەالیەن یەكێتی ژوورە بازرگانییەكانی عێراق لەپای كار و 

چاالكییەكانتان ئێوە جێگای شانازیین بۆ شاری سلێمانی.
سلێمانی جگە لەوەی شاری رۆشنبیری و شاری ھەڵمەت و قوربانییە، بەھیمەتی ئێوە بووە بەپێشەنگی بازرگانی لەھەموو عێراقدا.

یەكێتی جوتیاران لقی سلێمانی پێخۆشحاڵی خۆمان دەردەبڕین بۆ ئەو سەركەوتنە مەزنەی بەدەستانھێنا.
جارێكی تریش پیرۆزبایی لەسەرۆك و سەرجەم دەستەی ژووری بازرگانی و پیشەسازی سلێمانی دەكەین ھیوای سەركەوتنی زیاترتان بۆ دەخوازین

تەھا حاجی رەحیم
سەرۆكی لقی سلێمانی یەكێتی جوتیاران

ژمارەیەک بروسکەی پیرۆزبایی

ئا: بازرگانی و پیشەسازی

ســـەرۆكی ژووری بازرگانی و پیشەسازی 
ســـلێمانی، ســـیروان محەمـــەد ئامـــاژە 
بـــەوە دەكات ھـــەروەك چـــۆن ھەرێمی 
كوردســـتان لەڕوی ئابورییـــەوە بۆ عێراق 
جێـــی بایەخـــە، عێراقیش بـــۆ ھەرێمی 
كوردســـتان بەھەمانشـــێوە، ئەو دەڵێت 
"ژووری بازرگانی و پیشەســـازی سلێمانی 
بـــووە بەسەرمەشـــق بۆ ھەمـــوو ژوورە 

بازرگانییەكانی عێراق".

سیروان محەمەد بەرۆژنامەی "بازرگانی و 
پیشەســـازی" راگەیاند كـــە خەتكردن و 
رێزلێنان لەژووری بازرگانی و پیشەســـازی 
سلێمانی ھاندەریان دەبێت بۆ ئەوەی زیاتر 
گەشـــە بەپرۆســـەی ئابوری لەسلێمانی و 
كوردســـتان و عێراقـــدا بدەن، ئـــەو وتی 
"ئەم رێزلێنانە بۆ ئێمە مایەی شـــانازییە، 
چونكە یەكەمجارە لەمێژووی عێراقدا ئەوە 
روبدات كـــە ژوورێكـــی بازرگانی بەھۆی 
فرەیی چاالكییەكانیەوە وەك باشـــترین و 
داھێنەرتریـــن و چاالكتریـــن ژوور دیـــاری 

بكرێت".
وتیشـــی "ئێمە ئەگەر بـــەراورد بكرێین 
پارێزگاكانی عێراق  ئەودوای  بەژوورەكانی 
كاری باشـــمان كردوەو بوین بەسەرمەشق 
بۆ ئەوەی ژوورەكانی تر چاومان لێبكەین و 
ھاوشـــێوەی ئێمە كار بكـــەن بەتایبەتی 
لەبنیاتنانـــی پـــڕۆژەی گەنجینەكاندا كە 
ژووری  ئێستا  ســـتراتیجییەو  پڕۆژەیەكی 
بازرگانی و پیشەســـازی بەغدای پایتەخت 
دەیانەوێ  وەك ئێمە كۆمەڵێك گەنجینەی 
گەورە دروســـت بكەن و داوایـــان لەئێمە 
كـــردووە كە ھاوكارییـــان بكەین و ئێمەش 
ئامادەییمـــان پیشـــان داوە، ئێمـــە لەم 
ژوورەكانی  بەسەرمەشـــق و  بووین  كارەدا 

تریـــش پەیوەندییمان پێـــوە دەكەن بۆ 
ئەوەی ھاوكارییان بكەیـــن، جگە لەوەی 
چەندیـــن كار و پـــڕۆژەی ترمـــان ھەبوەو 
ئەوانیـــش ئـــاگاداری پڕۆژەكانمان  بوون و 
ھەڵســـەنگاندنیان بۆ كردوە تا گەیشتون 
بەو ئەنجامەی ئێمە وەك چاالكترین ژوور 
دیـــاری بكەن، لەبەرئەوەی ئێمە ھەنگاوی 
داھێنان و پەرەپێدانمان زیاتر بووە تەنانەت 
لەژوورە بازرگانیە گەورەكانی وەك بەغداو 
بەســـرەو ھەولێریش كە ژووری بازرگانی 
گەورەو بەتوانان، بەخۆشـــحاڵییەوە ئێمە 
توانیمان ئەو رێزلێنانە وەربگرین و لەئاستی 

عێراقدا یەكەم بین".

روندەكاتەوە  ئـــەوە  محەمەد  ســـیروان 
كـــە عێراق لـــەڕووی ئابورییـــەوە قویی 
ســـتراتیجییە بۆ ھەرێمی كوردستان، ئەو 
وتی "لـــەڕووی ئابورییـــەوە پارێزگاكانی 
بازاڕێكی  عێـــراق  ناوەڕاســـت و خوارووی 
گـــەورەن بۆ ئـــەو بەرھەمانـــەی ھەمانە 
لەشاری سلێمانی، وەك پیشەسازیی ناوخۆ 
بەردەوام كاكانی ئێمە دەچن بۆ خوارووی 
عێـــراق، دەیان و ســـەدان كارگەمان ھەیە 
لەبەرھەمھێناندا پشـــتیان بەبازاڕی عێراق 
ئەستورە، بەتایبەتی كارگەكانی چیمەنتۆو 
ئاســـن و جبس، لەبەرئەوەی بەرھەمی ئەم 
كارگانە زۆرەو زیاد لەپێویســـتی ناوخۆی 

كوردستانە".
وتیشـــی " ھـــاوكات زۆربـــەی برانـــدە 
باشـــوری  ناوچەكـــەو  خۆراكییەكانـــی 
رۆژھەتی ئاسیا بریكارە سەرەكییەكانیان 
لەسلێمانییە، كە لەڕێی بەندەر عەباسەوە 
بەرھـــەم و كاكانیـــان دێتە ســـلێمانی و 
لەسلێمانیشـــەوە دابەش دەكرێن بەســـەر 
تـــەواوی پارێزگاكانـــی عێراقـــدا، بۆیـــە 
دەتوانیـــن بڵێیـــن ســـلێمانیمان كردووە 
دابەشـــكردنی خۆراك  بۆ  بەســـەنتەرێك 

بۆ شـــارەكانی تری عێراق، رۆژانە دەیان 
بارھەڵگر لەشاری سلێمانییەوە دەچن بۆ 

شارەكانی تری عێراق".
ســـیروان محمەد ئاماژە بەوەا دەكات كە 
لێكتێشگەشتنێكی تەواو لەنێوان بازرگانی 
عێراق  ئـــەودوای  بازرگانی  كوردســـتان و 
ھەیە، كە ئەمە بوەتە ھـــۆی بەدیھێنانی 
گەشـــەیەكی ئابوری بۆ شاری سلێمانی و 
لەئەنجامی  ھەرێمی كوردستان، سانەش 
ئەو پێشـــانگا نێودەوڵەتییەی لەسلێمانی 
دەكرێتەوە، نزیكبونەوە و لێكتێگەیشـــتنی 
كوردســـتان و  بازرگانانی  لەنێـــوان  زیاتر 
خوارووی عێراق بەدیدێت، ئەو وتی "عێراق 
لەڕووی ئابورییەوە قویی ستراتیجیمانە، 
عێراق بازاڕێكی گەورەیەو وتانی دراوسێ  
چاویان تێبڕیوە، ئێمە كە خۆمان بەشێكین 
لەم وتە زەمینەی ئەوەمان بۆ رەخساوە 

ئەو بازاڕە بقۆزینەوە بۆ ســـاغكردنەوەی 
بەرھەمەكانمـــان، بەتایبەتـــی كە لەڕووی 
پیشەسازی و كشـــتوكاڵەوە بەرھەمەكانی 
ئێمـــە لەنـــاو عێراقییەكاندا خواســـتیان 
زیاتر لەســـەرەو كوالێتـــی كاكانی ئێمە 

بەرزترن".
وتیشی "یەكەم ھاوبەشی بازرگانی ئێمە 
تا ئێســـتا ناوەڕاست و باشـــوری عێراقە، 
پارێزگاكانی  لەگـــەڵ  بازرگانی  ئاڵوگۆڕی 
ناوەڕاســـت و باشـــوری عێراق سوودێكی 
گەورەی دەبێت بۆ ھەرێمی كوردســـتان، 
ئەگەر پەرە بەتوانـــای ئابوریمان بدەین و 
بەپێـــی بەرنامەو پالن بیر لەوە بكەینەوە 
پێداویســـتییەكانی عێراق پـــڕ بكەینەوە 
گەشـــتیاریی و  كشـــتوكاڵ و  لـــەڕووی 

پیشەسازیییەوە".

ســـەرۆكی ژوور ئاماژە بەوە دەكات كە 
بازاڕی عێراق دەتوانێت  گەشـــەی ئابوری 
كوردستان مسۆگەر دەكات، ئەو وتی "بۆ 
نمونە ئەم رۆژانـــە جوتیارانمان بینی كە 
نیگەران بوون لەوەی بەرھەمی خەیاریان 
ســـاغ نەدەبـــۆوەو فڕێیـــان دەدا، ئەگەر 
ھەماھەنگـــی تـــەواو لەنێـــوان حكومەتی 
ھەرێـــم و حكومەتـــی ناوەندیـــدا ھەبێت و 
بەرھەمەكان  گواستنەوەی  بۆ  ئاسانكاریی 
بكرێـــت، عێراقییـــەكان كلتورییـــان وایە 
كـــە زیاتر گرنگی بـــە بەرھەمی ناوخۆیی 
دەدەن تا دەرەكی، بەرھەمی كشـــتوكاڵی 
زیاتـــر  ئەوانـــدا  لەنـــاو  كوردســـتانیش 
لەبەرھەمـــی وتانـــی دەرەوە خواســـتی 
لەســـەرە بەتایبەتی بەرھەمەكانی میوەو 

ھەنگوین و ماست و گەنم و دانەوێڵە". 
كوردســـتان و  "ھەرێمـــی  وتیشـــی 
پارێزگاکانـــی عێراق لـــەڕووی ئابورییەوە 
پێویســـتمان بەیەكترە، بۆ نمونە ئێســـتا 
شەكرو زەیتی گوڵەبەڕۆژەمان لەباشورەوە 

بۆ دێت كە لەالیـــەن كۆمپانیای اتحادەوە 
بەرھەمدەھێنرێـــن، كـــە كۆمپانیایەكـــی 
گەورەیـــە و مـــەوادی خۆراكـــی بایەعـــی 
لەڕێگەی وەزارەتی بازرگانیەوە بۆ تەواوی 
عێـــراق دابیـــن دەكات، ھەروەھا ئێســـتا 
بەشـــێك لەو كارگانەی باشوری عێراقیش 
ئەگەر بازاڕی كوردستانیان نەبێت توشی 

زیان دەبن".
ســـەرۆكی ژوور جەغت لەوە دەكات كە 
ھێشتا گەشەی ئابوری لەشاری سلێمانیدا 
لەئاســـتی خواستی ئەواندا نییە، ئەو وتی 
"ئێمە خواســـتی گەورەمـــان ھەیەو ئەو 
گەشـــەیەی كردومانە لەئاســـتی خواستی 
ئێمەدا نییە، چاوەڕوانـــی زۆر لەوە زیاتر 
بووین، چاوەڕوان بووین پرۆسەی گەشەی 
بازرگانـــی و پیشەســـازی و گەشـــتیاری و 
كشتوكاڵی زۆر لەوەی ئێستا زیاتر بچوایەتە 
پێشـــەوە، بەتایبەتی لەپڕۆژە بچوك و مام 
ناوەندییەكاندا، بەداخەوە كە نەمانتوانیوە 
جێی ئەو پڕۆژانە بكەینەوەو ھەلی كار بۆ 
ھەزاران كەس بڕەخســـێنین و ئەو پڕۆژانە 
وەك پێویســـت نەچونەتە پێشـــەوە، كە 
لەالیەنە  تەواویـــان  ئاســـانكاریی  دەبێت 
بەتایبەتی  بكرێت  بۆ  پەیوەندیدارەكانەوە 
ئەو پڕۆژانەی بەرھەمھێنن پێویستە لەباج و 

زەریبەو گومرگ ببەخشرێن".
وتیشی "كوردستان لەڕووی ھەڵكەوتەی 
جوگرافی و سروشـــتییەوە وتێكی جوانەو 
بۆ گەشـــتیاریی گونجـــاوە، بەتایبەتی بۆ 
راكێشانی ژمارەیەكی زیاتر لەگەشتیارانی 
عێراقـــی، بـــەم بەداخـــەوە ئەتەكێت و 
زۆر  گەشـــتیاریمان  خزمەتگوزاریـــی 
الوازە، پێویســـتە پەیمانگای گەشتیاریی 
پـــەرە پێبدەین بۆ ئـــەوەی زیاتر كەرتی 
خزمەتگوزاریی  ببوژێنرێتەوەو  گەشتیاریی 
پێویستی وەك ھۆتێل و چێشتخانەمان بۆ 

گەشتیاران ھەبێت".

ژووری بازرگانی و 
پیشەسازی سلێمانی 

بووە بەسەرمەشق 
بۆ ھەموو ژوورە 

بازرگانییەكانی عێراق و 
دەیانەوێ  وەك ئێمە 
كۆمەڵێك گەنجینەی 
گەورە دروست بكەن

سیروان محەمەد، سەرۆكی ژووری بازرگانی و پیشەسازی سلێمانی:

عێراق لەڕووی ئابورییەوە قویی ستراتیجیمانە

(١٦) دوو  شەممە ٢٠٢٢/٧/١٨ (١٦) دوو  شەممە ٢٠٢٢/٧/١٨

  رێورەسمی خە	ت کردنی ژووری بازرگانی و پیشەسازی سلێ�نی

ژووری بازرگانی ژووری بازرگانی 



ئا: بازرگانی و پیشەسازی

یاســـین رەحیـــم، جێگـــری یەکەمی 
ســـەرۆکی ژووری بازرگانی و پیشەسازی 
ســـلێمانی ئامـــاژە بـــەوە دەکات کـــە 
جوگرافـــی  ھەڵکەوتـــەی  بەحوکمـــی 
بازرگانـــی  پەیوەندییەکـــی  ســـلیمانی 
گەورەی لەگـــەڵ والتی ئێران ھەیە، ئەو 
دەڵێت "یەکەم ژوور بووین کە پێشآنگای 
نێودەوڵەتییمان ھەبێت لەئاستی عێراق و 

کوردستاندا".

یاسین رەحیم سەبارەت بەدەستپێکردنی 
بازرگانـــی و  ژووری  پەیوەندییەکانـــی 
پیشەســـازی ســـلێمانی لەگەڵ کۆماری 
ئیســـالمی ئێران بەڕۆژنامەی بازرگانی و 
پیشەســـازی راگەیاند کە ســـاڵی ٢٠٠٠ 
لەگـــەڵ دەســـتبەکاربوونی ئەنجومەنی 
ئەوکاتـــی ژوور، ئێرانییەکان یاتر ھاتنە 
پێشەوە بۆ ئەوەی پەیوەندی بازرگانی و 
ھەرێمـــی   لەگـــەڵ  ســـەرمایەگوزاری 
کوردستان بکەن، ئەو وتی "ھۆکارەکەشی 
دەگەرێتەوە بـــۆ بڕیارەکانی ئەو کاتەی 
ھەڤاڵ مام جەالل کە زۆر مەبەستی بوو 
لەگـــەڵ ئێرانییـــەکان کارو ھەماھەنگی 
دروست بکرێت لەبەرئەوەی ئێران وەکو 
وتێکی دراوسێ مامەڵەی لەگەڵ ھەرێم 
دەکـــرد، توانـــا بازرگانییەکانی ھەرێم و 
ســـلێمانیش لەئاســـتێکی دڵخۆشکەردا 

نەبوو لەکۆمەڵێک بواردا".
 وتیشـــی "دەســـتپێکردنی کارکردنی 
ھاوبەش لە شاری  سنەی خۆشەویستەوە 
دەســـتیپێکرد، کە شـــاندێکی بازرگانی 
ئەوان ھاتە ســـلێمانی و سەردانی ژووری 
بازرگانی و پیشەســـازی سلێمانیان کرد، 
دیـــارە ژووری بازرگانی ســـنە لەڕووی 
بەئەزمونتر  لەئێمە  پێشانگاوە  کلتوری و 
بـــوون ،داوامـــان لێکـــرا لەســـلێمانی 
پێشـــانگایەک بکەینـــەوە بـــۆ کاکانی 
کۆماری ئیسالمی ئێران، پێشنیازەکە بۆ 
ھێنانی کاکانی کۆماری ئیسالمی ئێران 

بوو بەگشـــتی نەک تەنھا شاری سنە. 
ئەوکاتە بەڕاستی ئێمە ھیچ ئەزمونێکمان 
نەبوو لەمەســـەلەی کردنەوەی پێشانگا، 
وەک ئێســـتا بیـــدەن بەکـــرێ و ببێتە 
ســـەرچاوەی داھات بۆمان، شـــارەزایی 
ئـــەو مەســـەالنە نەبووین، لەڕاســـتیدا 
شوێنێکی شیاویش نەبوو کە پێشەنگای 
تێدا بکرێتەوە بۆیە بڕیارماندا لە پشتی 
ســـلێمانی پاالس کۆمەڵێک ھۆڵ ھەبوو، 
توتنی تێدا ھەڵدەگیرا لەسەر ئەوەی ئەو 
شـــوێنەمان بدرێتێ، بەڕاســـتی جەنابی 
ھەڤـــاڵ مام جەالل ئـــەوکات  حاکم قار 
حەمەجان کە ســـەرۆکی شارەوانی بوو 
لەگەڵ کۆمەڵێک بەرپرســـی تری شاری 
ئـــاگادار کرد  کـــە  ھاوکاریمان بکەن. 
پێشانگاکەشـــدا  کردنـــەوەی  لەکاتـــی 
ھەڤـــاڵ مام جـــەالل خۆی ئامـــادە بوو 
پێشەنگاکەی کردوە ئەوە  زۆر مامەیەی 
خۆشحاڵی بوو بۆ ئێرانییەکان و ئێمەش، 
کە خۆشـــبەختانە ل ماوەی کردنەوەیدا 
ســـەرکەوتنی باشـــی ب دەســـتھێنا، 
بازرگانی و  پەیوەندییە  دەستپێکی  ئەمە 
ئابورییەکانی نێوان ھەرێمی کوردستان و 

کۆماری ئیسالمی ئێران بوو".
یاســـین رەحیم ئاماژە بەوە دەکات کە 
لەدوای سەرکەوتنی ئەو پێشانگایە، وەک 
ژووری بازرگانی و  پیشەســـازی سلێمانی 
بیریان لەوە کردوەتەوە پارچە زەوییەک  
تەرخان بکەن بۆ دروســـتکردنی بینای 
لەشـــاری  نێودەوڵەتی  پێشـــانگایەکی 
سلێمانی  بەو پێیەی کە پێشانگا داھاتی 
دەبێـــت و دەبێتە ھۆی جوڵـــەی بازاڕو  
دەبێتە مینبەرێکیش بۆ ناساندنی  براندی 
بازرگانی و   کلتـــورو بارودۆخی دارایی و 
بەوتانی  ناساندنی  ناوچەکەت و   ئارامی 
جیھـــان، ئـــەو وتی "لـــەدوای یەکەمین 
پێشـــانگاوە، کۆنسوڵ و باڵوێزی وتان  و 
نوێنـــەری دەوڵەتان و   کەســـایەتیەکان 
بەشـــداریان لەپێشـــانگاکاندا دەکـــرد، 
ســـەردانیان  ئەروپییەکانیش  ئەمریکی و 
دەکردیـــن. بۆ مێژوو دەڵێـــم، بەھەوڵی 

جەنابی ھەڤاڵ مام جەالل زەویمان پێدرا 
بەنرخێکی رەمزی، ئەوکاتە پڕۆژەکەمان 
 - عێراقـــی  بەزرگانـــی  بـــەژووری  دا 
ئەمریکی، ئەوان دروســـتیان کرد، پاش 
ســـاڵێک لەدروســـت کردنی بەرپرســـی 
ژووری بازرگانـــی عێراقـــی - ئەمریکی 
توشی کێشەیەک ھات  لەگەڵ حکومەتی 
عێـــراق، ئێمەش لەو کاتـــەدا ملیۆنێک 
دیناری سویســـریمان دا بـــەو ڕێکخراوە 
تاکـــو پەیوەندییـــان بەخاوەنداریکردنی 
ســـلێمانیەوە  نێودەوڵەتی  پێشـــانگای 
نەبێت، پێشـــانگاکە بە ٧٥ ڕۆژ دروست 
کرا، ئەمـــەش جیاوازی نێـــوان کەرتی 

تایبەت و کەرتی حکومی دەردەخات".
وتیشـــی "کردنەوەی پێشانگاکان بوو 
بەھۆکارێکی باش بۆ ناســـاندنی دنیای 
دەرەوە، چەندین پێشانگای نێودەوڵەتی 

تێـــدا کرایەوە بـــە بەشـــداری وتانی 
ئەوروپی، ڕەوشـــی پێشـــانگا زۆر باش 
بوو لەبەر ئـــەوەی  لەو کاتەدا لەعێراق 
پێشەنگا نەدەکرایەوە، ھەولێر پێشانگای 
تێدا نەبوو، تاکە پێشـــانگایەک لەعێراق 
لـــەو کاتەدا پێشـــانگای  ھەبوو بێـــت 
نێودەوڵەتی ســـلێمانی بوو کە چاالکانە 
کاری دەکرد لەژێر چاودێری و سەرپەرشتی 
ژووری بازرگانی و  پیشەسازی سلێمانی. 
ئـــەو کاتـــە پێشـــانگاکە داھاتـــی زۆر 
بـــاش بـــوو،  توانیشـــمان پەیوەندی 
بازرگانی و سیاســـی و ئیداری دروســـت 
بکەین، پێشـــانگا کاریگـــەری بەرچاوی 
لەســـەر جوڵەی بازاڕی سلێمانی ھەبوو 
لەبەرئـــەوەی ژمارەیەکـــی زۆر ھاوتی 
لەکاتی کردنەوەی پێشانگاکان سەردانی 
سلێمانیان دەکردو پێویستیان بەھوتێل و 
چێشتخانەو ھاتوچۆو کڕینی دیاری بوو، 
ئەم ڕەوشـــە تاکو ساڵی ٢٠١٤ بەردەوام 
بوو دواتر ھاتنی داعش و قەیرانی دارایی 

دروستبوو لەکوردستان".
یاســـین رەحیم سەبارەت بەتوندوتۆڵی 
بازرگانـــی و  ژووری  پەیوەندییەکانـــی 
بەوە  ئامـــاژە  پیشه ســـازی ســـلێمانی 
دەکات کە ھەر لەدوای راپەڕینی ســـاڵی 
١٩٩١ەوە له بـــه ر كۆمه ڵێـــك ھۆكار زۆر 
به ره و پێـــش چووە، ئەو وتی "یه كه مین 
ھـــۆكار بریتـــی بوو لـــه وه ی لـــه دوای 
دروســـتكردنی حكومه تی ھه رێم و شه ڕی 
ناوخۆو ســـه رده می دوو ئیدارەییی، كه  
ئه و كاته  ھێشتا ســـه دام حسێن له سه ر 
حوکم بوو، سلێمانی به س ئێرانی ھه بوو 
بۆ پەیوەنـــدی بازرگانی، له بـــه ر ئه وه  
ئێمه  وه ك ژووری بازرگانی و پیشه سازی 
سلێمانی یه كێك له كاره  سه ره كییه كانمان 
گه شـــه پێدان و زیادكردنـــی په یوه ندییه  
بازرگانی و ئابوریه كان بوو له گه ڵ كۆماری 
ئیســـالمی ئێراندا، ئه و كاته  پرۆتۆكۆڵی 
كاركردنـــی ھاوبه شـــمان له گه ڵ زۆربه ی 
ژووره  بازرگانییه كانی كۆماری ئیسالمی 

ئێران واژۆ كرد".

ئا: بازرگانی  و پیشه سازی 

راوێژكارێكی  ئاوری  ئاماژه  به وه  ده كات كه  
ژووری  بازرگانی  كاری  بۆ پاراســـتنی  مافی  
به كاربه ر كردووه ، ئه و ده ڵێت "ســـه رۆك و 
ئه ندامانـــی  ئه نجومه نی  كارگێڕیی  به رده وام 
ده رمانی  ته ندروست و  خۆراكی   ھه وڵیانداوه  

كوالێتی  به رز بگه یه نرێت به ھاوتیان".

كامه ران شـــێخ عوســـمان، راوێـــژكاری  
ئابوری  و لێپرسراوی  لقی  سلێمانی  كۆمه ڵه ی  
له كوردستان  به كاربه ر  مافه كانی   پاراستنی  
به رۆژنامه ی  "بازرگانی  و پیشه سازی " راگه یاند 
مافـــی  به كاربه ر یه كێكـــه  له گرنگترین ئه و 
مافانه ی  كه  پێویسته  بۆ ھه موو ھاوتییه ك 
ده سته به ر بكرێت، له منداڵێكی  شیره خۆره وه  
تـــا ده گات به كه ســـێكی  به ته مـــه ن و پیرو 
به ســـاچوو، ئه و وتی  "گرنگترین خاڵ  كه  
له مافی  به كاربه ردا ئاماژه ی  پێبكرێت ئه وه یه  
ھه مـــوو ھاوتییه ك خاوه نی  ئـــه و مافه یه  
كه  ئه و كایه ی  ده گاته  ده ســـتی  و به كاری  
ده ھێنێ  كوالێتی  به رز بێت و ســـاخته كاری  
تیا نه كـــرا بێت، چونكه  ئه مـــه  په یوه ندی 
ته نھـــا به ئابوری  و گیرفانییه وه  نییه ، به ڵكو 
به ته ندروســـتی  و ژیانییه وه یه تی  كه  ده بێت 

پارێزراو بێت".
وتیشـــی  "به داخـــه وه  چه نـــدان جـــۆری  
ده رمانی  خـــراپ و خۆراكی  ناته ندروســـت و 
كای  ســـاخته  و كوالێتی  نزم ده ھێنرێته وه  
كوردســـتانه وه  و ئێمـــه  بوینه تـــه  بازاڕێكی  
گـــه وره  بـــۆ كای  خراپی  ھه مـــوو دنیا، 
خۆشـــمان كارگه كانمان وه ســـتاوه ، ئه گه ر 
به رپرسانی  دڵسۆزو الیه نه  په یوه ندیداره كان 
فریـــا نه كه ون، خه ڵـــك به ده رمانی  خراپ و 

خواردنی  خراپ ده فه وتێ ".
كامه ران ئاماژه  بـــه وه  ده كات كه  یه كێك 
له بنه ماكانی  ئه تیكی  بازرگانی  ئه وه یه  مافی  
به كاربه ر پێشێل نه كرێ ، له م روه شه وه  وه كو 
كۆمه ڵه كه یان بـــه رده وام كاریان بۆ كردوه و 
چوونه ته  په رله مانیـــش بۆ ئه وه ی  گرنگی  و 
بایه خی  مافی  به كاربه ر بـــۆ په رله مانتاران 
بیخه نـــه   توانیویشـــیانه   رونبكه نـــه وه و 
به رنامه ی  كاری  په رله مانه وه و كارێك بكه ن 
كه  یاسایه كیشـــی  بۆ ده ربكرێت، ئه و وتی  
"له م روه وه  ژووری  بازرگانی  و پیشه ســـازی  
سلێمانی  ھه میشـــه  ھاوكارو یارمه تیده رمان 
بوون و به رده وام له كاتی  پێویستدا راوێژیان 
ھه وڵیانداوه   بـــه رده وام  كـــردووه و  به ئێمه  
خۆراكی  ته ندروست و ده رمانی كوالێتی  به رز 
بگه یه نرێـــت به ھاوتیان و مافـــی  به كاربه ر 
بپارێزرێـــت، ئه وه نـــده ی  ژووری  بازرگانی  و 
پیشه ســـازی  ســـلێمانی  له توانایاندا بوبێت 
درێغی  نه كـــردووه  له وه ی  به ره نگاری  كای  

كوالێتی  نزم و ساخته و خراپ ببێته وه ".
وتیشـــی  "ته نانـــه ت بـــۆ ئـــه وه ی  مافی  
به كاربـــه ر به یاســـا بپارێزرێت، ســـه رۆك و 
ئه ندامانـــی  ئه نجومه نـــی  كارگێـــڕی  ژوور 
ھه میشـــه  له په یوه ندیدا بوون له گه ڵ  ئێمه  و 
شانبه شانی  ئێمه  كاریان بۆ ده رچواندنی  ئه و 
یاسایه  كردووه ، به م به داخه وه  تا ئێستاش 
زۆرێك لـــه و كاو ده رمان و به رھه مانه ی  كه  
خراپ و كوالێتی  نزم و ســـاخته ن، به شێوه ی  
قاچـــاغ ده ھێنرێنه  كوردســـتانه وه  و ژووری  
نییه و  جێبه جێكار  ده ســـه تی   بازرگانیش 
ته نھـــا ده توانێـــت له ڕێگـــه ی  پێشـــنیار و 
په یوه ندیداره كان  الیه نـــه   راوێژكارییـــه وه  
له مه ترسی  ئه م كایانه  ئاگادار بكاته وه  بۆ 

ئه وه ی  مافی  به كاربه ر بپارێزرێت". 

ئا: زریان – رێژەن

جێگـــری  کەریـــم،  غەفـــور  نـــەوزاد 
دوەمـــی ســـەرۆکی ژووری بازرگانـــی و 
بەوە  ئامـــاژە  پیشەســـازی ســـلیمانی 
گه نجینه كانـــی  پـــرۆژه ی  کـــە  دەکات 
ژووری بازرگانی و پیشه ســـازی سلێمانی 
پڕۆژه یه كـــی وه به رھێنانـــه و ســـه رجه م 
بازرگانـــان و  له گیرڤانـــی  تێچونه كـــه ی 
كه رتـــی تایبه ت ده رچـــووه و حكومه تی 
ھه رێم ھیچ جـــۆره  مه ســـره فێكی تێدا 
نه كردوه ، ئەو دەڵێت "ژووری بازرگانی و 
له بازرگانان   داوای  سلێمانی  پیشه سازی 
له رێگه ی  كـــردوه  كاو شـــتومه كانیان 
ده روازه  نێوده وڵه تییه كانـــی باشـــماخ و 
په روێزخانـــه وه  ھـــاورده  بكـــه ن، تاكو 
پارێزگای  له ســـنوری  بازرگانی  جوڵه ی 

سلێمانی زیاتر بێت".

گەنجینەکان ثڕۆژەیەکی ستراتیجییە
 نـــەوزاد غەفور ســـەبارەت بەبیرۆکەو 
ســـەرەتای کاکرکردن بۆ دروست کردنی 
پـــڕۆژەی گەنجینـــەکان، بەرۆژنامـــەی 
راگەیانـــد  پیشەســـازی"  "بازرگانـــی و 
پاش ئـــەوەی له چه نـــد كۆبونه وه یه كدا 
ئه نجومه نی وه زیرانی ھه رێمی كوردستان 
ئاگادار كرا، به ھۆی نه بوونی  گه نجینه ی 
ھه رێمـــی  له شـــاره كانی  پێویســـته وه  
كوردستان گه ربێتو ڕوداوێكی نه خوازراو 
بێته  پێشه وه  چ سیاسی بێت یان ئابوری 
یـــان سروشـــتی، ھه رێمی كوردســـتان 
توانـــی ھه ڵگرتنی ھیچ بـــڕه  خۆراكێكی 
نیه ، له ســـه ر ئه و پێشـــنیازو پرۆژانه ی 
كه  لـــه  یه كێتـــی ژووره  بازرگانییه كانی 
ھه رێمی كوردســـتانه وه  كه  ئاڕاســـته ی 
ئه نجومه نـــی وه زیران كرا بوو له ســـاڵی 
٢٠١٢ حكومه تـــی ھه ڕێمی كوردســـتان 
بڕیاریدا له ھه ر سێ پارێزگاكه ی ھه رێمی 
دروست  پێویست  گه نجینه ی  كوردستان 
بكرێت بۆ ئه وه ی بتوانرێت زۆرترین بڕی 
ژیانی  پێداویســـتیه كانی  خۆراك و  كاو 
رۆژانـــه ی ھاوتیـــان بھێنرێته  ھه رێمی 
كوردستانه وه و توانی ھه ڵگرتنیان ھه بێت 

به شێوه یه كی ته ندروست.
 ٢٠١٢ "له ســـاڵی  وتـــی  نـــەوزاد 
لـــه دوای ده رچوونـــی بڕیاره كه ، ژووری 
بازرگانی و پیشه ســـازی سلێمانی ھه ستا 
به داواكاریی دروســـتكردنی ئه و پرۆژه یه  
له به رێوبه رایه تـــی گشـــتی وه به رھێنانی 
سلێمانی و به نوسراوی  فه رمی داواكاری 
پێشـــكه ش كرد بۆ ته رخانكردنی پارچه  
زه ویه ك كه  پڕۆژه كه ی له ســـه ر دروست 
بكرێـــت، له ســـاڵی ٢٠١٤ ســـاید پالنی 
پێشكه شـــی  گه نجینـــه كان  پـــڕۆژه ی 
موساده قه ی  كراو  ســـلێمانی  شاره وانی 
له ســـه ر كرا، له ســـاڵی ٢٠١٧ جارێكی 
تـــر ســـاید پالنـــی پرۆژه كه  ته ســـدیق 
كرایه وه و زه ویه كه  ته رخان كرا بۆ ژووری 
بازرگانی و پیشه سازی سلێمانی له رێگه ی 
وه به رھێنان و شـــاره وانی ســـلێمانیه وه . 
ســـه ره تایی  ڕه زامه نـــدی  پڕۆژه كـــه  
حكومه تـــی  وه به رھێنانـــی  ده ســـته ی 
ده ستكرا  وه رگرت،  كوردستانی  ھه رێمی 
وه رگرتنی  مامه ڵه كان و  به جێبه جێكردنی 
په یوه ندیداره كانی  ڕه زامه نـــدی الیه نـــه  
وه كو  به رێوبه رایه تیه كانی  كاره باو ئاوو 
شـــوێنه وارو به رگری شارستانی و الیه نه  

په یوه ندیداره كانی تر".

وتیشـــی "له ســـاڵی ٢٠١٧ ده ســـتكرا 
ته نـــده ر  به شـــێوازی   به پرۆژه كـــه  
به چاودێریی و سه رپه رشـــتی شـــاره وانی 
ژووری  بودجـــه ی  له ســـه ر  ســـلێمانی، 
بازرگانی و پیشه سازی سلێمانی ھه ستاین 
به بڕینی شـــه قام و رێگاكانی پرۆژه كه  كه  
٥٠٠ دۆنم زه وی بـــۆ ته رخان كرا، دواتر 
كه مێـــك رووبه ری زه ویه كـــه  كه می كرد 
به ھۆی ھه ندێـــك زیادەڕۆیی كه  كرابووه  
سه ر زه وی پڕۆژه كه  له ئێستادا به شێكی 
كه می ئـــه و زیادەڕۆییانە  مـــاوه و له گه ڵ 
به شـــی زیادەڕۆیی شـــاره وانی سلێمانی 

له ھه وڵی البردنیداین".

نـــەوزاد غەفور ئـــەوە روندەکاتەوە کە 
پڕۆژه كه  به چه ند قۆناغێك ئه نجامدراوە، 
یه كه م  قۆناغی پرۆژه كه  بڕینی شه قامه كان 
بوو كه  به شـــێوه ی ته نـــده ر ئه نجامدرا، 
به دروستكردنی  ده ستكرا  دووه م  قۆناغی 
ئاوه ڕۆی پرۆژه كه ، ڕێكخســـتنی ئاوه ڕۆی 
ده ره وه ی پرۆژه كـــه  كـــه  دێتـــه وه  ناو 
پرۆژه كـــه  ئه مـــه ش به شـــێوازی ته نده ر 
ئه نجامدراو به كێبڕكی بـــۆ كۆمپانیایه ك 
ده رچوو جێبه جێی كرد، قۆناغی سێھه م 
بڕگـــه ی كاره بـــاو ئاوه  كـــه  به كێبرێكی 
ته نده ر بـــۆ كۆمپانیاكان ده رچوه ، دواتر 
قیركردن و تێكه ڵ تێكـــردن و كوتانه وه ی 
شـــه قامه كانی ناو پرۆژه كه  به شـــێوازی 
ته نـــده ر ئه نجامـــدرا بـــۆ دوو كۆمپانیا 
ده رچوو، ھه ردوو كۆمپانیاكه   سه ركه وتوو 
بوون له كاره كانیانداو شه قامه كانیان ته واو 
كردوه، ســـه رجه م ئه م خزمه تگوزاراییانه  
له الیـــه ن ژووری بازرگانی و پیشه ســـازی 

سلێمانیه وه  جێبه جێكراوه .
نەوزاد رەباتی وتی "دواتر وه ك ژووری 
بازرگانی و پیشه سازی سلێمانی ھه ستاین 
به دابه شـــكردنی زه وییـــه كان به گوێره ی 
ســـاید پالن و دیزانی پرۆژه كه ، كه  چه ند 
زۆنێـــك له خۆده گرێت برتیـــن له (زۆنی 
خـــۆراك، زۆنـــی كه لوپه لـــی كاره بایی، 
زۆنی جگه ره و توتن، زۆنی شو شـــه وات و 
كه لوپه لـــی ناومـــاڵ، زۆنـــی كاره بایاتی 
ناوماڵ) ســـه رجه م زۆنه كان به شێوازێكی 
ســـتانداره   به گوێـــره ی  زانســـتیانه و  
جیھانیـــه كان له یه كتـــر جیاكراونه ته وه و 
ھه ر یه كه یـــان تایبه تمه ندی خۆی ھه یه . 
پڕۆژه كه  بریتییه  له  نزیكه ی ٥٣٠ گه نجینه  
به ڕووبه ری جیاواز كـــه  برتین له روبه ری 

٨٠٠ مه تـــری و روبـــه ری ٦٠٠ مه تـــری و 
چه نـــد دانایه كی كه میش به ڕووبه ری ٤٠٠  
مه ترو به ره و ســـه ردایه  تاكو ٦٠٠ مه تر، 
سه رجه م  كۆتایدایه و  له قۆناغی  پڕۆژه كه  
خزمه تگوزارییه كانی ته واو بووه ، پەرژینی 
پڕۆژه كه  به پریكاس كراوه ، سێ ده روازه ی 
ســـه ره كی ھه یه  كه  به شێوازێكی جوان و 

شایسته  به پڕۆژه كه  دروستكراون".
دابه شـــكردنی  "شـــێوازی  وتیشـــی 
گه نجینه كان به گوێره ی بواری بازرگانی و 
ناوبانـــگ و توانای دارایـــی بازرگانه كان 
بـــووه ، جه خت لـــه وه  كراوه تـــه وه  ئه و 
له پڕۆژه كه دا  پێده رێت  زه ویان  كه سانه ی 
بازرگانی ڕاســـتی بن و ده ســـتی خه ڵكی 
دیكه ی پێنـــه گات، ســـه رجه م تێچووی 
خزمه تگوزارییه كان له سه ر بودجه ی ژووری 
بازرگانی و پیشه سازی ســـلێمانی بووه و 
دواتـــر له بازرگانان بـــڕی خزمه تگوازری 
ســـه رجه م  واتـــە  وه رگیراوه تـــه وه ، 
تێجونه كه ی له گیرڤانی بازرگانان و كه رتی 
تایبه ت ده رچووه ، حكومه تی ھه رێم ھیچ 
جۆره  مه ســـره فێكی تێدا نه كردوه ، زۆر 

سوپاسی حكومه تی ھه رێمی كوردستان و 
شـــاره وانی ســـلێمانی و به ڕێوەبه رایه تی 
گشـــتی وه به رھێنان و پارێزگای سلێمانی 
ده كه ین كه  پشتوپه ناو ھاوكاری ته واومان 
بوون و ئاسانكارییان بۆ كردووین به ھه موو 
شێوه یه ك  كه  له تواناو ده سه تی ئه واندا 

بووبێت".
ژووری  ســـەرۆکی  دوەمـــی  جێگـــری 
بازرگانـــی و پیشەســـازی ئامـــاژە بەوە 
دەکات کە شـــوێنی پرۆژه كه  شوینێکی 
ســـتراتیژییه و ده كه وێتـــه  ســـه ر رێگای 
عه ربه ت سلێمانی، ئه م پڕۆژه یه  قه ره باڵغی 
شـــه قامه كانی له ناو شاری سلێمانی كه م 
كردۆته وه ، ئه و مه خزه ن و گه نجینانه ی كه  
جاران له ناو گه ڕه ك و ماندا بوببونه وه  
پرۆژه كه و  ھاتونه تـــه   ئێســـتا  زۆربه یان 
به مه ش  پێـــدراوه  ،  گه نجینه یان  لـــه وێ 
ئه ركێکـــی گـــه وره و قه ره باڵغیه كی زۆر 
له ناو شاری ســـلێمانی كه م كراوەته وه ، 
ئەو وتی "پڕۆژه كـــه  له توانایدایە بڕێكی 
زۆر خۆراك و كاو شتومه ك  ھه ڵبگرێت، 
ده توانم بڵێم ئێستا شاری سلێمانی بۆته  
ســـه رچاوه ی یه كه می دابینكردنی ھه موو 
عێراق  له بـــواری خواردن و خواردنه وه ، 
به ھۆی دروســـتكردنی ئه م گه نجینانه وه  
بازرگانـــان توانیویانـــه  بڕێكـــی یه كجار 
زۆر كاو خوارده مه نـــی بھێننه  شـــاری 

سلێمانی".
ھه رێمی  له حكومه تـــی  "داوا  وتیشـــی 
كۆتایی  مۆڵه تـــی  ده كه ین  كوردســـتان 
پڕۆژه كه  له رێگـــه ی وه به رھێنانه وه  بدات 
به پڕۆژه كه  تاكو ھه ندێك كێشه  كه  ماوه  
چاره ســـه ر بكرێت ، کە مۆڵەتەکەی ته نھا 

وه رگرتنی ژماره ی ماوه ".

ژوور خوازیاری جوڵەی زیاترە 
لەدەروازەکانی باشماخ و پەروێزخان

نەوزاد غەفور ئامـــاژە بەوە دەکات کە 
جوڵه ی بازرگانی له ده روازه ی نێوده وڵه تی 
باشماخ و په روێزخان به شێوه یه كی به رچاو 
كه می كردوه  له دوو مانگی ڕابردوودا، ئەو 
وتـــی "كه مبونه وه ی جوڵـــه ی بازرگانی 
خێرا  له پڕو  نێوده وڵه تییه كان  له ده روازه  
نیـــه ، له ماوه ی دوو ســـاڵی رابـــردوودا 
كه مبوونه وه ی جوڵه ی بازرگانی له ده روازه  
نێوده وڵه تییه كان به شێوه  یه كی به رده وام 
لەپاشەکشـــەدا بووە  تا گه یشـــتۆته  ئه م 
دۆخه ی ئێستا، كه  ئاسه وارێكی گه وره ی 

جێھێشتووه  له سه ر جوڵه ی بازرگانی".
وتیشـــی "كۆمه ڵێك ھـــۆكار ھه ن كه  
بوونه ته  ھـــۆی كه مبوونـــه وه ی جوڵه ی 
بازرگانی، یه كێك له ھۆكاره كانی سزاكانی 
ســـه ر ئێرانه  له الیـــه ن ئه مریـــكاوه  كه  
بوەته  ھۆی ئه وه ی كه شـــتی و كۆنتێنه رو 
بارھه ڵگره كان كه متر ڕوو له به نده ره كانی 
ئێران بكه ن، له ئێســـتادا ته نھا كه شـــتی 
ئێرانی ده توانێت بچێته  به نده ر عه باس، 
ئەمه ش بۆته  ھۆی ئه وه ی گواســـتنه وه ی 
كاو شتومه كه كان بۆ ھه رێمی كوردستان 
له ڕێگه ی ئه و دوو ده روازه یه وه  تێچوویه كی 
زیاتری پێوست بێت له به نده ره كانی ئوم 
قه ســـرو مێرســـین له توركیـــا. ھۆكاری 
دووھه م بریتییه  له وه ی بازرگانان له كاتی 
حه واڵه  كردنی پاره  بۆ كارگه و كۆمپانیا 
جیھانییه كان كه  كاو شـــتومه ك ده كڕن 
بـــۆ  به ھه مانشـــێوه  له كاتـــی داواكاری 
ناردنی كاكان بۆ به نـــده ر عه باس یان 
به نده ره كانـــی تری ئێـــران، حه واڵه یان 
بۆ ناكه ن، به ھۆی ســـزاكانی ئه مریكاوه ، 
ئه مه ش وای كردوه  بازرگانان كاكانیان 
له رێگـــه ی به نـــده ری ئـــوم قه ســـر یان 
به نده ری مێرسینی توركیا ھاورده  بكه ن. 
كه مبوونه وه ی جوڵه ی  تـــری  ھۆكارێكی 
بازرگانـــی  لـــه ده روازه ی نێوده وڵه تـــی 
باشـــماخ و په روێزخان ئه وه یە له ده روازه  
عێراق  فیدراڵی  حكومه تی  سنورییه كانی 
به گشتی و به تایبه تی به نده ری ئوم قه سر 
شێوازی وه رگرتنی گومرگ یاسایی نیه ، 
وه رده گیرێت،  ھەڕەمەکـــی  به شـــێوازی 
باشماخ و  نێوده وڵه تی  له ده روازه ی  به م 
په روێزخان به شێوه یه كی یاسایی مامەڵه  
له گـــه ڵ بازرگانان ده كرێت و ســـه رجه م  
تێده په رێت  جۆریدا  به كۆنترۆڵی  كاكان 
كـــه  ئه مانه  ھیچـــی له ده روازه كانی تری 
عێـــراق ڕه چـــاو ناكرێت، ئه مـــه ش وای 
كـــردوه  بازرگانان ڕوو بكه نـــه  ده روازه   
له به رئـــه وه ی  عێـــراق،  ســـنورییه كانی 
ڕسوماتی ته واویان لێوه رناگرێت، به مه ش 
ده كاته وه .  كـــه م  باره كانیان  تێچـــووی 
كۆرۆناو  ڤایرۆسی  بوبونه وه ی  ھه روه ھا 
دواكه وتنی پێكھێنانی حكومه ت له عێراق  
كاریگه ری نه رێنی ھه بووه  له سه ر جوڵه ی 
بازاڕو خواست و توانای كرێنی ھاوتیان و 
خســـتنه ڕووی كاكان ئه مانه ش جوڵه ی 

بازاڕی كه م كردوەته وه ".
باس لەوەش دەکات کە له ماوه ی ڕابردوودا 
كێشه ی كه ره نتینه كان ھه بووه  له ده روازه  
نێوده وڵه تیه كانی باشـــماخ و په روێزخان، 
ژووری بازرگانی و پیشه ســـازی سلێمانی 
به رپرســـانی  په یه وه ندیداره كان و  الیه نه  
ده روازه كان و بازرگانانی بانگھێشت كردوە 
گه یاندنی  كۆبونه وه یه ك و  ئه نجامدانی  بۆ 
بازرگانـــان  پێشـــنیازه كانی  داواكاری و 
په یوه ندیداراكان و چاره ســـه ر  به الیه نـــه  
كردنـــی كێشـــه كان، ئەو وتـــی "ژووری 
داوای  پیشه سازی ســـلێمانی  بازرگانی و 
له بازرگانان كردوه  كاو شـــتومه كانیان 
نێوده وڵه تییه كانـــی  ده روازه   له ڕێگـــه ی 
باشـــماخ و په روێزخانه وه  ھاورده  بكه ن، 
تاكـــو جوڵـــه ی بازرگانـــی له ســـنوری 
پارێزگای ســـلێمانی زیاتر بێت و داواشی 
كـــردووه   په یوه ندیـــداره كان  له الیه نـــه  
ئاســـانكاری زیاتر بـــۆ بازرگانان بكه ن، 
الیەنه  په یوه ندیـــداره كان به ڵێنیان داوه  
كارئاســـانی زیاتر بـــۆ بازرگانان بكه ن و 

گرفته كان البه رن".

ژووری بازرگانی ژووری بازرگانی 

"یەکەم ژوور بووین کە پێشانگای نێودەوڵەتییمان
ھەبێت لەئاستی عێراق و کوردستاندا" 

راوێژكارێكی  ئابوری : 
ژووری  بازرگانی  كاری  

بۆ پاراستنی  مافی  
به كاربه ر كردووه 

"پڕۆژەی گەنجینەکانمان دامەزراندو لەھەوڵیشداین جوڵه ی 
بازرگانی زیاتر بخەینە پەروێزخان و باشماخەوە"

وه ك ژووری 
بازرگانی و 

پیشه سازی سلێمانی 
یه كێك له كاره  

سه ره كییه كانمان 
گه شه پێدان و 

زیادكردنی 
په یوه ندییه  بازرگانی و 

ئابوریه كانمانە

ئێستا سلێمانی بۆته  
سه رچاوه ی یه كه می 
دابینكردنی خۆراک و 
خواردنەوە بۆ ھه موو 

عێراق، به ھۆی 
دروستكردنی پڕۆژەی 

گه نجینەکانه وه  بازرگانان 
توانیویانه  بڕێكی یه كجار 

زۆر كاو خوارده مه نی 
بھێننه  شاری سلێمانی

(١٦) دوو  شەممە ٢٠٢٢/٧/١٨ (١٦) دوو  شەممە ٢٠٢٢/٧/١٨

  بەشداربووانی رێورەسمی خە�تکردنی ژوور

  بەشداربووانی رێورەسمی خە�تکردنی ژوور



ئا: بازرگانیو پیشەسازی

ئەمین،  مـــەال  مەحمـــود  بەختیـــار 
ئەندامی ئەنجومەنـــی كارگێڕی ژووری 
بارزگانی و پیشەسازی سلێمانی ئاماژە 
بـــەوە دەكات كـــە كاری ژورەكەیـــان 
زیاتـــر راوێژكاریـــو پێشـــنیار كردنەو 
پێشـــنیارەكانی  پـــڕۆژەو  ســـانەش 
خۆیان بەمەبەستی پێشخستنی ئابوری 
دەدەن بەحكومەتـــی ھەرێـــم و  الیەنە 
پەیوەندیدارەكان، ئەو دەڵێت  "لەپێناو 
پێشخستنی پیشەسازیدا ئەوەی لەسەر 

ژوور بووە كردومانە".

ئەمین،  مـــەال  مەحمـــود  بەختیـــار 
پیشەســـازی"  "بازرگانی و  بەرۆژنامەی 
راگەیانـــد لەپێناو پێشخســـتی كەرتی 
بارزگانـــی و  ژووری  پیشەســـازییدا، 
پیشەســـازی ســـلێمانی كەمتەرخەمی 
نەكردووە، ئەو وتی "ژووری بازرگانی و 
پیشەسازی دەســـەالتی جێبەجێكردن 
نییەو تەنھا دەتوانێت پێشنیار بكات، 
لەمەشـــدا درێغییمان نەكردووە، ئێمە 
پەرلەمان و  لەگـــەڵ  لەكۆبوونەوەمـــان 
حكومـــەت و وەزارەتـــەكان و لەكەناڵ و 
خۆماندا  لەبوكراوەكانی  میدیـــاكان و 
داكۆكیمان لەسەر پاراستن و پێشخستنی 
كـــردووەو  ناوخۆیـــی  پیشەســـازی 
پڕۆژەكانیشـــمان بەڵگـــەن كە ســـاڵ 
بەســـاڵ ھەمانەو چاپ كراون و داومانە 
دامەزراوە  پەرلەمـــان و  بەحكومـــەت و 
ســـاڵێكیش  ھەموو  پەیوەندیدارەكان و 
بەپێـــی ھەلومـــەرج و گۆڕانكارییەكانی 
عێراق و كوردستان نوێمان كردوەتەوە، 
بەم كـــەس بەگوێی نەكردوین، گرنگ 
ئەوەیە ئەو ئەرکەی لەسەر ئێمە بووە 

كردومانە".

بەختیـــار بـــاس لـــەوە دەكات كـــە 
بەپێـــی ئـــەو روپێـــوەی لەســـانی 
لەڕووی  كـــراوە، ســـلێمانی  رابردوودا 
یەكەم  لەئاستی عێراق  پیشەسازییەوە 
بووەو ھۆكاری سەرەكیشی دەگەڕێتەوە 
بۆ ھەبوونی ژمارەیەك كارگەی گەورەی 
لەناوچەی  زۆربەیـــان  كـــە  چیمەنتۆ، 
دامـــەزراون،  دەوروبـــەری  بازیـــان و 
ئەگینا لەڕووی پیشەســـازییەوە وەكو 
پڕۆژەی بچوك و مام ناوەند، ســـلێمانی 
بەراورد بەسانی نەوەدەكانی سەدەی 
رابردوو لەپاشەكشـــەدا بووە، ئەو وتی 
"پیشەســـازی ئەوەیە خەڵـــك بخەیتە 
ســـەر كارو ھەلـــی كار بـــۆ ھاوتیان 
لەنەوەدەكانی سەدەی  بڕەخســـێنیت، 
رابـــردوودا كارگەی كاشـــی و مەڕمەڕو 
بیناســـازی لەســـلێمانی ھەر ھەمووی 
تەقەی دەھات و لەئیشـــدا بوون، بەم 
ئـــەم كارگـــە گەورانەی ئێســـتا ھەن 
زۆربەیان كرێكاری بیانی ئیشـــیان تیا 

دەكات".

ژووری  بەئاســـانكاریی  ســـەبارەت 
بازرگانی و پیشەســـازی ســـلێمانی بۆ 
پـــڕۆژە بچوك و مام ناوەنـــدەكان، ئەو 
وتـــی "ئـــەوەی لەچوارچێـــوەی كارو 
دەســـەتی ئێمەدا بووبێت وەك ژوور 
ھەموو كارئاســـانییەكمان بۆ كردوون و 
مۆڵەتمان پێداون و رێشـــمان نیشـــان 
داون، بەم بەربەســـتی گەورە ھەبون 
كە گرنگترینیـــان پەیدانەكردنی زەوی 
بـــووە بۆ ئـــەوەی پڕۆژەكەی لەســـەر 

بـــكات، ژووری بازرگانـــی زەوی نییەو 
شارەوانی ھەیەتی، ئەوانیش بەقسەیان 
ساڵێكە  چەند  لەســـێمانی  نەكردوین و 

زەوی نادرێت بەپڕۆژەی بچوك".

پیشەســـازی  "گەشـــەی  وتیشـــی 
جێبەجێكردن و  بەدەسەتی  پەیوەندی 
كە  ئیدارەی خۆجێییەوەیە  یاسادانان و 
دەبێت یاســـاكان رێكبخـــەن و بیخەنە 
خزمەتی پڕۆژەی بچوك و مام ناوەندەوە، 
كەرەســـەكان  ھەمـــوو  لەســـلێمانی 
بەردەســـتن بـــۆ ئـــەوەی لەماوەیەكی 
كەمدا ھەنگاو بنرێت بۆ پێشخســـتنی 
پیشەسازی، بەم ھەموو ھەنگاوەكان 
پەیوەنـــدی ھەیـــە بەئیـــدارەوە، ئەو 
یاسایانەی تا ئێســـتا ھەن لەخزمەتی 
پێشخستنی گەشەی پیشەسازیدا نین، 
خۆجێی  ھەرێـــم و  ناوەندی  ئیـــدارەی 
سلێمانیش كەمتەرخەمن و زەوی ئامادە 
ناكەن بـــۆ ئەو پـــڕۆژە بچوكانەی كە 
ھەن، ئێمەش ھـــەر كاری راوێژكاری و 
لەسەرەو دەزگایەكی  نوسینمان  پڕۆژە 

جێبەجێكار نین".

ئەم ئەندامـــەی ئەنجومەنی كارگێڕی 
ژووری بازرگانی و پیشەســـازی جەغت  
لـــەوە دەكات كە ســـلێمانی لەھەموو 
رویەكەوە دەوڵەمەندە بۆ ئەوەی ببێتە 
مەڵبەندێكـــی پیشەســـازی، ئەو وتی 
لەدروستكردنی  لەوەی سلێمانی  "جگە 
كەرەســـەی بیناســـازی و چیمەنتـــۆدا 
پێشـــەنگە، ناوچەیەكـــی دەوڵەمەندی 
بەروبومـــی خۆراكیشـــە، بەتایبەتـــی 
لەبەروبومی شـــیرەمەنی، كە ئێســـتا 
چەندین كارگەی ماست ھەن لەسلێمانی و 
چنگەكڕێ دەكەن بۆ مانەوەو بەردەوام 
بـــوون، ھەروەھا پیشەســـازی دەرمان 
لەسلێمانی سەركەوتوو بووە، لەجبس و 
دروستكردنی قوتوشدا بەھەمان شێوە، 
ئەمە جگە لەوەی ســـلێمانی رەخساوە 
پیشەســـازی  كارگەی  دامەزراندنی  بۆ 
خۆراكـــی و كشـــتوكاڵی، وەك زەیتی 
زەیتـــون و گوڵەبەڕۆژەو روبـــە ھەنارو 

دۆشاوی تەماتەو چەندانی تر".

بەختیار ئاماژە بەوە دەكات كە خاڵە 
جەوھەرییەكە ئەوەیە ھەموو رایەڵەكان 
بەیەكـــەوە ھەیە، ھەر  پەیوەندییـــان 
لەســـەرمایەو زەوی و دەســـتی كارەوە 
بگرە تـــا دەگات بەكاری یاســـادانانی 
پەرلەمان و سیاسەتی ئابوری حكومەت و 
گومرك،  باج و  ئابورییەكان و  دامەزراوە 
ئەو وتی "خاڵە بنەڕەتییەكە ئەوەیە كە 
ھاوردە تەنگی ھەڵچنیوە بە بەرھەمی 
ناوخـــۆ، ھـــاوردە زۆر زۆرەو وتانی 
دەرەوە دەیانـــەوێ ھەمـــوو بەرھەم و 
بكەون،  ناوخۆمان  پیشەســـازییەكانی 
بە بەرنامـــە كار بۆ ئەوە دەكەن كاو 
بەرھەمەكانی خۆیان بفرۆشرێ و بازاڕی 

بۆ بدۆزنەوە".

وتیشـــی "ســـەرباری ھەمـــوو ئـــەم 
ھەن  خەڵكانێك  ھێشتا  بەربەستانەش 
ریسك بەسەرمایەكەی خۆیان دەكەن و 
دەیانـــەوێ پیشەســـازی بكەن و پڕۆژە 
دروســـت بكەن، ھەرچەنـــدە زۆربەی 
بەھۆی  لەنائومێدی و  كارگەكان  خاوەن 
دایانخســـتوە،  كردنیانەوە  زیان  زۆری 
ناپارێزرێت  بەرھەمەكەیـــان  چونكـــە 
تێچونـــی  حكومەتـــەوە،  لەالیـــەن 

ركەبەری  بـــەرزەو  بەرھەمەكەشـــیان 
كای ھاوشێوەی دەرەكییان پێناكرێت، 
نـــەوزەو نەكارەباكەیـــان بەنرخێكـــی 
نەكەرەســـە  دەســـتدەكەوێ و  ھەرزان 
خاوەكەشـــیان بەر لێبوردنی گومركی 
دەكەوێ، بەم ھێشتا ھەر خەڵك كۆڵ 
نادات و ھەر پڕۆژەی پیشەسازی دەكرێ 

لەدەوروبەری سلێمانی".

زیاتری  تێچونی  بەھۆكاری  سەبارەت 
بەرھەمھێنانـــی كایـــەك لەناوخـــۆدا 
لەوتانی  بەھاوشـــێوەكەی  بـــەراورد 
دەوروبـــەردا، بەختیـــار وتی "چەندین 
ھۆكاری جیاواز ھەن، كە بەشـــێكیان 
رەگوریشـــەیەكی مێژووییـــان ھەیـــەو 
دەگەڕێتـــەوە بـــۆ ئەوەی عێـــراق لەو 
وتانە نەبووە پەیـــڕەوی لەبنەماكانی 
بازاڕی ئازاد بكات، ھاوكات لەئێستادا 
ئەوە كـــەی رەوایە نرخـــی یەكەیەكی 

كارەبـــا لەھەرێمی كوردســـتان لەزۆر 
وتی تـــر گرانتر بێـــت؟! وزە گرانتر 
بێـــت؟ دەســـتی كارت گرانتـــر بێت؟ 
گواســـتنەوەو نرخی ھاتوچۆت بەھۆی 
گرانـــی بەنزینەوە بەرزتـــر بێت؟ ئەو 
كەرەســـەی خاوەی ھاوردەی دەكەیت 
گومركـــی لەســـەر زۆرتر بێـــت؟! تۆ 
پترۆكیمیاویـــت نییـــە كە لەســـەدان 
بەكاردەھێنرێت،  پیشەســـازیدا  جۆری 
كاتێك كەرەســـەیەكی خاوی بەرھەمی 
پترۆكیمیاویی لـــەدەرەوە دەھێنیت بۆ 
پیشەســـازییەکی ناوخـــۆ، بەرھەمەکە 
ســـەیر  لەئەنجامدا  دەكـــەوێ،  گرانتر 
دەكەیت لەبەر ھەموو ئەم ھۆكارانە ئەو 
كایەی لەناوخۆدا دروســـتی دەكەیت، 
لەدەرەوە بیھێنیت زۆر كەمتر دەكەوێ، 
كە ئەمە روویدا ئیتر پیشەسازی ناوخۆ 
بەئاســـانی لەبەردەم شاوی ھاوردەی 

كای دەرەوەدا دەكەوێ".

وتیشـــی "كلتـــوری خەڵكەكـــەش 
بەرھەمـــی  لـــەوەی  دەبینـــێ  رۆڵ 
ناوخـــۆ بایەخـــی پێنەدرێـــت، بـــۆ 
نمونـــە ئەڵمانییەك ھەتـــا "مێد ئین 
جێرمەنی"یەكە نەبینێ نایكڕێ، کای 
وتەکەی خۆی دەکڕێ و ھی وتێكی 
تر ناكڕێ، بـــەم بەپێچەوانەوە الی 
ئێمـــە ھی خۆمان ناكڕێ و خواســـتی 
لەســـەر بەرھەمە بیانییەكەیە، ئەمە 
جگە لـــەوەی خەڵـــك زۆربەی بوون 
بەموچەخۆر، كشتوكاڵ و مەڕوماتیش 
پەكی كەوتوە تەنانـــەت وایلێھاتووە 
دەكەوێ  ھەرزانتر  ھاوردەكـــە  مەڕی 
بەراورد بەوەی ناوخۆ، بۆیە حكومەت 
ئەمانـــە رێكبخاتەوەو  دەبێت ھەموو 
ھەوڵبـــدات بەرھەمی ناوخۆ بپارێزێ و 
گومرك لەســـەر ھاوردە زیاد بكات، 
بەو رێگەیە نەبێ ناتوانرێ پیشەسازی 

پێشبخرێ".

بەختیار مەحمود مەال ئەمین: بۆ پێشخستنی پیشەسازی درێغیمان نەکردووەو ئەوەی لەسەر ئێمە بووە كردومانە
(١٦) دوو  شەممە ٢٠٢٢/٧/١٨ (١٦) دوو  شەممە ٢٠٢٢/٧/١٨
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کەمـــال حەمەئەمین قـــادر، ئه ندامی 
ئه نجومه نـــی کارگێڕی ژووری بازرگانی و 
پیشه ســـازی ســـلێمانی ئامـــاژە بەوە 
دەکات کـــە لـــه ئێســـتادا ســـه رجه م 
به شه كانی ژووری بازرگانی و پیشه سازی 
ســـلێمانی كـــراوه  به ئه لكترۆنـــی، ئەو 
دەڵێت ""یه كه مین ژوور بووین لەعێراق و 
کوردستان كاره كانمان كرد به سیسته می 

ئه لكترۆنی".

کەمـــال حەمـــە ئەمیـــن بەرۆژنامەی 
کە  راگەیاند  پیشەســـازی"  "بازرگانی و 
بیرۆكه ی به سیســـته م كردنـــی ژووری 
به ئه لكترۆنی  پیشەســـازی و  بازرگانی و 
كردنـــی كاروباره كانـــی دەگەڕێتەوە بۆ 
ســـاڵی ٢٠١٣، ئەو وتی "له ده رئه نجامی 
لێكتێگه یشتنمان  پرۆتۆكۆڵێكی  ئه وه ی 
ژووره   یه كێتـــی  له گـــه ڵ  ھه بـــوو 
جارێك  چه ند  ئه ڵمانیا،  بازرگانییه كانی 

له گـــه ڵ كاك دارایی جه لیـــل خه یات، 
سه رۆكی یه كێتی ژووره  بازرگانییه كانی 
كوردستان ســـه ردانی ئه ڵمانیامان كرد، 
ئـــه و بیرۆكه یه مان بۆ دروســـت بوو كه  
سلێمانی  پیشه سازی  بازرگانی و  ژووری 
بكه ین به سیسته مێك، واز له بەکارھێنانی 
كاغه ز بھێنین تاكو كاره كانی بازرگانان و 
پیشه سازان خێراتر به ڕێبكه ین. له ساڵی 
٢٠١٤ به فه رمی گرێبه ســـتێكمان له گه ڵ 
كۆمپانیای (دۆت نێت) واژۆ كرد بۆ ئه وه ی 
كاره كانی ژووری بازرگانی و پیشەسازی 
سلیمانی بكه ین به ئه لكترۆنی و مامه ڵه ی 
ھاوتیـــان و بازرگانـــان به شـــێوازێكی 

ئه لكترۆنی به ڕێوه  ببه ین".
وتیشی "ئێمه  یه كه مین ژووری بازرگانی 
بوویـــن له عێراق و ھه رێمی كوردســـتان 
كـــه  كاره كانمـــان كرد به سیســـته می 
ئه لكترۆنی و سه ركه وتووش بووین، كاری 
باشمان له سیسته مه كه دا كرد، وه ك الی 
ھه مووان ئاشكرایه  ھه موو سیسته مێكی 
ئه لكترۆنی پێویستی به ئه بده یت كردنه ، 

ئێمه  ده بوایه  ســـاڵ به ساڵ گۆڕانكاری 
له سیســـته مه كه دا بكه یـــن، به م چه ند 
ھۆكارێك ھه بوو له ناو ژووری بازرگانیدا 
كه  ھه یكه لیه تی ژوور گۆرانكاری به سه ردا 
ھات وای كرد سیسته مه كه  تاكو ساڵی 
٢٠٢١ به رده وام بێت، دوای ساڵی ٢٠٢١ 
بیرمـــان له وه  كـــرده وه  سیســـته مه كه  
ئه بده یتی تازه  بكه ین بۆ ئه وه ی له گه ڵ 
ســـەردەمی ئه مڕۆ بگونجێت، له ســـاڵی 
٢٠٢١دا سیســـته مه كه مان كـــرد به یه ك 
په نجـــه ره ، واتـــا ســـه رجه م مامەڵه ی 
ھاوتیـــان و بازرگانـــان و پیشه ســـازان 
له یه ك په نجه ره وه  ڕایی بكات و كاره كانی 
ھاوتیان ئاســـانتر كـــرا، جاران ئه گه ر 
ھاوتییه ك ســـه ردانی ژووری بازرگانی 
بكردایـــه  كاره كانـــی چه نـــد رۆژێكـــی 
پێده چـــوو، به م ئێســـتا له كاتژمێرێك 
یاخـــود كه متردا ھه مـــوو كاره كانی بۆ 

ده كرێت".
ئەم ئه ندامـــەی ئه نجومه نی کارگێڕی 
سلێمانی  پیشه سازی  بازرگانی و  ژووری 

ئەوە روندەکاتەوە کە له ئێستادا سه رجه م 
به شه كانی ژووری بازرگانی و پیشه سازی 
سلێمانی كراون  به ئه لكترۆنی و ئاماده شن 
بۆ ئەوەی سیسته مه كه یان به سیسته می 
ئه لكترۆنـــی ھه مـــوو عێـــراق یاخـــود 
ھه رێمی کوردســـتانەوە ببه ســـرێته وه ، 
ئـــەو وتی "ئێمه  وه كو ژووری بازرگانی و 
ھه موو  له ئێستادا  سلێمانی  پیشه سازی 
ئاماده كاریه كامان كردوه  ئه گه ر یه كێتی 
ژووره  بازرگانیه كانی ھه رێمی كوردستان 
یاخود ژوورە بازرگانییەکانی عێراق ببێت 
به ئه لكترۆنـــی بتوانین به و سیســـته مه  

ببه سرێینه وه ".

وتیشی "یه كێك له ھۆكاره كانی ڕێزلێنان 
له ژووری بازرگانی و پیشه سازی سلێمانی 
وه ك چاالكترین و پڕ به رھه مترین ژووری 
بازرگانی له سه رتاسه ری عێراق و ھه رێمی 
به ئەلکتۆنی  بۆ  ده گەڕێته وه   كوردستان 
کردن و بەسیســـته م كردنـــی كاره كانی 

ژوور".

ئا: زریان – رێژەن

بابان ئەحمەد  حه مه ســـور، ئه ندامی 
ئه نجومه نی کارگێڕی ژووری بازرگانی و 
بەوە  ئاماژە  ســـلێمانی  پیشه ســـازی 
ھـــەر  لەکۆڵەکانـــی  یەکێـــک  دەکات 
پڕۆژەیەک دەســـتی کارە، ئەو دەڵێت 
پیشه ســـازی  بازرگانـــی و  "ژووری 
ســـلێمانی بەردەوام گرنگی به ده ستی 
کارو پاراستنی مافی کرێکاران داوە".

بابان ئەحمەد حەمەسوور بەڕۆژنامەی 
"بازرگانـــی و پیشەســـازی" راگەیانـــد 
کە ھه موو بازرگانێـــک، خاوه نکارێک، 
پیشـــه وه رێک، خـــاوه ن کارگه یـــه ک، 
وه به رھێنه رێک پێویســـتی به ده ســـتی 
کار ھه یه ، ئەو وتی "ھه موو پڕۆژه یه ک 
له چه نـــد کۆڵه که یـــه ک پێکھاتووه  که  

برتییه  له سه رمایه ، به ڕێوه بردن، ده ستی 
کار، به بێ ده ستی کار ھیچ پرۆژه یه ک 
جێبه جێ نابێـــت، ھیچ وه به رھێنه رێک 
ناتوانێت پڕۆژه  بکات، ھیچ بازرگانێک 
ناتوانێت ئیشـــوکاری خۆی و مه خزه ن و 
ھاورده و  دوکانه کـــه ی و  کارگه کـــه ی و 
ھه نارده کانی بکات به بێ ده ستی کار".

وتیشی "ژووری بازرگانی و پیشه سازی 
سلێمانی له ســـه ره تایی دروستبونیه وه 
تاکو ئێســـتا زۆر گرنگی به ده ستی کار 
ده دات، که  ئه ویـــش برتیییه  له ھێزی 
کارو کرێکار بۆ رێکخستنی کاره کانی و 
دابینکردنی مافه کانی و ژیانێکی باشتر 
بۆیان، به گوێره ی ئه و یاســـایانه ی که  
له ھه رێمی کوردستان کاری پێده کرێت 
کاتژمێری کارکردن ھه شـــت کاتژمێره ، 
پێویسته  شوێنی حه وانه وەو موچه یه کی 
گونجاوو ده ســـته به ری کۆمه یه تی بۆ 

کرێکاران دابین بکرێت، ھەروەھا گرنگی 
بدرێت به ھۆشیارکردنه وه ی کرێکاران".

 
بابان جەغت لەوە دەکات کە  پێویسته  
وه ک  کار  ســـه المه تی  مه رجه کانـــی 
دابینکردنی ئامێری ئاگرکوژێنه وه و کوو 
ده ستکێش و ئه سکه له  پێداویستییه کانی 
تری کارکـــردن بۆ کارێـــکاران دابین 
بکرێت، ئەو وتی "بۆ ئه م مه به سته ش 
ژووری بازرگانی و پیشه سازی سلێمانی 
به رده وام ھاوکار بووه  له گه ڵ وه زاره تی 
کارو کاروبـــاری کۆمه یه تی، چه ندین 
کۆڕو کۆبونه وه  بۆ ڕێکخســـتنی ژیانی 
کرێکاران و ده سته به ر کردنی مافه کانی 

کرێکاران سازکراوه".
وتیشی "له ســـانی رابردوودا ژووری 
ســـلێمانی  پیشه ســـازی  بازرگانـــی و 
خاوه نی ســـه نته ری زانیاری  کار بوو، 

که  توانی  چه ندین کرێکار فێر بکات و 
بیانـــکات به خاوه نی پیشـــه ی خۆیان، 
پێببه خشـــێت،  راھێنانیان  بڕوانامه ی 
بچنه  گۆڕه پانی کاره وه ، خۆشبه ختانه  
زۆرێـــک له و که ســـانه ی لـــه و خولی 
راھێنانه  به شـــدار بوون، ئێستا خاوه ن 
بوون  له کرێـــکارەوه   خۆیانـــن و  کاری 

به خاوه ن پڕۆژه ".

بابـــان ئەوە رووندەکاتەوە کە ژووری 
بازرگانی و پیشه سازی سلێمانی به رده وام 
گرنگی بەپاراستنی مافه کانی کرێکاران و 
چاره سه ر کردنی کێشـــه و گرفته کانی 
ئه و کرێکارانه  داوە کە ڕویان کردوەته  
ژووری بازرگانی و پیشه سازی سلێمانی، 
ئەو وتی "ژووری بازرگانی و پیشه سازی 
ســـلێمانی له ھه موارکردنی یاســـاکانی 
کار لەگـــەڵ الیه نـــه  په یوه ندیداره کان 

خســـتوەته   په نجه ی  بووه و  به شـــدار 
ســـه ر خاڵه  ھه ستیاره کان که  ھه مووی 

له به رژه وه ندی کرێکار ده شکێته وه ".
بازرگانـــی و  "ژووری  وتیشـــی 
بـــه رده وام  ســـلێمانی  پیشه ســـازی 
گرنگـــی ده دات به باشـــترکردنی ژیانی 
مافه کانیان  دابینکردنـــی  کرێـــکاران و 
تاکـــو بتوانـــن کاره کان به باشـــترین 
شـــێوه  ئه نجامبده ن و به رھه می باشیان 
له گـــه ڵ  ژوور  په یوه نـــدی  ھه بێـــت، 
به ڕێوەبه رایه تی  کرێکاران و  سه ندیکای 
کارو کاروباری کۆمه یه تی به رده وامه ، 
له ســـه ر  کارمان  تایبه تمه ند  به لیژنه ی 
کردوه ،  کرێکاران  ھۆشـــیارکردنه وه ی 
کۆمه یه تیـــان  ده ســـته به ری  تاکـــو 
ھه بێـــت و لـــه دواڕۆژدا بتوانن موچه ی 
خانه نشینییان ھه بێت و ژیانێکی شیاوو 

شایسته یان بۆ دابین بکرێت".  

ئا: زریان محەمەد

ئەندامی   ،بورھان عەلـــی عەبـــدو
ئەنجومەنی کارگێڕی ژووری بازرگانی و 
پیشەســـازی ســـلێمانی ئاماژە بەوە 
دەکات ژوور بـــەردەوام ھەوڵیداوە بۆ 
چارەسەر کردنی کێشەکانی بازرگانان و 
کشتوکاڵی و  کەرتەکانی  پیشەسازان و 
پەلـــەوەری، ئەو دەڵێت "بەخشـــینی 
خەتی ڕێزلێنان بـــەژووری بازرگانی 
بەدەستھێنانی  بۆ  بنەمایەک  دەکەینە 
خزمەتکردنی  زیاتـــرو  ســـەرکەوتنی 
بازرگانان و پیشەسازان و پیشەوەران".

بورھـــان عەلی ســـەبارەت بەخەت 
کردنی ژووری بازرگانی و پیشەســـازی 

سلێمانی لەالیەن ژوورە بازرگانیەکانی 
"بازرگانی و  بەڕۆژنامـــەی  عێراقـــەوە 
"بەخشـــینی  راگەیاند  پیشەســـازی" 
خەتی  رێزلێنان و دیاریکردنی ژووری 
وەک  سلێمانی  پیشەسازی  بازرگانی و 
چاالکترین  ژوور لەسەر ئاستی عێراق، 
لەجێگەی خۆیدا بوو، بەڵگەی ئەوەیە 
ئێمـــە کارمـــان کردوە، ئـــەو خەتە 
گرنگـــی زۆرو مانای تایبەتی ھەیە بۆ 
شاری ســـلێمانی و تەواوی بازرگانان و 
ئەو  دەرخەری  ئەوەش  پیشەســـازان 
ڕاســـتییەیە کە کەرتی تایبەت بەرەو 

پێشچونی بەخۆیەوە دیوە".

بازرگانـــی  "ژووری  راشـــیگەیاند 
کۆکـــەرەوەی  ھەمیشـــە  ســـلێمانی 

کاسبکاران و  پیشەسازان و  بازرگانان و 
کەرتەکانـــی کشـــتوکاڵ و پەلـــەوەرو 
ســـامانی ماســـی بووە، ھەمـــو ئەو 
ژووری  کێشەکانیاندا  لەکاتی  کەرتانە 
ھەوڵی  چووەو  بەدەمیانەوە  بازرگانی 
چارەسەر کردنی کێشەکانیانی داون، 
ژووری بازرگانی و پیشەسازی سلێمانی 
لەسەر ئاســـتی عێراق تاکە ژوورە کە 
بەشی کشتوکاڵی ھەیەو چەند ساڵێکە 
ئەو بەشە خەمخۆرانە کاریکردووە بۆ 
سەرخستن و بەرەو پێشبردنی کشتوکاڵ 
لەتەواوی کوردستاندا، بەتایبەت شاری 
ســـلێمانی، ژوور بـــەردەوام لەخەمی 
بەرەو پێشـــبردنی پیشەسازیدا بووەو 
بەردەوام کاریکـــردووە بۆ زیادکردنی 
بەرھەمی ناوخۆیی و زیاد کردنی ھەلی 

کار بۆ گەنجانی بێکار".

بورھان عەلـــی، جەغت لەوە دەکات 
ئەنجومەنی  ئەندامانی  ســـەرۆک و  کە 
کارگێڕی ژووری بازرگانی و پیشەسازی 
ســـلێمانی وەکـــو تیم بەھاوبەشـــی 
کاریان کـــردووە بۆ باشـــکردنی ئەو 
کەموکوڕیانەی ھەبووە لەسێکتەرەکانی 
ئابوریداو ھەوڵیانداوە ژێرخانی ئابوری 
ھەرێمی کوردســـتان و شاری سلێمانی 
پێشـــبخەن، ئەو وتی "بەشێکی تری 
گرنگ لەژووری بازرگانی و پیشەسازی 
بەشـــە  کارمەندانـــی  ســـلیمانی 
کارەکانی  ڕۆژانـــە  کە  جیاوازەکانـــن 
بەوپەڕی  پیشەســـازان  بازرگانـــان و 
بونەتە  بەڕێوەدەبەن و  دڵســـۆزییەوە 

جێی شـــانازی بـــۆ ژووری بازرگانی و 
پیشەسازی سلێمانی، ھەر ئەم ژوورە 
لەسەرئاســـتی عێراق یەکەم ژوور بوو 
کە تەواوی کارەکانی کرد بەسیستمی 
تـــەواوی کارەکانی  یەک پەنجـــەرەو 
ئەمـــەش  کـــردووە،  بەئەلکترۆنـــی 
دەســـتکەوتێکی گرنگـــە بـــۆ بەرەو 
پێشـــچوون و خێـــرا ڕاپەراندنی کاری 

بازرگانان و پیشەسازان".

وتیشی "بەخشینی خەتی ڕێزلێنان 
لەســـەر ئاســـتی عێـــراق ھاندەرمان 
دەبێت بۆ بەدەستھێنانی سەرکەوتنی 
گەورەتـــرو خزمەتکردنـــی بازرگانان و 
کاســـبکارو  ھەمـــوو  پیشەســـازان و 

پیشەوەران".

"ژووری بازرگانی و پیشه سازی سلێمانی بەردەوام 
گرنگی به ده ستی کارو پاراستنی مافی کرێکاران داوە"

"کارمەندە دڵسۆزەکانی بەشە جیاوازەکانی ژووری بازرگانی و پیشەسازی جێی شانازیین"

(١٦) دوو  شەممە ٢٠٢٢/٧/١٨ (١٦) دوو  شەممە ٢٠٢٢/٧/١٨

به شه كانی ژوور 
كراون به ئه لكترۆنی و 

ئاماده شین بۆ ئەوەی 
سیسته مه كه مان 

به سیسته می 
ئه لكترۆنی ھه موو 

عێراق یاخود ھه رێمی 
کوردستانەوە 

ببه سرێته وه

  رێورەسمی خە	تکردنی ژووری بازرگانی و پیشەسازی سلێ�نی

ئا: زریان - رێژەن

چەندیـــن کێشـــەی بازرگانـــی ھەیە 
کە ڕۆژانە ڕوبـــەڕوی ژووری بازرگانی و 
دەبێتـــەوە،  ســـلێمانی  پیشەســـازی 
لەڕێگـــەی لیژنەکانو بەشـــی یاســـاوە 
ھەوڵـــی چارەســـەرکردنیان دەدرێـــت 
بەپێی یاســـاکانی کاری بازرگانی و ئەو 
ڕێکەوتنانـــەی کاری بازرگانان لەنێوان 

خۆیاندا کردویانە.

النە ئەحمەد وەھاب، پارێزەر لەژووری 
ســـلێمانی،  پیشەســـازی  بازرگانـــی و 
دەربـــارەی کێشـــە بازرگانیـــەکان کە 
ڕودەکەنە ژوور بۆ ڕۆژنامەی بازرگانی و 
کێشـــانەی  "ئەو  دەڵێت  پیشەســـازی 
بازرگانـــان دەبێتەوە  ڕوبـــەڕوی  کـــە 
جۆراوجـــۆرن، ھەر یەکـــەو بەگوێرەی 
جۆری کارەکانیان جیاوازن، نمونەی ئەو 
کێشانەی کە دێتە بەردەممان ھۆکاری 
ســـەرەکیان تاوەکـــو ئێســـتا لەالیەن 
لیژنـــەی ناوبژیوانی ژوورەکەمان لەگەڵ 
بەشی یاســـادا لێکۆڵینەوەمان کردووە 
تا دەگەینە ئەنجام، ئەو کێشـــانەی کە 
بازرگانان بۆیان دروســـت دەبێت و پەنا 
دەھێنن بۆ ژوورەکەمان بۆ دۆزینەوەی 
ڕێگەچارەیـــەک بۆ چارەســـەرکردنیان 
بەگرێبەســـتەکانی  نەبونـــە  پابەنـــد 

نێوانیان".

لـــەدوای  "لیژنەکەمـــان  دەشـــڵێت 
کێشـــەی  چارەســـەرکردنی چەندیـــن 
ئەنجامەی  ئـــەو  گەشـــتینە  بازرگانان 
سەرچاوەی کێشـــەکان دەگەڕێتەوە بۆ 
کاتی واژۆکردنی گرێبەســـتی بازرگانان 
لەگەڵ ئەو الیەنانەی لەدەرەوەی ھەرێم 
کاریان لەگەڵدا دەکـــەن، کە الیەنێکی 
گرێبەستەکە پابەند نابن بە بەندەکانی 
ناو گرێبەســـتەکە، ئـــەوەش وا دەکات 

کێشـــە لەنێوانیـــان دروســـت بکات و 
گەڕاندنەوەی  داوای  ژوورەکەمان  لەالی 
مافی یاســـایی خۆیان بکەن، ھەر بۆیە 
لیژنەکەمان لێکۆڵینەوەی تەواو دەکات و 
ئەنجامێکـــی گونجاو  پاش گەیشـــتنە 

بڕیاری کۆتایی دەدەن".

النە ئـــەوە رون دەکاتەوە کە ژووری 
بازرگانی و پیشەســـازی سلێمانی ڕۆڵی 
ناوبژیوانـــی دەبینێـــت بەپێی یاســـا، 
ھەروەھا ئەو کێشـــانەی کە دروســـت 
دەبێت لەنێـــوان بازرگانانـــدا دووبارە 
بونـــەوەی نـــاوی بازرگانـــی یاخـــود 
تۆمارکـــراوە  ناوێکـــی  بەکارھێنانـــی 
بۆبازرگانێک و کەســـێکیتر بەشـــێوەی 

نایاســـایی بەکاری دەھێنێت بۆئەوەی 
ھەمـــان ناوبانگـــی ئـــەو نـــاوەی ئەو 
بازرگانـــە وەربگرێـــت، ئەمەش دەبێتە 
کێشە بۆ بازرگانی ڕاستەقینە ھەربۆیە 
لـــەژوور داوای یاســـایی تۆمار دەکات و 
لیژنەکەیان دەست دەکات بەلێکۆڵینەوە 

لەبابەتەکەو چارەسەرکردنی.

 النە ئاماژە بەوەش دەکات ”کێشەی 
ھێمای بازرگانی یەکێکیترە لەکێشەکان 
کـــە ڕوبەڕومان دەبێتـــەوە، بازرگانێک 
کاتێـــک بەرھەمێکـــی خـــۆی لەبازاڕدا 
لەناو خەڵکدا  دەناســـێنێت و ھێماکەی 
دەناسرێت ھەندێکجار کەسانێکی دیکە 
دروست  بازرگانی  ھێمای  ھاوشـــێوەی 

دەکەنـــەوە بەھەمان ڕەنـــگ و جۆر بۆ 
دەســـتکەوتنی قازانـــج لەبازاڕەکانـــی 
بەمەش  دەکەنـــەوە،  بـــوی  ھەرێمدا 
بازرگانی ڕاســـتەقینەی خاوەن ھێماکە 
توشـــی زیان و مەترســـی لەدەستچونی 
بەرھەمەکەی دەبێت، ئەو وتی "ھەربۆیە 
داوای یاسایی تۆمار دەکات و لەڕاێگەی 
دادگاوە بەنوسراو یان داوا لەژورەکەمان 
دەکەن کە شارەزایەک لەبواری ھێمای 
بازرگانیدا بۆیان بنێردرێت بۆ ســـوود 

وەرگرتن لەڕاپۆرتی شارەزایی".
النە باس لـــەوە دەکات کە وەکالەتی 
بازرگانـــی، یەکێکی ترە لەکێشـــەکان 
کەگرفت بۆ بازرگانان دروســـت دەکات 
وەکالەتەکە ھەڵدەوەشـــێتەوە،  کاتێک 

ھەندێک جار بڕێک پـــارە دەمێنێتەوە 
لەئەستۆی ئەو کەسەی کە وەکالەتەکە 
لەبەرژەوەنـــدی ئـــەودا بەکارھاتـــووە 
ئەمـــەش وەک کێشـــەیەک ڕوبـــەڕوی 
لیژنەکەمـــان دەبێتەوەو ھەوڵی تەواوی 
چارەسەرکردنی دەدەین، ئەو وتی "داوا 
خاوەنکاران  پیشەسازان و  لەبازرگانان و 
دەکەیـــن ھـــەر کێشـــەو گرفتێکیـــان 
ڕوبەڕو دەبێتـــەوە بێ دوودڵی ڕوبکەنە 
ئێمەش ھەموو ھەوڵێکی  ژوورەکەمان و 
خۆمان دەخەینە گەڕ بۆ چارەسەرکردنی 
کێشەکانیان بۆ ئەوەی بازرگانان نەکەونە 
کێشـــەی گەورەترەوە، چارەسەرکردنی 
کێشەکانی بازرگانان لەژووری بازرگانی و 

پیشەسازی سلێمانی بێ بەرامبەرە".

داوا لەبازرگانان و 
پیشەسازان و 

خاوەنکاران دەکەین 
ھەر کێشەو 

گرفتێکیان ڕوبەڕو 
دەبێتەوە بێ دوودڵی 
ڕوبکەنە ژوورەکەمان

"ژوور کار بۆ چارەسەرکردنی ھەموو کێشەیەکی بازرگانان دەکات"

  کۆبوونەوەی ژوورە بازرگانییەکانی عێراق لەسلێ�نی

"یه كه مین ژوور بووین لەعێراق و کوردستان 
كاره كانمان كرد به سیسته می ئه لكترۆنی"

ژووری بازرگانی ژووری بازرگانی 
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بەرپرسی پێشووی ســـەنتەری زانیاری 
کار لـــەژووری بازرگانـــی و پیشەســـازی 
ســـلێمانی زۆر گرنگـــه   ژووره  بازرگانی و 
زانیـــاری  ســـه نته ری  پیشه ســـازییه كان 
كاریـــان ھه بێت کە له وتان گرنگی زۆری 
پێده رێت تاكو خـــاوه ن پرۆژه  بچوكه كان 
بپارێزرێـــت، ئەو  له كه وتـــن و داخســـتن 
دەڵێت " سه نته ری زانیاری كار له ماوه ی 
ھه شـــت ســـاڵ کارکردنیـــدا رۆڵێكی زۆر 
گرنـــگ و به رچاوی ھه بوو، ژماره یه كی زۆر 

له خاوه نكارانیش لێی سوودمه ند بوون".

نیـــگار عەلـــی، بەرپرســـی پێشـــووی 
لـــەژووری  کار  زانیـــاری  ســـەنتەری 
ئاماژە  ســـلێمانی  پیشەسازی  بازرگانی و 
بـــەوە دەکات کە ســـه نته ری زانیاری کار 
به مه به ســـتی ئه وه  دامـــه زرا كه  ھاوكاری 
پڕۆژه  بچوكه كان بكرێـــت به تایبه تی ئه و 
پڕۆژانه ی كه  تازه  دائه مه زران و ناوه كانیان 
بۆ تۆمـــار ده كرا له الیه ن ژووری بازرگانی 
و پیشه ســـازی ســـلێمانیه وه ، ئـــەو وتی 
"پڕۆژه ی بچوك و مامناوه ند به ردی بناغه ی 
ئابـــوری وته،   پێوســـته  زۆر گرنگییان 
پێبدرێت، یه كێك له كێشه  سه ره كییه كانی 
ئه و پڕۆژانـــه  بریتییه  له وه ی كه  پیشـــه  
ده زانن پیشە یه كی وه كو بەرگدروویی یان 
دارتاشی یان ئاسنگه ریی یان فیتیه ری فێر 
بوون، بۆ ئه وه ی پڕۆژه كانیان سه ركه وتوو 
بێت، پێوســـتیان به چه ند زانیارییه كی تر 
ھه یه ، وه كو چۆنیه تی پاره  به ڕێوه بردن و 
ئیداره دانی پڕۆژه كانیـــان و مامەڵه  كردن 
له گـــه ڵ شـــاگردو كرێـــكاره كان، ئه مانه  
به شـــێوه ی پرۆگرام له الیـــه ن رێكخراوی 

(ئایڵ ئۆ) پێشكه شـــی سه نته ری زانیاری 
كار كرا له ژووری بازرگانی و پیشه ســـازی 
سلێمانی بۆ ئه وه ی كه  یارمه تی ئه و جۆره  

پڕۆژانه  بده ن".

وتیشـــی "ھه مـــوو پیشـــه و پڕۆژه یه ك  
كـــه  مـــرۆڤ پیـــاده ی ده كات، له ڕێگه ی 
خوێندنـــه وه  فێر ده بێـــت یاخود له الیه ن 
دایك و باوك و كه سوكار یان وه ستایه کە وه  
ده بێتـــه   پیشـــانه   ئـــه و  فێرده كرێـــت، 
میھنه یه ك بۆ كه سه كان، به م فێری ئه وه  
ناكرێن كه  چۆن  پڕۆژه یه ك به ڕێوه به رن، 
لێره وه  رۆڵی سه نته ری زانیاری کار له ناو 
ده رده كه وێت  زیاتر  پیشـــه ییه كان  پڕۆژه  
كه  پێویســـته  ھه مـــوو خاوه نكارێك ھه م 
ئیداره دان و ھـــه م به ڕێوه بردنی پرۆژه كه ی 
بزانێ و پیشەکەشـــی ھه بێـــت بۆ ئه وه ی 

بتوانێت پڕۆژه كه ی سه ربخات".
نیگار ئەوە رووندەکاتەوە کە له ســـاڵی 
٢٠٠٨دا ھه وڵی دروستكردن و دامه زراندنی 
ســـه نته ری زانیـــاری كار دراوە له ژووری 
بازرگانیھو پیشه سازی ســـلێمانی، به م 
له ساڵی ٢٠٠٩ سەنتەرەکە كراوەته وه ، ئەو 
وتی "من لھســـاڵی ٢٠٠٩ تاكو ٢٠١٦ له م 
ســـه نته ره دا كارم ده كـــرد، نزیكه ی  ٤٩٠ 
تاكو ٥٠٠ كه س ڕاھێنانی  وه رگرت له بواره  
په ره پێـــدان و  له بـــاره ی  جیاوازه كانـــدا، 
ئیداره دانی پڕۆژه كان، كه  چۆن كه ســـێك 
ده ستبكات به كاركردن، چ شتێك پێویسته  
بیزانێت، له باره ی چۆنیه تی خه سڵه ته كانی و 
ناسینی بازاڕو توانا داراییه كانی كه سه کەو 
پڕۆژه كـــه ،  به ڕێوه بردنـــی  چۆنیه تـــی 
پڕۆژه كـــه و  بـــه رده م  گیروگرفته كانـــی 

چۆنیه تی چاره سه ركردنی".
وتیشی "چۆنیه تی گه شه پێدانی پڕۆژه كان 

یه كێك بوو له كاره كانمان،  پێشكه ش به و 
كه ســـانه  ده كرا كه  خاوه نـــكاری خۆیان 
بوون، به م  كاره كانیان توشی كێشه یه ك 
ببوو، یاخـــود پێویســـتی به زانیاری بوو 
له سه ر جۆری کارە كان، ئەو کەسە ده ھاته  
ژووری بازرگانی و پیشه ســـازی سلێمانی و 
خولـــی ڕاھێنانـــی له ســـه نته ری زانیاری 

وه رده گرت".
نیگار جەغت لەوە دەکات کە سه نته ری  
زانیاری كار له ماوه ی ئه و ھه شـــت ساڵه دا 
کـــە کاری کردووە، رۆڵێكـــی زۆر گرنگ و 
زۆر  ژماره یه كـــی  ھه بـــووەو  به رچـــاوی 
له خاوه نكارانیـــش لێی ســـودمه ند بوون، 
چونكـــه  ھیچ كه ســـێك ناتوانێت به ته نھا 

زانینی پیشەیەک، کا ره كانی فراوان بكات، 
ئەو وتی "ده بێـــت خاوه نكاران بازاڕگه ری 
ناســـین و  چۆنه یه تی  له بـــاره ی  بزانـــن، 
زانینـــی ھه لـــه كان له كڕین و فرۆشـــتندا 
شاره زا بن، شێوازی مامەڵه  كردن له گه ڵ 
كڕیـــاران و كارمه نـــدان و چۆنیه تی زانین و 
چاره ســـه ر  كردنی كێشه كان بزانن، ئه مه  
له پزیشكێكه وه  تاكو ئه و كه سه ی كارێكی 
بچوكی ھه یه  گرنگه و پێوسته  بیزانێت بۆ 
به رده وام بوون و په ره پێدانی كاره كانیان، 
ھه ر خاوه نكارێـــك نه توانێت ئیداره یه كی 
باشـــی كاره كانی خۆی بـــدات ناتوانێت 
شاگرده كانیشـــی  كارمه نـــدو  ئیـــداره ی 

بدات".
وتیشـــی "ســـه نته ری زانیاری كار تاكو 
ســـاڵی ٢٠١٦ به رده وام بـــوو، ھیوادارم 
بازرگانـــی و  ژووری  دیكـــه   جارێكـــی 
پیشه ســـازی ســـلێمانی ده ســـتی ئـــه و 
ڕاھێنه رانه  بگرێـــت و كۆیان بكاته وه  تاكو 
بتوانیـــن كاره كان به ره و پێـــش ببه ین، 
چونکە دوای سه رھه ڵدانی ڤایرۆسی كۆرۆنا 
ژماره یه كـــی زۆر له ھاوتیان كاره كانیان 
لەده ســـت دا یاخود له لێواری كه وتندان، 
ئه گه ر ســـه نته رێكی زانیـــاری ھه بێت كه  
بتوانێـــت ئاماژه  به مه ترســـییه كان بدات و 
دەرفەت و ھه له كان  پیشـــانی خاوه نكاران 
بـــدات و رێنمایان بكات له باره ی چۆنیه تی 
به ڕێوه بردنی كاره كانیان، له وانه یه  كه متر 
پـــڕۆژه کان بکەون نـــه ك ژماره یه كی زۆر 
پڕۆژه ی بچوك دابخرێـــت، كه  زیانی زۆر 

به ئابوری وت ده گه یه نێت".
نیـــگار ئامـــاژە بـــەوە دەکات کە زۆر 
گرنگه   ژووره  بازرگانی و پیشه سازییه كان 
ســـه نته ری زانیاری كاریان ھه بێت، ئه مه  
له وتـــان گرنگـــی زۆری پێده رێت تاكو 

خـــاوه ن پـــڕۆژه  بچوكـــه كان له كه وتن و 
داخســـتن بپارێزرێت، ئەو وتی "گرنگترین 
شـــت ئه وه یه  كه  پڕۆژه كان به شـــێوازی 
زانســـتی به ڕێوه ببرێـــت، خۆشـــبه ختانه  
ئه و كه ســـانه ی ســـانێكی زۆره  له بازاڕ 
وه رگرتـــووه ،  ئه زمونیـــان  كارده كـــه ن 
ھه ندێـــك كار فێر بوون، بـــه م  الیه نه  
زانســـتییه كه  زۆر گرنگـــه  بۆ بـــه رده وام 
له كاتی  بوون و گه شـــه پێدانی پرۆژه كان، 
ھاتنی كۆرۆنا بینیمان زۆرێك له پڕۆژه كان 
داخران، بـــه م ئه گـــه ر بتوانرایه  ھه ل و 
دەرفەتی نوێ و باشتر پیشانی خاوه نكاران 
بدرێـــت و وایان لێبكرێت بەئاســـانی كۆڵ 
نه ده ن و پڕۆژه كانیان دانەخه ن، بۆ ئه وه ی 
ھه بێت،  پێشـــكه وتوت  وتێكی  بتوانیت 
به رده وام پێوســـتت به سه نته ری ڕاھێنان و 
ڕاھێنانی  سه نته ری  ئیداره و  به ڕێوه بردنی 
پیشـــه ی ده بێت، له ھه مانكاتـــدا ھه ردوو 

بواره كه  گرنگن و یه كتر ته واو ده كه ن".
وتیشی "له ھه رێمی كوردستان له شكرێك 
له گه نج سانه  زانكۆ ته واو ده كه ن و زانیاری 
باشـــیان پێیه،  به م  بوێری ئه وه یان نیه  
ده ســـت به كار بكەن، له به رئه وه ی بڕێكی 
زۆر كـــه م پاره ی پێیه ، ناتوانێت ریســـک 
بكات،  شوێنێكیش نیه  بتوانێت پاڵپشتی 
گه نجان بكات و ڕێگاو ده رفته كانی پیشان 
بـــدات كه  چۆن كاره كان ده ســـتپێبكات و 
بـــه رده وام بێت، به مه  ھـــاوكاری گه نجان 
ده كرێت، بۆیە پێویســـته  له كوردســـتان 
سه نته ره كانی زانیاری كار چاالك بكرێنه وه  
كه  له ئێســـتادا سه رجه م ســـه نته ره كانی 
زانیـــاری كار پەککخـــراون و شكســـتیان 
باشـــورو  له شـــاره كانی  به م  ھێنـــاوه ، 
ناوه ڕاستی عێراق زۆر گرنگی به سه نته ری 

زانیاری کار ده درێت".

پێویسته  له كوردستان 
سه نته ره كانی زانیاری 

كار چاالك بكرێنه وه  كه  
له ئێستادا  پەککخراون  ، 

به م له شاره كانی 
باشوری عێراق زۆر 
گرنگی به سه نته ری 
زانیاری کار ده درێت

"لەماوەی ٨ ساڵدا لەسەنتەری زانیاری کاری ژوور 
خولی راھێنانمان بۆ ٥٠٠ كه س کردەوە"

ژووری بازرگانی و پیشەسازی سلێمانی لەگەڵ چەندین 
ڕێکخراوی جیھانی پەیوەندی کاری ھاوبەشی ھەیە

ژووری بازرگانی سلێمانی پەیوەندی بەھێزی 
لەگەڵ ژوورە بازرگانیەکانی وتانی جیھان ھەیە
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توانای کاری  بەھێزکردنی  بەمەبەستی 
کارمەندانی ژووری بازرگانی و پیشەسازی 
ســـلێمانی و بازرگانان و گەنجان، ژووری 
لەگـــەڵ  ھاوبەشـــی  کاری  بازرگانـــی 
ناوخۆیی  ڕێکخـــراوی جیھانی و  چەندین 

ئەنجامداوە.

یوسف شەریف، ســـکرتێری سەرۆکی 
ژووری بازرگانی و پیشەســـازی سلێمانی 
بۆ ڕۆژنامەی بازەگانی و پیشەسازی وتی 
"دوای ئازادی عێـــراق ژووری بازرگانی و 
پیشەسازی ســـلێمانی پەیوەندی لەگەڵ 
چەندین ڕێكخـــراوی ناوخۆیی و دەرەكیدا 
بەســـت كە گرنگییەكـــی زۆریان ھەبوو 
لەقۆناغـــی دوای ڕژێمی بەعس و عێراقی 
نوێـــدا، ژووری بازرگانی و پیشەســـازی 
بەرچـــاوی  كرانەوەیەكـــی  ســـلێمانی 
بەخۆیـــەوە بینـــی بـــۆ كاری ھاوبەش 
لەو  لەگـــەڵ رێكخـــراوە دەرەكییەكاندا 

ڕێكخراوانەش:
نێوەنـــدی   (CIPE) ڕێكخـــراوی  .  ١
تایبەتـــەكان و  پـــڕۆژە  نێودەوڵەتـــی 
ئاژانسی ویالیەتە  (USAID) ڕێكخراوی 
بۆ پەرەپێدانی  ئەمریکا  یەکگرتووەکانی 
بازرگانـــی و  ژووری  نێودەوڵەتـــی. 
پیشەسازی ســـلێمانی لەســـاڵی ٢٠٠٦ 
تـــا ٢٠١٠ بەھاوكاری ھـــەردوو ڕێكخراو 
چەند كۆبوونەوەو ۆرك شۆپێك ڕێكخرا 
تایبەت بەگەشەی پیشەسازی لەھەرێمی 

كوردســـتان و كۆســـپ و لەمپەرەكانـــی، 
بەئەنـــدام بوونـــی عێـــراق لەڕێكخراوی 
بازرگانـــی جیھانـــی  WTO، تەنگژەی 
ئابوری و كاریگەرییەكانی لەسەر ھەرێمی 
شـــۆپ و  ۆرك  چەندیـــن  كوردســـتان، 
كۆبوونـــەوەی تر تایبـــەت بەبوارەكانی 
پیشەسازی و  تایبەت و  كەرتی  كارگێڕی و 

كشتوكاڵی و بانكی... ھتد
لەپێناو باشتر كردنی توانای كارمەندانی 
ژوور چەنـــد خولێكی كارگێـــڕی و زمان 
كرایەوە بۆ كارمەندان و سوودو كەڵكێكی 
زۆری ھەبوو بۆ بەرەو پێشچوونی ئاستی 

كارگێڕی ژوور.
٢. ڕێكخراوی  UNOPSژووری بازرگانی و 
پیشەسازی ســـلێمانی لەگەڵ ڕێكخراوی 
یونۆپس گرێبەســـتی كاری ھاوبەشیان 
واژۆ كرد بەمەبەســـتی كردنەوەی خول 
بۆ ئەو دەرچوانەی زانكۆو پەیمانگاكان 
كـــە خۆێندنیان تەواو كردووە بۆ ئەوەی 
كەســـێكی كردەکی بن لەبازاڕی كاردا، 
بازرگانی و  لـــەژووری  چەنـــد خولێـــك 
پیشەســـازی كرایەوە بۆ ئەو كەسانەی 
كـــە خوازیارن پـــڕۆژە دابمەزرێنن و ئەو 
كەســـانەی خاوەنـــی پـــڕۆژەی خۆیانن 
چۆن بتوان گەشە بەپڕۆژەكەیان بدەن و 
پێشیبخەن. تواندرا ١١ خول پێشكەش 
بكرێـــت بۆ ٢٠٠ خوێنـــدكارو وانەكانیش 
نێودەوڵەتـــی  ڕاھێنەرانـــی  لەالیـــەن 
پێشكەش  بەئەزموونەوە  مامۆســـتایانی 
دەكرا، دوای تـــەواو بوونی خولەكانیش 

بڕوانامە دەبخشرایە دەرچووەكان.

٣ . ڕێكخراوی AHK چەتری ڕێكخراوەی 
ژوورە بازرگانییەكانـــی ئەڵمانیا، ژووری 
بازرگانی و پیشەسازی سلێمانی لەساڵی 
٢٠١٠ گرێبەســـتی كاری ھاوبەشی واژۆ 
كرد لەگەڵ ئـــەم ڕێكخراوەداو كارەكانی 
ئەم ڕێكخراوە زیاتر بۆ بەرەوپێش بردنی 
ئاستی بەڕێوەبردنی ژوورە بازرگانییەكان 
بـــوو لەڕووی یاســـایی و كارگێڕی و توانا 
كارە  لەچوارچێـــوەی  مرۆییەكانـــەوە، 
ھاوبەشـــەكاندا ژمارەیـــەك كارمەنـــدو 
ئەندامـــی ئەنجومەنـــی كارگێـــڕی ژوور 
بانگھێشـــتكران بـــۆ وتـــی ئەڵمانیـــا 
بەشێوازی  ئاشـــناكردنیان  بەمەبەستی 
لەوتـــی  بازرگانییـــەكان  ژوورە  كاری 
ئەڵمانیادا، ئەمە جگە لەھاتنی چەندین 
پســـپۆرو شـــارەزای ئەڵمانـــی لەبواری 
كاری رێكخراوەیی ژوورە بازرگانییەكانی 
ئەڵمانیاداو پێشكەشكردنی چەندین خول 
بۆ كارمەندانی ژووری بازرگانی بۆ بەرەو 
پێشـــبردنی توانای مرۆیـــی كارمەندانی 
ژوورو باشـــتركردنی جۆریەتی كارەكانی 

ژوور.
ژوورەكەمـــان   BBW رێكخـــراوی   .٤
گرێبەستی كاری ھاوبەشی ھەیە لەگەڵ 
ئەم ڕێكخراوەدا كە ڕێكخراوێکی حکومی 
ئابووری ھەرێمـــی باڤاریای ئەڵمانیایە، 
ئـــەم ڕێكخراوە پڕۆژەیەکی دەســـت پێ 
کـــردووە لەسەرتاســـەری عێراقـــدا کە 
ســـەرەتا بەچـــوار زۆنـــی پارێزگاکانی 
ســـلێمانی و ھەولێـــرو بەغدادو بەســـرە 
دەســـتی پێکـــردووە کـــە لەڕێـــی ١٦ 

ڕاھێنـــەری نێودەوڵەتـــی ڕاھێنەران کە 
پەرە بەسیستەمی دوانەیی پیشەگەری و 
ئەکادیمـــی دەدات بـــۆ پێگەیاندنی ئەو 
كەســـانەی خوازیـــاری كارن لەبـــازاڕی 
لەڕێگەی پێشكەشـــكردنی خولی  كاردا 
پێشكەوتوو. ئەم كەسە لەڕووی تیۆری و 
كردارییەوە پێدەگەیەندرێت بۆ كار. ئەم 
شـــێوازە لەزۆربەی ئەوروپـــاداو وتانی 
گـــەورە بەرھەمھێنەرە پیشەســـازیەکان 
پەیڕەوی ئەم جۆرە سیستمانە دەکرێت. 
كاردەكات  ژوورەكەمـــان  لەئێســـتادا 
بـــۆ گواســـتنەوەی ئـــەو ئەزموونە بۆ 
ھەرێمی كوردســـتان و شـــاری سلێمانی 
بۆ پێگەیاندنی ڕاھێنەرو مامۆســـتایانی 
تەکنیکی و پیشـــەییەکان و پاشان لەڕێی 
ئەوانەوە ھێزی كاری شـــارەزاو كارامەو 
پیشەگەر پێشکەش بەبازاڕی کارو گەورە 

کۆمپانیاو کارگەکان بکرێت.

سکرتێری ســـەرۆکی ژووری بازرگانی و 
پیشەســـازی سلێمانی دەڵێت "جگە لەم 
رێكخراوانـــە دەرگای ژووری بازرگانـــی و 
پیشەســـازی ســـلێمانی بەردەوام كراوە 
بووە بـــۆ ھاوكاری رێكخـــراوە ئابورییە 
بیانی و ناوخۆییەكان و ھاوكاری كردنیان 
بەداتـــاو زانیاری تایبـــەت بەبازرگانان و 
ۆرك  وەبەرھێنـــەران،  پیشەســـازان و 
شـــۆپ و كۆبوونەوەی لەژوور ڕێكخستوە 
بۆ ئەو چاالكیانەی پەیوەندیان بەبواری 
ئابووری و بازرگانی و پیشەسازی و كەرتی 

تایبەتەوە ھەبووە".

ئا: زریان محەمەد

بەشی پەیوەندیەکانی ژووری بازرگانی و 
پیشەسازی ســـلێمانی توانیویەتی لەسەر 
ئاســـتی جیھانی کار بکات و لەگەڵ ژوورە 
بازرگانیەکاندا پەیوەندی ھەبێت و ئاگاداری 
گرمگترین گۆڕانکارییە بازرگانیەکان  بێت و 
ئاسانکاری بکات بۆ سەردانکردنی شاندە 

بازرگانیەکان.

دابان نەجمەدین، ڕێکخەری پەیوەندیەکان 
سلێمانی  پیشەسازی  بازرگانی و  لەژووری 
پیشەســـازی  بازرگانـــی و  بەڕۆژنامـــەی 
ســـلێمانی ڕاگەیانـــد "ژوری بازرگانـــی و 
پیشەسازی ســـلێمانی ناوەندێکی گرنگی 
بازرگانانـــە بۆ ئەوەی بتوانـــن لەڕێگەی 
ئـــەم ژوورەوە کارو چاالکییەکانی خۆیان 
دەرەوەو  وتانـــی  بـــازاڕی  بگەیەننـــە 
بەشداری بکەن لەبۆنە بازرگانی و ئابورییە 
دەرەکییـــەکان بەمەبەســـتی ئاگاداربون 
لـــە نوێترین بەرھـــەم و داھێنانە ئابوری و 

بازرگانییەکان".

پەیوەندییەکانی  "بەشـــی  راشیگەیاند   
پیشەســـازی سلێمانی  بازرگانی و  ژووری 
پەیوەندییەکـــی بەھێـــزو پتـــەوی ھەیە 
ژوورە  باڵێۆزخانەو  کونسولییەت و  لەگەڵ 
بازرگانییـــە  ناوەنـــدە  بازرگانییـــەکان و 
جیھانییـــەکان، پەیوەنـــدی بازرگانـــی و 
ئابـــوری بەھێـــز دەرفەتـــی زۆر باش بۆ 
بازرگانـــان دروســـت دەکات تـــا بتوانن 
زۆرتریـــن پەیوەندی بازرگانی ببەســـتن 
لەگەڵ وتانـــی دەرەوەدا، ئێمە لەژووری 
بازرگانی و پیشەسازی توانیومانە دەرگای 
زۆر باش و کاریگەر وا بکەین بۆ بازرگانانی 
خۆمان و ھەلی گەشتن بەزۆربەی وتانی 
دنیایان ھەبێت بۆ بەشداری کردن لەبۆنەو 

پێشانگا بازرگانییەکان".
 دابان، ئـــەوەش ڕوندەکاتەوە "ژووری 
ســـلێمانی  پیشەســـازی  بازرگانـــی و 
ســـتراتیژییەتی خۆی ھەیە بـــۆ مامەڵە 
کردن لەگەڵ وتـــان و بە لەبەرچاوگرتنی 
بەرژەوەنـــدی ئابـــوری و بازرگانی عێراق و 
ھەرێمی کوردستان و سلێمانی، بازرگانانی 
ســـلێمانی پشکی شـــێریان بەردەکەوێت 

لەھەبونی بریکارنامـــە بازرگانییەکان کە 
ئەمەش ســـەرچاوەی ھەبوونی پەیوەندی 
بازرگانـــی توندوتۆڵـــە لەگـــەڵ وتانی 
دەرەوەدا، ھەروەھـــا ئـــەم بریکارنامـــە 
بازرگانیانە سلێمانییان کردووە بەناوەندێکی 
گرنگـــی دابەش کردنی کای بازرگانی بۆ 
ھەموو شارەکانی عێراق، بۆ زیاتر ھاندانی 
بیانییـــەکان و دڵنیابونەوەیان  کۆمپانیـــا 
لـــەوەی کـــە کاکانیان بەشـــێوەیەکی 
زۆر بـــاش و تەندروســـت ھەڵدەگیرێـــن، 
ژووری بازرگانـــی و پیشەســـازی پڕۆژەی 
گەنجینەکانی خستۆتە خزمەت بازرگانان 
کـــە دەبێتـــە پڕۆژەیەکی ســـتراتیژی بۆ 
شاری ســـلێمانی و ناوەندێکی زۆر بەھێزی 

دابەشکاری بۆ ھەموو عێراق".
رونیشـــیکردەوە "بەشی پەیوەندییەکان 
بڕوانامەی دەرچون (شـــھادە المنشا) بۆ 
بەرھەمی کارگەکانی سلێمانی دەکات کە 
بەرھەم ھەناردەی دەرەوەی وت دەکەن 
لەکەمتریـــن مـــاوە بۆ ئـــەوەی بەرھەمی 
لەھەناردەکردنیان و  دوانەکەون  کارگەکان 
پاڵپشـــتی کردنیـــان لەھێنانـــی وەفدی 

بیانی بۆ ســـەردان کردنی کارگەکەکان و 
ئاشـــنا بونیان بە بەرھەمـــی کارگەکانی 

سلێمانی".
 رێکخـــەری پەیوەندیـــەکان لـــەژووری 
بازرگانی و پیشەســـازی سلێمانی جەخت 
لـــەوە دەکاتەوە "بەشـــەکەمان ســـانە 
بازرگانـــی دەنێرێتە  چەندیـــن شـــاندی 
دەرەوەی وت بەمەبەستی بەشداریکردن 
بازرگانـــی و  کۆنفرانســـە  لەپێشـــانگاو 
کۆمپانیـــاکان و  خـــاوەن  ئابورییـــەکان، 
بازرگانـــان کە خاوەنی پێناســـی ژوورن 
دەتوانن بەشـــداری بکەن لەم شاندانەدا 
بەپێی چاالکـــی بۆنە بازرگانییەکان، واتا 
ئەو کەسانەی پێناسی ژووری بازرگانییان 
ھەیە مەرج نیە کە ھەموویان ســـوودمەند 
بن لەگەشـــتی بازرگانـــی، چونکە دەبێت 
ئـــەو کەســـەی پێناســـی بازرگانی ھەیە 
خاوەنی کارێکی خۆی بیت یان کۆمپانیای 
ھەبێت یان وەک نوێنـــەری کۆمپانیایەک 
بێـــت بەمەرجێک لەگەڵ جۆری گەشـــتی 
یـــەک  بازرگانیـــەکان  کارە  بازرگانـــی و 

بگرێتەوە".

دەرگای ژووری 
بازرگانی و پیشەسازی 

سلێمانی بەردەوام 
كراوە بووە بۆ ھاوكاری 

رێكخراوە ئابورییە 
بیانی و ناوخۆییەكان و 

ھاوكاری كردنیان 
بەداتاو زانیاری 

تایبەت بەبازرگانان و 
پیشەسازان و 
وەبەرھێنەران

بەشی پەیوەندییەکانی 
ژوور پەیوەندییەکی 
بەھێزو پتەوی ھەیە 
لەگەڵ کونسولییەت و 

باڵێۆزخانەو ژوورە 
بازرگانییەکان و ناوەندە 
بازرگانییە جیھانییەکان

(١٦) دوو  شەممە ٢٠٢٢/٧/١٨ ژووری بازرگانی(١٦) دوو  شەممە ٢٠٢٢/٧/١٨ ژووری بازرگانی 

 رێورەسمی خە�ت کردنی سەرۆکی ژووری بازرگانی و پیشەسازی سلێ�نی



بانکی جیھانی 

                              
ژووری بازرگانی و پیشەسازی سلێمانی 
خەالت کرا بەھۆی چاالکییەکانیەوە، بەم 
بۆنەیەوە پیرۆزبایـــی لەخۆمان و ھەموو 
بازرگان و پیشەســـازکاران و پیشەوەرانی 

شارەکەمان دەکەین.
لەم بابەتەدا کە تیشک دەخەینە سەر 
بەپێویستی  بانکی جیھانی، لەسەرەتادا 
دەزانم ئامـــاژە بەوە بکـــەم کە ژووری 
بازرگانی ھەمیشە کاری بۆ ئەوە کردوە 
پەیوەندییە بازرگانییەکانی لەگەڵ جیھانی 
دەرەوەدا بەھێزو فراوانتر بکات و ھاوکات 
سیستەمی بانکی لەھەرێمی کوردستاندا 
ســـەردەمیانەو مۆدێرن بکات، بۆ ئەوەی 
لەم رێگەیەوە قەبارەی ئابوری و ئاڵوگۆڕی 
پێشکەوتوترو  لەکوردســـتاندا  بازرگانی 

گەورەتر بێت.

بانکـــی  یاخـــود  بانکـــی جیھانـــی، 
 (THE WORLD BANK) نێودەوڵەتی 
یەکێکە لەئاژانســـە چاالک و گرنگەکانی 
ڕێکخـــراوی نەتەوە یەکگرتـــوەکان، کە 
لەســـاڵی ١٩٤٤دا بیرۆکەکە لە(بریتۆن 
وودز) لەوالیەتـــی ھامبشـــیری ئەمریکا 
سەریھەڵداوە، لەمانگی تەموزی ١٩٤٤دا 
بەھەمئاھەنگی لەگەڵ ســـندوقی دراوی 
جیھانیـــدا (IMF)، کە تەنھا چل و چوار 

وت بەشداربون تیایدا. 
دوای کۆتاییھاتنـــی جەنگـــی جیھانی 
دووھـــەم لـــە٢٧/ ١ /١٩٤٧ دەســـتی 
بەچاالکـــی کـــردوە، کـــە بارەگاکـــەی 
لەواشـــنتۆنە، زیاتـــر لەھەشـــت ھەزار 
کارمەنـــد تیایدا دەســـتبەکارن. نیوەی 
کارمەندەکانـــی ئەمریکییـــن، نیوەکەی 
تریشـــی لەوتانی ھاوبەش لەبانکەکەدا 
وت   (١٨٩) لەئێســـتادا  پێکھاتـــوە، 
تیایدا ئەندامە، عێراقیش یەکێکە لەوتە 

بەشدارەکان. 
بانکـــی  پێـــدا  ئاماژەمـــان  وەک 
لەدامەزراوەکانـــی  یەکێکـــە  جیھانـــی 
سندوقی  ھەروەھا  نەتەوەیەکگرتوەکان، 
دراوی جیھانیش دامەزراوەیەکی تری ئەو 
ڕێكخراوەیە، ھەرچەندە ئەم دوانەجیاوازن 
لەمەرجەکانی  یەکێـــک  لەیەکدی، بەم 

بون بەئەندام لەبانکی جیھانیدا، ئەندام 
نێودەوڵەتیدا،  دراوی  لەســـندوقی  بونە 
یەکدیـــن.  ترتەواوکـــەری  بەواتایەکـــی 
ھەروەھـــا مەرجێکی تـــر ئەوەیە ئەبێت 
وتی ئەنـــدام  ١٨ ٪ دراوی وتەکەی 
خـــۆی بســـپێرێت بەو بانکـــە، بەکاش 
لەبانکی ســـێنتراڵی وتەکەی خۆییدا، 
دەستی بۆ نەبات، لەژێر چاودێری بانکی 

جیھانیدا پارێزراو بێت. 
جـــۆری کارکردنی ئـــەم بانکە لەپێنچ 
دامەزراوەی تردا ڕێکخراوە بەم شێوەیە:

١ــ بانکی نێودەڵەتی بۆ گەشەپێدان و 
ئاوەدانکردنەوە.

٢ــ دامەزراوەی گەشەپێدانی دەوڵەت.
دەســـگیرۆیی  دامـــەزراوەی  ٣ـــــ 
لەڕوی  یارمەتیدان  (واتـــە  نێودەوڵەتی 

داراییەوە).
٤ــ دەســـتەی گەرەنتی وەبەرھێنانی 

ھەمەالیەن.
٥ـــــ مەڵبەنـــدی نێودەوڵەتـــی بـــۆ 
بواری  ناکۆکیەکانی  یەکالییکردنـــەوەی 

وەبەرھێنان. 
ئـــەم پێنـــچ دامەزراوەیـــە کە ســـەر 
بەبانکی نێودەوڵەتیین، بانگەشەی ئەوە 
ئەکەن گوایـــە بەھەماھەنگی کاردەکەن 
بـــۆ کەمکردنـــەوەی ڕێـــژەی ھـــەژاری 

لەجیھاندا.

 ھەروەھا ھاوکاری کردنی ئەو وتانەی 
توشی نەھامەتی کارەساتی سروشی یان 
جەنگ دەبـــن لەڕێگەی ھـــاوکاری یان 
پێدانی قەرزەوە،  بەمەبەستی فریاکەوتن 
تێپەڕاندنـــی  ئاوەدانکردنـــەوەو  بـــۆ 
بۆ  لەناکاو،  چاوەڕواننەکراوو  کارەساتی 
نمونە لەدوای جەنگی جیھانی دوھەمەوە 
بەھۆی بانکـــی نێودەوڵەتییەوە پڕۆژەی 
مارشال خرایە بواری جێبەجێ کردنەوە. 
ھەروەھا مێـــژوی ئەم بانکە دەریئەخات 
ئاوەدانکردنەوەی  کە فاکتەری سەرەکی 
کیشـــوەرە پیرەکـــە (ئەوروپـــا) بوە، 
ھەندێجـــار لەڕێگـــەی ســـندوقی دراوی 
نێودەوڵەتییەوە دستئەخاتە کاری ھەندێک 
لەوتانی ئەندامەوە بۆ ڕاگرتنی بانس 
لەنرخی ھەنـــدی کادا، بەنمونە نرخی 
نرخەکان  بەنزیک کردنەوەی  سوتەمەنی 
بەپێوانەی دۆالر یان زێڕ، ھەرچەندە لەم 
بوارەدا تاکی کۆمـــەڵ ئەبێت باجەکەی 
بدات، ئەمەیان وەک ڕەخنەیەکە لەسەر 
ئەو دامەزراوەیـــە، زۆریش لەبیرمەندان و 
پسپۆرانی بواری ئابوری ڕەخنەی زۆریان 
ھەیە لەسەر ئەو بانکەو سیاسەتەکانی، 
نێودەوڵەتی  بانکی  سیاسەتی  پێیانوایە 
لەالیەن ھەندێ گەورە کۆمپانیای دنیاوە 
ئاراســـتە ئەکرێت، بەنمونە کاتێ بانکی 
ناوبراو قەرزێ بـــدا بەوتێکی ھەژار بۆ 

چەند پڕۆژەیەکـــی وەبەرھێنان، مەرجی 
بـــۆ دائەنێ کە ئەبێت پرۆژەکان لەالیەن 
ئەو کۆمپانیانـــەوە جێبەجێ بکرێت کە 
بانک دەســـت نیشـــانیان ئـــەکات، لەم 
کاتـــەدا ھـــەژاری زیاد ئـــەکات بێکاری 
زیاتر بوئەبێتـــەوە، بەھۆکاری ئەوەی 
ھەلی کار بۆ خەڵکی وتەکە دەستەبەر 
ناکات بەڵکو لەوتانی ترەوەو بەمەرامی 
کۆمپانیـــاکان ھێزی کار ئەھێنێت، وەک 

ئەو ڕەخنەگرانە ئاماژەی پێئەدەن.
 یەکێـــک لەو ڕەخنەگـــرو بیرمەندانە 
لەکتێبـــە  کـــە  ئەلعایـــدە)،  (زەکـــی 
بەناوبانگەکەیـــدا (مێژووی نھێنی بانکی 
نێودەوڵەتـــی)، بەدورودرێژی تیشـــکی 
خســـتۆتە ســـەر الیەنە تاریکەکانی ئەو 
بانکە، لەبەشێکی کتێبەکەیدا ئەڵێت بانکی 
ناوبراو وەک سودوەرگرتن لەھەلومەرجی 
وتانی ھەژار لەڕێگەی پێدانی قەرزەوە 
دەســـتئەخاتە ناو کاروباری وتەکەوە، 
تەنانـــەت یەکـــێ لەمەرجەکانی ئەوەیە 
ئەنجومەنی  لەکۆبونەوەکانی  نوێنەرێکی 
وەزیرانی وتی قەرزوەرگردا ئامادەبێت، 
ئەمە بەڕای ئەلعاید بەزاندنی سەروەری 

وتە.

ھیوادارم ڕۆژگار ھۆمان نەخاتە ئەوەی 
پێویستمان بەقەرزی ئەو بانکە بێت.

ی  ر و و ژ
نـــی  گا ر ز با
لەسەر ئاستی جیھان وەکو پێویستیەکی مێژووی 
خۆی سەلماندوە، ئەگەر نەیتوانیایە ڕۆڵی خۆی 
ببینێ و جیگای خۆی بکاتەوە وەکو دامەزراوەیەکی 
بازرگانی تا ئیستا بەردەوام نەدەبوو، ھەر لەساڵی 
١٥٩٩وە زیاتر لە ٤٠٠ ســـاڵە وەکو دیفاکتۆیەک 
ھەیە، یەکەمجار لەبەندەری مارسیلیای فەرەنسا 
دامەزرێنرا، ئەوکات زۆربەی چاالکییە بازرگانیەکان 
لەڕێـــی دەریـــاوە ئەنجامـــدەدران، کەمتر لەڕێی 
وشکانی و لەوسەردەمە فڕۆکە نەبوو تا لەم بوارە 
کاربکات. دیارە ئەو ســـەردەمە بازرگانان کێشەو 
گرفتی خۆیان ھەبوو دەیانویســـت لەژێر چەتری 
ڕێکخراوێکـــەوە خویـــان کۆبکەنـــەوە بۆ ئەوەی 
بەیەکگرتـــوی گرفتەکانیـــان چارەســـەر بکەن و 

بەرژەوەندیەکانیان بپاریزن.
لەدوای فەرەنسا، لەساڵی ١٦٦٥ لەئەڵمانیا بۆ 
یەکەمجـــار ژووری بازرگانی لەھامبورگ دامەزرا، 
لەئێتالیـــا لەشـــاری تۆرینـــو لەســـاڵی ١٧٢٩، 
لەســـاڵی ١٧٦٨دامەزرا،  لەئینگلتەرا  لەجێرسی 
ژووری بازرگانی تۆکیۆ لەژاپون لەســـاڵی ١٨٩١ 

دامەزرا...ھتد.
بـــەو شـــێوەیە لەبـــەر بەرژەوەندی گشـــتی و 
بەرژەوەنـــدی تایبەتی خاوەن کارەکان لەزۆربەی 
شـــارەکانی جیھـــان ژووری بازرگانـــی دامەزرا. 
بۆ یەکەمجـــار لەعێراق لەســـاڵی ١٩٢٦ ژووری 
بازرگانی بەغدا دامەزرا بەپێی یاسای ژمارە  ٤٠ 
لەساڵی ١٩٢٦ لەسەردەمی دەسەتی پاشایەتی، 
کە ڕاســـتەوخۆ لەالیەن کەرتی تایبەتەوە بەڕێوە 

دەبرا.
 لەقۆناغـــی دووەمـــدا کـــە لەســـاڵی ١٩٦٨ 

دەســـتپێدەکات تا ســـاڵی ١٩٨٣ بەپێی یاسای 
ژمارە ١٢٤ لەســـاڵی ١٩٦٩ کەرتی گشـــتی یان 
سوشالیستی تێدا بەشدار کرد، بەم شێوەیە چەند 
یاســـایەکی تری بۆ دەرکرا تا لەقۆناغی سێھەم و 
لەســـاڵی ١٩٨٩ بەپێی یاسای ژمارە ٢٤ ژووری 
بازرگانی بوە ڕێکخراوێکی پیشەیی کە پارێزگاری 
لەبەرژەوەندییەکانی بازرگانەکانی کەرتی تایبەت 
دەکات، بەشـــێوەیەک خزمەتگـــوزاری و زانیاری 

پێشکەش بەبازرگانەکان بکات .
ژووری بازرگانـــی ســـلێمانی لەســـاڵی ١٩٦٧ 
دامـــەزراو دەســـتیکرد بـــەکارو چاالکیەکانی تا 
ئەمـــڕۆ بەگڕوتینـــی خۆی خزمـــەت بەبازرگان و 
پیشەسازان دەکات، دوای ئەوەی لەساڵی ٢٠٠٦ 
ژووری بازرگانـــی یەکی گرتـــەوە لەگەڵ یەکێتی 
پیشەســـازان، بەوەش نـــاوی گۆڕا بـــۆ ژووری 
بازرگانی و پیشەســـازی، ئـــەم گۆرانکاریە تەنھا 
ھەرێمی کوردستانی گرتەوە، دیارە ئەمەش نامۆ 
نیە چونکـــە چەندین وت ھەن ئەم دامەزراوەیە 
نەک تەنھا بازرگانان و پیشەسازکاران دەگرێتەوە 
بگرە ئەوانەش دەگرێتەوە کە لەبواری کشتوکاڵیش 

کاردەکەن.
 ژووری بازرگانـــی ســـلێمانی لـــەم بارەیەوە 
دەستپێشـــخەری خۆی کردوە بۆ ئەوەی پیشەی 
کشـــتوکاڵیش لەخـــۆ بگرێـــت، دیـــارە ئەمەش 
یەکێک بووە لەداھێنانەکانـــی ژووری بازرگانی و 
پیشەســـازی ســـلێمانی، بۆیە ھەردەم چاوەڕێی 
کاری گەورەتـــری لێدەکـــرێ، ھـــەر لەبەر ئەم 
دەستپێشـــخەریی و داھێنانەش بـــووە کە ژووری 
بازرگانی و پیشەسازی ســـلێمانی لەسەر ئاستی 
ســـەرجەم ژوورە بازرگانیەکانی عیراق، یەکەمی 

بەدەستھیناو خەتی ڕێزلێنانی پێبەخشرا.
لێـــرەدا دەبێـــت پێناســـەی ژووری بازرگانی 
بکەین و کارو چاالکیکانی لەســـەر ئاستی ھەموو 

جیھان بخەینەڕو.
ژووری بازرگانی ئەو دامـــەزراوە ناحکومییەیە 
بەدەر لەڕێکخراوەکانی تـــرو لەبەر ڕۆڵی گرنگی 
لەزۆربـــەی وتـــان پێگەیەکـــی تایبەتی خۆی 

ھەیە، بۆیە زۆرێک لەدەوڵەتان کارو چاالکی ئەم 
دامەزراوەیە بەیاسا رێکدەخەن، لەبەرئەوەی نەک 
ھاوکاری حکومەتە لـــەڕووی بازرگانی و ئابوری، 
بەڵکو تەواوکـــەری کارەکانیەتی، بۆیە لەوتاندا 
لەکاتی ســـەرھەڵدانی ھەر گرفتێکی ئابوری یان 
داڕشـــتنی ھەر پالنێکی ئابوری پرس و ڕاویژیان 

پێدەکرێت و ڕاو بۆچونیان بەھەند وەردەگیرێت.
جگـــە لـــەوەی ھـــەردەم بەپیـــری داواکاری 
بازرگانان و پشەسازکارانەوە دەچن، لەھەمانکاتدا 
گرنگی زۆر بەکەرتی تایبەت دەدەن و ھەمیشـــە 
ڕۆڵـــی بەرچاویان ھەیە بۆ پاراســـتنی بەرھەمی 
ناوخۆو کێشـــەو گرفتەکانیان دەگەینيتە الیەنە 
بەرپرسەکان و سەسەختانە داکۆکی لەدابینکردنی 

مافی بازرگانان و پیشەوەران دەکەن.
بەم بەداخـــەوە الی خۆمان لەبری نرخاندنی 
کارو چاالکییەکانـــی ھەوڵی جـــددی دەدرێت بۆ 
پەراوێز خســـتنی، ئەوەش بەڕێگـــری کردن لەو 
دەســـەتەی پێیبەخشـــراوە چ لەســـەر ئاستی 

جیھان یان لەسەر ئاستی عێراق.
لێـــرەدا داوا دەکەیـــن ئـــەو کارو چاالکیانەی 
پێیڕاســـپیراوە لەسەر ئاســـتی عێراق پەیڕەوی 
بکات بۆ ئەوەی ھەردەم نزیک بێت لەبازرگانان و 
خاوەنـــکاران، بەوەش ئەرکێکی گـــەورە لەکۆڵ 
حکومەت دەکاتـــەوە. بەپەراوێز خســـتنی ئەم 
دامـــەزراوە گرنگـــە، زیانێکـــی گـــەورە دەگات 
بەکەرتی تایبەت و بەھەمانشێوە حکومەتیش بێ 

زیان نابێت.
ئێمـــە چاوەڕوانین حکومـــەت یارمەتیدەر بێت 
ئـــەو ڕێکخراوانەی ھـــەوڵ بۆ  لەکۆکردنـــەوەی 
بوژانـــەوەی ئابوری کوردســـتان دەدەن تا لەژێر 
چەتری ژووری بازرگانی و پیشەسازی کۆببنەوە، 
چونکە تاقە ڕێکخراوە ھاوشـــێوەی ھەیە لەسەر 
ئاســـتی جیھـــان و لەزۆرترین چاالکـــی جیھانی 
بەشـــدارەو زۆرترین باڵوێزخانەو کونســـولگەری 
لەھەموو چاالکییە ئابورییەکان پەیوەندییان پێوە 
دەکەن و لەئاستی جیھانیشدا شەرعیەتی خۆیان 

ھەیە.

بازرگانـــی و  ژووری  دیاریكردنـــی 
پیشەسازی ســـلێمانی وەک چاالكترین 
ژوور لەئاســـتی عێراقـــدا، یەكێكە لەو 
روداوە ناوازانەی كـــە لەبواری ئابوریدا 
شایســـتەی زیاتر تیشك خستنە سەرو 

قسە لەسەر كردنە.
بەر لەھەموو شتێك ئەم خەتكردن و 
رێزلێنانانە تەنھا شانازی نییە بۆ ژووری 
بازرگانی و پیشەســـازی سلێمانی و ئەم 
شـــارە، بەڵكو شـــانازی و رێزلێنانیشە 
بازرگانییەكانـــی  ژوورە  لەیەكێتـــی 
كوردستان و ھەموو ھەرێمی كوردستان و 
بازرگانییەكانـــی  ژوورە  تەنانـــەت 
عێـــراق و سەرتاســـەری ئـــەم وتـــە، 
لەبەرئەوەی سلێمانی و ژووری بازرگانی و 
پیشەســـازییەكەی ناوچەیەكی دانەبڕاو 
نییـــە لەكوردســـتان و عێـــراق و بگـــرە 
ناوچەكـــە، ئەمە دیـــدو روانینی ژووری 
بازرگانییـــە بۆ پەیوەندییـــە بازرگانی و 
ھیچ  چونكە  ئەمڕۆمـــان،  ئابورییەكانی 
شارو ھیچ ھەرێم و ھیچ وتێك ناتوانێت 
پێشبخات   بەھێزو  ئابورییەكەی  بەتەنھا 
گـــەر تێكـــەڵ بەبازرگانـــی و ئاڵوگۆڕی 

زانیاری و ئەزمونی ئابوری دنیا نەبێت.
ژووری  بازرگانەكانـــی و  ســـلێمانی و 
بـــەم  ھەمیشـــە  بازرگانیەكەشـــی 
جیھانبینییـــەوە مامەڵەیـــان كـــردوە، 
بۆیـــە بـــەردەوام دەستپێشـــخەر بوون 
لەپەیوەندی  رایەڵێك  لەدروســـتكردنی 

لەگـــەڵ ھەموو بازرگان و پیشەســـازان و 
وەبەرھێنەرانی ئـــەم وتەو ناوچەكەدا، 
باشترین بەڵگەش ئەوەیە كە ھەر ئەمڕۆ 
زۆربەی بریـــكاری برانـــدە ناودارەكانی 

خۆراكی جیھان لەسلێمانیدان.
بەدڵنیایـــی لەجیھانی ئەمـــڕۆدا باو، 
بـــاوی ھێـــزی ئابـــوری بچـــوك بچوك 
ســـەردەمی  بەپێچەوانـــەوە  نییـــە، 
تەكتوالتی گـــەورەی ئابورییە، تەنانەت 
زۆرێكیش لەكێشـــە مێژوویی و سیاسییە 
دوورودرێژەكانی ناوخۆی والتێك یاخود 
نێوان وتان لەڕێگەی پتەوكردنی رایەڵی 
ئابـــوری و كاری ھاوبەشـــی ئابورییەوە 
چارەســـەر كـــراون. باشـــترین نمونـــە 
دامەزراندنی بازاڕی ھاوبەشی ئەوروپایە، 
كە وتانی پڕ لەناكۆكی كیشـــوەرێكی 
كردنی  توندوتـــۆڵ  ئابـــوری و  لەڕێگەی 
دراوییەكانەوە  ئابـــوری و  پەیوەندییـــە 
بەیەكەوە بەستوەتەوەو ھەر لەسەرەتای 
ئەوە  لەسەر  دروســـتبوونییەوە چاویان 
بووە كـــە یەكێتی ئەوروپا ببێتە یەكێك 
لەھێزە بادەســـت و كاریگەرەكانی سەر 
شـــانۆی ئابوری و سیاســـی لەئاســـتی 

نێودەوڵەتیدا.
ئەمەریكاش  یەكگرتووەكانی  ویالیەتە 
نمونەیەكـــی دیكەیە، كە پەنجا ویالیەت 
سەڕەرای دابەشبوونی مێژووییان بەسەر 
دوو حیزبی دیموكـــرات و كۆماریخوازدا، 
داھێنانـــی ئابـــوری و بـــازاڕی ئـــازادو 
لەچوارچێوەی  دیموكراســـی  بنەماكانی 
دەوڵەتێكـــی بەھێـــزی وەك ئەمەریكادا 

كۆیكردونەتەوە.

گـــەورە  وتـــە  ســـاڵێكە  چەنـــد 
وتانـــی  جیھـــان ،  پیشەســـازییەكانی 
رۆژھەتی ئاسیا ، وتانی كەنداو، وتانی 
دەوروبـــەری دەریای خـــەزەر، وتانی 
دەریـــای كاریبی و ئابورییـــە گرنگەكانی 

وەك روســـیا و چین و بەرازیل و وتەكانی 
دیكە لەخەمی ئـــەوەدان ئابورییەكانیان 
بچـــوك نەبێتـــەوەو بەرگـــەی كێبڕكێی 
ئابـــوری ئەم ســـەردەمەی جیھانگیری و 
گەشـــەی تەكنیك و تەكنەلۆجیا بگرێ  و 
ببنە  دانەبڕێـــن و  روداوەكان  لەڕەوتـــی 
تەكەتولێكـــی گـــەورەی ئابـــوری تـــا 

نەپوكێنەوەو دانەخورێن. 
ئابوریناســـان و  دەمێكیشـــە 
دنیادیدەی  بەئەزمون و  سیاسەتمەدارانی 
ئەم ناوچەیە بانگەشـــە بۆ ئەوە دەکەن 
کە یەکێک لەچارەسەرە گرنگەكانی كێشە 
نەبـــڕاوەو درێژخایەنەكانـــی رۆژھەتی 
ناوەڕاســـت، گەشەی ئابوری و ھاوكاری و 
ئابورییەكانیانە،  بەســـتنی  بەیەكـــەوە 
ھەنگاوێك كە لەبری ملمالنێ  و ناكۆكی و 

ئابورییەكانیان  داچەندنی  ئاژاوەو  شەڕو 
لەكڕینی چەك و گەورەكردنی جبەخانەی 
ســـەربازییاندا، خۆشگوزەرانی و گەشەی 
ئابوری بۆ گەلەكانیانی پێ دەســـتەبەر 

بكەن.

لەبەرئـــەوە ئەم خەتـــە ھاندەرمان 
دەبێت کـــە ئێمە لـــەژووری بازرگانی و 
نەك  ھەمیشە  ســـلێمانی  پیشەســـازی 
ھەر تەنھـــا چاومان لەســـەر ئەوە بێت 
پێشكەوتن و خۆشگوزەرانی بۆ ئەم شارە 
ئامانجمان  خـــەون و  بەڵكو  بەدیبێـــت، 
گەشـــەیەكی  ئاســـودەیی و  بەدیھێنانی 
ئابوری بـــەردەوام درێژخایەن دەبێت بۆ 
ئەم  سەرتاسەری  عێراق و  كوردســـتان و 

ناوچەیە.

بیروڕا بیروڕا

ژووری بازرگانی و پیشەسازی ھەمیشە لەپەراوێزی خەتكردنی ژووری بازرگانی و پیشەسازی سلێمانی
دەستپێشخەرو داھێنەرە

ئاراس عەبدولکەریم مەعروف

وەسفی خەلیل ئیسماعیل 

ئەم خەتە ھاندەرمان 
دەبێت خەون و 

ئامانجمان بەدیھێنانی 
گەشەیەكی ئابوری 
بەردەوام بێت بۆ 
كوردستان و عێراق 

شەن جەزا کەریم 

پــــــیرۆزە
ڕۆژی ٢٠٢٢/٦/١٥، ئەو ڕۆژە بوو کە ژووری بازرگانی و 
پیشەســـازی ســـلێمانی خەتی لەبـــەرۆک درا، بەم چ 
خەتێـــک؟ خەتـــی زێڕیـــن لەالیەن یەکیەتـــی ژوورە 

بازرگانیەکانی عێراقەوە، ئەی بۆ خەت کرا؟ 

ژوورە  لەیەکیەتـــی  ئەندامـــە  ژوورەکەمـــان  دیـــارە 
بازرگانیەکانـــی عێراقـــدا، توانیویەتـــی بوونـــی خـــۆی 
بســـەلمێنێ کە داھێنەرە، بەرھەمـــی ھەیەو چاالکە، ھەر 
لەبەر ئەو ھۆکارە ئاوڕێکی ســـەرپیی لەکارو چاالکیەکانی 
ئەدەینـــەوە بۆ ئەوەی دۆســـتەکانی ژووری پێ دڵخۆش و 
شاد بکەین، بەنەیارانیشمان بڵێین، کە ئێوەش سەیرێکی 
کارەکانمان بکەن و ببنە دۆستمان چونکە بەدۆستایەتیتان 
ئەتوانین زیاتر ببەخشین و پێشکەش بکەین، چاالکتر بین، 
داھێنانی تر بێنینە ئاراوە، دیارە لەکۆتاییشدا سەبەرزی و 

سەرکەوتن بۆ ھەمومان و بۆ ھەرێمەکەمان و سلێمانیشە.
ژوووری بازرگانی و پیشەسازی سلێمانی توانیویەتی کە 
پێشـــانگایەکی نێودەوڵەتی گەورەو شایستە بنیات بنێ و 
لەڕێگایەوە زۆرێک لەوتانی دۆســـت و کۆمپانیای گەورە 
پەلکێشی ھەرێمەکەمان بکات ببێتە جوڵەیەکی بازرگانی 

بۆ سلێمانی بەتایبەتی و کوردستان بەگشتی. 
ژوورەکەمـــان بەیەکـــەم ژوور ئەژمار ئەکرێت لەســـەر 
ئاســـتی عێراق کـــە ھەوڵێکی زۆری دا بـــۆ تۆمار کردنی 
کارگەکانـــی ناوچـــەی پیشەســـازی یەک، کـــە ئەمەش 
دیســـانەوە بەســـودێکی گـــەورە ئەژمـــار ئەکرێـــت بۆ 
شـــارەکەمان کە لەناوچەیەکی پیشەسازییەوە بگۆڕدرێت 
بۆ ناوچەیەکی بازرگانی و جوڵەیەکی باش بخاتە بازاڕەوە، 
ھەروەھـــا الیەنێکی پۆزەتیڤی ئـــەو بیرۆکەیە ئەوەبو کە 
بەدورخستنەوەی ناوچەی پیشەسازی کاریگەریەکی باش و 

ئەرێنی ئەبێت بۆ ژینگە.
ھەروەھـــا پـــڕۆژەی گەنجینەکان، کـــە ئەتوانین بڵێین 
پڕۆژەیەکی ستراتیژیەو لەعێراقدا بەو شێوە مۆدێرنە بونی 
نیە، جگە لەڕەخســـاندنی ھەلی کار بـــۆ کۆمەڵێکی زۆر 

لەکرێکارو کارمەند.
بەســـتنی پەیوەندی لەگەڵ زۆرێک لەگەورە کۆمپانیای 
جیھانی و کۆنســـولخانەکان میوانداریان، سەردانی زۆرێک 
لەو وتانی دۆســـت، ڕێگاخۆشـــکردن بـــۆ بازرگانان تا 
گرێبەســـتی بازرگانی واژۆ بکەن، نمایندەیی زۆر براندی 
جیھانی بھێننە ســـلێمانی و تا لێرەوە پەخشی کاکانیان 
بکەن بۆ گشت عێراق، ئەبێتە ھۆکارێکی باش بۆ جوڵەی 

بازاڕ.
ئەمـــە جگـــە لەچاالکیە مرۆیـــی و مرۆڤدۆســـتیەکان، 
بەدابینکرنی ھاوکاری بۆ خوێندکاران، گەیاندنی ھاوکاری 
بۆ ســـەنگەرەکانی پێشـــەوەی پێشـــمەرگە لەشەڕی دژ 
بەداعشدا، ھەروەھا گەیاندنی گەورەترین کۆمەک لەدەرمان و 
کەرەستەی پزیشـــکی و شیری مناڵ بۆ کۆبانێ لەڕۆژئاوا، 
دابینکردنی ئامێری پزیشـــکی بۆ نەخۆشخانەی دەرونی، 
دابینکردنی ئامێری تاقیگە بۆ پشکنینی کۆرۆنا، گەیاندنی 
ھاوکاری بۆ کارەساتە سروشتیەکان لەزەمینلەرزەو الفاو 
بـــۆ وان لەباکور، ھاوکاری بۆ زەمینلـــەرزەی ڕۆژھەت، 
خەت کردنی دوو ســـەد خوێندکاری پیشەیی کە خولی 
پیشـــەییان بەســـەرکەوتویی تەواوکرد بوو. دابینکردنی 
زیاتر لەســـی و پێنچ ھەزار ســـەبەتەی خۆراک بۆ خێزانی 
کەمدەرامەت لەکاتی پەتای کۆرۆنادا. ھەروەھا گەیاندنی 
کۆمـــەک بۆ زۆرێک لەکامپی ئاوارەکان، ئەمانەو ســـەدان 
چاالکی تر کە زۆریان بەنوسراوی فەرمی وەم دراونەتەوە 
لەفۆرمی سوپاسنامە یان پشتگیریداو بونەتە دۆکۆمێنتی 

فەرمی و ئەچێتە ئارشیفی ژوورەوە.
جێـــی خۆیەتی بڵێین ژوورەکەمان ھەرگیز دوانەکەوتوە 
لەئەرکە مرۆڤدۆســـتیەکان، ھاوکات لەگەڵ خەت کردنی 
ژووردا سەرۆکی ژووریش خەتی زێرێنی تایبەتی پێبەخشرا 
کە لەگـــەڵ خەتەکەی ژووردا ئەبێتە مێژوویەکی زێڕین و 
سەروەریەک. کەواتە پیرۆزبایی لەخۆمان و دۆستەکانمان 
ئەکەین، من لەالی خۆمەوە ئەو خەتە بەخەتی ھەموو 
بازرگانانی ســـلێمانی ئەزانم بۆیە ئەمە بەدەرفەت ئەزانم 
بڵێم ژووری بازرگانی و پیشەسازی سلێمانی خەتی زێڕین 
پیرۆز لەئێوە، لەبازرگانان و پیشەسازانی سلێمانی پیرۆز، 
لەگشت شار، ئێوە پێشـــەنگ بون ھەمیشە پێشەنگیش 
دەبـــن، بەردەوام بـــن بۆ داھێنانی زیاتـــر، بەو ھیوایەی 

خەتی زیاترو زۆرترتان پێشکەش بکرێت.         
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