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پێویستمان بەگەڕانەوە بۆ گەنمی 
خۆماڵی و نانی کوردەوارییە

سلێمانی گەورەترین شاری پیشەسازی عێراقەو 
بەڕێوەبەرایەتییەکی گشتی پێویستە

کێشەکانی کەرتی پیشەسازی: 
نەبوونی کارەباو گرانی 

نرخی کارەباو سوتەمەنی، 
زۆری گومرگ و باج، نەبونی 

ناوچەی پیشەسازی، 
نەپاراستنی بەرھەمی ناوخۆ، 

رۆتینی کارگێڕیی، الوازیی 
سیستەمی بانکی و بیمە..
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کارگەکانی 
دروستکردنی 

پاککەرەوە نیگەرانن
بۆ یکم جار ل سلمانی

مۆدرنترین پرۆژەی نیشتجبون

چوار ریانی سرچنار، تنیشت دادگای سلمانی

 ریکالم



(١٧) چوار  شەممە ٢٠٢٢/٨/١٠ (١٧) چوار  شەممە ٢٠٢٢/٨/١٠

ئا: زریان محەمەد

بازرگانــــی و  وه زیــــری  به ئاماده بوونــــی 
به وه كاله ت  پیشەســــازی حكومه تی ھه رێم 
"كوێســــتان محه مــــه د"، ســــه رۆكی ژووری 
بازرگانی و پیشه سازی ســــلێمانی "سیروان 
له خــــاوه ن  زۆر  ژماره یه كــــی  محه مــــه د"، 
كارگه كانی سلێمانی و ئه ندامانی ئه نجومه نی 
الیه نــــه   به رپرســــانی  ژوورو  كارگێــــری 
په یوه ندیــــداره كان كۆبونه وه یه كــــی فراوان 
له باره ی كێشــــه كانی كه رتی پیشه ســــازی 
له ژووری بازرگانی و پیشه ســــازی سلێمانی 
خــــاوه ن  لەكۆبونه وه كــــه دا  به رێوه چــــوو، 
كارگه كانــــی شــــاری ســــلێمانی كێشــــه و 
گرفته كانیــــان گه یانده  وه زیــــری بازرگانی و 
پیشەســــازی حكومه تی ھه رێمی كوردستان 

به وه كاله ت.

ســــلێمانی  شــــاری  كارگه كانی  خــــاوه ن 
ئاماژەیــــان بەوە کرد کە گرنترین كێشــــه و 
گرفته كانیــــان بریتییە لــــە "دابین نەکردنی 
کارەبا، بەرزی نرخی کارەباو ســــوتەمەنی، 
 نەپاراســــتنی بەرھەمی ناوخۆو دەرگا وا
کردن بۆ شــــاوی کاو بەرھەمی دەرەکی، 
گومرک خستنە ســــەر کەرەسە خاوەکانی 
پیشەســــازی ناوخۆ، دابین نەکردنی زەوی 
بــــۆ پیشەســــازکاران، نەبونــــی ناوچــــەی 
پیشەســــازی، زۆری باجــــی ھەڕەمەكــــی و 
زۆری رۆتینــــی کارگێڕیــــی ، ئاســــتەنگ بۆ 

دروستکردنیان لەبازگەکان".

بازرگانی  كوێســــتان محه مه د، وه زیــــری 
حكومه تی ھه رێم ســــەبارەت بەم کێشانە، 
بەڕۆژنامه ی "بازرگانی و پیشەسازی" راگه یاند 
"له كارنامــــه ی كابینــــه ی نــــۆی حكومه تی 
ھه رێمی كوردســــتان جه خــــت له گرنگیدان 
به فره چه شــــن كردنی سه رچاوه كانی داھات 
جه خت  چوارچێوه یه شــــدا  له و  كراوه ته وه ، 
لــــه وه  كراوه تــــه وه  گرنگــــی به كه رته كانی 
پیشه سازی و كشتوكاڵی و گه شتیاری بدرێت، 
حكومه تی ھه رێم ھه و ڵ ده دات ھه لی كاری 
زیاتر بــــۆ گه نجان بڕه خســــێنێت له كه رتی 

تایبه ت".
لەگەڵ  كۆبونه وه ماندا  "له م  راشــــیگه یاند 
خــــاوەن کارگەکان، ئێمــــه  وه كو وه زاره تی 
بازرگانــــی و پیشەســــازی به گرنگمان زانی 
له نزیكــــه وه  گــــوێ له كێشــــه و گرفته كانی 
خــــاوه ن كارگه كانــــی شــــاری ســــلێمانی 
بگریــــن تاكو كاری له ســــه ر بكه ین و ھه وڵ 
له ھه ولێر و  بكه یــــن،  چاره ســــه ریان  بده ین 
دھۆكیش كۆبونه وه  ده كه ین، بۆ چاره ســــه ر 
كردنــــی كێشــــه و گرفتــــه كان، كاك كه مال 
موســــلیم وه زیری بازرگانی و پیشەســــازی 
حكومه تــــی ھه رێم راپۆرتێكــــی ٢٨ خاڵی 
داوه تــــه  ئه نجومه نی وه زیران به مه به ســــتی 
چاره سه ر كردنی كێشه  و گرفته كانی كه رتی 
پیشه ســــازی، ئێمه ش بۆ ده وڵه مه ندكردنی 
ئــــه و راپۆرته  ســــێ كۆبونــــه وه  له ھه ولێر و 
ســــلێمانی و دھۆك ئه نجــــام ده ده ین تاكو 
ھه موو كێشه و گرفته كانی خاوه ن كارگه كان 

چاره سه ر بكه ین".
وه زیــــری بازرگانی به  وه كالــــه ت ئاماژه ی 
به وه شــــدا، ئه وه ی ئه مرۆ له م كۆبونه وه یه دا 
لــــێ بوو به ڕاســــتی كاره ســــاته ،  گوێمان 
كارگه كانی شــــاری  كێشــــه كانی خــــاوه ن 
ســــلێمانی برتیین لــــه  نه بوونــــی ناوچه ی 
پیشه سازی كه  ژووری بازرگانی و پیشه سازی 
سلێمانی و كه مال موسلیم وه زیری بازرگانی و 
ســــتافه كه ی كاریان له ســــه ر ئــــه م بابه ته  

كردوه  و پرۆژه یان داوه ته  حكومه تی ھه رێم، 
به شــــێكی تر له  كێشــــه كان پێویستی به  
ھه مواركردنه وه ی یاســــاكانه  له  په رله مانی 
كوردستان، كێشه ی ســــوته مه نی و كاره با و 
گومــــرگ و بازگه كان كه  رێگــــری ده كه ن له  
به رھه مــــی ناوخۆ، كێشــــه یان ھه یه  له گه ڵ 
لیژنه كانــــی قائیمامقامیه ت ، كه  به  زوترین 

كات چاره سه ری ده كه ین“.

ھەروەھا ســــەبارەت بەکێشەکانی کەرتی 
پیشەســــازی، ســــیروان محه مه د سه رۆكی 
ژووری بازرگانی و پیشه ســــازی ســــلێمانی 
پیشەســــازی"  "بازرگانــــی و  بەڕۆژنامــــەی 

راگه یاند:
بازرگانی و پیشەســــازی سلێمانی  ژووری 
وەك نوێنــــەری بازرگانان و پیشەســــازان و 
وەبەرھێنەران و ھەموو چاالكییە ئابورییەكان، 
بــــەردەوام لەھــــەوڵ و كۆششــــدایە لەگەڵ 
وەزارەت و بەڕێوەبەرایەتیی و دامودەزگاكانی 
حكومــــەت، بۆ چارەســــەری ئەو كێشــــەو 

گرفتانەی دروســــت دەبێت بۆ ئەندامانمان، 
لەماوەی ڕابــــردودا چەند كۆبوونەوەیەكمان 
ئەنجامــــدا لەگــــەڵ پیشەســــازان و خاوەن 
بانگھێشــــتی  پیشەســــازییەكان و  پــــڕۆژە 
پەیوەندیدارەكانمــــان  بەرێوەبەرایەتییــــە 
كرد بۆ چارەســــەری ئەو كێشەو گرفتانەی 
دروســــت بوە، بۆ پیشەسازانمان لەسنوری 
پارێزگای ســــلێمانی، لەبەرئەوەی بەشێكی 
زۆری گرفتــــەكان لەئاســــتی چارەســــەری 
سلێمانیدا  پارێزگای  بەڕێوەبەرایەتییەكانی 

نیە.
 وەزیری بازرگانی و پیشەســــازی ھەرێمی 
كوردســــتان گەورەییان نواندو ســــەردانی 
شاری سلێمانی كرد بۆ گوێگرتن لەو كێشەو 
گرفتانــــەی كەرتــــی پیشەســــازی پێوەی 
دەناڵێنێــــت، بۆ ئــــەوەی كەرتــــی تایبەت 
لەبوژاندنەوەی  ھەڵبســــتێت  خۆی  بەرۆڵی 
كوردســــتاندا،  ھەرێمی  ئابــــوری  ژێرخانی 

لەگرنگترین ئەو كێشانەش:
١/ زۆری ڕۆتینیات و ڕێكاری كارگێڕی بۆ 

كارگەو  فراوانكردنی  كارگــــەو  دامەزراندنی 
رێكارەكانی ھاوردەی كەرەستەی سەرەتایی، 
زۆرجــــار پێدانی مۆڵەتــــی كارگەیەك زیاتر 
لەســــاڵێكی پێدەچێت، ڕەزامەندی ھێنانی 
كەرەســــتەی ســــەرەتایی لەدەرەوەی وت 
ڕەزامەندی چەندین الیەنی دەوێت و كاتێكی 
زۆری پێدەچێــــت كە خــــاوەن كارگەكانی 
بەرھەمھێنانیان  بێزار كردووەو  بەتەواوەتی 

دوادەكەوێت.

٢/ زۆربــــەی كاری كارگەكان دەگەڕێتەوە 
لەبەرئــــەوەی  ھەولێــــر  پارێــــزگای  بــــۆ 
بەڕێوەبەرایەتــــی پیشەســــازی ســــلێمانی 
گشــــتی نییە. لەكاتێكدا شــــاری سلێمانی 
یەكێكە لەشــــارە پیشەسازییەكانی عێراق و 
زۆری  بەشــــێكی  كوردســــتان،  ھەرێمــــی 
پیشەسازییە قورســــەكانی عێراق دەكەونە 
ئەم پارێزگایەوە، وەك چیمەنتۆ، ئاســــن، 
خشــــت، دەرمــــان... ھتد. پێویســــتە ئەم 
بەڕێوەبەرایەتییــــە بكرێتە گشــــتی و زۆبەی 

كاری كارگەكان لەشاری سلێمانی جێبەجێ 
بكرێت و نەگەڕێندرێتەوە بۆ ھەولێر.

خەرجییــــەكان  رســــومات و  زۆری   /٣
بۆ ھاوردەی كەرەســــتە ســــەرەتاییەكان، 
كە لەگــــەڵ ھاندان و پشــــتگیری بەرھەمی 
خۆماڵیــــدا ناگونجێت. بۆ نمونــــە ھێنانی 
كەرەســــتەی ســــەرەتای بــــۆ كارگەیەكی 
پاكــــەرەوە زۆر زیاتــــرە لەگومرگی ھێنانی 

بەرھەمێكی پاكەرەوەی دەرەكی.
٤/ نەبوونــــی ناوچــــەی پیشەســــازی بۆ 
پــــڕۆژەی بچــــوك و مامناوەنــــد، زۆربە ئەو 
پڕۆژانەی كە دادەمەزرێن دەكەونە دەرەوەی 
ناوچە پیشەسازییەكان و زۆربەیان لەشوێنی 

كرێدان.
٥/ زۆری نرخی رسوماتی كارەبا بەراورد 
بەحكومەتــــی عێراق، كە بۆ ھەر یەكەیەكی 
كارەبای پیشەســــازی لەعێراق ٦٠ دینارەو 
لەھەرێم لــــە ١٢٠ دینارەوە تا ١٤٥ دینارە. 
لەكاتێكــــدا زۆربەی بەرھەمــــی كارگەكانی 
ھەرێم دەنێردرێت بۆ ناوەڕاســــت و باشوری 
عێــــراق، ئەگــــەری ئەوە ھەیــــە لەئایندەدا 
كارگەكانمان نەتوانن كێبەركێی كارگەكانی 
عێــــراق بكەن بەھۆی ئەو جیاوازییە زۆرەی 

خەرجی كارەباوەو خەرجییەكانی ترەوە.
٦/  زۆری باجــــی ھەڕەمەكی ســــانە بۆ 
ھەموو چاالكییەكان كــــە كاریگەری زۆری 
ھەیــــە لەســــەر كۆمپانیاو كارگەو پیشــــەو 
چاالكییەكانــــی تر، بۆ زانیــــاری بەڕێزتان 
لەســــاڵی ٢٠٢١ەوە تا ئێستا زیاتر لە ٦٠٠ 
كۆمپانیــــا پاكتــــاو بوون. تەنھا لەســــاڵی 
٢٠٢٢دا لەژورەكەمــــان ٣٣٨ نوســــینگەی 
خانــــوو زەوی مۆڵەتەكانیان ڕەتكردۆتەوە، 
ھەموو چاالكییەكانی تر بەم شــــێوەیەیە، 
ئەمــــەش ئاماژەیەكــــی خراپە پێویســــتی 
پێویســــتە  ھەیەو  خێــــرا  بەتوێژینــــەوەی 
حكومــــەت چــــاو بەڕێنماییەكانــــی بــــاج و 
رســــومات و زۆریی ڕۆتینیاتدا بخشێنێتەوەو 
بەجۆرێك ئاڕاستەیان بكات كەرتی ئابوری 
ببوژێنێتــــەوە. نەك ئەوەی كە تا ئێســــتا 

دروست بووە نەمێنێت و لەدەستی بدەین.
٧/ یاســــای ژمارە ١١ی ســــاڵی ٢٠١٠ بۆ 
پاراســــتنی بەرھەمی ناوخــــۆی وەك خۆی 

جێبەجێ بكرێت.
٨/ لەبەرامبــــەر لێخۆشــــبوونی گومرگی 
كە ١٪ كراوە بەســــفر، بــــەم بۆ ھاوردەی 
كەرەستەی سەرەتایی كارگەكان ئێستا ٣٪ 
پارە وەردەگیرێت بەناوی كرێی پشكنینەوە 
(اجور كشف)، ئەم بڕە پارەیە زۆر زیاترەو 
تێچــــووی بەرھەمــــەكان بــــەو ڕێژەیە زیاد 
دەكات و بەرھەمــــە خۆماڵییــــەكان ناتوانن 
كێبڕكێی بەرھەمی ھاوردەی ھاوشێوە بكەن، 
بەتایبەتی لەئێستادا كە گومرگی بەرھەمە 

ھاوردەكراوەكانیان كەم كردۆتەوە.
٩/ یاســــای ٢٠ی عێراقــــی وەك خــــۆی 
لەھەرێمــــی كوردســــتان جێبەجێ بكرێت، 
بەداخــــەوە چەند بڕگەیەكی ئەم یاســــایە 
لەھەرێمــــی كوردســــتان كاری پێناكرێت، 
بەتایبەتی ئەو بڕگەیەی كە ڕێگە دەدات بە 
بەكارھێنانی زەوی كشــــتوكاڵی بۆ پڕۆژەی 
بەڕەزامەندی  فراوانكردنــــی  پیشەســــازی و 

الیەنە پەیوەندیدارەكان.
١٠/ دابین نەكردنی ســــوتەمەنی بۆ ئەو 
كارگانەی بۆ بەرھەمھێنانیان پێویســــتیان 
بەجۆرەكانی سوتەمەنییە، وەك لەپێشتردا 
لەالیەن حكومەتەوە بەنرخی ھاندان بۆیان 
دابین دەكــــرا. زۆرێك لەكارگــــەكان تەنھا 
لەكاتی كارەبــــای نیشــــتیماندا كاردەكەن 
بەھۆی بەرزی نرخی سوتەمەنی بۆ كارەبای 

موەلیدە.

 ژووری بازرگانی و پیشه سازی سلێمانی، وەزیرو پیشەسازان کۆدەکاتەوە

كه رتی پیشه سازی بەدەست کۆمەڵێک کێشەوە گیرۆدەیە ئاگاداربوون  لەنزیکەوە  بەمەبەســـتی 
لەکێشـــەو گرفتە ئابورییەکانی سنوری 
پارێزگای سلێمانی، دکتۆر بڕیار ڕەشید، 
ئەندامـــی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق و 
ئەندامی لیژنەی ئابوری و پیشەســـازی و 
نوێنەرانی عێراق،  ئەنجومەنی  بازرگانی 
سەردانی ژووری بازرگانی و پیشەسازی 

سلێمانی کرد.

دکتۆر بڕیار ڕەشـــید، لەگەڵ سیروان 
محەمـــەد، ســـەرۆکی ژووری بازرگانی و 
پیشەســـازی ســـلێمانی، نەوزاد غەفور 
جێگری سەرۆک و دالوەر سۆفی کەریم و 
ئـــازاد شـــمقارو ئـــاراس عەبدولکەریم 
مەعروف، حه میـــد عه بدوڵ، ئەندامانی 

ئەنجومەنی کارگێری ژوور کۆبوەوە.

لە کۆبونه وه كه دا، ســـیروان محەمەد، 
پیشەسازی  بازرگانی و  ژووری  سەرۆکی 
گرفته كانی  كێشه و  سه رجه م  سلێمانی، 
پیشه ســـازی و  بازرگانی و  كه رته كانـــی 
خســـته ڕوو،  گه شتیاری  كشـــتوكاڵی و 
رایگه یانـــد "ھیواداریـــن كار بكـــه ن بۆ 
چاره ســـه ر كردنی كێشـــه و گرفته كان و 
كردنه وه ی لقی بانكه كانی عێراق له شاری 

سلێمانی".
داواشـــی كرد ھـــه وڵ بده ن كێشـــه و 

به رھەمی  ھاورده كردنـــی  گرفته كانـــی 
ناوخـــۆی ھه رێمـــی كوردســـتان بـــۆ 
شاره كانی باشـــوورو ناوه ڕاستی عێراق 
چاره ســـه ر بكرێت كه  جار جار ڕێگری 

لێده كرێت.

ســـه رۆكی ژوور، داواشی كرد یاسای 
پاراســـتنی به رھه مـــی ناوخۆیی عێراق 
كاری  كوردســـتانیش  له ھه رێمـــی 
پێبكرێـــت، پێشـــینه كانی بانكه كانـــی 
عێراق له ھه رێمی كوردســـتانیش بدرێت 

به ھاوتیـــان و پیشه ســـازان، له پێدانی 
كاره با به كارگه كان ھاوشـــێوه ی عێراق 
له ھه رێم و كوردســـتانیش ئاسانكاری بۆ 

بكرێت.
د.بڕیار ڕه شـــید، ئه ندامی ئه نجومه نی 

نوێنه رانی عێـــراق رایگه یاند "پیرۆزبایی 
له ژووری بازرگانی و پیشه سازی سلێمانی 
ده كه ین كه  به چاالكترین ژووری بازرگانی 
له ســـه ر ئاســـتی عێراق دیـــاری كراو 
خه تی ڕێزلێنانی پێدرا، ده ستخۆشـــی 
له كاك ســـیروان و ئه ندامانی ئەنجومەنی 

کارگێڕی ده كه ین".

ڕابـــردوودا  "له مـــاوه ی  ڕاشـــیگه یاند 
كاری زۆرم له ســـه ر ڕه خساندنی ھه لی 
كار كرد بۆ گه نجان له كه رتی گشـــتی و 
كه رتـــی تایبـــه ت، ئه مه ش پێویســـتی 
به دروســـتكردنی ناوچه ی پیشه سازییه ، 
كه  زۆر گرنگه  ھاوشێوه ی عێراق كاره با 
بۆ ناوچه  پیشه سازییه كان دابین بكرێت، 
پێویسته  كار بكه ین بۆ جێبه جێ كردنی 
یاســـای پاراســـتی به رھه می ناوخۆیی 

له ھه رێمی كوردستان".

گرنگـــه   زۆر  به وه شـــدا،  ئامـــاژه ی 
ھه رێمی  خانوبه ره   پیشه سازی و  قه رزی 
كوردســـتانیش بگرێتـــه وه،  د. بڕیـــار 
وتـــی "ئێمه  قســـه مان له گـــه ڵ بانكی 
ڕافیده ین كـــردووه و ڕازی بوون لێره  لق 
له ھه رێمی كوردســـتان بكه نـــه وه  تاكو 
قه رزی پیشه ســـازی و خانووبه ره  بده ن 

به ھاوتیانی كوردستان".

پەرلەمانتارێکی عێراق سەردانی ژووری بازرگانی و پیشەسازی سلێمانی دەکات

بەھۆی ھاوکاری و ھەماھەنگی بەردەوام 
لەنێوان ژووری بازرگانی و پیشەســـازی 
ســـلێمانی و بازرگانـــان و کاســـبکارانی 
عەلوەی سلێمانی، نوێنەرانی بازرگانانی 
عەلوەی ســـلێمانی خەتی ڕێزلێنانیان 
بەخشـــیە ســـیروان محەمەد، سەرۆکی 
ژووری بازرگانی و پیشەسازی سلێمانی.

عەتا محەمـــەد، بـــازرگان لەعەلوەی 
ســـلێمانی رایگەیاند "ژووری بازرگانی و 
بـــەردەوام  ســـلێمانی  پیشەســـازی 

خەمخۆرانـــە کاری کـــردوە بۆ ھاوکاری 
کردن و پشـــتیوانی کردنـــی بازرگانان و 
لەکاتی  عەلوەی سلێمانی،  کاسبکارانی 
ھەبوونی کێشـــەکان بەردەوام لەســـەر 
ھێڵبوون لەگەڵ الیەنە پەیوەندیدارەکان 
بـــۆ  چارەســـەر کردنـــی کێشـــەکان، 
بەردەوام گرنگی بەبازرگانانی عەلەوەی 
سلێمانی دراوە لەکاتی بەشداری کردن 
لەپێشـــەنگا نێودەوڵەتییەکان لەناوخۆ 
و دەرەوەی وت، بۆیە زۆر سوپاســـی 
ژووری بازرگانی و پیشەسازی سلێمانی 

دەکەین".
لەبەرامبـــەردا، ســـیروان محەمـــەد، 
پیشەسازی  بازرگانی و  ژووری  سەرۆکی 
ســـلێمانی ڕایگەیانـــد ”زۆر سوپاســـی 
بازرگانانی عەلوەی ســـلێمانی دەکەین، 
ھیوادارین بتوانیـــن کاری زیاتر بکەین، 
بەتایبەتی پشـــتیوانی جوتیـــاران بین 
لەکاتی پێگەیشتنی بەرھەمی ناوخۆداو 
زیاتر بایەخ بەبەروبومی میوەو کشتوکاڵی 
خۆمان بدەین  بۆ ئەوەی پێویستییەکانی 

ناوخۆی پێدابین بکەین".

وەزارەتـــی بازرگانـــی و پیشەســـازی 
کوردســـتان  ھەرێمـــی  حکومەتـــی 
ژووری  ئاڕاســـتەی  سوپاســـنامەیەک 
بازرگانی و پیشەسازی سلێمانی دەکات، 
بەبۆنەی خەت کردنی وەک چاالکترین 
ژووری بازرگانی لەســـەر ئاستی عێراق و 

ھەرێمی کوردستان.

نەوزاد شێخ کامیل، بەڕێوەبەری گشتیی 
وەزارەتی بازرگانیـــی حکومەتی ھەرێم 
بازرگانی و پیشەسازی  سەردانی ژووری 
سوپاســـنامەیەکی  کـــردو  ســـلێمانی 
پێشەکەش بەسیروان محەمەد، سەرۆکی 
سلێمانی  پیشەسازی  بازرگانی و  ژووری 

کرد، پشـــتیوانی وەزارەتی دەربڕی بۆ 
ھەر داھێنـــان و کارێک کە ببێتە مایەی 

خزمەت بەبازرگانان و پیشەسازکاران.

الی خۆشـــیەوە، ســـیروان محەمـــەد 
پیشەسازی  بازرگانی و  ژووری  سەرۆکی 
سلێمانی سوپاســـی بەڕێوبەری گشتی 
پیسەســـازی  بازرگانـــی و  وه زاره تـــی 
پەیوەندیەکی  خواســـت  ھیـــوای  کردو 
نوێنـــەری  لەنێـــوان وەزارەت و  پتـــەو 
کەرتـــی تایبـــەت ھەبێت بەمەبەســـتی 
چارەســـەرکردنی کێشەکان و زیادکردنی 
بەرھەمی ناوخۆیی، زیاتر ڕەخســـاندنی 

دەرفەتی کار بۆ گەنجان.

نوێنەرانی بازرگانی عەلوەی سلێمانی خەتی 
رێزلێنان دەبەخشنە ژووری بازرگانی و 

پیشەسازی سلێمانی

وەزارەتی بازرگانی و پیشەسازی 
سوپاسنامەیەک ئاڕاستەی ژووری 

بازرگانی و پیشەسازی سلێمانی دەکات

 

گرنترین كێشه و 
گرفته كانیان دابین 
نەکردنی کارەبا، 

بەرزی نرخی کارەباو 
سوتەمەنی، نەپاراستنی 
بەرھەمی ناوخۆ، زۆری 

باج و گومرک، دابین 
نەکردنی زەوی بۆ 

پیشەسازان، نەبونی 
ناوچەی پیشەسازی، 

زۆری باجی ھەڕەمەكی و 
زۆری رۆتینی کارگێڕیییە

ژووری بازرگانی ژووری بازرگانی 

   کۆبونەوەی وەزیرو پیشەسازان لەژوور



ئا: ڕێژه ن سه ردار

 کارگەی قارچکی شا لەشاری سلێمانی 
بـــه  بەرھەمـــی خۆماڵـــی پێداویســـتی 
بازاڕەکانی ناوخۆی پڕکردۆتەوەو یەکێکە 
لەقارچکە بەتام و کوالێتی بەرزەکان کە 
لەئێستادا  بەرھەمدەھێنرێت،  لەناوخۆدا 
بەدەست کۆمەڵێک کێشەوە دەناڵێنێت و 

مەترسی داخستنی کارگەکە دەکرێت.

 سەرۆکی ژووری بازرگانی و پیشەسازی 
لەئەندامانـــی  ژمارەیـــەک  ســـلێمانی و 
ئەنجومەنـــی کارگێـــڕی ژوور لەناوچەی 
سیتەک سەر بەپاێزگای سلێمانی کارگەی 
بەســـەرکردەوەو  قارچکـــی (شـــا)یان 
خاوەن و  بەخشـــیە  ڕێزلێنانیان  خەالتی 

به ڕێوەبەری کارگەکە.

فه رھاد ڕه زا غه ریب، خاوەنی کارگەی 
شا بۆ بەرھەمھێنانی قارچک پێشوازیکرد 
لەســـیروان محەمەد، ســـەرۆکی ژووری 
ســـلێمانی و  پیشەســـازی  بازرگانـــی و 
ژمارەیـــەک لەئەندامانـــی ئەنجومەنـــی 
کارگێڕی ژووری بازرگانی و پیشەســـازی 
ســـلێمانی کـــە پێکھاتبـــون لە"کەمال 
ســـەعید تەھا کۆی و ئـــازاد عەبدولقادر 
شـــمقارو ئاراس عەبدولکەریم"، ھەروەھا 

سامان ئیبرایم ئه ندازیار له ژوور.

  فه رھاد ڕه زا غه ریب، خاوەنی کارگەی 
قارچکی (شـــا) به رۆژنامه ی بازرگانی و 
"لەئێســـتادا  راگەیانـــد  پیشه ســـازی 
کارگەکەمان بەدەست کۆمەڵێک کێشەوە 
دەناڵێنێت، ھەر لەنەبونی کارەباو گرانی 
بـــۆ مۆلیدەکان و  نرخەکەی و گرانی گاز 
گرانبونـــی گومرگ لەســـەر كه ره ســـته  

خاوه كان بۆ بەرھەمھێنانی قارچک".

 راشـــیگەیاند  "لەکـــۆی ٨ كارگـــه ی 
بەرھەمھێنانـــی قارچک لەکوردســـتاندا 
لەئێســـتادا تەنھا دوو کارگە بەرھەمی 
قارچکـــی ھەیـــە، کارگەکـــەی ئێمـــە 
لەھەولێـــر،  کارگەیەکیـــش  مـــاوەو 
کارگەکـــەی ئێمـــەش کـــە خاوەنی ١٠ 
ھۆڵی بەرھەمھێنانە لەئێســـتادا ٨ ھۆڵ 

بەرھەممان ھەیە".

 ئامـــاژەی بەوەشـــدا لەکارگەکەیانـــدا 
خێـــزان  بـــۆ ٣٥  کاریـــان  دەرفەتـــی 
رەخســـاندووەو گەر کارئاسانی زیاتریان 
بـــۆ بکرێت ھەلـــی کار زیاتـــر دەکەن و 
دەرفەتـــی کاری زیاتر دەرەخســـێنن بۆ 
گەنجان، له ئێســـتادا ماوه ی یه ك ساڵه  
له گیرفانی خۆیان كرێی كارمه نده كانیان 

ده دەن.

له باره ی توانای به رھه مھێنانی كارگه كه ، 
فەرھـــاد وتی "به رھه مـــی قارچك وه كو 
ھیچ به رھه میێكی تر نیه  به فالشه ، رۆژی 
وا ھه یـــه  به رھه ممـــان زۆره  رۆژی واش 
ھه یه  به رھه م كه مه ، له وه زری زســـتاندا 
فرۆشیشـــمان  زۆره و  به رھه ممـــان  بڕی 
باشـــتره ، له وه رزی زستاندا كه سێك كه  
ده ســـتگێڕه و عه ره بانه ی پێیه  ده توانێت 
دوو كارتۆن قارچك به رێت به دوو ســـێ 
رۆژیش ســـاغی بكاته وه  تێكناچێت، له م 
جه وه ی ئێســـتادا ته نھا به رھه مه كانمان 
له دوكانـــی میوه فرۆشـــه كان ھه یه ، زۆر  
گرنگی به  به ڕاد و پله ی گه رما ده ده ین، 
به ئۆتۆمبیلـــی بـــه راد به رھه مه کەمـــان  
ده بەیـــن بـــۆ عه لـــوه و ڕێنماییشـــیان 
به شێوه یه كی  دایبنێن،  له به ڕادا  ده كه ین 

گشـــتی ده توانم بڵێم بەرھەمی سانەی 
کارگەکەمـــان ٣٥٠ بۆ ٤٠٠ تۆنە، ماوه ی 
شـــه ش ساڵیشه  نرخمان گران نه كردوه ، 

ھه ر به یه ك نرخ ده یفرۆشین".

وتیشـــی "ئێمه  جوانترین و باشـــترین 
به رھه ممان ھه یه  له ســـه ر ئاستی عێڕاق و 
ھاوتیان زۆر لێی رازین، به رھه مه كانمان 
ته واو سروشتی و ئۆرگانیكه ، ھیچ ده رمان و 

ماده یه كـــی كیمیایـــی به كارناھێنن، بۆ 
ماوه ی دوو ســـاڵ گه وره ترین كێشه مان 
ئه وه  بوو ڕێگه یـــان پێنه ئه داین قارچك 
بنێریـــن بۆ ھه ولێـــر، بـــه م به رھه می 

له بازاڕه كانی  به ئاسایی  ھه ولێر  قارچكی 
له ئێستادا دوای  سلێمانیدا ده فرۆشـــرا، 
چوار مانگ ســـه رقاڵ بوون به مامه ڵەی 
ئیدارییه وه ، وتیان ڕه وشـــه كه  ئاســـایی 

بۆته وه  ده توانین بینێرن بۆ ھه ولێر".

فەرھاد بەسی لەوە کرد "چه ندین جار 
بازرگانانی باشـــورو ناوه ڕاســـتی عێراق 
ھاتون تاكو گرێبه ســـتیان له گه ڵدا بكه ن 
قـــارچ بنێرن بۆیان، به م له  ئێســـتادا 
به ھۆی كێشـــه و گرفتـــه كان و گرانبوونی 
نرخی كاره باو گازو كێشـــه ی گومرگه وه  
ھه شـــت  ھۆڵـــی به رھه مھێنانیـــان كار 
ده كات و ئه مه ش تەنھا به شی پێداویستی 
ناوخـــۆ ده كات له ســـلێمانی و ھه ولێـــر 
ده یفرۆشـــن، ئەو وتـــی "بارودۆخه كه  وا 
به رده وام بێت ئه بێت كارگه كه  دابخه ین، 
له سانی رابردوودا ئێمه  كۆمپۆزه كه مان 
له وتـــی ئێرانـــه وه  ھـــاورده  ده كـــرد، 
ماوه یـــه ك گومرگی له ســـه ر نه بوو یه ك 
ترێله  ده ھات به  ٤٥٠ ھه زار دینار، ئێمه  
كێشـــه مان نه بوو، به م دواتر گران بوو  
بۆ یه ك ملیۆن و ٦٠٠ ھه زار دینار، دوای 
ھه وڵدانێكی زۆر لێخۆشبوونی گومرگیان 
بۆ ده ركرد، به م به ڕێژه یه كی دیاریكراو 
كه  ٥٠٠ تۆن بوو، ئه مه ش به شـــی ته نھا 
٣ مانـــگ ده كات، له ئێســـتادا مامه ڵه ی 
ئیداریمان كردوه  گومرگ ئاســـانكاریمان 

بۆ نه كات ده بێت دایبخه ین".

وتیشی "من پێش ئه وه ی ئه م كارگه یه  
بازرگانـــی  كاری  ســـه رقاڵی  دابنێـــم، 
بووم، كام له چینـــه وه  ھاورده  ده كرد، 
بـــه م وازم لێھێناو بڕیـــارم دا پاره كه م 
كاره وه ،  بخه مه   كوردســـتان  له ناوخۆی 
كه  كۆمه ڵێك خێزانیش ســـودمه ند بن و 
ھه لـــی كاریان بـــۆ بڕەخســـێت، به م 
به داخـــه وه  لەئێســـتادا باردۆخمان رۆژ 
به رۆژ خراپتر ده بێت، پڕۆژه كه مان نابێت 
یه ك كاتژمێر كاره بای ببڕێت له به رئه وه ی 
به رھه مه كانمان زۆر ناسكە ناچار گاز به  
١٢٠٠ دینار ده كڕین بـــۆ مۆلیده كانمان، 
 ٦٠٠ رێگایه كـــی  كارگـــه   لـــه ده ره وه ی 
مه تری خۆڵ ھه یه  چه ندین جار داوامان 
له پارێزگای سلێمانی كردوه  كه  ئامێرمان 
بده نێ له ســـه ر ئه ركی خۆمان قیرتاوی 
بكه ین، به م ڕازی نه بوون، له كاتێكدا كه  
به ترێله  كۆمپۆزمان بۆ دێت ناچار ده بین 
لەویادا دایبگرین و به دوو ته نی بیھێنینه  
نـــاو كارگه كه ، كه  ئه مه ش بارگرانییه كی 
زۆری بۆ دروستكردوین و تێچومان زیاتر 
بووه ، له ئێستادا له سه ر ئه م كارگه یه  ٤٥ 

ملیۆن دینار قه رزارم" .

ســـەبارەت بەھەبونـــی ئەو کێشـــەو 
گرفتانـــەی ھەیانە، ســـیروان محەمەد، 
ســـەرۆکی ژووری بازرگانی و پیشەسازی 
"بەداخەوەیـــن  رایگەیانـــد  ســـلێمانی 
لەھەرێمی  ناوخۆییـــەکان  کارگـــە  بـــۆ 
کوردستاندا کە تا ئێستا حکومەت وەک 
پێویست نەیتوانیوە پشتیوانی لەو کارگە 
ناوخۆییانە بکات و کارئاسانیان بۆبکات و 
بەرھەمەکانیـــان بەبـــازاڕ بناســـێنێت، 
ئەمەش بۆتە ھۆکاری مەترســـی لەسەر 

داخستنی ئەوکارگانە".

 راشـــیگەیاند "ھەمـــو ئـــەو کێشـــەو 
داواکاریی و گرفتانەی ھەیانە ئاراســـتەی 
پەیوەندیدارەکانی  الیەنـــە  حکومـــەت و 
دەکەن تـــا بتواندرێت رێگەچارەیەک بۆ 
مانەوەی کارگە ناوخۆیەکان بدۆزرێتەوەو 

دانەخرێن".

ئا: رێژەن سەردار

كارگـــه ی چیـــاو بـــۆ دروســـتكردنی 
ئاســـكرێم، یه كێكە له  كارگه  گه وره كانی 
شـــاری ســـلێمانی كه  ھه لـــی كاری بۆ 
٢٥٢ كه س ڕه خساندووه ، ئێستا بەھۆی 
كۆمه ڵێك كێشـــه و گرفتی وەک نەبونی 
کۆمەیەتی  دەســـتەبەری  ئاوو  كاره باو 
كرێكاران، روبـــەڕوی قەیران و کۆمەڵێک 

گرفت و کێشە بونەتەوە.

شاندێكی ژووری بازرگانی و پیشه سازی 
ئاگادار  له نزیكه وه   به مه به ستی  سلێمانی 
له كێشه و گرفته كانی پیشه سازان و  بوون 
خـــاوه ن كارگه كان، ســـه ردانی كارگه ی 

"چیاو"یان كرد.
ســـیروان محه مه د، ســـه رۆكی ژووری 
بازرگانی و پیشه سازی سلێمانی لەمبارەوە 
بەرۆژنامـــەی "بازرگانی و پیشەســـازی" 
راگه یانـــد "دوای ئـــه وه ی بەڕیوەبەرانی 
كارگه ی چیاو سه ردانی ژووری بازرگانی و 
پیشه ســـازییان كرد، كۆمه ڵێك له كێشه و 
گرفته كانیـــان بۆ باس كردین، بڕیارماندا 
 به مه بســـتی له نزیكـــه وه  ئـــاگادار بوون 
له كێشه و گرفته كان سه ردانێكی مه یدانی 

كارگه كه  بكه ین".
راشـــیگه یاند "كارگه ی چیـــاو یه كێكە 
له كارگـــه  گـــه وره كان كه  ھه لـــی كاری 
بۆ زیاتر لـــە ٢٥٠ كه س ڕه خســـاندووه  
له نـــاو كارگه كـــه دا، به ناڕاســـته وخۆش 
نزیكه ی ٤٠٠ كه س لەدەرەوەی کارگەکە 
لێیسودمه ندن، كۆمه ڵێك كێشه و گرفتیان 
ھه یـــه  وەک  كاره باو ئاوو ده ســـته به ری 
کۆمه یه تی كرێكاران، ئه گه ر حكومه تی 
ھه رێـــم ھاوكاریان بكات ده توان ســـێ 
شـــه فت كار بكه ن و ھه لـــی كار بۆ ٥٠٠ 

كه س بڕه خسێنن".
سەرۆکی ژوور جەغتی لەوە کردەوە کە 
كێشـــه كانیان  "ھه موو ھه وڵێك ده ده ین 
تاكو  په یوه ندیداره كان  الیه نه   بگه یه نینه  
كێشه كانیان بۆ چاره سه ر بكه ین، زه وی 
كارگه كـــه ش زۆر بچوكـــه  ئه گه ر زه ویان 

له شـــوێنێكی تر پێبدرێت ده توانن ھه لی 
كاری زیاتر بڕه خســـێنن و بـــڕی به رھه م 
ھێنانیشـــیان له  ٧٥ تۆنـــه وه  بگه یه ننه  
٤٠٠ تۆن له رۆژێكدا، پێوســـته  حكومه تی 
ھه رێـــم ھاوكارمـــان بێت بۆ چاره ســـه ر 

كردنی كێشه و گرفته كانی كارگه كان".

بەڕێوەبەرانـــی  لەکاتێکدایـــە  ئەمـــە 
کارگـــەی چیاو ئاماژە بـــەوە دەکەن کە 
به رھه مه كانیان له ڕووی نرخ و كوالێتییه وه  
ده توانـــن كێبڕكێی به رھه مـــی ده ره كی 

بكه ن.

 دیـــار جه بـــار، جێگـــری به رێوبه ری 
كارگه ی چیاو بۆ دروستكردنی ئاسكرێم 
بەرۆژنامـــەی "بازرگانی و پیشەســـازی" 
راگه یانـــد "زۆر خۆشـــحاڵ بوویـــن كه  
لیژنه یه كی ژووری بازرگانی و پیشه سازی 
سلێمانی به ســـه رۆكایه تی كاك سیروان 
محه مه د، ســـه ردانیان كردین، له نزیكه وه  
گوێیـــان له كێشـــه و گرفته كانمان گرت، 
ھیوادارین كێشـــه كان بگه یه نن به الیه نه  
په یوه ندیـــداراكان و ھه وڵـــی چاره ســـه ر 

كردنی بده ن".

راشیگه یاند "دیارترین ئه و كێشانه ی كه  
رۆژانه  ڕووبـــه ڕی كارگه كه مان ده بێته وه  
بریتییه  له كێشه ی نه بوونی كاره باو ئاوو 
لیخۆشـــبوونی گومرگی بۆ ئه و كه ره سته  
لـــه ده ره وه   خـــاوو ســـه ره تاییانه ی كه  
ھاورده ی ده كه ین، له گه ڵ ده ســـته به ری 
کۆمه یه تی كرێكاران، ئێمه  چه ندین جار 
كه سانی شاره زای جیۆلۆجیمان ھێناوه و 
بیری ٢٥٠ مه تریمان لێداوه  بەم ھێشتا 
ئاومان نیه ، بۆیه  ناچارین به ته نكه ر ئاو 
بكڕیـــن، . به ھۆی كه می كاره باشـــەوه ، 
ناتوانین ھه موو ئامێره كان كار پێبكه ین، 
رۆژانـــه  له به رئـــه وه  ناچارین به شـــێك 

له كارمه نده كان بنێرینه وه  ماڵه وه ".
دیار ئەوەشـــی رونکدەوە کە با به تێکی 
کۆمه ڵێک  گومرگیه و  لێخۆشبوونی  دیکه  
رێـــکاری یاســـایی زیادی کـــردوه، ئەو 

وتـــی "له ماوه ی رابردوودا ته نھا کاره کان 
به ته نھا یه ک لیژنه  ده کرا، به م ئێســـتا 
(٥) لیژنـــه  ئامادە  ده بێـــت، کۆمه ڵێک 
رێـــکاری زۆر زیادکـــراوه ، ئـــه و بڕه ی 
کارگـــه کان داوای ده کـــه ن دوای ئـــه و 
ھه موو ڕێکارو ڕێوشـــوێنه  کارگێڕییانە ، 
به شـــێکی زۆری که مکردنه وه ی گومرگی 
پشتیوانیه ک  ئاســـانکارییه ک و  وه ک  که  
بۆ که رتی پیشه ســـازی ناوخـــۆ دانراوه  
کـــه م ده کرێته وه ، واتە ئاســـانکارییه کی 
که مترمـــان بـــۆ ده کرێـــت و بڕێکی زۆر 
گومرگمـــان لێوه رده گیرێـــت، ئه مـــه ش 
له کاتێکدایـــە که  پێشـــتر به لیژنه  بڕی 
دیاریکراوه و  گومرگـــی  که مکردنـــه وه ی 

بڕیاری لێدراوه ".
وتیشـــی "ھه لی كارمان بۆ ٢٥٢ كه س 
ره خســـاندووه ، رۆژانه  نرخـــی گاز به رز 
ده بێته وه ، ســـاڵی رابردوو ئـــه م كاتانه  

نرخی لیترێك گاز ٥٠٠ دینار بوو، ئێستا 
به  ١٢٠٠ دیناره ، رۆژانه  ئێمه  پێوستمان 
به  ٤ بۆ ٥ ملیۆن دینار ده بێت بۆ كڕینی 
گاز ئه گه ر ھه موو ئامێره كان كار پێبكه ین، 
ئامێره کانمان  نیوه ی  ناچارین  له ئێستادا 
کار پێبکه ین، نیوه ی کارمه نده کانیشمان 
بێکار بوون و له ماڵه وه ن، ئه گه ر کاره بامان 
پێبدرێت ده توانین ھه لی کار بۆ زیاتر له  
٥٠٠ که س بڕه خسێنین، له ئێستادا وه کو 
ماڵێکی ئاســـایی کاره بامـــان پێده درێت 
نه ک کارگه یه کـــی به رھه مھێنان، به ھۆی 
گوشاری کاره باوه  که  له سه ر مۆلیده کانمان 
دروست بووه ، دوو مۆلیده مان شکاوه و ٢٠ 
ھه زار دۆالرمان داوه  بەچاککردنه وه یان".

به رھه مه كانیان  كردوه   له وه ش  جه غتی 
لـــه ڕووی نـــرخ و كوالێتییـــه وه  ده توانن 
كێبڕكێـــی به رھه مـــی ده ره كـــی بكه ن، 
له كاتێكدا ھه موو كه ره ســـته  خاوه كانیان 
له ســـه ر گـــران بـــووە نرخیـــان بـــه رز 
نه كردۆته وه و كێش و بڕی به رھه مه كانیش 
وه ك خۆیه تی، ئـــەو وتی "ئێمه  خۆمان 
خاوه نی كارگه ی كارتۆنین كه  ده توانین 
قاپ و كارتۆن له ناوخۆدا بۆ به رھه مه كانمان 
دا بیـــن بكه ین، ئه گه ر ھـــاوکاری نه کرێن 
ناچارین ســـاڵی داھاتوو بیر له داخستنی 

کارگه که مان بکه ینه وه ".
وتیشی "ئێمه   له گه ڵ ئه وه  نین مافی ھیچ 
کرێکارێک بخۆین،  حه ز ده که ین کارمه ندو 
کرێکاره کانمـــان، ھه مـــوو مافه کانیـــان 
پارێزراو بێت، پێویسته  حکومه تی ھه رێم 
کـــه  یاســـا ده رده کات ببێته  ســـه نگێک 
له نێوان کرێـــکارو خاوه نکار، به گوێره ی 
ھه موو یاســـایه ک کرێکار که  کار ده کات 
ماف و ئه رکی ھه یه ، له بابه تی ده سته به ری 
کۆمه یه تی کێشه ی ئێمه  ئه وه یه  کاتێک 
دیاری نه کراوه  بۆ ده رکردنی ده سته به ری 
کۆمه یه تی، ئه گه ر یـــه ک کاتژمێر یان 
یـــه ک رۆژ کار بـــکات ناچارمان ده که ن 
بکه ین،  بـــۆ  کۆمه یه تی  ده ســـته به ری 
له کاتێکـــدا  ئێمـــه  گیـــرۆده ی ئه وه ین 
ده ســـت له کارکێشـــانه وه ی کارمه ندمان 
زۆره ، کارمه نـــد ھه یـــه  خوێنـــدکاره  ١٠ 

رۆژ کار ده کات، ئێمه  ئه رشـــیفمان ھه یه  
کـــه  پێشـــینه ی ســـه رجه م کارمه ندانی 
تێدایـــە، ته نھا له مســـاڵدا نزیکه ی ١٠٠ 
کارمه ندمان ده ســـتی له کارکێشاوه ته وه ، 
بۆیه  داوا ده که ین ده رکردنی ده سته به ری 
کۆمه یه تی کرێکاران دوای دوو بۆ ســـێ 

مانگ کار کردن بێت".
بۆ  به رھه مه کانمان  خسته ڕوو  ئه وه شی 
باشوور و ناوه راســـتی عێراق ده نێرین، 
به رھه مه کانمـــان بـــۆ وتی ســـوریاش 
ده چێت، خواســـتێکی زۆری له ســـه ره ، 
بـــه م به داخه وه  ھاوتیانی ئێمه  بێگانه  
په رستن به رھه می تورکی و ئێرانی ده خۆن 
به م خواستیان له سه ر به رھه می ناوخۆ 
که متره ، له  کاتێکدا نرخی به رھه مه کانی 

ئێمه  که متره و کوالێتیشی به رزتره . 
ئـــه م کارگه یه یان  به وه شـــدا  ئاماژه ی 
ڕووبه ره کـــه ی بچوکـــه و نزیکـــه ی ٢٥٠٠ 
مه تره ، لەکاتێکدا بۆ کارگه یه کی ئاسکرێم 
پێوســـته  ڕووبه ره که ی ١٥ ھـــه زار مه تر 
بێت، دیار وتی "کێشه یه کی تر نه بوونی 
زه وی ته رخانکـــراوه  بۆ دروســـتکردنی 
کارگـــه ، که  ئـــه و زه وییـــه  تایبه ت بێت 
به پیشه ســـازی و ســـیفه تی کشـــتوکاڵی 
نه بێت، به گوێـــره ی تایبه تمه ندی کارگه  
له کاتێکـــدا زه وی تایبـــه ت به خۆمـــان 
ھه یه  که  مافی دروســـتکردنی کارگه مان 
ھه یه  له ســـه ر زه ویه کانی خۆمان، به م 
دروســـتکردنی  بۆ  نادرێت  ڕه زامه نـــدی 
کارگه که  یاخود فراوانکردنی کاره کانمان 
ئه وه ی زه وی کشـــتوکاڵییه ،  به ھۆکاری 
لیژنه ی (که شـــف) سه ردانی  له کاتێکدا 
زه ویه کـــه  ده کات و ده ریده خـــات زه وی 

(به رده نه )".

شانده كه ی ژووری بازرگانی و پیشه سازی 
له سیروان محه مه د،  پێكھاتبوو  سلێمانی 
سه رۆكی ژوور، نه وزاد غه فوور، جێگری 
سه رۆك، به ختیار مه حمود مه ال ئه مین، 
ئـــاراس عه بدولكه ریم مه عـــروف، كه مال 
سه عید ته ھا كۆیی، ئه ندامانی ئه نجومه نی 

كارگێریی.

رۆژانه  ١٥ ته نكه ر 
ئاو ده كڕین و بۆ ھه ر 

ته نكه رێكیش بڕی ٢٥ 
تاكو ٥٠ ھه زار دینار 
ده ده ین، كه  ئه مه ش 

بارێكی قورسه و مانگه  
بڕی ١٥ تاكو ٢٠ 

ملیۆن دینار ده ده ین 
به ئاو

ئه گه ر کاره بامان 
پێبدرێت ده توانین 
ھه لی کار بۆ زیاتر 

له  ٥٠٠ که س 
بڕه خسێنین، 

له ئێستادا وه کو 
ماڵێکی ئاسایی 

کاره بامان پێده درێت 
نه ک کارگه یه کی 

به رھه مھێنان

كارگه ی "چیاو" ھه لی كاری بۆ ٢٥٢ كه س رەخساندووه و ئێستا لەقەیراندایە کارگەی قارچکی شا: بەدەست کۆمەڵێک کێشەوە دەناڵێنین
"ساڵی داھاتوو بیر له داخستنی دەکه ینه وه "

  سەردانی ژووری بازرگانی و پیشەسازی بۆ کارگەی چیاو

  خە�ت کردنی کارگەی قارچکی شار لەالیەن ژووری بازرگانی و پیشەسازییەوە

ژووری بازرگانی (١٧) چوار  شەممە ٢٠٢٢/٨/١٠ژووری بازرگانی  (١٧) چوار  شەممە ٢٠٢٢/٨/١٠

لەکۆی ٨ كارگه ی 
بەرھەمھێنانی 

قارچک لەکوردستاندا 
لەئێستادا تەنھا 

دوو کارگە بەرھەمی 
قارچکی ھەیە، 

کارگەکەی ئێمە ماوەو 
کارگەیەکیش لەھەولێر



ئا: زریان محەمەد

 بەشێکی گرنگی بەرھەمھێنانی شیش و 
ئاســـن لەســـنوری پاریزگای سلێمانیە، 
پێداویســـتیەکانی  توانیویانە  کارگەکان 
ناوخۆی بازاڕ پربکەنەوەو بەشێکیشـــی 
ھەنـــاردە بکەن بۆ تەواوی شـــارەکانی 
کوالێتییەوە  لـــەڕوی  عێـــراق،  خواروی 
توانیویانە کێبڕکێ بکەن لەگەڵ تەواوی 

بەرھەمی ھاوردەکراو.

 پێشـــەوا رەحیـــم، خاوەنـــی یەکێک 
لەکارگەکانی ئاســـن لەشـــاری سلێمانی 
لەلێدوانیکـــدا دەربـــارەی بەرھەمھێنانی 
ئاســـن لەناوخۆدا دەڵیت "بەرھەمھێنانی 
ئاسن لەئاســـتێکی باشـــدایە تواندراوە 
لەســـەدا ٧٠ی عێراق پـــڕ بکەینەوە کە 
ســـانە عێراق پێویســـتی بەسێ ملێۆن 
تۆن ھەیە، کارگە ناوخۆیەکان توانیویانە 
٢ ملێـــۆن تـــا دوو ملێـــۆن و ٢٠٠ ھەزار 
تـــۆن دابین بکەن، ئـــەوەی ئەمێنێتەوە 
لەوتانی دراوســـێوە ھـــاوردە دەکرێت 

بەتایبەت وتی ئێران".
 دەربارەی ئەوەی تواندراوە پێداویستی 
ناوخۆ پڕ بکرێتەوە، وتی "پێداویســـتی 
ناوخۆ لەئێستادا پڕ نەکراوەتەوە، ئێمە لە 
٪٧٠ بازار پڕدەکەینەوەو خواستی عێراق 
زیاترە لەبەرئەوەی  جەنگ لەناوچەکەدا 
ھەبـــووە ئـــەوەش بۆتە ھـــۆی ڕوخان و 
داڕمانـــی زۆری ناوچەکە لەئێستاشـــدا 
ئەمەش  بەنۆژەنکردنەوە،  دەســـتکراوە 

خواستی شیش زۆرتر بووە".
 لەبـــارەی ئەو جۆرە پێداویســـتیانەی 
ئاسن لەناوخۆ  دروست دەکرێت خاوەنی 
کارگەکـــە ڕونـــی کـــردەوە "کارگەکان 
لەھەرێم و عێراق بەشـــێوەیەکی مۆدێرن و 
بەتەکنەلۆژیای  دروستکراون  پێشکەوتو 
نـــوێ کاردەکـــەن لەتوانایاندایە ھەموو 
ئەو جۆرە ئاســـنانەی لەجیھاندا دروست 
بـــەم  بھێنـــن،  بەرھەمـــی  دەکرێـــت 

بەڕێژەیەکی کەمتر".
چەنـــد  تـــا  کارگـــەکان   دەربـــارەی 
توانیویانـــە لەڕوی  کوالێتیەوە کێبڕکێی 
بەرھەمی ھاوردەکـــراو بکەن، وتی "ئەو 
جۆرە بەرھەمانـــەی لەکارگەکان بەرھەم 
کوردســـتان  لەعێـــراق و  دەھێندرێـــت 
کوالێتیان بەرزە زۆر باشـــترە لەھەندێک 
بەرھەمی والتانی دراوســـێ کە ھەندێک 
جۆریان لەپشکنینی تاقیگە دەرناچێت، 
بـــەم تـــەواوی بەرھەمـــە ناوخۆیەکان 
لەپشـــکنینی تاقیگەی تایبەت بەشیش 
دەردەچێـــت و کوالیتیان بـــەرزە و ھیچ 

گرفتێکی نیە".

 ســـەبارەت بەوەی حکومەت تا چەند 
پشتیوانی لەکارگە ناوخۆییەکان دەکات، 
" لەڕوی پشـــتیوانیکردنمانەوە  ئەو وتی 
حکومەت نەیتوانیوە پشتیوانی تەواومان 
بکات زۆرجار گرفت بۆ کارگەکان دروست 
دەکەن، چونکە ھەندیک جار کارگەکان 
ســـکرابیان لەخواروی عێراقەوە بۆدێت، 
زۆرجار بازگە دادەندرێت و بەدڵی خۆیان 
پارە وەردەگرن سکرابەکە بەگران دەگات 
بەدەستمان، لەشوێنی خۆی کە دەیکڕین 
بە ١٠٠ ھەزاردینـــارە، بەم کە دەگاتە 
دەســـتی ئێمـــە ٢٥٠ دۆالر دەکەوێت کە 
ئەمەش تێچوی زیاترە بۆ کارگەکەمان".

  پێشەوا رەحیم، ئەوە روندەکاتەوە کە 
نرخی کارەبا گرفتی بۆ دروستکردون، ئەو 
وتـــی " لەڕوی کارەباوە گرفتێکی زۆرمان 
بۆ دروستبووە، نرخەکەی زۆر دەکەوێت 
لەســـەرمان ئـــەوەش کولفـــەی تێچون 
زیـــاددەکات بەمەش نـــرخ زیاتر دەبێت 
لەســـەر ھاوتیان و ھەندێکجار کێبڕکێ 
ناتوانین بەزۆری بکەیـــن لەبازاڕەکاندا، 
لەخواروی عێراق نرخی کارەبا ٤٠ دینارە 
لێرە بە ١٢٠ دینارە، لەئێستادا کۆمەڵێک 
کارگەی گـــەورە لەخـــواروی عێراق لە 
دروستکردندایە ئەو کارگانە تەواو ببێت 
کارگەکانی ھەرێم مەترســـی زۆریان بۆ 

کارکردنەوە،  لـــەڕوی  دەبێت  دروســـت 
ســـکرابیان  ھەرێم  کارگەکانی  چونکـــە 
بەگرانتر بەدەســـت دەگات، شیشەکەش 
بچێتەوە بۆ خواروی عێراق تێچوی زیاتر 
دەبێت، کارەباش نرخەکەی بەوشێوەیە 
دوو بەرامبەر بێت ئەوا بەتەواوی کێشەی 
مونافەسەمان بۆ دروست دەبێت، چونکە 
ھەر تۆنێک شیش ١٢٠ دۆالر ھەقی کارەبا 

دەکەوێت لەسەرمان".

 لەشاری سلێمانی حەوت کارگەی ئاسن 
بابەتەکانی  شـــیش و  بەرھەمھمھێنانـــی 
ئاســـن دروســـت دەکـــەن و دەیخەنـــە 
بازاڕەوەو بۆ شارەکانی خواروی عێراقی 

ڕەوانە دەکەن.

 عەزیز ســـەعید، بەڕێوەبەری گشـــتی 
وەبەرھێنانـــی ســـلێمانی بەڕۆژنامـــەی 
ڕاگەیانـــد  پیشەســـازی  و  بازرگانـــی 
"لەوەبەرھێنانی ســـلێمانی سێ کارگەی 
گـــەورە تۆمـــارە کە بەرھەمی شـــیش و 
پێداویستیەکانی ئاسن بەرھەم دەھێنن، 
توانای بەرھەمھێنانیان بەرزەو لەناوخۆو 

شارەکانی خواروی عێراق دەیفرۆشن".
 بەشێکی دیکەی کارگەکان کە بەرھەم 
ھێنانیـــان کەمەو بەکارگـــەی مامناوەند 
دەناسرێن لەشاری ســـلێمانی ژمارەیان 

چوار کارگەیەو بەرھەم ھێنانیان ھەیە.
 شـــێرزاد حسێن، لێپرســـراوی ھۆبەی 
گەشەپێدانی  لەبەڕێوەبەرایەتی  ھونەری 
بەڕۆژنامـــەی  ســـلێمانی  پیشەســـازی 
راگەیانـــد  پیشەســـازی  بازرگانـــی و 
کارگەی  چوار  "لەبەڕیوەبەرایەتیەکەمان 
ئاســـن تۆمارە، یەک دانەیان لەکەالرەو 
تانجەرۆی  لەناوچـــەی  دانەیـــان  ســـی 
ســـلیمانی کار دەکەن و شیشـــی سەقف 
بەرھـــەم دەھێنـــن،  توانیویانە بەرھەم 
ھێنان بۆ ناوخۆ دابین بکەن و لەگەڵیشیدا 
ھەناردەی بکەن بۆ شـــارەکانی دیکەی 

ناوەڕەست و خواروی عیراق".

ئا: زریان محەمەد

دروشـــمی  لەژێـــر  ســـلێمانی   لەشـــاری 
"ئابـــوری بەھێز دەوڵەتێکـــی  بەھێز بنیاد 
دەنێـــت"، بەچاودێری مەکتەبـــی ڕێکخراوە 
ژووری  بەسەرپەرشـــتی  دیموکراتیـــەکان و 
بازرگانی و پیشەسازی سلێمانی و سەندیکای 
ئابوریناسان و سەندیکای ژمێریاران و سەنتەری 
توێژینەوەی زانکۆی پۆلیتەکنیک و کۆمەڵێک 
ئابوری،  لەپســـپۆران و شـــارەزایانی بواری 

دیبەیتی ئابوری سلێمانی بەڕێوەچوو.

 لە دیبەیتەکەدا سیروان محەمەد، سەرۆکی 
ژووری بازرگانـــی و پیشەســـازی ســـلێمانی 
بەشـــداریکردو کێشـــەکانی بەردەم کەرتی 
بازرگانـــی و پیشەســـازی و کشـــتوکاڵی بۆ 
ئامادەبـــوان و بەرپرســـانی حکومی و حزبی 

خستەڕوو.
 ئەمـــەی خـــوارەوە پوختـــەی راپۆرتی 
ئامادەکراوی ژووری بازرگانی و پیشەســـازی 
ســـلێمانی کە لە دیبەیتەکەدا پێشکەشـــی 

بەرپرسانی یەکە ئیداریەکان کرا:

  بەڕیزان..  ژووری بازرگانی و پیشەســـازی 
سلێمانی نوێنەرایەتی ســـەرجەم ئەندامانی 
پیشەســـازان و  لەبازرگانـــان و  دەكات 
ھـــاوردەو  بەڵێنـــدەران و  وەبەرھێنـــەران و 
بازرگانییـــەكان  ژوورە  ھەنـــاردەكاران، 
كەرتی  رێكخراوەكانی  ڕێكخـــراوەی  چەتری 
تایبەتن، لـــەم پێنـــاوەدا ژووری بازرگانی و 
مینەبەری  كردۆتە  سلێیمانیمان  پیشەسازی 
گەیاندنـــی ئەو كێشـــەو گرفتانـــەی ڕۆژانە 
ڕووبـــەروی ئەندامـــان دەبێتـــەوە لەھەموو 
ســـێكتەرە جۆراو جۆرەكاندا. لێرەدا ئاماژە 
بەبەشێك لەو كێشـــەو گرفتانە دەكەین كە 
كاریگەری نەرێنیان لەســـەر كەرتی تایبەت 
ھەیەو ناھێڵێت ئـــەم كەرتە بەئەركی خۆی 
ھەڵبســـتێت لەگەشـــەی ئابـــووری ھەرێمی 

كوردستاندا:
 

 یەكەم: كێشەی کەرتی بازرگانی
١ . پێویســـتە ئیدارەی سلێمانی بەچاوێكی 
پڕ بایەخەوە بڕوانێتە شـــاری سلێمانی وەك 
دەروازەیەك بۆ پەخشـــكردنی ئەو كایانەی 
لەھەردوو دەروازەی نێودەوڵەتی باشـــماخ و 
پەروێزخانـــەوە ھاوردە دەكرێـــن بۆ ھەموو 
پارێزگاكانی عێراق. لەم پێناوەشدا پێویستە 
كۆمەڵێك ڕێـــكاری پێویســـت بگیرێتە بەر 
بۆ كارئاســـانی و چارەســـەری ئەو كێشانەی 
دروســـت دەبێـــت لەدەروازەكانـــدا لەكاتی 

ھاوردەی كاكاندا لەكەمترین ماوەدا.
٢.  جێبەجێ كردنی تـــەواوی پڕۆژەكانی 
شاری ٢٠٢٠ كە پانزە سێكتەر لەخۆ دەگرێت، 
ئەم پڕۆژانە گەشەیەكی ئابووری زۆر بەشاری 
سلێمانی دەبەخشێت و دەرفەتی كاركردن بۆ 
ژمارەیەكی زۆری ھاوتیان دەڕەخســـێنێت و 
ســـلێمانی  بەشـــاری  جـــوان  ســـیمایەكی 
دەبەخشێت، چونكە ئەم شارە بەستانداردی 
جیھانی ســـایت پالنی بۆ كراوە، لەئێستادا 
تەنھا پڕۆژەی گەنجینەكانی ئەم شارە تەواو 
بووە كە بەشـــێكی زۆر بجوكی پڕۆژەكەیە و 
شاری ســـلێمانی كردە خاوەنی گەورەترین 
پـــرۆژەی گەنجینەی ھاوچـــەرخ لەعێراقدا، 
ھیواخوازیـــن پەلە بكرێت لەجێبەجێ كردنی 

تەواوی پڕۆژەكانی تری شاری ٢٠٢٠.
 ٣. كەرتی تایبەت گەشـــەیەكی بەرچاوی 
بەخۆە بینیوە لەئێستادا سەدان براندو ھێمای 
 بازرگانی ناوخۆی دروست بوون، بەرھەم و كا
پێشكەشـــی بازاڕەكانی ھەرێمی كوردستان و 

عێراق دەكەن، چەندین بەرھەمیشمان ھەیە 
ھەنـــاردەی دەرەوەی عێراق دەكرێت، بەم 
بەداخەوە ئێســـتا ھێمای بازرگانی (العالمة 
التجاریة) بەجیا لەھەرێم و حكومەتی ناوەند 
تۆمار دەكرێـت، بەبێ ھەماھەنگی ھەردووال، 
ئـــەو ھێمایانـــەی لەھەرێمـــی كوردســـتان 
تۆماردەكرێـــن لەحكومەتـــی ناوەنـــد كاری 

پێناكرێت و بەپێچەوانەشەوە.
 ٤.  زیادكردنـــی باج لەســـەر كۆمپانیاو 
پیشەســـازو چاالكییە جۆراوجۆرەكان، بەبێ 
ڕەچاوكردنـــی بارودۆخی ئابـــووری ھەرێمی 
كوردستان، ئەم زیادكردنی باجە كاریگەری 
خراپی لەســـەر ھەمو ســـێكتەرەكان ھەیە. 
بۆ نمونە لەســـاڵی ٢٠٢١ وە تا ئێســـتا ٦١٥ 
كۆمپانیا لەشاری سلێمانی دامەزراوە بەپێی 
داتای ژوورەكەمان، لـــەو ماوەیەدا نزیكەی 
٥٠٠ كۆمپانیا پاكتاوكراوەو ھەڵوەشاوەتەوە. 
تریـــش  بەچاالكییەكانـــی  ســـەبارەت 
بەھەمانشـــێوەیە. كە ئەمـــەش ئاماژەیەكی 
خراپە پێویســـتە حكومەت دیراســـەی ئەو 
بارودۆخە بكات ئەم كێشانە چارەسەر بكات 

ئەو بارودۆخەیان دروستكردووە.
 

  دووەم: کێشەی كەرتی پیشەسازی
١/ شـــاری ســـلێمانی بەیەكێك لەشـــارە 
پیشەســـازییەكانی عێـــراق دادەنرێـــت كە 
زۆرێك لەپیشەســـازیە قورسەكان دەكەوێتە 
ئەم پارێزگایەوە وەك كارگەكانی چیمەنتۆ، 
ئاســـن، خشـــت، بۆری، دەرمـــان ،...... 
ئەمـــەش وا دەخوازێت كـــە بەڕێوەبەرایەتی 
بكرێت  پیشەسازی ســـلێمانی  گەشەپێدانی 
بەبەڕیوەبەرایەتییەكـــی گشـــتی بۆ ئەوەی 
زۆربـــەی كارەكانـــی كارگەكان لەســـنوری 

سلێمانیدا جێبەجێ بكرێت
٢/  پێویستە ئەو بەڕێوەبەرە گشتییانەی 
دادەنرێـــت بۆ بواری پیشەســـازی كەســـی 
ئەكادیمـــی و پســـپۆڕو شـــارەزابن لەبواری 
پیشەســـازییدا،  لەبەرئـــەوەی بەبڕیارێكی 
ھەڵـــە كەرتی پیشەســـازی زیانـــی زۆری 

بەردەكەوێت.
٣/  بوونی ڕۆتینیاتی زۆر بۆ دامەزراندنی 
كارگەو، ھـــاوردەی ئامێرو، گواســـتنەوەی 
خاوەندارێتـــی كارگـــە لەكەســـێكەوە بـــۆ 
كەســـێكی تر، "تقدیر حاجـــە" بۆ ھاوردەی 
كەرەستەی ســـەرەتایی.  ھەمو ئەم كارانە 
ڕۆتینیاتێكـــی زۆریان تێدایە كە كاری كارگە 
پەكدەخات، لەزۆربـــەی وتاندا بۆ ھاندانی 
خاوەن سەرمایەكان بۆ دامەزراندنی پڕۆژەی 
پیشەســـازی ھـــەر لەناو خـــودی ناوچەی 
پیشەسازییەكاندا ھەموو رێكارە كارگێڕیەكانی 

دامەزراندنی كارگەكان جێبەجێ دەكرێت.
٤/  ئەو كارگانـــەی دامەزراون و مۆڵەتیان 

ھەیە دەیانەوێـــت كارگەكەیان فراوان بكەن 
زەوییان ھەیە بـــەم ڕێگەیان پێنادرێت بۆ 
فراوانكردنی بەبیانووی زەوی كشتوكاڵییەوە، 
ئەمەش لەگەڵ بنەمای پشـــتگیری لەكەرتی 
پیشەســـازی ناگونجێت. ئەمە لەكاتێكدا بۆ 
زەوییە  ڕەگـــەزی  نیشـــتەجێبوون  پڕۆژەی 
كشتوكاڵییەكان دەگۆڕێت. لەكاتێكدا پڕۆژە 
پیشەسازییەكان سودو كەڵكی زۆری ھەیە بۆ 
پێشكەوتی ئابوری وت و ڕەخساندنی ھەلی 

كارو دابینكردنی پێداویستی بازاڕو ....
٥ /  نەبـــوون و تەرخـــان نەكردنـــی زەوی 
بۆ پـــڕۆژەی بچوك و مامناوەند لەســـنوری 
پارێـــزگای ســـلێمانی بـــۆ ئەو كەســـانەی 
خوازیاری دامەزراندنی پڕۆژەی پیشەسازین.

٦/  لەبەرامبـــەر لێخۆشـــبوونی گومرگی 
كە ١٪ كراوە بەســـفر، بـــەم بۆ ھاوردەی 
كەرەستەی سەرەتایی كارگەكان ئێستا ٣٪ 
پارە وەردەگیرێت بەناوی كرێی پشكنینەوە 
(اجور كشف)، ئەم بڕە پارەیە زۆر زیاترە و 
تێچـــووی بەرھەمـــەكان بەو ڕێژەیـــە زیاد 
ناتوانن  خۆماڵییـــەكان  بەرھەمـــە  دەكات و 
كێبڕكێی بەرھەمی ھاوردەی ھاوشێوە بكەن 
بەتایبەتی لەئێســـتادا كە گومرگی بەرھەمە 

ھاوردەكراوەكانیان كەمكردۆتەوە.
٧/  پیشەســـازانی ھەرێمی كوردســـتان 
ســـودمەند ببن لەو قەرزە پیشەســـازییەی 
كـــە حكومەتـــی ناوەندە تەرخانـــی دەكات 
پیشەســـازان و  پشـــتگیری  ھـــاوكاری و  بۆ 

پیشەوەران.

٨/  كارئاســـانی بكرێت بۆ  ئەو كارگانەی 
لەھەرێمـــی كوردســـتان  بەرھەمدەھێنن بۆ 
بەبازاڕكردنی بەرھەمەكانیان بۆ پارێزگاكانی 
ناوەڕاســـت و باشـــوری عێراق. ھەماھەنگی 
بكرێت لەنێوان ھەردوو وەزارەتی پیشەسازی 
عێـــراق وەزەراتـــی بازرگانی و پیشەســـازی 
ھەرێمی كوردستان بۆ نەھێشتنی بەربەست 
لەناردنـــی بەرھەمـــەكان بـــۆ پارێزگاكانی 

ناوەڕاست و باشوری عێراق.
 ٩/  نەبوونی باركۆد بۆ بەرھەمی ناوخۆیی، 
كە لەكاتی ھەناردەكردندا كێشەو گرفتیان بۆ 

دروست دەبێت.
رســـومات و  نرخـــی  گرانـــی    /١٠
رســـوماتی  بەتایبەتی  خزمەتگوزارییـــەكان 
كارەبای بازرگانی و پیشەســـازی كە ئیســـتا 
نرخـــی یەك یەكـــە ١٤٥ دینـــارە، بەراورد 
بەحكومەتـــی عێراقی زۆر بەرزە كە نرخی ١ 

یەكەی كارەبا ٦٠ دینارە.
 ١١ / دابین نەكردنی ســـوتەمەنی بۆ ئەو 
كارگانـــەی بۆ بەرھەمھێنانیان پێویســـتیان 
بەجۆرەكانی سووتەمەنییە، وەك لەپێشتردا 
لەالیەن حكومەتـــەوە بەنرخی ھاندان بۆیان 
دابیندەكـــرا. بەتایبەتـــی نانەواخانـــەكان و 
فڕنەكانـــی ســـەمون و ھاوشـــێوەكانی ئەم 
چاالكییانە لەپێناو سەقامگیری نرخەكانیان 

پێویستە ئەو ھاوكاریانە بكرێن.
١٢/  ڕێگـــە نـــەدان بەدانانـــی تابلـــۆی 
ریكالمی بۆ كارگەكان لەالیەن شارەوانییەوە 
بەتایبەتـــی ئـــەو كارگانەی كە پیشـــەین و 
بچوكن پێویستیان بەپشـــتیگری و ھاوكاری 

زیاتری حكومەتە.
١٣/  داواکاریـــن وەزارەتـــی پالندانـــان 
ھەڵبســـتێت بەئەرکی سەرشـــانی خۆی بۆ 
بازاڕ،  خۆماڵـــی و  بەرھەمـــی  رێکخســـتنی 
ھەروەکـــو لەوتـــان وەزارەتـــی پالندانان 
بەپێی پێوســـتی بازاڕ مۆڵـــەت بەکۆمپانیا و 
کارگـــەکان دەدات. بـــو نمونـــه لھپاریزگای 
ســـلێمانی مۆڵھتی ٢٢ بیست و دوو كارگەی 
ئاو دراوه كه لھئیســـتادا زۆربھیان داخراون، 
ئەمەش زیانێکی گەورەیە بۆ کەرتی تایبەت و 
حکومەتـــی ھەرێمی کورســـتان و بوژانەوەی 
ئابـــوری وتمان، لەکاتێکدا ئەو ســـەرمایە 
زۆرە ئەکرێت لەچەندین بواری پیشەســـازیدا 
وەبەرھێنانـــی پێبکرێـــت و ھەلـــی کار بـــۆ 
ھاوتیان و گەنجان بڕەخســـێت، قورساییش 
لەســـەر حکومەتی ھەرێمی کوردستان کەم 

بکرێتەوە.
 ١٤/  یاســـای ٢٠ی عێراقـــی وەك خۆی 
لەھەرێمـــی كوردســـتان جێبەجـــێ بكرێت، 
بەداخـــەوە چەنـــد بڕگەیەكی ئەم یاســـایە 
لەھەرێمـــی كوردســـتان كاری پێناكرێـــت، 
بەتایبەتـــی ئەو بڕگەیەی كـــە ڕێگە دەدات 

بـــە بەكارھێنانـــی زەوی كشـــتوكاڵی بـــۆ 
پـــڕۆژەی پیشەســـازی بەڕەزامەندی الیەنە 

پەیوەندیدارەكان.
١٥/  داواکارین کاربكرێت بەیاسای عێراقی 
تایبەت بەھەناردەکردن لەوەزارەتی بازرگانی 
القطــــاع الخاص)  عێراقی (دائــــرة تطویر 
بۆ ھـــاوکاری کردنی ئـــەو کۆمپانیانەی کە 

بەرھەمەکانیان ھەناردە دەکەن.
 ١٦/  كرێی خزمەتگوزاری لەدەستەوە بۆ 
مۆڵەتی وەبەرھێنییـــەكان دادەنرێت كە ١٪ 

تێچووی پڕۆژەكەیە ئەمە لەعێراق نییە.
١٧/  سســـتی بەڕێوەچوونـــی مامەڵەی 
بەخشـــینی گومرگـــی كە زیـــاد لەمانگێكی 
پێدەچێت و چەند لیژنەیەك چێك دەكاتەوە 
لە ھەولێرو ســـلێمانی بكرێت بە یەك لیژنە. 
كارەكان لەكەمترین ماوەدا جێبەجێ بكەن.

 ١٨/  نرخـــی ھانـــدراوی كرێ زۆر زیادی 
كردوە ئەمەش كاریگەری دەبێت و وەبەرھێنان 
كەم دەبێتەوە، پێشـــتر لە١٪ بوو ئێســـتا 

زیادی كردووە بۆ ٧٪.
١٩/ . كێشـــەی ڕەزامەنـــدی وەزارەتـــی 
كـــە  ســـنورەكان  لەســـەر  تەندروســـتی 
رێنماییەكانیـــان بـــۆ بازرگانانـــەو جیاوازی 
ناكەن لەنێـــوان بازرگان و خاوەن كارگەكان، 
پێویســـتی  قورســـەو  زۆر  مامەڵەكانیـــان 
بە"تصدیــــق"ی ژووری بازرگانـــی بیانـــی و 
وەزارەتـــی  باڵوێزخانـــەو  كونســـوڵگەری و 

دەرەکی ھەیە.
 ٢٠/  كاربكرێـــت بـــۆ جێبەجـــی كردنی 
(قانون حمایە المنتجـــات العراقیە رقم ١١)

ی ســـاڵی ٢٠١٠ لەسەرتاســـەری ھەرێمـــی 
كوردستان و عێراقدا.

 سێیەم: كێشەی كەرتی كشتوكاڵی:
١/  دابین نەكردنی بەشـــێك لەو سەمادی 
یۆریایەی لە(شركە عامە لالسمدە الكمیائیە) 
لەبەســـرە بەرھەمدەھێندرێت بۆ جوتیارانی 
كوردســـتان بەو نرخەی كە بـــۆ جوتیارانی 
عێـــراق دابین دەكرێت كـــە بریتییە لە ٤٥٠ 
ھەزار دینار بۆ ھەر تەنێك. بەھۆی ئەم دابین 
كوردســـتان  ھەرێمی  نەكردنەوە جوتیارانی 
لەبازاڕەكانـــدا بۆ ھەر تەنێـــك بەزیاتر لە ١ 

ملیۆن دینار دەستیان دەكەوێت.
٢/  ھەماھەنگی ھەبێـــت لەنێوان ھەرێم و 
حكومەتی ناوەندا بۆ تـــەواوكاری بەرھەمی 
میوەو ســـەوزەی ناوخۆیی لەنێوان ھەرێم و 
ناوەنددا. واتە تا بەرھەمی ناوخۆیی ھەبێت 

بەرھەمی دەرەكی ھاوردە نەكرێت.
٣/  البردنی رســـوماتی گومرگی لەســـەر 
ئامێرو پێداویستی كشـــتوكاڵی بەمەبەستی 
بەرھەمـــە  تێچوونـــی  كەمبوونـــەوەی 

ناوخۆییەكان.
٤/  دابینكردنـــی ڤاكســـین و دەرمـــان و 
پێداویستییەكانی ئاژەڵی و پەلەوەری لەالیەن 
جیھانیەوە،  باوەڕپێكراوی  سەرچاوەی  یەك 
لەئێستادا ئەوە بەدیدەكرێـت كە ڤاكسینەكان 
كاریگەریان نیە، بەردەوام پەتاو نەخۆشـــی 
پەلـــەوەری و ئاژەڵی بودەبێتـــەوەو زیانی 
زۆری بەســـێكتەری كشـــتوكاڵی گەیاندوە. 
پێشـــنیار دەكەیـــن ئـــەم بابەتـــە لەالیەن 
ھەرێم و  كشـــتوكاڵی  بازرگانی و  وەزارەتـــی 

ناوەندەوە ڕێكبخرێت.
٥/ ئاســـانكاری بكرێـت بۆ ھەناردەكردنی 
بەتایبەتی (بڕوانامەی  بەرھەمی كشتوكاڵی 
تەندروستی) كە لەئێستادا تەنھا لەبەغدادی 
پایتەخت دەكرێت، كاربكرێت ئەو بڕوانامەیە 
وەك  بكرێـــت  كوردســـتانەوە  لەھەرێمـــی 
كارئاســـانییەك بـــۆ ھەنـــاردەی بەرھەمی 

كشتوكاڵی.

ئابوری گشتی پیشەسازی

 "ئابوری بەھێز دەوڵەتی بەھێز بنیاد دەنێت" کارگەکانی ئاسن لەشاری سلێمانی خواستی بازاڕ پڕ دەکەنەوە
كێشەكانی كەرتەکانی بازرگانی و پیشەسازی و كشتوكاڵی لەدیدی ژوورەوە

 لەشاری 
سلێمانی حەوت 
کارگەی ئاسن 

بەرھەمھمھێنانی 
شیش و بابەتەکانی 

ئاسن دروست 
دەکەن و دەیخەنە 

بازاڕەوەو بۆ 
شارەکانی خواروی 

عێراقی ڕەوانە 
شاری سلێمانی دەکەن

یەكێكە لەشارە 
پیشەسازییەكانی عێراق 

ئەمە وا دەخوازێت 
بەڕێوەبەرایەتی 

گەشەپێدانی پیشەسازی 
سلێمانی بكرێت بە 
بەڕێوەبەرایەتییەكی 

گشتی

(١٧) چوار  شەممە ٢٠٢٢/٨/١٠ (١٧) چوار  شەممە ٢٠٢٢/٨/١٠

   لەڕوی پشتیوانیکرد�انەوە حکومەت نەیتوانیوە پشتیوانی تەواومان بکات زۆرجار گرفت بۆ کارگەکان دروست دەکەن

 دیبەیتی ئابوری لەسلێ�نی



ئا: وەسفی خەلیل

دوای دوو قەیرانــــی خۆراکــــی جیھانی 
نەخوشــــی  بوبونــــەوەی  لەئەنجامــــی 
کۆرۆناو چەنگی نێوان روسیاو ئوکرانیاو 
لەڕوانگەی ھەســــتکردن بە بەرپرسیاتی 
پیشەسازی  بازرگانی و  ژووری  مێژوویی، 
سلێمانی کۆبونەوەیەکی تایبەت بەگەنمی 

ناوخی ساز کرد.

کۆبونەوەکــــە بەئامادەبونــــی چەندین 
الیەنــــی پەیوەندیدار ســــاز کــــرا، وەک 
لەئەنجومەنی  ئابــــوری  لیژنەی  ئەندامی 
نوێنەرانــــی عێراق و نوێنــــەری وەزارەتی 
بازرگانــــی و  وەزارەتــــی  کشــــتوکاڵ و 
ئەنجومەنــــی  نوێنــــەری  پیشەســــازی و 
بەڕێوەبــــەری  ســــلێمانی،  پارێــــزگای 
بەڕێوەبەری  دانەوێڵــــە،  دروســــتکراوی 
چاودێری بازرگانی سلێمانی و جوتیارێکی 
نمونەیی بواری گەنم و دکتورێک لەکۆلیژی 
کشــــتوکاڵی زانکۆی ســــلێمانی، خاوەن 
دوو کۆمپانیــــای دروســــت کردنی ئاردو 
بەڕێوەبەڕی ســــایلۆی ســــلێمانی و چەند 

جوتیارێکی نمونەیی و شارەزا.
 سەرەتا ســــیروان محەمەد، سەرۆکی 
ژووری بازرگانی و پیشەسازی بەخیرھاتنی 
میوانــــەکان کرا، دوای ئــــەوە ئەجندەی 
کۆبونەوەکە خرایەڕو کە بریتی بوو لەدوو 
تەوەرە، کواڵتی گەنمی ناوخۆ (بڕشتی و 

بەپێزی)و چۆنیەتی بەبازاڕ کردنی.
پوختــــەی  خــــوارەوە  ئەمــــەی   

کۆبونەوەکەیە:

لەتەوەری یەکەم دکتور عیماد مەحمود 
غالــــب تیشــــکی خســــتە ســــەر جۆری 
ئــــەو بنەتۆوانە کە لەالیــــەن جوتیارانی 
بەنیگەرانییەوە  بەکاردێت،  کوردســــتان 
باســــی نەگوجاندنــــی ئــــەو بنەتۆوانەی 
کــــرد لەبەرئەوەی بەبێ ئاگارداری الیەنە 
پەیوەندیدارەکان دێنە کوردســــتان، بێ 
ئــــەوەی بەتاقیکردنــــەوەی توێژینەوەدا 
جوتیاران.  دەســــتی  دەگاتە  تێپەڕێــــن 
ئــــەوەی کوالێتی  ئەمەش بوەتە مایەی 
گەنمەکە باش نەبێت و بڕشتی کەم بێت. 
باسیشــــی لەوە کرد ئەوان خاوەن چەند 
خۆیانن،  دروستکراوی  بنەتۆوی  جۆرێک 
بەم لەبەرئەوەی ھەماھەنگی نیە لەنێوان 
کۆلیژەکەیان و وەزارەتی کشتوکاڵ، بۆیە 
تا ئیستا کاری لەسەر نەکراوە. ھەروەھا 
باسی لەکەمکوڕی لەپێداوستی زیادکردنی 
بەرھەم کرد، وەکو ئامێری پیشــــکەوتوو 

نەبونی رێنمایی بۆ جوتیاران.  

شــــێخ عمر، بازرگانی ئــــاردو خاوەن 
کارگــــەی ئــــارد، باســــی گرفتەکانــــی 
ھاوردەکردنی پێداویســــتی کشــــتوکاڵی 
کرد، کــــە وایکردوە کاریگــــەری خراپی 
لەســــەر بــــڕی بەرھەمھێنــــان و کوالێتی 

گەنمەکەش ھەبێت.   
 حســــێن محەمەد کەریم، بەڕێوەبەری 
گشــــتی کشــــتوکاڵ لەوەزارەت باســــی 
کــــرد  وەزارەت  لەدەستپێشــــخەری 
سەبارەت بەدانانی پالنێک بۆ وەرگرتنی 
ئەو گەنمــــە زیادەیەی لەالیەن وەزارەتی 
کشتوکاڵی عێراق وەرنەگیرا، بۆ ئەوەی 
لەڕێی دوو کۆمپانیای ناوخۆ وەربگیرێ. 
باسی لەوەش کرد بۆ دروستکردنی ئاردو 
بەشیوەیەک  کردنی  بەپیشەســــازیی  بۆ 
کار بکرێــــت تا جوتیارانــــان زەرەرمەند 
نەبن، ھەرچەندە ئەم پرۆســــەیە بەھۆی 

ســــەرکەوتوو  ئێســــتا  تا  وشکەســــاڵی 
نەبووە. 

نەوزاد شێخ کامیل، بەڕێوەبەری گشتی 
لەوەزارەتی بازرگانی تیشکی خستە سەر 
پەیوەنــــدی نێوان وەزارەتــــی بازرگانی 
ھەرێــــم و عێراق و رایگەیانــــد ئەوان تەنھا 
بەرنامــــەی وەزارەتــــی بازرگانی عێراق 
بەوەرگرتنی  سەبارەت  دەکەن  جێبەجێ 
گەنمــــی جوتیاران بەبــــڕو جۆری گەنم و 
نرخــــی پلەکانــــی. ئامــــاژەی بــــەوەش 
کرد لەبــــەر کەمی بەرھەمی ئەمســــاڵ، 
پێشنیاری ئەوە دەکەین گەنم لەدەرەوە 
ھاوردە بکرێــــت لەالیەن کەرتی تایبەت و 

لەکارگەکانی خۆمان بکرێتە ئارد.

جوتیاری نمونەیی شێخ جەمال لەچەند 
ئاڕاســــتەی  روویەکەوە ســــکای خۆی 
الیەنــــە پەیوەندیدارەکان کرد، بەتایبەت 
لەڕووی جۆری بنەتۆو رێنمایی نەکردنی 
جوتیــــاران بــــۆ چۆنیەتــــی ئیدارەدانی 
کێڵگەکەی. باسیشــــی لەخراپی گەنمی 
ناوخۆ کرد لــــەڕووی بێ پێزی و جەختی 
کرد لــــەوەی بنەتۆوی گەنمــــی دەرەوە 
بێ کەڵکــــە. ئاماژەی بوەش کرد گەنمی 
خۆمان زۆ ئەدورێتەوە ئەمە ئەبێتە ھۆی 

خراپی ئاردەکەی.

بەڕێوەبــــەری  محەمــــەد،  نەســــرین 
دروســــتکراوی دانەویڵــــە زیاتر باســــی 
لەخراپی ئەو گەنمە کرد کە وەریدەگرن، 
بەوپێیــــەی ڕێژەی گلۆتینــــی زور نزمە، 
ئەم گەنمە بەڕێنمایی وەزارەتی بازرگانی 
عێــــراق وەردەگیــــرێ. دوپاتــــی کردوە 
ئــــەو گەنمــــەی وەریدەگرن بەســــەوزی 
بــــۆ  کێشــــە  ئەمەیــــش  وەردەگیــــرێ، 
ئاردەکەی دروست ئەکات، لەکاتێکدا بۆ 
ئــــەوەی گەنمی خۆمان بەکاربێت دەبێت 
لە٦٠٪ی تێکەڵ بکرێــــت لەگەڵ گەنمی 
دەرەوە تا گلۆتینی بەرز بێت. زۆر گلەیی 
لەوەزارەتی بازرگانی ناوەندی کرد لەبەر 
پشتگوێ خســــتنی داواکاری ھاوتیان، 
داوایشیکرد نوێنەرانی کوردستان لەبەغدا 
کار بکــــەن لەســــەر چارەســــەر کردنی 
کێشــــەکانمان. ھەروەھا لەڕێی وزارەتی 
بازرگانی عێــــراق گەنمی دەرەوە ھاوردە 
بکــــەن و لەئاشــــەکانمان بکرێتــــە ئارد، 
جەختیشی کرد لەسەر ئەوەی زیاتر لە٤٠ 
مادە بەکاردێت بۆ ئەو ئاردەی لەدەرەوە 
دێت و ئاماژەی بە پێویســــتی چاودیری 

کردنی ئاردی ھاوردە کرد. 
رێبــــوار ئەحمــــەد، ئەندامــــی لیژنەی 
کشــــتوکاڵی ئەنجومەنی پارێزگا باســــی 
لەپێکھێنانی لیژنەیەک کرد لەسەر ئاستی 
پارێزگای سلێمانی بەمەبەستی بشکنینی 
کوالێتــــی ئــــاردی ھاوردە کــــە زۆر جار 
باسی ئەوە ئەکرێ مادەی ژەھراوی تێدا 
تاقیگەیەکی  ئێستا  بەم  بەکارھێنراوە، 
باوەڕپێکراوی بێالیەنیان پەیدا نەکردووەو 
باسی لەوە کرد لەئایندەیەکی نزیک ئەو 
کارە ئەنجام ئەدەن و بۆیان دەردەکەوێ 
راســــتی و دروستی ئەو قسەیە، ئەو کاتە 
پەڕاشــــکاوی ئاگاداری خەڵــــک و الیەنە 
پەیوەندیدارەکان ئەکەن لەباشی و خراپی 

ئاردی ھاوردە. 
کامــــەران وریا، بەڕێوەبەری ســــایلۆی 
ســــلێمانی جەختی لەســــەر ئــــەوە کرد 
کردنی  دابین  کێشــــەی  بەرپرسیاریەتی 
ئارد لەسەر حکومەتە. ھەروەھا ئاماژەی 
کرد بەوەی گەنمی ناوخۆ کێشــــەی نیەو 

باســــی ئەوەی کرد رۆڵی ســــایلۆ تەنھا 
عەمبارکردنی ئــــاردە. ھەروەھا ئاماژەی 
بەکێشــــەی نەخوشــــیەکانی گەنمی کرد 
بەتایبەت ســــن و کیسەڵە، ھۆکارەکەشی 
گەڕانــــدەوە بۆ کەمترخەمــــی وەزارەتی 

کشتوکاڵ.
زاھیر زانا، نوێنەری کۆمپانیای قەیوان، 
ئاماژەی بەوە کرد ئەوان لەبری بەشــــی 
ئــــاردی بایەعی کار ناکەن جەختیشــــی 
کردوە ئێمە مەبەســــتمان نییە دەســــت 
بەســــەر بازاڕ بگرین، بەڵکو تەواکەریی 
ئەوانین.  باســــی لەبەرنامەی داھاتووی 
خۆیــــان کرد کە خزمەتێکی باش دەکەن 
لەم  ھــــەر  بەجوتیــــاران،  بەشــــارەکەو 
ساڵەوە بنەتۆویان دابەش کردوە بەسەر 
ھەندێ جوتیار بەمەبەســــتی وەرگرتنی 
بەرھەمەکەیان سەرکەوتوو بووە. ھەروھا 
ئامــــاژەی بەوە کــــرد گەنمی باشــــورو 
ناوەڕاســــت باشــــترە لەگەنمــــی خۆمان 
تەکنەلۆجیای  بەکارھێنانی  ھکارەکەشی 

تازەیە بۆ ئاودان. 
ســــۆران غەفور، بەڕێوەبەری چاودێری 
ئامــــاژەی بەوە  بازرگانــــی ســــلێمانی، 
کرد ســــەرەتای ســــەرھەڵدانی کێشەی 
بەبازاڕکردن ئەگەڕێتــــەوە بۆ وەرگرتنی 
لەگەنمی ھەرێمی  ڕێژەیەکی دیاریکــــراو 
کوردستان لەالیەن حکومەتی ناوەندەوە، 
بازرگانەکانی  لەالیــــەن  وایکرد  ئەمەیش 
ناوەڕاســــت و خــــوارووی عێــــراق گەنمە 

زیادەکە بکڕدرێت و لەســــایلۆکانی باشور 
رادەست بکرێت. لەالیەکی ترەوە گرنگی 
دا بەئاردی ناوخو بۆ ئەوەی ھانا نەبەین 
بۆ ھــــاوردە کردنــــی ئــــاردی دەرەکی، 
ئەویــــش بەخســــتنەگەڕی کارگەکانــــی 
ئاشی ناوخۆ. ھەروەھا ئاماژەی بەنزمی 
کوالێتی بەرھەمی ناوخۆ کرد، ئەویشــــی 
گەڕانــــدەوە بۆ کەمترخەمــــی جوتیاری 
خۆمان و داوای کرد گەشــــە بەھوشیاری 
کشتوکاڵی لەناو جوتیاران بدرێت لەالیەن 
فەرمانگەکانی وەزارەتی کشــــتوکاڵەوە. 
ھەروەھــــا داوای دابەش کردنی دەرمانی 
کۆرو سن و کیسەڵەی کرد بۆ ڕیگە گرتن 
لەم نەخۆشــــیانە کــــە زیانێکی گەورەی 

لەکوالێتی گەنمی ناوخۆ داوە.

ئەندامی  رەشــــید،  د.بڕیار  لەکۆتاییدا 
پشەســــازی  ئابــــوری و  ئەنجومەنــــی 
ئەنجومەنــــی نوێنەرانــــی عێراق باســــی 
لەکارو چاالکییەکانی خۆی کرد لەلیژنەی 
ئابوری و بازرگانی و پیشەسازی پەرلەمانی 
عێراق بەمەبەســــتی چارەســــەر کردنی 
کێشە ئابورییەکانی فەرمانگەکانی ھەرێم 
لەگــــەڵ حکومەتــــی ناوەنــــدو ئامادەیی 
خۆی دەربڕی بۆ گەیاندنی کێشــــەکانی 
بەبازاڕکردنــــی گەنمــــی ھەرێــــم لەگەڵ 
حکومەتــــی ناوەند بۆ ئەوەی پەیامەکان 

وەکو خۆی بگات. 

١/ دابینکردنــــی بنەتــــۆوی گونجــــاو 
لەگەڵ کەشی خۆمان. 

٢/ ھەماھەنگــــی نێــــوان وەزارەتــــی 
کشــــتوکاڵ و زانکــــوکان بەمەبەســــتی 
ســــوودوەرگرتن لەو بنەتۆوەی لەالیەن 

توێژەرانی زانکۆ بەرھەمدەھێنرێت.
بــــۆ  ٣/ رێنماییکردنــــی جوتیــــاران 
زانســــتیەکان  ڕێگــــە  پەیڕەوکردنــــی 
لەچاندنی گەنم بەمەســــتی زیادکردنی 

بڕشتی بەرھەمەکەیان.
٤/ دانانــــی رێگەچــــارەی گونجاو بۆ 

بەبازاڕکردنی گەنمی ناوخۆ.
٥/ بەرزکردنــــەوەی ئاســــتی کوالێتی 
بەرھەمی ناوخــــۆ لەڕێی بەرزکردنەوەی 
رێژەی گیلوتینەکەی بۆ ئەوەی لەکاتی 
دابــــەش کردن ئاردی بایەعی بەســــەر 
ھاوتــــی بۆ پێویســــتی ڕۆژانەی خۆی 

بەکاربھێنێت نەک وەکو ئالیک. 
٦/ بەمەبەستی بەدەستھێنانی گەنمی 
پلە یــــەک حکومەت نرخی بەرزتری بۆ 

دیاریبکات بۆھاندانی جوتیاران.  
٧/ حکومەت ســــانەو لەکاتی خۆیدا 
قڕکەری کوێرو ســــن و کیسەڵە دابەش 
بکات بەسەر جوتیاران بۆ لەناوبردنیان، 
کە ئەمەیش یەکێکە لەھۆکاری دابەزینی 

کوالێتی گەنم.
نوێنەرانی  لەڕێــــی  ھەوڵبدرێــــت   /٨
کوردســــتان لەبەغدا ھەماھەنگی باشتر 
دروست بکرێت لەنێوان بەڕێوەبەرایەتی 
دروستکراوی گەنم لەکوردستان لەگەڵ 
حکومەتــــی  کشــــتوکاڵی  وەزارەتــــی 

ناوەند.
٩/ لەبەر وشکەساڵی بەرھەمی گەنمی 

ئەمســــاڵ کەم بوو، پێشنیار کرا رێگە 
بدرێت گەنم لــــەدەرەوە لەالیەن کەرتی 
تایبــــەت ھاوردە بکرێــــت، ئارد ھاوردە 
نەکرێت بۆ زیاتــــر دڵنیابوون لەجۆری 

ئاردەکە لەڕووی تەندروستیەوە.
١٠/ لیژنەیەک بۆ پشــــکنینی بنەتۆو 
پێکبھێنرێت بەمەبەســــتی پشــــکنینی 
بنەتۆو، کە ئەم لیژنەیە لەھەولیر ھەیە، 

بەم لەسلیمانی نییە.
وەزارەتــــی  بەسەرپەرشــــتی   /١١
کشــــتوکاڵ ھەوڵبدرێت جگــــە لەو دوو 
کۆمپانیا رێگەپێدراوەی بۆ سوودوەرگرتن 
لەگەنمی ناوخۆ، کۆمپانیاکانی تر سوود 
وەربگــــرن چ لەوەرگرتنی گەنمی ناوخۆ 
یان ھاوردە کردنــــی لەکاتی کەمبوونی 

گەنمی ناوخۆ.
بــــۆ  بدۆزرێتــــەوە  ڕێگەچــــارە   /١٢
دابینکردنی پەینــــی کیمیاوی بەنرخی 
گونجــــاو یــــان داوا بکرێــــت پشــــکی 
جوتیاری خۆمــــان دابین بکرێت لەوەی 
لەکۆمپانیــــای دروســــتکردنێکی پەینی 

کیمیاوی پارێزگای بەسرە. 
١٣/ رێگەبدرێــــت کێبڕکێ دروســــت 
بکرێت لەنێوان ئەو کۆمپانیانەی پەیین 
لــــەدەرەوە دەھێنن نــــەک تەنھا ڕێگە 
بدرێت بەکۆمپانیایەکــــی دیاریکراو، تا 
بەو شێوەیە نرخی پەیین ھەرزان بێت.
الیەنــــە  بــــەوردی  داواکــــرا   /١٤
لەدوای  بەشــــداربووەکانی کۆبونەوەکە 
بۆچون و  ڕاو  ھەریەکــــە  کۆبونەوەکــــە 
سەرنجی خۆی بنوسێت بۆ بەدواداچون 
لەچارەســــەر کردنی کیشەکانی گەنمی 

ناوخۆ.

کێشەکانی گەنمی ناوخۆو رێگەچارەکانی
گرنگترین ڕاسپاردەکانی کۆبوونەوەی 
تایبەت بەگرفتەکانی گەنمی ناوخۆ

گەنم (١٧) چوار  شەممە ٢٠٢٢/٨/١٠گەنم (١٧) چوار  شەممە ٢٠٢٢/٨/١٠

گفتوگۆی الیەنە پەیوەندیدارەکان لەژووری بازرگانی و پیشەسازی سلێمانی

  گەشەی کشتوکاڵ و شێوازی گەنم چاندن  پێویستی بەپەیڕەو کردنی شیوازێکی زانستی و سەردەمیانەیە



ئا: زریان محەمەد

ســـلێمانی و  پارێـــزگای  لەســـنوری 
ڕاپەڕیـــن  لەئیـــدارەی  بەدیاریکـــراوی 
(رانیە) دوو کارگەی دروستکردنی دەرگا 
کار دەکـــەن و بەرھەمەکانیـــان دەخەنە 
بازاڕەوەو لەناوخۆدا ســـاغی دەکەنەوەو 
بەشێکی زۆریش لەبەرھەم ھێنانی دەرگا 

ھەناردەی وتانی عەرەبی دەکەن.

محەمەد حســـێن، خاوەنـــی کارگەی 
ڕێبەر ڕەسوڵ بۆ دروستکردنی دەرگای 
"بازرگانی و  بەڕۆژنامـــەی  کۆمپۆزێـــت 
پیشەســـازی" راگەیاند "کارگەی ڕێبەر 
بـــۆ دروســـتکردنی دەرگای  ڕەســـوڵ 
کۆمپۆزێت لەساڵی (٢٠١٤)وە دامەزراوە 
لەڕانیە  راپەڕیـــن  ئیدارەی  لەســـنوری 
توانیومانـــە  دەکات و  کار  بـــەردەوام 
بەرھـــەم ھێنـــان بەشـــێوەیەکی باش 

ئەنجام بدەین".
ڕاشـــیگەیاند "لەکارگەکەماندا  دەرگای 
پالســـتیک بەرھەم دەھێنیـــن و  بێجگە 
لەدەرگا   فـــووم و  چوارچێوەی دەرگاو 
 کەپـــی دەرگاو  پەنـــاڵ و پالســـتیکی و 
 دروســـت دەکەین و  بۆ ھەمـــوو عێراق و 
کەنداوو  سعودیەو  کوێت و عمان و  االردن و 
دەکەین  ھەنـــاردەی  ئیمارات   میســـرو 

بەشێوەیەکی کوالێتی بەرزو گونجاو کە 
 گرێنتی پێنج ساڵی ھەیە".

کارگەکەیـــان  بەوەشـــدا   ئامـــاژەی 
بۆ  لەھەوڵدابن  بـــەردەوام  توانیویەتی، 
بەرەو پێش بردنی نەخش و کوالێتی بەرز 
کە تا ئێســـتا بەرھەمەکانیان گلەییان 
ھاوتیان و  لەالیـــەن  نەبووەو  لەســـەر 
پێشوازی  کۆمپانیاکانەوە  خاوەنکاران و 
باشی لەسەرە، ھەر ئەمەش وایکردووە 
کوالێتی  بەشیوەیەکی  ھەناردەکردنمان 
بەرز بۆ وتانی عەرەبی بەردەوام بێت.
بەرھەمـــە  دەســـتکەوتنی  لەبـــارەی 
"کەرەسەی  وتی  کارگەکەیان  سەرەتای 
خـــاوو ســـەرەتایی لەئێـــران و  تورکیاو 
 روســـیاو  کۆریاو  چین و  بەرازیل  ھاوردە 
دەکەین، پاشـــان لەکارگەکەی خۆماندا 
دەرگاو  بەرھەمـــی  پێدەکەیـــن و  کاری 

پێداویستیەکانی لێبەرھەم دەھێنین".

 لەکارگەکـــەدا زیاد لـــە٢٠٠ کەس کار 
دەکات  کە توانیویانە دەرفەتی کارکردن 
لەناوچەکەدا بڕەخســـێنن، بۆ گەنجان و 
ئەو کەسانەی بێکارن، محەمەد حسێن 
وتـــی "پێویســـتە حکومەتـــی ھەرێمی 
کوردستان پشتیوانی تەواوی کارەکانمان 
بکات و ھاندەرمان بێت بۆ پێشخســـتنی 

کارەکانمان نەک ڕێگریمان لێبکات، کە 
لەئێســـتادا حکومەت لەجیاتی ھاوکاری 
لەھەوڵدایـــە بەخشـــینی گومرگی ھەر 
نەھێڵێـــت لەجیاتی ئـــەوەی ھاوکاری 
کارگەکان بکات، بەمەش ئێمە ناتوانین 
لەبازاڕدا کێبڕکێی بەرھەمی ھاوردەکراو 
کەم  بەرھەمەکانمان  کوالێتـــی  بکەین و 
بکەینەوە تـــا کێبڕکێ بکەیـــن لەگەل 
بەرھەمـــی والتانـــی دیکـــە، بەمـــەش 
ھاوتیان لەڕوی کوالێتی باشەوە توشی 

زیان دەبن".

داوش دەکـــەن حکومەتـــی ھەریـــم 
کار بـــکات بـــۆ کەمکردنـــەوەی ڕۆتین 
لەفەرمانگـــە حکومیەکان و بەخشـــینی 
کارگەکانیان  پێداویستیەکانی  بۆ   ٪١٠٠

کاتێک ھاوردەی دەکەین.
توانـــا محەمـــەد، خاوەنـــی کارگەی 
سامرەند بۆ دروستکردنی دەرگا لەڕانیە 
پیشەســـازی  بازرگانی و  بەڕۆژنامـــەی 
بـــۆ  ســـامرەند  "کارگـــەی  ڕاگەیانـــد 
دروســـتکردنی دەرگای کۆمپۆزت ساڵی 
٢٠١٨ دامـــەزراوە،  دەرگای کۆمپـــۆزت 
پالســـتیک  لەتەختەو  پێکھاتـــووە  که 
،تەنھـــا دەرگا دروســـت دەکەیـــن و بۆ 
عێراق  بەھەموو  ساغکردنەوەی  پشـــت 
دەبەســـتین لەگەڵیدا  کوەیت و سعودیەو 

ئوردن و دەرگاکانمان لەڕووی کوالێتیەوە 
کێبڕکێی بەرھەمـــی ھاوردەکراو دەکات 
 لەڕووی دیزاینەوە پێشـــەنگین و گرنگی 
بەرھەمی  ھاوتیان  پێدەدەین،  تەواوی 
ئێمەیان زۆر بەدڵە ھەم لەڕووی کوالێتی 
ھەم دەرگاکان لەســـەر پێوەڕی خۆیان 

دروست دەکرێت".
دروســـتکردنی  "بـــۆ   راشـــیگەیاند 
ســـەرەتایی  بەرھەمـــی  دەرگاکان 
لەتورکیاو ئێران و چین و ئیتاڵیا دەھێنین 
کە دەتوانین پێداویستی بازاڕی پێ پڕ 
بکەینـــەوەو لەناو کارگە دەرفەت بۆ ٣٠ 
کەس رەخســـاوە ڕۆژانـــە کار دەکەن و 

سوودمەندن لەکارگەکەمان".
 ئـــەوەش رووندەکاتـــەوە حکومـــەت 
تـــا ئێســـتا وەکو پێویســـت بـــەدەم 
لـــەزۆر  نەچـــووە  داواکاریەکانیانـــەوە 
ڕوەوە گومـــرگ و داخڵ بوونی بەرھەمی 
دەرەکـــی و ڕایی کردنی کاروباری کارگە 
لەڕۆتینـــات ئەمە بۆتە ھۆی دروســـت 
نەبونـــی دڵنیایـــی لەســـەر گرنگیدان 
بەکارەکەیـــان و زیادکردنـــی بەرھـــەم و 

گەورەکردنی کارەکەیان.
تەواوی خاوەن کارگـــەکان لەھەرێمی 
کوردســـتاندا داوادەکـــەن پشـــتیوانی 
بکرێـــن و حکومەت بەجدی کار بکات بۆ 

سەرکەوتنی بەرھەمە ناوخۆییەکان.

دوو کارگە دەرگا بەرھەم دەھێنێن و 
ھەناردەی وتانی عەرەبی دەکەن

لەئێستادا حکومەت 
لەجیاتی ھاوکاری 

لەھەوڵدایە بەخشینی 
گومرگی ھەر نەھێڵێت 

لەجیاتی ئەوەی 
ھاوکاری کارگەکان 

بکات، بەمەش ئێمە 
ناتوانین لەبازاڕدا 

کێبڕکێی بەرھەمی 
ھاوردەکراو بکەین

ئا: زریان محەمەد

لەھەرێمی کوردستان ژمارەیەکی بەرچاو 
لەکارگـــەی بەرھەمھێنانی پاککەرەوەی 
(شـــل) کار دەکـــەن و بەرھەمەکانیان 
لەبازاڕەکاندا  بەچەندین جۆری کوالێتی 
بازاڕەکانی  توانیویانـــە  دەفرۆشـــرێت و 
ناوخۆ پڕ بکەنەوەو ھەناردەشـــی بکەن 
بۆ خواروی عێراق، لەئێستادا ئەو خاوەن 
کارگانە نیگەرانن لەوەی حکومەت وەک 
ڕوبەروی  ناکات و  ھاوکاریان  پێویســـت 

چەندین کێشە بونەتەوە.

یەکێک  عەبدولرەحمان، خاوەنی   ئاکۆ 
لەکارگەکانی بەرھەم ھێنانی پاککەرەوە 
لەشاری سلێمانی بەڕۆژنامەی "بازرگانی و 
پیشەسازی" راگەیاند "لەسەرەتادا ئێمە 
کارمـــان ھـــاوردە کردنـــی پاککەرەوە 
بـــوو لەوتانـــی دراوســـێ و ئەوروپا، 
دواتـــر کارگەمان ھێناو لەکوردســـتان 
دەســـتمانکرد بـــە بەرھـــەم ھێنـــان، 
لەســـەرەتاوە حکومەت ھاوکارمان بوو 
لەھاندان بـــۆ کارکردن، بەم ئێســـتا 
شـــتەکان زۆرگۆڕاون و مەترسی لەسەر 
کار کردنمان ھەیەو ترســـی داخستنی 

کارگەکانمان ھەیە".
 راشـــیگەیاند "لەساڵی٢٠١٨حکومەت 
رایگەیاند پشـــتیوانی لەبەرھەمی ناوخۆ 
دەکەین، لەو کاتەدا کەمتر لە ٢٠ کارگەی 
پاککەرەوە ھەبوو، بەم تا ساڵی  ٢٠٢٢ 
زیاتر لە ٦٥ کارگە دروستکرا لەکارگەی 
بچوک و گەورە، لەســـەر ئـــەو بەڵێنەی 
حکومەت بۆ بەرھەم ھێنانی پاککەرەوە، 
کە بڕیارەکە بۆ چوار ساڵ بووە، لەگەڵ 
تەواوبونی گومرگ لەســـەر ھاوردەکردن 
کەم کراوەتـــەوە، لەکاتێکدا حکومەتی 
عێـــراق تـــا ئێســـتا گومرگی لەســـەر 
ھاوردە کردنـــی پاککەرەوە النەبردووە، 
بەم حکومەتـــی ھەرێم لە ٢٠٢٢/٦/٦ 
گومرگی لەسەر ھاوردەکردنی پاککەرەوە 
گومرگی  لەبەرامبـــەردا  دابەزانـــدووە، 

لەسەر ھاوردەکردنی کەرەسەی خاو بۆ 
کارگەکانی پاککەرەوە کە پێویستمانەو 
لەناوخۆدا نیـــە زیاد کردووە، بۆ نمونە 
کلـــۆر لەئێـــران تۆنێک بـــە ٥٠ دۆالر 
دەیکڕیـــن تا دەیھێنین بۆ کوردســـتان 
بەگومرگێکـــی  لەســـەرمانە،  ٢٢٠دۆالر 
خەیاڵی و مادەی ئڵســـی ئێڵلە لەئێران 
بـــە ١٥ دۆالرە، تـــا دەگاتە ســـلێمانی 
٣٠٠ دۆالر دەکەوێت لەســـەرمان بەھۆی 
گومـــرگ کردنیـــەوە، بـــەم بەرھەمی 
ئامادەکراو کـــە دێت گومرگیان ھەرزان 

کراوە".
خاوەنی ئـــەم کارگەیە ئاماژە بەوەش 
دەکات ھـــەر کارگەیـــەک لەناوخۆدا لە 
١٠ کەس تـــا ١٠٠ کەس کاریـــان تێدا 
دەکات گـــەر بەم شـــێوەیە پەکبخرێن، 
بەھـــەزاران خێزان بێـــکار دەبن، ئاکۆ 
وتی "ئـــەو بەرھەمانەی دێنـــە ناوەوە 
ھەندێکیان براندن و بەرھەمی باشـــن کە 
ئێمـــەش دەتوانیـــن کێبڕکێیان بکەین، 
لەگەڵ ئەوەشـــدا ھەندێک بەرھەم دێت 
کوالێتیان بـــاش نییەو بازاڕی بەرھەمە 
ناوخۆییەکان تێکدەدات، ئەوەش ئێمەی 
ناچـــار کـــردووە وەک ئـــەو کوالێتیانە 
بەرھەم بھێنین تـــا کێبڕکێیان بکەین، 
ئەمەش بـــۆ ھاوتیان باش نییە، بەم 
ئێمـــە ناچارین ئـــەوە بکەیـــن چونکە 

حکومەت ھاوکارمان نیە".

 دەربـــارەی گرانیی نرخـــی کارەباش 
وتی "کارەبا لەســـەر خاوەن کارگەکان 
بازرگانییـــەو مانگانە پارەیەکی زۆرمان 
بۆ دێتـــەوە، مانگانە لەبەرامبەریشـــدا 
مۆلیـــدەی تایبەت بەکارگـــەکان نرخی 
گاز زۆر گران بووەو بۆمان دەرناھێنێت 
بەردەوام کاری پێبکەین و حکومەت ھیچ 
جێگەیەکی بۆ خاوەن پڕۆژەکان تەرخان 
نەکردووە، بەشـــێکی زۆریان لەکرێدان، 
بۆیە پێویستە شوێن بدرێت بەو کارگانە 

بەمەبەستی بەردەوام بوونیان".
سەرۆکی ژووری بازرگانی و پیشەسازی 

حکومەتـــی  داوادەکات،  ســـلێمانی 
پاراستنی  یاســـای  ھەرێمی کوردستان 
بەرھەمـــە ناوخۆیەکان جێبەجێ بکرێت 
کە دەســـتکەوتێکی گرنگـــی دەبێت بۆ 
زیـــاد بوونی کارگەو پـــڕۆژەی بچوک و 
مامناوەنـــدو گەورە بەمـــەش دەرفەتی 

کارکردن زیاد دەبێت.

ژووری  ســـەرۆکی  محەمەد،  سیروان 
ســـلێمانی  پیشەســـازی  بازرگانـــی و 
لەلێدوانیکدا بـــۆ ڕۆژنامەی "بازرگانی و 
"پشـــتیوانیکردن  وتی  پیشەســـازی" 
ھاندانـــی  ناوخۆیـــی  لەبەرھەمـــی 
بازرگانـــان و خاوەنکاران بۆ زیادکردن و 
بەرھەمـــی  ئاســـتی  بەرزکردنـــەوەی 
ناوخۆی کاریگەری زۆری دەبێت لەسەر 
بـــازاڕو ھەلی کار، بەمـــەش دەتوانین 
دابین  باش  تەندروســـت و  بەرھەمێکی 
بکەین بـــۆ ھاوتیان و ھـــەوڵ بدریت 
پشـــتیوانی تەواوی ئەو کارگانە بکرێت 

بۆ بەرەو پێشبردنیان".
وتیشی "پێویستە حکومەتی ھەرێمی 
بەرھەمی  پاراستنی  یاسای  کوردستان 
ناوخۆ جێبەجێ بـــکات و کار بکات بۆ 
ڕێکخســـتنی گومرگـــی ئـــەو مادانەی 
ھـــاوردە دەکرێـــن بۆ کوردســـتان کە 
دەتوانن  ھەیەو  کارگەمـــان  لەناوخۆدا 
خواســـتی بازاڕ دابین بکـــەن، چونکە 
نیشـــتیمانین و  ســـامانی  کارگـــەکان 
ناوخۆیـــی  لەبەرھەمـــی  پشـــتیوانی 
دەکەن و بەھۆیانـــەوە بەھەزاران ھەلی 

کار دەڕەخسێندرێت بۆ ھاوتیان".

بازرگانان لەشاری سلێمانی و ھەرێمی 
کوردستان گرنگی دەدەن بەدامەزراندنی 
کارگە بۆ بەرھەم ھێنانی پێداویستیەکانی 
ڕۆژانە، ئەمەش بەپشتیوانی حکومەتی 
ھەرێمی کوردستان دەکرێت بەپاراستنی 
بەرھەمەکانیان و ھاندانیان بۆ بەردەوامی 

دامەزراندنی کارگە لەناوخۆدا.

حکومەتی عێراق 
تا ئێستا گومرگی 

لەسەر ھاوردە کردنی 
پاککەرەوە النەبردووە، 
بەم حکومەتی ھەرێم 
لە ٢٠٢٢/٦/٦ گومرگی 

لەسەر ھاوردەکردنی 
پاککەرەوە دابەزاندووە

کارگەکانی دروستکردنی پاککەرەوە نیگەرانن 
لەسەر البردنی گومرگ لەسەر بەرھەمی ھاوردە

پیشەسازی (١٧) چوار  شەممە ٢٠٢٢/٨/١٠پیشەسازی  (١٧) چوار  شەممە ٢٠٢٢/٨/١٠

  پێویستە حکومەتی هەرێم یاسای پاراستنی بەرهەمی ناوخۆ جێبەجێ بکات

  حکومەت تا ئێستا وەکو پێویست بەدەم داواکاریەکا�انەوە نەچووە



ئابوری گشتی (١٧) چوار  شەممە ٢٠٢٢/٨/١٠دراو  (١٧) چوار  شەممە ٢٠٢٢/٨/١٠

ئا: رێژەن سەردار

لەســــەر بانگھێشــــتی فەرمــــی ژووری 
ئەندازیارانی  یەکێتــــی  ســــنەو  بازرگانی 
شاری ســــنە، یاســــین ڕەحیم، جێگری 
ســــەرۆکی ژووری بازرگانی و پیشەسازی 
ئەندازیارانی  یەكێتی  سلێمانی و سەرۆكی 
كوردستان و  ژمارەیەک بازرگانی سلێمانی و 
ئه ندازیارانی ھه رێمی کوردستان سەردانی 

کۆماری ئیسالمی ئێرانیان کرد.

یاســــین ڕەحیم لەبارەی سەردانەکەوە 
پیشەســــازی"  "بازرگانی و  بەرۆژنامــــەی 
راگەیانــــد "شــــاندی بازرگانــــی ھەرێمی 
كوردستان پێکھاتبوو لەژووری بازرگانی و 
پیشەسازی سلێمانی و یەکێتی بەڵێندەران و 
ھه نــــارده كاران و  ھــــاورده و  یه كێتــــی 
یەکێتی ئەندازیارانی ســــلێمانی و ھەولێرو 
له پێشانگاكان و   بەشــــداریمان  کەرکوک، 
کۆبوونەوەکان لەگەڵ بەرپرسانی ئابوری 

کۆماری ئیسالمی ئێران كرد".
به رفراوانمان  "ســــنورێکی  راشیگەیاند 
له گــــه ڵ کۆماری ئیســــالمی ئێران ھه یه ، 
خۆشبه ختانه  له م سنوره دا سێ ده روازه ی 
فه رمی کــــه  پێکدێن له باشــــماخ و حاجی 
ئۆمــــه ران و په روێزخــــان، له گه ڵ چه ندین 
مه رزی نافه رمی، ئه مه ش به ڵگه ی ئه وه یه  
ھه ردووال پێویســــتیان به یه کتره ، له ڕووی 
مێژوویی و کۆمه یەتیشه وه  په یوه ندییه کی 
پته ومان ھه یه ، ھه موو ئه م ھۆکارانه  بونه ته  
ھۆی گرنگی په یوە ندی بازرگانی دووالیه نه ،  
ئێمه  چه ند پێویســــتیمان به ئێرانییه کانه  
له یه که م  به ئێمه یه ،  پێویستیان  ئه وانیش 
رۆژدا که  گه یشتینه  شاری سنه  سه ردانی 

پێشه نگایه کی ته کنه لۆژیامان کرد، دواتر 
کۆبوونه وه یه کــــی فراوانمــــان کرد له گه ڵ 

رێکخه رانی پێشه نگاکه" .
بــــەوە دەکات  یاســــین رەحیم ئاماژە 
کــــە له کۆبونه وه کانــــدا ژووری بازرگانی 
ســــنه    ھیواخواز بوون ژووری بازرگانی و 
پیشه ســــازی ســــلێمانی کارئاسانی زیاتر 
بــــۆ بازرگانانــــی ئێران بــــکات، ئەو وتی 
له گه ڵ  مێژوویمان  په یه وه ندییه کی  "ئێمه  
کۆماری ئیســــالمی ئێران ھه یه ، ھه رگیز 
که مته رخه مــــی ناکه ین له ھاوکاری کردنی 
بازرگانانی ئێران به م  بازاڕی ســــلێمانی 
ئازاده  کای باش و کوالێتی به رز ده توانێت 
خۆی بســــه پێنێت، نــــرخ زۆر گرنگه  بۆ 

کێبركێی بازاڕ، پێویسته  متمانه  له نێوان 
بازرگانانی ھه ردووال ھه بێت، له ســــلێمانی 
چه ندین کۆمپانیــــای جیھانی کار ده که ن 
ھاوتیانی ئێمه ش به دوای باشترین کادا 

ده گه ڕێن".
ئه وه شــــی خســــته ڕوو، رۆژی دوەمــــی 
ســــەردانەکەمان له بینای ژووری بازرگانی 
ســــنه  کۆبوونه وه یه کی فراوان سازکرا که  
زۆربه ی کۆمپانیاکانی بیناسازی و نوێنه ری 
گه یانــــدن و  کۆمپانیاکانــــی  بانکــــه کان و 
کۆبونه وه یه کی  بوون ،  به شدار  په یوه ندی 
زۆر باش به رێوه چوو ده ســــتخرایه  ســــه ر 
کێشــــه  و گرفته کان، یاسین رەحیم وتی 
"داوا کــــرا کای کوالێتی به رز ھه نارده ی 

کوردستان بکه ن، یه کێک له کێشه کان که  
له کۆبونه وه کــــه دا باســــی لێوه کرا پابه ند 
نه بوونــــی ھه ندێــــک له خــــاوه ن کارگه و 
بازرگانانی ئێران بوو به گرێبه سته کانه وه ، 
گرێبه ســــته کان  به گوێره ی  ھه ندێکجــــار 
پێویســــته  کا له مــــاوه ی ســــێ مانــــگ 
بگاته  ســــلێمانی، به م به شه ش مانگیش 
نــــاگات، به رپرســــانی ئێــــران لەمبارەوە 
وتیان ئه م بابه تــــه  نه بۆته  دیارده  چه ند 
حاڵه تێکه  رێوشــــوێنی تونــــد له گه ڵ ئه و 
بازرگانانــــه  ده گرینەبەر کــــه  پابه ند نابن 
له کێشه کانی  یه کێک  به گرێبه سته کانه وه ، 
بازرگانانــــی ئێران نه بوونی سیســــته می 
بانکی بوو له ھه رێمی کوردستان، ناچارن 

له رێگه ی نوسینگه ی حه واڵەوه  ئاڵوگۆڕی 
بازرگانــــی بکه ن ئه مــــه ش ھه ندێک جار 

کێشه  دروست ده کات".
وتیشی "یه کێتی ئه ندازیارانی سلێمانی و 
ھه ولێرو که رکوک ئاماده  بوون و گفتوگۆی 
زانســــتیان له گــــه ڵ ئه ندازیارانــــی ئیران 
کردو کێشــــه  و گرفته کانیان خسته ڕوو. 
بەرپرســــانی ژووری بازرگانــــی و یەکێتی 
ئەندازیارانی ســــنە زۆر خۆشــــحاڵ بوون 
بەئامادەبوونی شــــاندی ژووری بازرگانی و 
پیشەسازی ســــلێمانی و ھیوایان خواست 
پەیوەندییە بازرگانییەکان و کاری ھاوبەش 
لەنێــــوان ســــلێمانی و ســــنە زیاتر بێت 

لەسەرجەم سێکتەرەکاندا".

ئا: رێژەن سەردار

یۆرۆو پـــاوەن، دینارو تمـــەن و لیرە 
لەبەرامبەر دۆالری ئەمەریکیدا، لەماوەی 
چەند رۆژی رابردودا دابەزینی بەرچاویان 
ئابوری  شارەزایەکی  بینی،  بەخۆیانەوە 
دەڵێت "دابەزینی ھەر یەک لەم دراوانە، 

ھۆکاری تایبەت بەخۆیان ھەیە".

یۆرۆو پاوەن و زێڕ
زۆربـــەی  بەدابەزینـــی  ســـەبارەت 
دراوەکان لەبازاڕەکانـــی دراودا بەرامبەر 
بەدۆالر، جەبار گۆران، وتەبێژی بازاڕی 
دۆالرەکەو شارەزای ئابوری بەرۆژنامەی 
راگەیانـــد  پیشەســـازی"  "بازرگانـــی و 
دابه زینی به ھای یۆرۆو پاوه ن له به رامبه ر 
دۆالری ئه مریكی په یوه ندی به سیاسەتی 
بانكی فیدراڵـــی ئه مریكاوه  ھه بووه ، کە 
به درێژایی ٣٠ ســـاڵی رابـــردوو  ئەوروپا 
ھه ڵئاوسانی به م شـــێوه یه ی به خۆیه وه  
نه بینیوه ، له به ریتانیا گه یشتۆته  لەسه دا 
١٦ له ئه و روپا ھه ڵئاوسان له سه دا نزیکەی 
٩یە، ئەو وتی "ھه ندێك كا ســـێ قات 
نرخه كـــه ی به رزبۆته وه ، ئه م گرانیه  وای 
كردوه  كاریگه ری له سه ر به ھای دراوه كان 
دروست بكات، لێدوانه كانی جۆن پاوڵ، 
سه رۆكی بانكی فیدراڵی ئه مریكا، مایه ی 
دڵخۆشـــی نه بوو كه  وتی ھه ڵئاوســـان 
به رده وامه ، وای كـــرد به ھای دۆالر زۆر 
به رز نه بێتـــه وه  به رامبه ر یۆرۆو پاوه ن، 

دەنا زیاتریش بەرز دەبۆوە".
دارایدا شتێك  "له زانســـتی  وتیشـــی 
ھه یه ، ده ڵێت باشـــترین سه رمایه  زێره ، 

له به رئـــه وه ی له جیھانـــدا كه  كێشـــه و 
گرفتێكی ئابوری ڕووده دات و بازاڕه كانی 
زێر  ده وڵه مه نده كان  ده وه ستێت  بۆرسه  
ده كڕن، بۆیـــە ئه و ھه ڵئاوســـانه ی كه  
روبه روی بازاڕه كانی ئه مریكا و ئه وروپا 
بۆیه وه  وایكرد خواست له سه ر زێر زیاتر 

بێت و به ھاكه ی به رزبێته وه".

نەوت
ســـەبارەت بەنەوتیش، جەبار گۆران 
ئاماژە بـــەوە دەکات کە نرخه كه ی زۆر 
به رزبویه وه  تاكو ١٠٦ دۆالر رۆشت و دواتر 
دابـــه زی بـــۆ ٩٠ دۆالر، ئه مه ش به ھۆی 
پاشەكشه ی گه شه ی ئابوری چین بوو كه  
به شێك له كارگه كان به ھۆی سه رھه ڵدانی 
شه پۆلێكی نوێی كۆرۆناوه  داخران، ئەو 
وتی "ھه رچه نده  وتانی ئۆپیك پڵه س 
به ســـه رۆكایه تی روسیا كۆبونه وه ، بەم 
بڕیـــاری زیاكردنی به رھه م ھێنانی نه وت 
ناده ن، له به رئه وه ی ھه رچه نده  ڕوســـیا 
له جه نگدایـــەو ســـزای ئابـــوری دراوه ، 
به م گه شـــه ی ئابوری زیادی كردوه  كه  
روســـیا رۆژانه  ١١ ملیۆن نه وت به رھه م 
ده ھێنێت به ھۆی به رز بوونه وه ی نرخی 
ئابوریه كه ی گه شـــه ی كردوه ،  نه وته وه  
وه مدانـــه وه ی وتانی کەنـــداو له كاتی 
ســـه ردانه كەی بایـــدن ئیجابی نه بوو بۆ 

زیادكردنی به رھه م ھێنانی نه وت".

دۆالر
جەبـــار گۆران جەغت لەوە دەکات کە 
دۆالری ئه مریكـــی بۆ ھه ڵگرتن له ھه موو 
دراوه كانی دیكه  باشترو سه المه تره ، ئەو 

وتـــی "له به رئه وه ی ئێمه  له كوردســـتان 
بـــه  دۆالره ،  مامه ڵه كانمـــان زۆربـــه ی 
دابه زاندنی به ھای دینار به رامبه ر به دۆالر 
پرۆســـه یه ك نه بوو بۆ ساڵێك یان دوو 
ســـاڵ كرابێت، به ڕای مـــن تاكو ٢٠٢٥ 
به م شێوه یه  ده بێت، له به رئه وه ی دوای 
تۆژینەوەو لێكۆڵینه وه ی وردی كه سانی 
شـــاره زاو پســـپۆڕ ئه و بڕیـــاره  دراوه و 
ســـندوقی دراوی نێوده وڵه تـــی و بانكی 

نێوده وڵه تی، عێراقیان ناچار كرد دینار  
ئابوریه كه ی  له به رئـــه وه ی  دابه زێنێـــت 

له قه یراندا بوو". 

لیرەی تورکی
له بـــاره ی دابەزینـــی به ھـــای لیره ی 
توركیـــه وه ، جەبار گـــۆران ئاماژە بەوە 
دەکات کە كۆرۆنا زیانی زۆری له كه رتی 
رێـــژه ی  داوەو  توركیـــا  گه شـــتیاری 
ھه ڵئاوســـان زۆر به رزه ، یه ده گی دراوی 
بیانـــی دۆالرو زێـــری توركیا زۆر كه می 
كردوه ، ئەو وتی "دوو ھۆكاری سه ره كی 
دیکـــەش ھه یـــه ، یه كـــه م: كۆبونه وه ی 
ئه ردۆغان و ره ئیســـی و پۆتیـــن له تاران 
چـــاواڕوان ده كـــرا گڵۆپی ســـه وزی بۆ 
ھه ڵبكـــه ن بۆ له شكركێشـــی بۆ ســـه ر 
رۆژئاوای كوردستان كه  گڵۆپی سه وزی 
بۆ ھه ڵنه كـــرا. دووه م، تۆپباران كردنی 
له دھۆك كه   ناوچه یه كـــی گه شـــتیاری 
بووه ی ھۆی داخســـتنی ئۆفیســـه كانی 
ڤیـــزاو بایكۆتـــی كای توركی لەعێراق 

ھۆكار بوون".
وتیشـــی "ئەمە گرنگـــی خۆی ھەبوو 
لەبەرئـــەوەی قه بـــاره  بازرگانی توركیا 

له گه ڵ عێراق ٢٠ ملیار دۆالره  سانه ".

تمەن
سەبارەت بەتمه ن ، جەبار گۆران وتی 
"ئـــەم رۆژانە تـــا راده یـــه ك نرخه كه ی 
به زربۆته وه  به ھـــۆی لێد وانی  وته بێژی 
وه زاره تـــی ده ره وه ی ئێـــران له بـــاره ی 
دانوســـتانه كانی  ده ســـتپێكردنه وه ی 
ھۆكارێكی  له ڤێننا،  ئه تۆمی  دۆســـیه ی 

تر ئاشـــكرا بوونـــی ھه نـــارده  كردنی 
نه وتی ئێرانه  له ڕێگـــه ی عێراقه وه ، له م 
چه نـــد رۆژه دا ده ركه وت ئێران له رێگه ی 
عێراقه وه  نه وتی فرۆشـــتووه ، ئه م دوو 
ھۆكاره  بۆته  ھۆی ئه وه ی تمه ن كه مێك 

به رزبێته وه ".

دینار
جەبار گۆران، ھۆکاری پاشەكشـــه ی 
چەنـــد رۆژی رابردووی دیناری به رامبه ر 
بـــەدۆالر گەڕاندەوە بۆ ناســـه قامگیری 
ڕه وشـــی سیاسی و خۆپیشـــاندانه كانی 
الیه نگرانی ســـه در، ئەو وتی "ھاوتیان 
ده ترسن قه یرانی سیاسی قوڵ ببێته وه و 
شـــه ڕی ناوخۆ دروســـت بێـــت و بانكی 
ناوه ندی نه توانێت پاڵپشتی به ھای دینار 
بكات، به مه ش به ھای دۆالر بۆ سه روی 
٢٠٠ ھه زار دینار به رز ده بێته وه ، ئه مه ش 
وای كـــرد نرخی دینـــار به رامبه ر دۆالر 
له پێش خۆپیشاندانه كان  نه بێت،  جێگر 
نرخـــی دۆالر جێگـــر بـــوو ١٠٠ دینـــار 
به رزده بویه وه ، به م ئێســـتا ناجێگیره و 
٢٥٠ بـــۆ ٥٠٠ دینـــار بـــه رز ده بێته وه و 
داده به زێـــت، له ئه گه ری ســـه ر ھه ڵدانی 
شه ڕی ناوخۆدا بانكی ناوه ندی ناتوانێت 

پاڵپشتی دینار بكات".

بەم جەبار گۆران ئەوە رووندەکاتەوە 
کەھێشتا دیناری عێراقی بەراورد بەلیره ی 
توركی و سوری و لوبنانی و تمەنی ئێرانی 
باشـــتره ، له به ر ئه وه ی بانكی ناوه ندی 
پاڵپشتی دینار ده كات و رۆژانه  دۆالر به  

١٤٦ ھه زار دینار ده فرۆشێت.

درەختـــەكان لەگرنگتریـــن ھۆكارەكانی 
راســـتەوخۆیان  كاریگـــەری  ژینگەنـــأو 
لەســـەر ئاووھـــەوا ھەیـــە. ڕاســـتییەكی 
بەڵگەنەویســـتە، ھەر ناوچەیەك درەختی 
زۆری لێ ڕوا بێ، پلـــەی گەرمای نرمترە 
لەناوچەیەكی دیكەی ڕووتەنأو بێدرەخت، 
ئەمـــە جگە لەوەی درەختەكان ماڵێكن بۆ 
ھەمەچەشـــنیی زیندەییـــأو ژیانی بڕێكی 
زۆر گیاندارو باڵدار. ھەروەھا درەختەكان 
توانایەكی زۆریان ھەیە لەمژینی بەشـــێك 
لەگازو پیســـكەرە ھەواییە زیانمەندەكانی 

نێو  كەش لەنمونەی كاربۆن.
ھـــەر ناوچەیـــەك چڕیـــی ســـەوزاییأو 
درەختـــی كەم بێت لـــەڕووی ژینگەییەوە 
تووشـــی الســـەنگیی ژینگەیـــی دەبێت، 
ھەمەچەشنەی زیندەیی تیایدا بەدینایەتأو 
ھەڵمژین و دەردانی گازەكانی ناو ھەوا-یش 

تیایدا وەك پێویست نیابێت.
یەكێـــك لەڕێگاكانـــی كەمكردنـــەوەی 
گەرمای شارەكان، چاندنی دار  درەخت و 
دەوەنی ھەمیشە سەوزە لەسەرشەقامەكان، 
ئەم  جـــادەكان،  قەراغی  لەنێوەڕاســـت و 
درەختـــە ســـەوزانە ئامێـــز بـــۆ خـــۆرە 
گەرمەكە دەگرنەوەو ھەڵیدەمژن، ســـێبەر 
بۆ شەقامەكان دروســـت دەكەن، مرۆڤ و 
باڵندەو ئاژەڵ و ئۆتۆمبێل و كەرەستەكانی 
دیكە لەژێر سایەو سێبەری درەختی سەر 

شەقامەكاندا دەحەوێنەوە.
ئەمریكا یەكێكە لەو وتانەی بەدەست 
كەمبوونەوەی رێژەی درەختەوە دەناڵێنێ، 
بەپێی ســـایتی ســـی ئێن ئێنی ئەمریكی 
سانە تەنیا لەو وتە ملیۆنان درەخت كەم 
دەكەن، بەھۆی ڕووداوە سروشـــتییەكانی 
وەك (ئاگـــر، مێـــرووەكان، نەخۆشـــی و 
رێژەیەكی  ئەمەش  گەردەلوول)ەكانـــەوە. 
مەترسیدارە. ھەڵبەت جگە لەو ھۆكارانەی 
پەیوەندییـــان بەمرۆڤەوە ھەیە، لەنمونەی 
دروســـتكردنی باڵەخانەو شەقام و شوێنی 
نیشـــتەجێبوون لەجێگەی پڕ لەدرەخت و 

دارستان و نیمچە دارستان.
زانكـــۆی  توێژینەوەیەكـــی  بەپێـــی 
درەختـــەكان  مادیســـین،  ویسكۆنســـین 
دەتوانـــن پلەی گەرمـــای زەوی لەوەزری 
ھاویندا بەتێكڕایـــی ١٠ پلەی فەھرەنھایت 

داببەزێنن.
ئێستا كۆمپانیای گوگڵ خزمەتگوزارییەكی 
نوێی بۆ وتـــە پێشـــكەوتووەكان ھەیە 
كـــە   (Tree canopy Lab) بەنـــاوی 
نەخشەسازیی شـــارەكان بەكاردەھێنێت، 
لەئاســـمانەوە وێنەی گرتـــووەو بەراوردی 
پلەی گەرما، چڕیی دانیشـــتووان، رێژەی 
ڕووپۆشی درەخت و سەوزایی و دابەشبوونی 
لێكدەداتـــەوەو  گەڕەكەكانـــدا  بەســـەر 
ھاوكاریی شـــارەوانیی شـــارەكان دەكات 
بۆ پاراستنی ھاوســـەنگیی پلەی گەرمی. 
بەوپێیەی ناوچە قەرەباڵغەكان و شارەكان 
پێویســـتیی زیاتریان بەدرەخت و سەوزایی 

ھەیە، چونكە بیناو باڵەخانەو شەقامەكان 
بەچیمەنتۆو بلۆك و ئاسن و كانزاكانی دیكە 
ڕووپۆش كـــراون، ئەمانەش یان گەرماكە 
دەدەنـــەوە، یـــان لـــەرۆژدا ھەڵیدەمژن و 
بەشی شەویشـــی لێ پاشەكەوت دەكەن. 
ھەر بۆیە باشـــترین دژە گەرما بۆ شـــارە 

قەرەباڵغەكان، سەوزایی و درەختەكانە.
زۆر  بەشـــێكی  لەكوردســـتانیش 
ســـەوزایی  بەدرەخـــت و  لەخانـــووەكان 
ڕازاونەتەوە، خاوەنانی چەند ماڵێكم بینیوە 

كە خانووەكەیانیان پڕ كـــردووە لەگوڵ و 
گوڵزارو درەختی جۆراوجۆر، زۆر بەمتمانە 
ماڵی  دەڵێـــن،  دڵنیاییەوە  بەخۆبـــوون و 
ئەوان لەڕووی پلـــەی گەرمی و فێنكییەوە 
زۆر جیاوازە لەماڵی ئەو دراوســـێیانەیان 
كە لەھەمان كۆندان و ھاوشـــێوەی ئەمان 

گرنگیان بەسەوزایی ناوماڵ نەداوە.
بەپێی ڕاپۆرتێكی نەتەوەیەكگرتووەكان، 
جیھان رۆژانە دوو ھـــەزار ھێكتار زەویی 
كشـــتوكاڵی لەدەســـت دەدات، ئەمـــەش 
بەھۆی خوێـــی خاك و گەرمـــاو نەبوونی 
دابەشـــكاریی  گونجـــاوی  سیســـتمێكی 
ئـــاوەوە. لەھەمانكاتدا تـــەواوی راپۆرتە 
جیھانی و ژینگەییەكان ھێما بۆ زیادبوونی 
بەردەوامـــی پلەی گەرمـــی و گەرمبوونی 
زیاتری زەوی دەدەن، واتە كەمبوونەوەی 
كەمبوونەوەی  ئاگرو  بەھۆی  دارستانەكان 
زەویی كشـــتوكاڵی و رووپۆشە سەوزەكان 
ھاوتەریـــب لەگـــەڵ یەكتر زیـــاد دەبن و 
لەگـــەڵ  راســـتەوانەیان  پەیوەندییەكـــی 

یەكدییدا ھەیە.
بەھارو ھاوینی ئەمساڵ، گەرما ئەوروپای 
بەگیر ھێناوە، ســـەدان كەسی كوشتووەو 
ھەزارانیشی ڕەوانەی نەخۆشخانە كردووە، 
تەندروستیی  بەپێی پێشبینیی رێكخراوی 
جیھانـــی، لەســـەدا ٩٢ی دانیشـــتووانی 
زەوی لەژێـــر مەترســـیی تووشـــبووندان 
بەپیسبوونی ھەوا، بەو پێیەش پێشبینی 
دەكرێت لەســـاڵی ٢٠٥٠دا لەســـەدا ٧٠ی 
دانیشتووانی زەوی لەنێو شارەكاندا بژین. 

ھـــەر بۆیە مەترســـییەكانی زیانمەندبوون 
مرۆڤەكان  لەســـەر  ژینگە  بەپیســـبوونی 
زیاتـــرو زیاتر دەبێت، بـــەم درەختەكان 
دەتوانن لەڕێگەی سێبەرو بەھەڵمبوون و 
ھەناسەدانی تایبەتیانەوە وەك پزیشكێك 
كـــەم  مەترســـییەكان  زۆری  بەشـــێكی 

بكەنەوە.
مەترسییەكانی سەر ژینگەو گۆڕانكارییە 
خێرایە ژینگەییـــەكان، ھانی وتانی داوە 
ھەڵمەتـــی زەبەالحی ملیـــۆن و ملیاری بۆ 
چاندنی درەخت و زیادكردنی رێژەی سەوزایی 
زیـــاد بكەن. حكومەتە تێگەیشـــتووەكان 
دەزانن، زیادبوونی درەختەكان كاریگەریی 
كورتمەوداو  ناراســـتەوخۆ،  راســـتەوخۆو 
درێژمەودایان بۆ دابەزاندنی پلەی گەرمی 

ھەیە لەشەقامەكاندا ھەیە.
لەھەرێمی كوردســـتان،  بەم مخابـــن 
جگە لـــەوەی ھەڵمەتی ئەوتـــۆی فراوان 
بـــۆ چاندنی درەخـــت بەڕێـــوە ناچێت، 
شارەكانمان ھێشـــتا لەئاستی ستانداردی 
سەوزایی شاری ئاســـاییدا نیین، تەنانەت 
ئەو درەختانەی كە لەرابردوودا چێنراون و 
خودا بـــۆی ڕواندووین خزمەتیان ناكەین و 
ئەوەتـــا رۆژانـــە وشـــكبوون و كزبوونیان 
دەبینین. بێگومان ئەمەش شەمەندەفەری 
كردووەو  خێراتر  كەشوھەوای  گەرمبوونی 
دەســـتێكی خێریش نیە ڕۆڵـــی كاریگەر 
شـــەمەندەفەرەدا  ئەو  لەخاوكردنـــەوەی 
بگێڕێت و ھەناســـەیەك بۆ خەڵك و خاكی 

كوردستان بگێڕێتەوە.

جێگری سه رۆکی ژوور سەردانی ژووری بازرگانی سنە دەکات کێبڕکێی دراوەکان: دۆالرو دینارو تمەن و لیرەو پاوەن و یۆرۆ

درەخت وەك دژە گەرما
ئاسۆ گەڵی

یه کێک له کێشه کان 
که  له کۆبونه وه که دا 

باسی لێوه کرا پابه ند 
نه بوونی ھه ندێک 
له خاوه ن کارگه و 

بازرگانانی ئێران بوو 
به گرێبه سته کانه وه

ھێشتا دیناری عێراقی 
بەراورد بەلیره ی 
توركی و سوری و 
لوبنانی و تمەنی 

ئێرانی باشتره ، له به ر 
ئه وه ی بانكی ناوه ندی 

پاڵپشتی دینار ده كات و 
رۆژانه  دۆالر به  ١٤٦ 

ھه زار دینار ده فرۆشێت

مخابن لەھەرێمی 
كوردستان، جگە لەوەی 
ھەڵمەتی ئەوتۆی فراوان 

بۆ چاندنی درەخت بەڕێوە 
ناچێت، شارەكانمان 

ھێشتا لەئاستی 
ستانداردی سەوزایی شاری 

ئاساییدا نیین

  کۆبوونەوەی جێگری سەرۆکی ژوور لەشاری سنە

   بازاڕی دراوی سلی	نی



پێش ئەوەی باس لەکرۆکی بابەتەکە 
بکەین دەبێت ئاوڕێک لەمێژووی ژووری 
بازرگانـــی نێودەوڵەتـــی بدەین، وەکو 
ئەوەی زانـــراوە یەکەم ژووری بازرگانی 
لەئاستی جیھان لەبەندەری مارسیلیای 
فەرەنســـی لەســـاڵی ١٥٩٩ دامەزراوە 
دیـــارە دوای ئـــەوە لەزۆربەی شـــارە 
گرنگەکانی جیھان دامەزرا، لەبەر گرنگی 
ڕۆڵی لەچاالکردنی بازرگانی بەپێویست 
زانرا لەســـاڵی ١٩١٩ ژووری بازرگانی 
نێودەوڵەتـــی دابمەزریـــت و بارەگاکەی 
لەپاریســـی پایتەختی فەرەنســـا بێت، 
ھەڵســـێت  توانیویەتی  لەوکاتەوە  ھەر 
بەکارەکانی وەکـــو یەکێک لەدامەزراوە 
جیھانییـــە چاالکـــەکان کە ســـنوری 
چاالکیەکەی ١٨٠ وت بگرێتەوە، دیارە 
ئەمەیش لەبەرئەوەی جوڵەی بازرگانی 
سنوری وتان و بگرە کیشوەرەکانیشی 
بەزانـــد، ئەمەیش وایکـــرد بازرگانانی 
جیھانی بۆ رێکخستنی کارەکانیان پەنا 
بەرن بۆ ئەم جـــۆرە دامەزراوە گرنگە، 
لێـــرەدا دەتوانیـــن کارو چاالکیەکانی 
ژووری بازرگانی نێودەوڵەتی لەم چەند 

خاڵەی خوارەوە دیاری بکەین: 

١/ لـــەکارە ھـــەرە گرنگەکانی وەکو 
تاقە رێکخراوی نێودەوڵەتی نوێنەرایەتی 
کەرتی کار دەکات، بۆیە سەرسەختانە 
داکۆکی لەمافـــە ڕەواکانی ئەم کەرتە 

دەکات.
٢/ رۆڵێکی گرنگی ھەیە لەڕوپێوکردنی 
ســـەرجەم کارو چاالکیکانی ئەم کەرتە 

بەشێوەی بەرفراوان.
کێشانەی  ئەو  چارەســـەرکردنی   /٣
بازرگانەکان  خاوەنـــکارەکان و  لەنێوان 
دێتە ئاراوە لەڕێی دادگا تایبەتەکەیەوە
٤/ بەرگـــری لەئەنجامدانی بازرگانی 

ئازاد.
ڕێگەرتن  گەندەڵـــی و  دژایەتـــی   /٤

لەتەشەنەسەندنی لەئاستی جیھان.
٥/ نەھێشتنی تاوانە بازرگانیەکان.

٦/ ڕاســـتەوخۆ دەتوانێت پەیوەندی 
بـــۆ  وتـــان  بەحکومەتـــی  بـــکات 
چارەسەرکردنی گرفتەکانی  ئەم کەرتە، 
ڕاوبۆچونی خۆی بەڕاســـت و دروســـت 

دەردەبڕێت بۆ چارەسەرکردنیان.
٧/ کارئاسانی بۆ دروستکردنی بازاڕ 
بۆ ســـاغ کردنەوەی کاو ڕێخۆشکردن 

بۆ خستنەگەڕی سەرمایەگوزاریی.
٨/ ڕای خـــۆی ھەیـــە لەکاتێکـــدا 
لەالیـــەن حکومەتەکانەوە باس لەمافی 
سیاســـەتی  فکـــری،  خاوەنداریەتـــی 
بازرگانـــی،  یاســـاکانی  گواســـتنەوە، 

تەنانەت کێشەو گرفتەکانی ژینگەش.
٩/ لەھەمانکاتـــدا ڕۆڵی دیاری ھەیە 
لەڕێکخستن و دانانی سستمی گونجاو بۆ 

کاری بازرگانی ئەلکترۆنی.
١٠/ نوســـینی وتاری بەپێز لەالیەن 
بەرپرســـە باکانـــی ژوور لەگۆڤـــارو 
رۆژنامە پـــڕ بایەخەکانـــی جیھان کە 

ئەرکەکانی  لـــەکارو  گوزارشـــت  زیاتر 
ژوورو پاڵپشـــتی لەمافەکانـــی خاوەن 
دەکات،  بازرگانـــەکان  کۆمپانیاو  کارو 
ھەروەھا پاڵپشـــتی لەسازدانی کەشی 
گونجـــاو دەکات بۆ ســـەقامگیر کردنی 

بازاڕی ئازاد.
بەشـــێوەی  ژوور  بەرپرســـانی   /١١
بـــەردەوام دانیشـــتنیان ھەیـــە لەگەڵ 
بەرپرســـانی یەکەمـــی ھەشـــت وتە 
دەوڵەمەندەکـــەی جیھان بۆ ئاڵوگوڕی 
ڕاو بۆچـــون لەمەڕ ڕوداوە پێشـــبینی 
بازرگانی  بەکەرتی  کراوەکان سەبارەت 

نێودەوڵەتی.
ھەیـــە  کارای  ڕۆڵێکـــی  ژوور   /١٢
لەسەرجەم ڕێکخراوە نێودەوڵەتییەکان و 
نەتـــەوە  بەئەمەکـــی  ھاوکارێکـــی 
ئاژانســـە  یەکگرتـــوەکان و 

جیاجیاکانیەتی.
١٣/ ڕۆڵـــی ھەیـــە لەھەماھەنگـــی 
داڕشتنەوەی ھەر یاسایەک پەیوەندیدار 
بێت بەکەرتـــی کار چ لەسەرئاســـتی 
وتان یان لەســـەر ئاستی نێودەوڵەتی 
یەکگرتوەکان و  نەتەوە  ڕێکخراوی  وەک 

ڕێکخراوی بازرگانی نێودەوڵەتی. 
١٤/ ژووری بازرگانـــی نێودەوڵەتـــی 
ھەمیشـــە خـــۆی گونجانـــدوە لەگەڵ 
ھەمـــوو گۆڕانکارییەکانی جیھان چ لەو 
کارەسات و جەنگانەی ڕوبەڕووی جیھان 
بوەتەوە تا رادەیەک لەسەرەتای جەنگی 
جیھانی دووەم لەساڵی ١٩٣٩ بارەگای 
بێالیەنی  وتێکـــی  گواســـتەوە  خۆی 
جەنگ، ئەویش وتی ســـوید بوە، زۆر 
ھەماھەنگ بووە لەگەڵ گۆڕانکارییەکانی 

جیھانگیریی (عەولەمە).
١٥/ ئـــەم دامەزراوەیە زیاتر لە ٣٠٠٠ 
شـــارەزای کۆمپانیا گەورەکانی جیھان 
رێنوینی دەکەن بۆ ھەموو پێشھاتیکی 

نوێ. 

کارامەیی ئەم دامەزراوەیە دەگەڕێتەوە 
بۆ لێھاتوویی یەکەم سەرۆکی، ئەویش 
(ئیتیان کلیمنتل) وەزیرێکی پێشووتری 
بازرگانی  فەرەنســـا بوو، کەســـێکی 
بەئەمەک و لێھاتوو بوو، ڕۆڵێکی بەرچاوی 
ھەبووە لەدامەزراندنی دادگای دادوەریی 
نێودەوڵەتی ســـەر بەم ژوورە. لەساڵی 
١٩٢٣ ڕۆڵی ئەم ڕێکخراوە بەشـــێوەی 
بەرچاو دوای جەنگـــی جیھانی دووەم 
دەرکـــەوت، کاتێ یەکـــەم کۆبونەوەی 
بەئامادەبونـــی  بەســـت  لەئەتڵەنتـــا 
نوێنەری بەلجیکا، بەریتانیا، فەرەنسا، 
ئیتالیـــا، ئەمریکا. بەوە نەوەســـتا تا 
زیاتر لە ١٣٠ وت و ھەزاران کۆمپانیای 
گەورەی پیشەســـازی و خزمەتگوزاریی 

دەستڕۆشـــتوو لەسەر ئاســـتی جیھان 
بوونە ئەندام.  

ســـانە بەسەدان کێشـــە ھاتووەتە 
بازرگانی بەمەبەســـتی  دادگای ژووری 
دادوەریی، بەشـــێوەیەک لەدوای ساڵی 
١٩٩٩ بەتێکڕا ســـانە ڕووبەڕووی ٥٠٠ 
کێشـــە بوەتەوە بۆ چارەسەر کردنیان، 
بەدریژایـــی چاالکی ئـــەم دادگایە چاو 
بە ٢٣ ھەزارو ٣٠٠ کێشـــەدا خشاندوە 

بەمەبەستی چارەسەرکردن.
یەکێـــک لەو کێشـــانەی کە ئێســـتا 
لەبەردەســـیەتی دۆســـیەی ھەنـــاردە 
کردنـــی نەوتـــی کوردســـتان لەڕێـــی 
تورکیا کـــە بوەتە مایەی مشـــتومڕی 
ھـــەردوو حکومەتی عێراق و تورکیا الی 
دادگای ژووری بازرگانـــی نێودەوڵەتی 
سەرەتاکەشی دەگەڕێتەوە بۆ سەردەمی 
کوتایی خولی دووەمی دەسەتداریەتی 
نوری مالکی کە تێیدا داوای ٢٦ ملیاری 
دەکرد لەحکومەتی تورکیا ســـەبارەت 
بەقەرەبووکردنی ئەو زیانەی بەر عێراق 
کەوتـــووە لەئەنجامی ھەنـــاردە کردنی 
نەوت ھەرێم لەڕێی تورکیا. ھەرچەندە 
ئەم کێشەیە بەچەند قوناغێک تێپەڕیوە 
لەسەردەمی حکومداری حەیدەر عەبادی 
لەکوتایی ســـاڵی ٢٠١٤ ھەڵپەســـێنرا، 
دوای لەســـاڵی ٢٠١٧ دیسانەوە بەگەڕ 
خرایەوە، دوایی دیسانەوە لەسەردەمی 
عەبادی ھەڵپەسێنرا، ھەرچەندە کازمی 
بەدۆســـتی کورد دەژمێردرێت لەالیەن 
ھێزە شیعەکان، بەم لەم چەند ڕۆژەی 
دواییدا دیسانەوە ئەم کێشەیە لەدادگای 
ژووری بازرگانـــی ورژێنرا، دیارە وەکو 

چۆن ھەموو کیشەکانی عێراق لەنێوان 
ھێـــزە گـــەورەکان بەسیاســـی کراوە، 
ئەمەیش جارو بار دەبێتە باسوخواسی 
بـــۆ  لەالیەکـــەوە،  سیاســـییەکان 
بەئاگاھێنانـــەوەی تورکیاو بادانی باڵی 
دەسەتدارانی کورد بۆ ئەوەی سازشیان 
پێبکەن بـــۆ پێکھێنانی ئەم حکومەتە 
چەند  عێراق  ھەرچەندە  چەقبەستووە، 
خۆی بەخاوەن حـــەق بزانێت لەڕووی 
لـــەڕووی کردەیی  واقیعییـــەوە، بەم 
ھیچی پێناکرێـــت بەرانبەر بەدەوڵەتی 
چونکە  ســـاتەوەختەدا،  لـــەم  تورکیا 
لەڕووی ناوخۆ زۆر شـــپرزەیەو لەڕووی 
ھەرێمایەتی کەوتوەتـــە ژێر رەحمەتی 
تورکیاو ئێـــران بـــۆ دابینکردنی ئاو، 
بەتایبەت ئێران نەک ڕێگریی لەبەشـــی 
ئـــاوی عێراقـــی دەکات، بەڵکو بەپێی 
ڕێککەوتنـــە نێودەوڵەتییـــەکان، بگرە 
ڕێرەوی زۆربەی ئاوی  ڕوبارەکانیشـــی 
گۆڕیـــوە کە دەھاتنە ناو خاکی عێراق، 
ئەوەی ماوە ئەو ئاوەیە کە لەســـنوری 
تورکیاوە بۆی دێـــت، بۆیە حکومەتی 
عیراق زۆر جـــدی نیە لەوروژاندنی ئەم 
کێشەیە کە ئاکامەکەی زۆر مەترسیدارە، 
ئەویـــش بێبەشـــکردنی عێراقە لەئاوی 
دیجلـــەو فورات، کە ســـەرچاوەکانیان 

وتی تورکیایە. 
ئەو پرســـیارەی دێتە ئاراوە دەبێت 
ئـــەم دادگایـــە چەندێک پشـــوو دریژ 
بێت بۆ ئەوەی ئەم کێشـــە ئاڵۆزکاوە 
چارەســـەر بکات؟ دەبێت ئـــەو ڕۆژە 
کەی بێت حکومەتی عێراقی شـــاد بێت 
بەوەرگرتنی ئەو قەرەبـــووە ٢٦ ملیار 

دۆالرییە لەحکومەتی تورکیا؟! 
کە ھەمووشـــمان دەزانین لەئاســـتی 
ئەم کێشـــەیە حکومەتی تورکیا، کورد 
وتەنـــی مێشـــیش میوانی نیـــە. ئەم 
دادگایە ئەگەر تەنھا لەســـاڵی ٢٠١٧دا 
ڕووبەڕووی چارەسەرکردنی ١٥٠٠ کێشە 
بووبیتـــەوە دەبێت چەندی لەم جۆرەی 

تێدا بووبێت؟
لەکۆتاییـــدا ھیـــوادارم عێراق ھەموو 
کێشـــەکانی چارەسەر بکات و ھاوتیان 
لەسایەی  ســـەرفرازی  بەئاســـودەیی و 
بحەســـێنەوە لەھەمانکاتـــدا حکومەتی 
ھەرێـــم بتوانێـــت ڕێڕەویکـــی گونجاو 
بدۆزێتەوە بـــۆ ھەناردە کردنی  نەوت و 
گازە سروشـــتییەکەی، ئیتـــر رزگاری 
بێت لەدەست یاری پشیلەو مشکەکەی 
لەگەڵ حکومەتی بەغـــدا، کە چەندین 
ســـاڵە پێـــوەی گیـــرۆدە بـــوە، ئەم 
دادگایەیـــش بتوانێت ســـەرقاڵیی کەم 
بێتەوە بۆ یەکالکردنەوەی کێشـــەکانی 

تری بازرگانان و خاوەنکاران.

ئاڵوگۆڕ

                              

بەپێـــی   (Bartering)ئاڵوگـــۆڕ
فەرھەنگی ھارڤـــارد ئاڵوگۆر بەکۆنترین 
لەقەڵـــەم ئەدرێ،  بازرگانی  پرۆســـەی 
کە مێژووەکەی ئەگەڕێتەوە بۆ شـــەش 
ھەزار ســـاڵ پ.ز. ھەروەھا لەسەردەمی 
فینیقیەکاندا (٢٥٠٠) ســـاڵ پ.ز  زیاتر 
بەھۆی  ئاڵوگۆڕکـــردن  بـــوە،  لەبڕەودا 
پێداویســـتیە ھەنوکەییەکانـــی مرۆڤەوە 
ھاتۆتـــە چێبـــون، کاتێـــک جوتیارێک 
بەرھەمـــی دانەوێڵە بەرھەم دێنێ، بەم 
گۆشت یان ماســـی پێویستە ئەوا بڕێک 
لەدانەوێڵکەی ئەگۆڕێتەوە بەگۆشت یان 
ماســـی لەگەڵ ڕاوچیەکدا کە دانەوێڵەی 
نیە، ڕاوچیەکەش  بڕی ئەو گۆشـــتەی 
ڕاوی کردوە لەپێداویســـتی خۆی زیادە، 
لەو کاتـــەدا ھەردوالیـــەن ڕێک ئەکەون 
لەیـــەک  کاکانیـــان  بەگۆڕینـــەوەی 

ئانوساتدا، واتە دانەوێڵە بە گۆشت.
ئەم نەریتە تا ناوەڕاســـتی ســـەدەی 
بیســـتەمیش لەکوردســـتان باوی ھەبو، 
بۆ نمونـــە جوتیارێک لەکوێســـتانەکان 
بڕێک لەبەرھەمی میـــوە وەک ترێی بار 
ئەکـــردو ڕوو لەگەرمیـــان ئەکەوتە ڕێ، 
دێھاتـــەو دێھـــات ئەیوت (ھـــای ترێ 

بەگەنـــم). ئەم نمونەیە بەســـاکارترین و 
سەرەتاییترین جۆری ئاڵوگۆڕی بازرگانی 
ئەژمار ئەکرێت، بەو کەســـانەش ئەوترا 

(چەرچی).
 وەک وتمـــان ئەم پرۆســـەیە بەپێی 
جۆری  بەسەرەتاییترین  ئابوری  زانستی 
بازرگانـــی دائەنرێت، ھەربۆیـــە فراوان 
بـــوەو ئاڵوگۆڕەکـــە بوەتە ئـــەوەی کە 
کا بگۆڕدرێتـــەوە بەخزمەتگوزاری یان 
کایەکی پیشەسازی. لەم بارودۆخانەدا 
ھەنـــدێ جـــار کاتیش بـــوە بەخاڵێکی 
ڕێککەوتنەکـــەو مـــاوەو کات ھاتۆتـــە 
ئاراوە، وەک ئـــەوەی جوتیارێک داوای 
لەجوتیارێکی تـــر کردووە زەویەکەی بۆ 
بکێڵیت بەرامبەر بڕێک دانەوێڵە تا کاتی 
دروێنە، یان داوای لەئاسنگەرێک کردوە 
پاچ و بێڵی بۆ دروست بکات لەبری بڕێک 

دانەوێڵە.
ئەم پرۆســـەی ئاڵوگـــۆرە کە مرۆڤ 
کاری پێکردوە لەبەرئەوە بوە کە ھێشتا 
پـــارە یان دراو دروســـت نەبوە، یاخود 
کەم بوە، تا ئێرە باســـەکەمان لەســـەر 

سەرەتاکانی ئاڵوگۆڕ بوو. 
ئاڵوگۆر  ئەمانـــە  ســـەرەڕای  بـــەم 
ئاســـتەنگ و گرفتی تایبەت بەخۆشـــی 

ھەیە.
١/ ســـەختی دیاری کـــردن و نەبونی 

پێوانەیەک بۆ ئاڵوگۆڕ.
٢/ یەکنەگرتنەوەی حەزو ئارەزوەکانی 

کڕیارو فرۆشیار لەیەککاتدا.
٣/ ســـەختی دابین کردنی شێوازێکی 
گشـــتی بۆ دیـــاری کـــردن و ھەڵگرتنی 

بەھای کاکان.
٤/ نەبونـــی یەکەیەکی پێوانە لەکاتی 
گێڕانـــەوەی قەرزدا ھەم لـــەکات و ھەم 

لەکاو لەبەھاشدا.

٥/ ســـەختی جیاکردنـــەوەی زۆرێک 
لەکاکان لەڕوی بڕو جۆرو کواڵێتیەوە.

 لەســـەرو ھەمو ئەم گرفتانەشـــەوە 
ئاڵوگـــۆر بەردەوامـــی ھەیـــەو چەندین 
قۆناغـــی بڕیـــوە لەپێش ســـەرھەڵدانی 
دراوی نەختینەدا، وەک ئەوەی ھەندێک 
لەکۆمەڵـــگاکان بۆ ئەوەی بەســـەر ئەو 
گرفتەدا سەرکەون کە لەخاڵی چوارەمدا 
ئاماژەی پێدراوە، بەھای ھەندێ کایان 
بـــە بەھـــای ئاژەڵەکانیـــان بەرامبـــەر 
کردۆتـــەوە، یان بەرامبەر ھەندێ بەردی 
بەنرخ وەک یاقوت و پیرۆزەو شتی تر، کە 
ئەمەیان بەگۆڕانێکی ریشـــەیی دائەنرێ 

لەپرۆسەکەدا.
ھەرچەنـــدە ئاڵوگۆر بەکۆنترین جۆری 

بازرگانـــی دائەنـــرێ، بـــەم لەدەیەی 
ســـێھەمی ســـەدەی بیســـتدا بەپێـــی 
پێداویستی ئەو ڕۆژگارە سەریھەڵدایەوە، 
کاتێ جیھان ڕوبەروی داڕمانێکی ئابوری 
بـــوەوە، بـــازاڕی پشـــکەکانی ئامریکا 
 ١٩٢٩ لەئۆکتۆبـــەری   (Wall Street)
داڕماو لەمێژووی ئابوریدا بەسێشـــەمەی 
ڕەش ناوزەد ئەکرێت، دیسانەوە ئاڵوگۆر 
 ھاتـــەوە گۆڕێ، خەڵک ناچـــار بون بۆ 
پێداویســـتیەکانیان لەبەر نەبونی پارەی 

نەختینە پەنا بەرنە بەر ئاڵوگور.
سەدەی  لەناوەڕاستی  شێوە  بەھەمان 
بیستەمیشدا زۆرێک لەوتە نەوتیەکانی 
کەنداوو ڕۆژھەتی ناوەڕاست بەجۆرێک 
لەجۆرەکان بەپرۆسەی ئاڵوگۆڕ بازرگانیان 

ئەکرد، بۆ نمونە عێراق لەوتی یەکێتی 
وپێداویستیە  جاران چەک و  ســـۆڤیەتی 
دراوی  لەبری  ئەکڕی،  ســـەربازییەکانی 
قورس نەوتی ئـــەدا، لەکاتێکدا یەکێتی 
سۆڤیەت خۆی خاوەنی نەوتێکی زۆرە، 
بەم ئەو نەوتەی وەریئەگرت لەبۆرسەی 

نەوتدا ئەیفرۆشتەوە.
ئەمڕۆش لەســـەدەی بیســـت و یەکدا 
لەســـەردەمی تۆڕەکانـــی ئینتەرنێـــت و 
زیرەکی دەستکرددا ئەم جۆرە بازرگانییە 
لەزۆر وتی جیھانـــدا ڕوو لەبڕەوە، زۆر 
کەس لەڕێـــی ماڵپـــەڕی بازرگانی یان 
ھەژماری تایبەت بەخۆیان یان سۆشیال 
میدیـــاوە بـــەکاری دەھێنن و پرۆســـەی 

ئاڵوگۆڕ ئەنجام ئەدەن.

لەجیھانی ئەمڕۆدا ئەو پرســـیارە زۆر 
جار دوبارە دەبێتەوە کە ئاخۆ دەکرێت 
کایەیەکی کۆمەڵـــگا داببڕێت لەھەموو 
کایەکانـــی دیکـــەو بەتەنھـــا بتوانێت 
پێشـــبکەوێت، بۆ نمونە کایەی ئابوری 
یـــان کایەکانی پـــەروەردەو فێرکردن و 
تەندروستی و دابی کۆمەیەتی و گەشەی 
سیاســـی؟ یاخود ھەموو ئـــەم کایانە 
وەک پاکێجێـــک پێکـــەوە گرێـــدراون و 
پاشـــکەوتنی ھەر یەکێکیان کاریگەریی 
نەرێنـــی و نەخـــوازراوی لەســـەر کۆی 
کایەکانی دیکەی ژیانـــی کۆمەڵگایەک 

دەبێت؟ 

بەئەزمـــون ســـەلمێنراوە کە کایەکان 
ھەموویـــان وەک ئەندامی جەســـتەیەک 
ئەندامێکـــی  ھـــەر  پەککەوتنـــی  وان، 
ئەم جەســـتەیە کاریگەری لەسەر کۆی 
ئەندامەکانـــی دیکەی جەســـتە دەبێت، 
ئێمە لەئابوری کوردســـتاندا بەکردەکی 

درکمان بەم راستییە کردووە.

لەکاتێکـــدا کـــە ھەموو دامـــەزراوەو 
کایەکانی دیکەی ژیانی گشتیت لەئاستی 
پێویستییەکانی ئەم سەردەمەو لەئاستی 
ئەم قۆناغەی ژیانی ئەمڕۆدا نەبێت و کۆن و 
بەســـەرچوو بن، زۆر ئەستەمە بەتەنھا 
چاوەڕوانی گەشەی راستەقینەی کەرتی 
تایبەت و نوێبوونەوەی ئابوری و گەشەی 
گەشتیاریی و  کشـــتوکاڵ و  پیشەسازی و 

سێکتەرەکانی دیکەی ئابوری بیت. 

کەس نییـــە لەدنیای ئەمـــڕۆدا پەی 
بەو راســـتییە نەبات کە كەرتی تایبەت 
بزوێنەری ســـەرەكی گەشـــەی ئابوری و 
كەڵەكەكردنـــی ســـەرمایەی نەتەوەیی و 
رەخســـاندنی ھەلـــی كارە، گەشـــەی 

گەشەی سێکتەرەکانی  تایبەت و  كەرتی 
گەشتیاریی و  کشـــتوکاڵ و  پیشەسازی و 
بەھەبوونـــی  پێویســـتی  بازرگانـــی 
دامەزراوەی ئابوری تۆکمەو سیســـتەمی 
یاســـاو  کۆمەڵیک  دامەزراوو  سیاســـی 
رێسای شارســـتانییە، دەنا بەبێ بوونی 
یاســـا ســـەردەمیانیانە  دامەزراوو  ئەم 

"نەتەوەکان شکست دەھێنن". 

ھەمو  ئەمڕۆ  کوردســـتاندا  لەھەرێمی 
ئەوانـــەی لەبوارەکانـــی پیشەســـازی و 
گرنگەکانـــدا  ســـێکتەرە  کشـــتوکاڵ و 
کار دەکـــەن دادو بێدادیانە بەدەســـت 
کـــە  کێشـــەوە  گرفـــت و  کۆمەڵێـــک 
ریشەیی و  بەچارەســـەری  پێویســـتیان 
بنەڕەتییە. پیشەســـازی و کشـــتوکاڵ و 
بەرھەمی ناوخۆ لەم ھەرێمەدا بۆ ئەوەی 
سەپاندنی  لەڕێگەی  دەبێت  پێشبکەوێ 
سیاســـەتێكی گونجـــاوەوە بپارێزرێت و 
ئەو دەرفەتە بـــۆ وەبەرھێنەری ناوخۆ 
بڕەخسێ کە بتوانێت كێبڕكێی بەرھەم و 
كای نـــرخ ھـــەرزان و كوالێتـــی نزمی 
ھاوردەكراو بكات. ئەگەر یاسا و رێنمایی 

گونجـــاو نەبێت بەئاڕاســـتەی چاودێری 
كردنی ھاوردەو رێگرتن لەپڕكردنی بازاڕ 
بەكای ساختەو كوالێتی نزم، بەرھەمی 
ناوخۆ لەبواری پیشەسازی و کشتوکاڵدا 
جگە لەپاشەكشـــە کردن و بەرزبونەوەی 
رێژەی بێـــکاری، چاوەڕوانی چیدیکەی 

لێناکرێت. 

کە المەركەزیەت لەبڕیاری وەبەرھێناندا 
ڕەچـــاو نەكرێت، کـــە ژێرخانی ئابوری 
بەھێز نەکرێت، کە ناوچەی پیشەسازی 
مۆدێرن دروســـت نەكرێـــت، کە بەپێی 
بەپیشەســـازیكردنی  تۆكمـــە  پالنێكی 
كشـــتوكاڵ و خۆراك نەکرێتە ئامانج، کە 
خاوەنی بانكی تایبەت بەپاڵپشتی كردنی 
پڕۆژەی بچوك و مام ناوەند نەبین، چۆن 
چاوەڕوانی زیادکردنی بەرھەم و گەشەی 
پیشەســـازی و بەروبومـــی کشـــتوکاڵی 
بکەین؟ چـــۆن بتوانین بەشـــێوەیەكی 
ھاوتەریـــب پیشەســـازی، كشـــتوكاڵ، 
بكرێت و  بەھێز  بازرگانی  گەشـــتیاریی و 
فرە ســـەرچاوەی ئابوری بۆ كوردستان 

دەستەبەر بكەین؟ 

بیروڕا بیروڕا

ئایا دەکرێت ھەموو کایەکانی کۆمەڵگا 
پەکخرابن و ئابوری بەتەنھا پێشبکەوێ؟!

دادگای ژووری بازرگانی نێودەوڵەتی و ڕۆڵی 
لەیەکالکردنەوەی کێشەی عێراق و تورکیا

ئاراس عەبدولکەریم مەعروف

گەشەی كەرتی تایبەت و 
گەشەی سێکتەرەکانی 

پیشەسازی و کشتوکاڵ و 
گەشتیاریی و بازرگانی 
پێویستی بەھەبوونی 
دامەزراوەی ئابوری 
تۆکمەو سیستەمی 
سیاسی دامەزراوو 

کۆمەڵیک یاساو رێسای 
شارستانییە

ژووری بازرگانی 
نێودەوڵەتی ھەمیشە 

خۆی گونجاندوە 
لەگەڵ ھەموو 

گۆڕانکارییەکانی 
جیھان چ لەو 

کارەسات و 
جەنگانەی ڕوبەڕووی 

جیھان بوەتەوە

شەن جەزا کەریم 

ئەم نیشت�نە هی هەمومانە 
ئەتوانین بۆ ھەمو کایەو بوارێک لەژینگەکەی 
بڕوانیــــن، ئــــەو ژینگانــــەی ئەمــــڕۆ تێکچون و 
پــــاک نین زۆرن، ژینگەی بازرگانی، سیاســــی، 
ھونــــەری، کۆمەیەتــــی و زۆری تریش، بەم 
ئــــەو ژینگەیەی بەنــــدە ئەیەوێــــت بیخاتە بەر 
دیدی خوێنەرو دەســــەت و نیشتمان دۆستان،  
ژینگەی سروشت و وتەکەیە، کەسێک نیە لەم 
کوردســــتانەدا نەزانێ کە چەند قوربانی دراوە 
لەپێناوی ئەم قومە ئازادی و ســــەربەخۆییەدا، 
ھەمیشە کوردستانمان ال پیرۆز بوە، لەپێناویدا 
گەلی کورد گەورەترین قوربانی بۆ داوە بەڕۆح و 
گیــــان لەخزمەتیدا بوە. ھــــەر بۆیەش ڕۆژانێک 
(کوردستان یان نەمان) دروشمی ھەموان بوو، 
باش ئەزانین خۆڵ و خاشــــاک بوە بەقەیرانێک 
ئەگــــەر بەزووترین کات فریای نەکەوین، ڕەنگە 
لەماوەیەکــــی کورتی داھاتودا چارەســــەرکەی 
ببێتە مەحــــاڵ و لەکۆنترۆڵ دەرچێت، ڕاســــتە 
بەجۆرێــــک لەجۆرەکان ناو ســــەنتەری شــــار 
چارەســــەرێکی نیوەو ناچڵی بــــۆ کراوە، بەم 
خۆزگــــە کاربەدەســــتانی وت کەمێك جامی 
ئۆتۆمۆبێلەکانیان ڕون ئەکردەوە تۆزێ لەشــــار 
دور ئەکەوتنەوە بۆ ڕێگاکانی سیتەک و دوکانیان و 
مێرگەپــــان و قــــەرەداغ و ھەمو ئــــەو ڕێگایانەی 
کۆشــــک و باخەکانــــی لێیەو بەچــــاوی خاوەن 
ماڵێکی دڵسۆز سەرنجیان لەو کارەساتە بدایە، 
چۆن ژینگەی ئەم وتە بەدەســــتی ئەنقەست 
بەرەو داڕمانێک ئــــەڕوات کە دوژمنیش ئیرەیی 

پێنابات.
ھەرچەندە بەنــــدە نزیکەی دە ســــاڵێک بەر 
لەئێســــتا ئــــەم کێشــــەیەم خســــتۆتە بەردەم 
دەســــەت لەرێگەی چەندین نوسینەوە، ئێمە 
لــــەم وتــــەدا خاوەنی حکومەتین و دەســــتەی 
ژینگەمان ھەیە بەدەســــەتی وەزارەت،  وەک 
تاکێكی کۆمەڵ لەو دەزگاو دەستەیە ئەپرسین 
داھاتێکی زۆر کۆئەکەنەوە لەڕێگەی ســــانەی 
ئوتۆمبێلەوە، ھەمو ماڵێک مانگانە لەدەرگاکەی 
ئەدەن و بڕێ پارەی لێوەرئەگیرێ، ھەمو دوکان و 
شوێنە بازگانیەکان و ھۆتێلەکان بەھەمانشێوە، 
چەندین جۆر داھاتی تریش بۆ نایخەنە خزمەت 
لەوەدایە  ســــەیرەکە  خاشاکەوە،  کۆکردنەوەی 
کۆمپانیایەک پارەی خۆڵ وخاشاک کۆئەکاتەوە 
جیاواز لەو کۆمپانیایانەی ئەرکیان کۆکردنەوەی 
خۆڵ و خاشاکە، یان ئامادەن لەسەر نەمامێکی 
بچــــوک غەرامەی ماڵێک بکەن، بەم کاتێک بۆ 
پڕۆژەیەکی وەبەرھێنان الیەکی دارســــتانێک بە 
بەرچاوی شارێکەوە ئەبڕدرێتەوەو کاول ئەکرێ، 
گوێمان لەیەک وشــــەی ئەو دامەزراوەیە نابێت، 
جێــــی خۆیەتی بەالیەنی بەرپرس و دەســــەت 
بڵێین کوردســــتان ھی ھەموانە، بەرپرسیارێتی 
گــــەورەش لە ئەســــتۆی دەســــەتدایە. کار وا 
بــــڕوات وتەکەمان ئەکەوێتە بــــەر قەیرانێکی 
ترســــناکەوە، پســــپۆرانی ژینگــــە پێیانوایــــە 
ھەندێ لــــەو ماتریانەی کە وەک پالســــتیک و 
پێکھاتەکانی نزیکەی پێنچ ســــەد ساڵی ئەوێت 
تا شــــی ئەبێتەوەو لەناوئەچێت، ئەوساش شی 
بونەوەکــــەی ئەبێتــــە مەترســــیەکی تر کاتێک 
تێکەڵــــی زەوی ئەبێت، کــــورد واتەنی (عوزر 

لەقەباحەت خراپتر).
ئاشکرایە لەوالتە پێشکەوتوو خوداپێداوەکاندا 
خاشاک بوە بەبزنس و وەبەرھێنانی تیا ئەکرێت، 
ژووری بازرگانــــی لەم بوارەشــــدا ھەوڵی خۆی 
داوەو لەســــاڵی (٢٠١٢)دا چەند کۆمپانیایەکی 
ســــویدی بانگھێشتی کوردســــتان کرد بۆ ئەو 
مەبەستە، بەم بەداخەوە ئەو ھەوڵە لەباربرا.

بەڕێزان ئەو بوارە ئەگەر بەچاوی بزنســــیش 
لێیبڕوانــــن وەبەرھێنانێکی گەورەیە، ئەوە ماوە 
بڵێیــــن بیکەن بەخاتــــری ئەو کوردســــتانەی 
گەورەترین قوربانی لەپێناویدا درا (ئەم نیشتمانە 

ھی ھەمومانە.... با نەبێت بەزبڵخانە).  

دالوەر عەلی سۆفی    

(١٧) چوار  شەممە ٢٠٢٢/٨/١٠ (١٧) چوار  شەممە ٢٠٢٢/٨/١٠

وەسفی خەلیل ئیسماعیل 

 ژووری بازرگانی نێوەڵەتی

  ئاڵوگۆری بازرگانی لەئاستی دنیادا لە برەودایە



  خاوەنی ئیمتیاز            سەرنوسەر                 جێگری سەرنوسەر   بەڕێوەبەری نووسین       سەرپەرشتیاری رۆژنامەوانی                     دیزاین

 ژووری بازرگانی و                 ئاراس عەبدولکەریم مەعروف               دالوەر عەلی سۆفی   یاسین رەحیم فەرەج                سەردار محەمەد                         عادل عومەر

پیشەسازی سلێ�نی

 ریکالم

ندەست بو جوانترین ب بک لپ
پرۆژەی نیشتجبوونی گراند بویڤارد، ل جوانترین و پاکترین شاری 

.مانیدایی سلد ل کپرۆژەی ،راقدایع
گراند بویڤارد ب باشترین شون، زۆرترین سوزایی، برزترین کوایتی 

سردەمیان ب ناوبانگ دەبت. فرستک یکجار ڕوودەدات.
ل گراند بویڤارد نزیکتری ل ھموو شونک.

السليمانية، مستقبل البيئة العراق
 يقع مشروع گراند بويڤارد في أجمل و أنظف مدينة في العراق، و يكون في 
قلب السليمانية. ستشتھر گراند بويڤارد بأفضل موقع، اكثر المساحات 
الخضراء، أعلى مستويات الجودة في التفاصيل. فرصة العمر و لمرة واحدة.

گراند بويڤارد انت أقرب من أي مكان آخر.

راقی عمانی داھاتووی ژینگسل

Central LPG System

Climate Control Thermal Insulation Technology Sound Insulation

Water FiltrationFresh Air Recovery
سیستمی غازی مرکزی

سیستمی ساردی و گرمی عزلی گرما و سرما عزلی دەنگ

سیستمی پاکژکردنوەی ھوا فیلترکردنی ئاو

٧٥٪ باخ و سوزایی
%75 Green Area

 ریکالم

کارمەندە دڵسۆزەکانی ژوور


