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بهشىیهكهم:ناساندنىپرۆژهكه

ئیدارهىگهرمیانسهرپهرشتیپرۆسهیهكدهكاتبۆئهوهىروخی
روباریســیروانلهقهزاىكهالر،بكرێتبهپرۆژهىوهبهرهێنان،
كهپرۆژهكانیشلهبوارىجیاوازىنیشــتهجێبونوگهشــتیاریو

بازرگانیداخۆیاندهبیننهوه.
ئــهمپرۆژهیــهگهورهترینپرۆژهىوهبهرهێنــاندهبێتلهمێژوى
ناوچهكهدا،چلهروىقهبارهوه،چلهروىتێچوشــهوه،ههربۆیه

بارتهقــایگهورهییهكــهى،مقۆمقــۆوقســهوباسولێكدانــهوهى
جیاوازىدروستكردوه.

یهكهىچاودێریحكومهتىخۆجێیگهرمیان،بهپێویســتیزانى
راپۆرتــىئــهممانگــهىتهرخانبــكاتبهوپرۆژهیــهوبهوردی
لهســهرىبوهستێتولهسهرزاریكهسانىشارهزاوبهرپرسانو

هاواڵتیانهوهههڵسهنگاندنىبۆئهنجامبدات.

پێشهكى

1.پرۆژەیوەبەرهێنانیتەنیشتروباریسیروانلەکەالرچیە؟

پرۆژەیوەبەرهێنانیســەرروباریســیروانلــهقهزاىكهالر،له
گردهگۆزینهوهبهرۆخیروبارهكهدادهستپێدهكاتههتابهردهسور.
پرۆژهكهشبریتییهلهپرۆژهیهكىتێكهڵی)میكس(گهشتیاریو
بازرگانىونیشــتهجێبون،بهشــێوهیهكههمپرۆژهىگهشتیاریی
تێدادهبێت،ههمیهكهىنیشــتهجێبونلهڤێالوخانو،ههمیش
باڵهخانهىبازرگانى،لهگهڵههندێكخزمهتگوزارییدیكهىوهكو
ناوهندىخوێندنوتهندروستىوپهرستگاكهزۆرتردهكهونهنێو

پرۆژهنیشتهجێبونهكانهوه.

پرۆژهكهدابەشــکراوەبەســەر)٥(زۆندا،زهویپرۆژهكهبهشــى
زۆریبــۆوهزارهتــىداراییودواتركشــتوكاڵوگهشــتوگوزارو

پاشانشارهوانىكهالردهگهڕێتهوه.
بهكۆىگشــتىزۆنهكانخۆىله2400دۆنمزهوىدهبینیێتهوه،
بــهدرێــژى9كیلۆمهتر،وۆڵىپرۆژهكــهشخۆىله600بۆ62٥ 

مهتردهبینێتهوه.
كهلهبڕگهىداهاتوداوردهكارییهكانیانخراونهتهڕو.

2.ناساندنىزۆنهكان

زۆنــىیهكهم:زۆنــىیهكهم:لهپردىگردهگۆزینهوهدهســتپێدهكاتبۆپشــتى
قهاڵىشێروانه،لهسهروى400دۆنمپێكهاتوه.

زۆنــىدوهم:زۆنــىدوهم:لــهقهاڵىشــێروانهوهدهســتپێدهكاتبۆپشــتى
بینــایبهڕێوبهرایهتــىئاوىكهالر،له360دۆنمزهوىپێكهاتوه،
ئهگهرچــیلــهروىروبهرهوهكهمترینــهلهنێــوزۆنهكاندا،بهاڵم
لــهروىگرنگییــهوهلهههمویانگرنگتره،بهوپێیهىشــوێنهكهى
دهكهوێتهئاســتىبازاڕىقهزاىكهالروئهوفراوانبونهىكهبۆی

كراوهبهئاراستهىروبارىسیروان.

زۆنىســێیهم:زۆنىســێیهم:لهپشــتىبینــاىبهڕێوبهرایهتىئــاوىكهالرهوه
دهســتپێدهكاتتاوهكوپردىســهرچهمىگهڕهكهكانىسیروان-
گۆران»گازینۆ-حهمهىكهریم«،له400دۆنمزهوىپێكهاتوه.

زۆنىچوارهم:زۆنىچوارهم:لهپردىپردىســهرچهمىگهڕهكهكانىسیروان-
گــۆراندهســتپێدهكاتتاوهكوپردىســهرچهمــىگهڕهكهكانى
گۆران-نهورۆز»گازینۆ-بهردهســور«،روبهرهكهىبهدروســتى

نهزانراوه.

زۆنىپێنجهم:زۆنىپێنجهم:لهپردىســهرچهمىگهڕهكهكانىگۆران-نهورۆز
دهستپێدهكاتبۆفلكهىزانكۆىگهرمیان،روبهرهكهىبهدروستى

نهزانراوه.

ئهگهرچیههموبهرپرسهكانئاماژهیانبهوهدهداپرۆژهكه٥زۆنه،
بهاڵمســامانمەحمود،بەڕێوبەریبەڕێوبەرایەتینەخشــەدانانی
ئاوەدانیگەرمیاندەڵێت:ئەوپرۆژەیەیســەرروباریســیروان
کراوەبە6زۆنەوەکەلەگردەگۆزینەوەدەســتپێدەکاتتاوەکو
بەردەســور،کــە٥لــەوزۆنانەبۆنیشــتەجێبونەهــاوکاتزۆنی

شهشهمیبۆگەشتیاریە.
وهكتێبینــیدهكرێتزۆنهكانىچواروپێنجبهروبهروپێكهاته
ووردهكارییهكانیــاندیاریــینهكراوه،بهوپێیهىتائێســتازۆرتر
كارلهســهرســێزۆنهكهىیهكهمتاســێیهمكراوه،بهشێوهیهك
كۆمپانیــایجێبهجێكاریشــیانبــۆدیاریــیكراوهولــەرێکاری
ئیداریدان،بەجۆرێکزۆنییەكدیاریكراوەبۆكۆمپانیایبەیان،
زۆنــیدودیاریكــراوەبــۆكۆمپانیایبێســترۆڵوزۆنیســێش

.HSTدیاریكراوەبۆكۆمپانیای
بهوتهىبهڕێوبهرىنهخشــهدانانىئاوهدانىگهرمیان»لەئێستادا
تەنهــازۆنــیدوەمــیماســتەرپالنیبۆکــراوەولــەالیئێمەوە
پەســەندکراوەومۆڵەتیشــیوەرگرتوەونەخشەشــیبۆکراوە
لەالیئێمە،دواترنەخشــەیوردەکاریپرۆژەکەئەکاتودێتەوە

بەڕێوبەرایەتیمان«.
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نەخشەیزۆنەکانبەگشتینەخشەیزۆنەکانبەگشتی

نەخشەیزۆنییەکودونەخشەیزۆنییەکودو

نەخشەیزۆنیسێوچواروپێنجوشەشنەخشەیزۆنیسێوچواروپێنجوشەش
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3.پێكهاتهىپرۆژهكه

وهكئاماژهمــانپێدا،پرۆژهكهپرۆژهیهكىتێكهڵیگهشــتوگوزار
ونیشــتهجێبونوبازرگانییــه،بهشــێوهیهكلهنــاوههریهكهلهو
زۆنانهداپرۆژهیهكىنیشتهجێبونلهخانووڤێالوشوقهدروست
دهكرێــت،لهگهڵژمارهیهكباڵهخانهىبازرگانىكهههمبۆكارى
بازرگانــىبهكاردێنوههمبۆگهشــتوگوزاریی،لهگهڵژمارهیهك

خزمهتگوزارییوهكوباخچهوكۆرنیشوشهقام.
لهكۆىزۆنهكانئهوهىتێیداجێگیرهلهئێســتادا،دروســتكردنى
جادهیهكىدوســایدهبهدهورىپرۆژهكهدا،لهگهڵكۆڕنیشــێكبه
قوڵی12٥مهتركهلهچهندرێڕهوێكپێكهاتوه،لهوانه:رێڕهوێك
بــۆپیــادهڕهوى،رێڕهوێــكبۆجــادهىالوهكــى»30مهتری«،
رێڕهوێكبۆجادهىتایبهتبهپاسكیلسواری،ئهمهجگهلهبونى

باخچهوروبهریسهوزایی.
هونهرمهحمود،بهڕێوبهرىگشــتىوهبهرهێنانىگهرمیاندهڵێت:
»ئهوكۆڕنیشــهىكهدروســتدهكرێتخودیخــۆی10مهترى
دهبــاتوخزمهتگوزارییهكانىدیكــهش40مهترىدهبات،ئهوهى
دهمێنێتــهوهدهكرێتبهســهوزایىودهبێتــهپاركێكىگهورهبه

كۆمهڵێكخزمهتگوزارییهوه.
بهوتــهىبهڕێوبــهرىگشــتىوهبهرهێنانــىگهرمیان،لــهپرۆژه

نیشــتهجێبونوبازرگانىوگهشــتیارییهكانداوهبهرهێنبهپێى
بیرۆكــهىخۆىوئهوســتافهئهندازیارییهىكــهههیهتىبڕیارى
لهســهردهداتكــهچــىلێبــكاتبهپێــىئهوســایتپالنهىكه
دروستىدهكات،بۆنمونهلهپرۆژهنیشتهجێبونهكاندادهتوانێت
ههمــوىبكاتبهشــوقهدهشــتوانێتههموىبــكاتبهڤێال،به
رهچاوكردنىئهوهىدهبێتكۆمهڵگهیوهرزشــىوپهروهردهیىو

تهندروستیتێیدادروستبكرێت.
ســهبارهتبــهنرخــیئهویهكــهنیشــتهجێبونانهىكهدروســت
دهكرێــنلهگــهڵئالیهتهكانىدابهشــكردنیان،بهڕێوبهرىگشــتى
وهبهرهێنانــىگهرمیاندهڵێت:نرخىیهكــهكاندیاریینهكراون،
هیــچئالیهتێكیــشنیــهبۆدابهشــكردنىئهویهكانــهىكهههیه
لــهوێ،چونكهپرۆژهیهكــىبازرگانیهووهبهرهێنئازادهبهچهند

دهیفرۆشێتهوه.
لهبــارهىژمــارهوتایبهتمهنــدیباڵهخانهبازرگانییهكانیشــهوه،
هونهرمهحمود،دهڵێت:باڵهخانهبازرگانیهكانوگهشتیارییهكان
دیارنینكهژمارهیانبهوردیچهندن،بهاڵمنابێتههریهكهیانله

3نهۆمزیاتربێتبهتایبهتدهوروبهرىقهاڵىشێروانه.

جیاوازلهزۆنهكانىدیكه،زۆنىدولهئێســتادایهكالبوهتهوهكه
چیتێدادهكرێتوپرۆژهكهشلهرێكارىمۆڵهتوهرگرتندایه.
ئــهمزۆنهلهپــرۆژهى:)نیشــتهجێبون،گهشــتیارى،بازرگانى،
پهروهردهیی،تهندروستىووهرزشى(پێكهاتوه،بهشێوهیهك230 
دۆنمزهویپرۆژهكهبۆبوارهكانىوهكوبازرگانىوگهشــتیاریو
سهوزاییوخزمهتگوزاریی...هتده،130دۆنمزهویهكهىدیكهش

بهتهنهابۆپرۆژهىنیشتهجێبونه.
بهوتهىهونهرمهحمود،بهڕێوبهرىگشتىوهبهرهێنانىگهرمیان،
ئهمزۆنه60%ـــىروبهرهكــهبۆپرۆژهىنیشــتهجێبونهبهیهكه
وخزمهتگوزاریــیوســهوزاییهكانیناویهوه،20%ـــىبۆپرۆژهى

گهشتیاریوبازرگانییهوهكو:مۆڵ،ریستۆرانت،هۆڵیبۆنهكان،
كافتریاو...هتد،20%ـىكۆتاییشبۆشهقاموجادهوسهوزایی

وخزمهتگوزارییهكانه.
ئاماژهىبهوهشكرد:لهنێوپرۆژهنیشتهجێبوهكهشدا،مۆڵهتى
دروستكردنى8٥0یهكهىنیشتهجێبونىتێدادراوهكه600یهكهى

بهڤێالو2٥0یهكهىبهشوقهدروستدهكات.
هاوكاتلهمزۆنهدا،2قوتابخانهى18پۆلى،باخچهىســاوایان،
بنكهىتهندروســتى،بنكهىئاگركوژێنهوهوبنكهىپۆلیسیشــى

تێدایه.

4.پێكهاتهكانىزۆنىدو

جێگــریسهرپهرشــتیاریئیدارهىگهرمیانوبهڕێوبهرىگشــتى
وهبهرهێنانــىگهرمیــان،دهڵێــن:گوژمهىپرۆژهكــهبهههرپێنج
زۆنهكهیهوه،خۆىلهســهروى1ملیــاردۆالردهدات،ئهمهشبه

ههموپێكهاتهوبهشهكانییهوه.
لهبــارهىمــاوهىتهواوبونــىپرۆژهكهشــهوه،هونــهرمهحمود،

بهڕێوبهرىگشتىوهبهرهێنانىگهرمیان،دهڵێت:ماوهىتهواوبونى
هــهرپرۆژهیهكىوهبهرهێنانكهپێــىدهدرێتنابێتكهمتربێت
له4ســاڵ،وهكوهبهرهێنانیشكهفهرمانىدهســتبهكاربونىبۆ

دهكرێترهنگهبكرێتبه٥ساڵ.

٥.گوژمهوماوهىتهواوبونىپرۆژهكه
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ئالیهتــىپێدانــىپرۆژهكانبهكۆمپانیــاكانروننیه،ئهمهشبه
وتهىهاواڵتیان،بهرپرســێكیشجهخــتدهكاتهوهكهبانگهوازی

كۆمپانیاكانیانكردوه.
ئازادعهبدوڵاڵ،هاواڵتىلهكهالر،دهڵێت:نازانرێتئەمگرێبەستانەى

پرۆژهكهچۆندەکرێتوچۆنکراوە.
وتیشی:یەکەئیدارییەکاندهڵێنبەشێکیپرۆژەکەبۆهاواڵتیانە
کــەدەتواننبەبــێبەرامبەربەکاریبهێنن،بەاڵملەئایندەداچی

ئەگوزەرێتبەرچاورونینیە.
لهبهرامبــهرداولهبــارهىئــهوهىپرۆژهكانلهســهرچبنهمایهك
بــهكۆمپانیــاكاندراون؟هونــهرمهحمــود،بهڕێوبــهرىگشــتى
وهبهرهێنانــىگهرمیــاندهڵێت:لــهرێگهىراگهیاندنــهوهرامان
گهیانــدكــهوهبهرهێنئاگاداربوپرۆژهیهكىلهوشــێوهیهههیهو

هاتونهتهپێشهوه.
وتیشی:پرۆژهكانىوهبهرهێنانلهرێگهىبانگهوازهوهنابێت،بهاڵم
ئهمپرۆژهیهىســهرروبارىسیروانچونكهپرۆژهیهكىفراوانهو

خۆشمانداوامانهكردوهكهچۆنبێت،بۆیهباڵوكراوهتهوه.
ئهوهیشیكهتێبینیدهكرێت،حكومهتهیچنهخشهودیزاینێكى
ئامادهكــراوىبــۆپرۆژهكــهنییــهونهبــوهكــهلهســهربنهمای
جێبهجێكردنىئهونهخشــهیهوهبهرهێنهكانبانگهێشــتبكاتبۆ

جێبهجێكردنى.
بهوتهىبهڕێوبــهرىوهبهرهێنانىگهرمیــان،كۆمپانیاكانخۆیان
لهرێگهىنوســینگهئهندازیارییــهكانودیزاینــىئهندازیارییهوه،

نهخشهىپرۆژهكانیانداڕشتوه.
لهمخاڵهشدارایكشتوكاڵیگهرمیانجیاوازبوه.

شــادیەحسێن،بەڕێوبەریگشتیکشــتوکاڵیگەرمیان،دەڵێت:
لیژنەیــەکپێکهێنرالەئیدارەیگەرمیانبۆدیاریکردنیزۆنەکانی
ســەرروبارەکە،پێشــنیارمانکردنابێتکۆمپانیادەرخســتەبە

ئێمــەیبــدات،بەڵکودەبێتئێمەدەرخســتەوپرۆپۆزەڵبدەین
بەکۆمپانیاکانوکامیانئامادەییانهەیەپرۆژەکەمانبۆئەنجام

بدەنبهوانىبدهین.
لهبارهىسهرپهرشتیكردنىپرۆژهكهشهوه،جێگرىسهرپهرشتیاری
ئیــدارهىگهرمیانبــۆكاروباریهونهری،ئامــاژهبهوهدهكاتكه
ئــهوانتهنهائهڵقهىپهیوهندینێــواندهزگاپهیوهندیدارهكاننو

سهرپهرشتیناكهن.
هاوكات،هونهرمهحمود،بهڕێوبهرىگشتىوهبهرهێنانىگهرمیان
دهڵێت:بهپێىیاســاىژمارى4ـــىســاڵى2006،بهڕێوبهرایهتى
وهبهرهێنــانبڕیــاردهرىپــرۆژهىوهبهرهێنانــهوسهرپهرشــتى
رێــكارهئیدارییهكانــىدهكات،بهاڵموهكخــودىپرۆژهكهئێمه

سهرپهرشتىناكهین.
وردهكاریچاودێرییپرۆژهكهلهالیهننوســینگهیهكىئهندازیاریی
ســهربهخۆوهجێبهجــێدهكرێــت،ئهمــهشبهگوێــرهىیاســای

وهبهرهێنان.
هونــهرمهحمــود،لهوبــارهوهوتــى:كاتێــكفهرمانــىمۆڵهتو
دهستبهكاربونبۆپرۆژهیهكدهكهین،تهندهرینبۆنوسینگهكانى
ئهندازیارىدهكهینلهرێگهىســهندیكاكانهوهكهنوســینگهیهك
ههبێتسهرپهرشــتىبــكات،بهپێــىرێنماییهكانــىوهبهرهێنان
تیمێكــىئهندازیارىبهههموپســپۆڕیهكانهوهكــهژمارهیانله3 
بۆ60ئهندازیاردهبێتبهپێىرێنماییهكانسهرپهرشتىپرۆژهكه
دهكــهن،لهكۆىگوژمــهىئهوپرۆژهیهش%1ـــىداهاتبۆئهو

نوسینگهیهیه.
هێماىبۆئهوهشكرد:لهگهڵئهوهشدالیژنهیهكىئهندازیارىدیكه
لــهفهرمانگهپهیوهندیدارهكانىوهك:)پهروهرده،تهندروســتى،
شــارهوانىو...هتــد(پێكدههێنرێتولهرێگــهىبهڕێوبهرایهتى

وهبهرهێنانهوهچاودێرىدهكرێت.

6.چۆنیهتىپێدانىپرۆژهكهوسهرپهرشتیكردنى
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بهوتهىبهڕێوبهرىگشــتىوهبهرهێنانىگهرمیان،پرۆژهكهتهنها
لهسێزۆنىدازیاترله9ملیاردینارداهاتىبۆخهزێنهىگشتى

لێدهكهوێتهوه.
هونــەرمەحمــود،دەڵێت:بەپێییاســاورێنماییەکانلە%1ـــی
کــۆیگوژمــەیهــەرپرۆژەیەککــەدەخەمڵێنرێــتدەگەڕێتەوە
بــۆوەبەرهێنــان،ئەمەجگەلەوەیکەکرێیســااڵنەشدەبێتلە

پرۆژەکاندا.
وتیشی:بەپێییاسایژمارە4ـــیســاڵی2006،لەبەرامبەرهەر
زەویەککەدەدرێتبەوەبەرهێنلە%1ـــیپارەیکۆیپرۆژەکە
بــۆئێمەدێتــەوە،بۆنمونەئەگەرپرۆژەیەکبای100ملیۆندۆالر

بێتئەوە1ملیۆندۆالریبۆوەبەرهێنانە.
بهڕێوبهرىوهبهرهێنانىگهرمیانئاماژهىبهوهشــدا:لەئێســتادا
ئــەمزۆنانەکەهەیــە3دانەیبۆوەبەرهێندەرچوە،ئەگەرهەر
زۆنێکیکۆیپرۆژەکەیبە200ملیۆندۆالربخەمڵێنرێتئەوەبۆ
هــەر100ملیۆندۆالریلە%1ـــیلێوەردەگیرێت،واتەکۆیهەر
ســێزۆنەکە6ملیۆندۆالردەکات،ئەگەربەدیناریشدایبنێین
دەکاتە9ملیاردینار،کەئەمەشدەگەڕێتەوەخەزێنەیگشتی.
جەختیلەوەشکردەوە:هەرزەویەککەدەدرێتبەوەبەرهێنئێمە
لەبەرامبەردابەپێیرێنماییژمارە2ـــیســاڵی2021بەبڕیاری

ژمارە٥8٥پارەوەردەگرینبۆئەوپرۆژانەیکەهیوەبەرهێنانەو
بەشێوەیسااڵنەدەدرێتبەکرێ،بەجۆرێکبۆپرۆژەیبازرگانی
%10ـــیلێوەردەگرینبۆپرۆژەیتەندروستی%10ـىلێوەردەگرین

بۆدروستکردنیبانکیئەهلی%20وەردەگرین.
وتیشــی:بەاڵمبۆیەکەینیشــتەجێبونجیاوازە،کۆیپرۆژەکە
لــە%1٧بــۆ%33وەردەگرین،بۆنمونــەزۆنیدوکۆیپرۆژەکە
دەخەمڵێنرێــتکــەچەنــدەودواتــرئــەورێژەیــهىســهرهوهى
لێوەردەگرین،ئەمەجگەلەوەیکەکاتێکتۆمار)تاپۆ(دەکرێت
رێژەیەکیدیکەشپارەدێتەوەبۆحکومەت،بۆنمونەئەگەرههزار
یەکەتۆماربکرێتئەوەنزیکەی3بۆ4ملیاردینارداهاتیدەبێت

بۆحکومەتکەپارەیئەوتاپۆیەشهەروەبەرهێندەیدات.
بهههمانشــێوه،ئەکرەمساڵح،سەرۆکیشــارەوانیکەالروتی:
هــەرپرۆژەیەکیوەبەرهێنــانکەئەنجامدەدرێتلەســنورەکە،
%20ـــیداهاتهكهىبۆشــارەوانیەو%80ـــیدیكــهىدەچێتەوە
خەزێنــەیدەوڵــەت،بۆنمونەلەپرۆژەیەکــیوەبەرهێنانئەگەر
100ملیۆنیبگەڕێتەوەبۆشارەوانی80ملیۆنیدەچێتەخەزێنەی
دەوڵــەتو20ملیۆنیبۆشــارەوانیخــەرجدەکرێت،ئەمەشبە

پێییاسادەکرێت.

هادیعەبدولرەحمــان،خاوەنیکۆمپانیایHSTكهوهبهرهێنان
لــهزۆنــىســێیهمىپرۆژهكــهدادهكات،بــاسلــەوەدەکات:لە
ئێستادامامەڵەکەمانپێشکەشکردوەبۆزۆنیسێیەمیپرۆژەی
ســەرروباریسیروان،ئەمپرۆژەیەشکەدەکرێتپێویستەببێت
بــەموڵکیهاواڵتیاننەکئێمە،چونکەلەهەموواڵتانئەمجۆرە
پرۆژانــەهــەننزیکــەی٥0بۆ60مەتــریلەالیــەنهاواڵتیانەوە

بەکاردەهێنرێت.
وتیشــی:بۆنمونەمن1000مەتردەکەمبەپرۆژەیەکدەبێتئەو
باقیهیهاواڵتیانبێت،منبەپرۆژەینیشــتەجێبونپێشکەشم
کــردوە،بەدرێژای12٥مەتــرجادەیەکی30مەتریتێدایەلەگەڵ
100مەتــریئەکرێــتبەباخچە،ئامانجیکارەکەشســەوزکردنی

روبارەکەیە،چونکەبوەبەشوێنیکارگەکان.
سەبارەتبەوەیچەنددۆنمزەویتەرخانکراوەبۆزۆنیسێیەم،
خاوەنیکۆمپانیای HSTجەختیلەوەکردەوە:لەدەستیئێمەدا
نیــەکەچەنددۆنــمزەویمانبۆتەرخاندەکرێــت،ئەوەیهەیە
کراوەبە٥زۆنەوەزۆنەکاندیاریدەکاتکەچەنددۆنمە،لەگەڵ

ئەوەشهەرچەندبێتئێمەوەریدەگرین.
هاوكات،حهســهنشــێخمحهمهدتاڵهبانى،خاوهنــىكۆمپانیای
بێســترۆڵلهبــارهىئــهوزۆنهىكــهبۆىدیارىكراوهلهســهر
پرۆژهكــهىروبارىســیروانئامادهنهبولێــدوانبدات،وهكخۆى
دهڵێت:»لهرێكارىئیداریدایهوتاوهكوئێستاتهواونهبوه».

8.بۆچونىوهبهرهێنهرانلهبارهىپرۆژهكهوه

٧.ئهوداهاتانهىحكومهتلهپرۆژهكهوهدهستیدهكهوێت

بازرگانێــكجهختلهگرنگــیپرۆژهكهدهكاتهوه،هاوكاتئاماژه
بهوهشدهداتكهدوروىههیه.

محەمــەدئەحمەد،بــازرگانلەگەرمیانباسلــەوەدەکات:ئەم
پرۆژەیەکەلەســەرروباریســیرواندەکرێتپرۆژەیەکیمۆدێرنە
وماستەرپالنەکەیمبینیوە،هاوکاتئەگەروەکخۆیئەنجامبدرێت
ودروستبکرێت،بوژانەوەیەکیئابوریباشبەشارەکەدەدات.
دەشــڵێت:ئــەمپرۆژەیــەدورویهەیــە،رویــەکئەوەیــەکــە
باســیلێوەدەکەنهاواڵتیانلێیســودمەنددەبــنکەکۆمەڵێک

خزمەتگوزاریوپارکیگەشتیاریوریستورانتیتێدایەلەگەڵئەو
کۆڕنیشــەی،بەاڵمروەبازرگانیەکەیهەموکەسێکناتوانێتلێی
ســودمەندبێــتئەوەیهەیەتەنهاخەڵکــیدەوڵەمەنددەتوانێت

سودیلێوەربگرێت.
جەختیوەشــکردەوە:ئەمپرۆژانــەگرنگنبۆناوچەکەبەتایبەت
گەشتیاریەکەیوبونیانزۆرباشە،بەتایبەتئەمپێنچزۆنەیکە

باسیلێوەدەکرێتئەگەروەکخۆیجێبەجێبکرێت.

9.بازرگانێك:پرۆژهكهدورویههیه
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بهشــێكلههاواڵتیانپێیانوایهئهوشوێنهبۆپرۆژهىگهشتیاری
گونجاوهنهكنیشتهجێبون.

ئــازادعەبدوڵاڵ،هاواڵتــیلەقەزایکەالر،دەڵێــت:قەزایکەالر
پانتاییەکیفراوانیهەیەلەزەوییەکیتەخت،هاوکاتناوچەیەکی
بازرگانیــەورێژەیەکــیزۆردانیشــتوانیتێدایــە،دەکراجگەلە
پــرۆژەبازرگانیەکانپرۆژەگەشــتیاریەکانیشئاوڕێکیجدیتریان
لێبدایەتەوە،ئەمپرۆژەیەیکەدەکرێتلەســەرروباریســیروان
دەکراشــوێنێکیگەشــتیاریباشــتریتێــدادروســتبکرایەبۆ
ماوەیەکیزەمەنیزیاترلەوەیکەئێستاهەیەومیکسکراوە.

»کاتــیخــۆیکــەکانەکانیچەوولملەســەرروباریســیروان
البرانهۆکارەکەیبۆمانەوەیروبارەکەبووەکخۆیوپاراســتنی
رێژەســەوزاییەکەیســەریەتیکەهەیە،ئێستاشهاتونیەکەی
نیشــتەجێبونیتێدادروستدهكهن«.ئومێدجومعە،هاواڵتیلە

قەزایکەالروادەڵێت.
هێمایبۆئەوەشکرد:هەربەوەشەوەنەوەستاونکۆمەڵێکپرۆژەی
نیشــتەجێبونکــراوەخەڵکــەدەوڵەمەندەکەیــانلــەفەقیرەکە
جیاکردوەتــەوە،بەڵگــەشبۆئەمەکەســێکیئاســاییناتوانێت

ڤێالیەکبكڕێتبە2٥دەفتەردۆالر.
هاوكات،ئارامقەحتان،هاواڵتیلەقەزایکەالر،وتی:هاواڵتیانی
گەرمیــانبــەگشــتیپێیانخۆشــەپرۆژەیەکیلەوشــێوەیەلە
سنورەکەهەبێت،لەگەڵئەوەشدائەزمونێکیتاڵیانهەیەلەگەڵ
پرۆژەکانــیوەبەرهێنــان،بۆیــەدەکرائەمپرۆژەیەگشــتیبێت
نەکتایبەتوتەنهاچێنێکیهاواڵتیانلێیســودمەندبن،چونكه
زۆرینەیهاواڵتیانیگەرمیانسودلەوپرۆژەیەنابیننوکەمترین

رێژەیگەشتیاریتێدارەچاوکراوە.
لــهمبۆچونــهدائهنجومهنــىپارێزگاىســلێمانیشهــاوڕایئهو

چاالكوانوهاواڵتیانهیه.
کەریــمعەلــی،ئەندامــیئەنجومەنیپارێزگایســلێمانیدەڵێت:
وەکئەنجومەنبەدواداچونمانکردوەوســەردانیچەندالیەنێکی
ئیــداریپەیوندیدارمــانکــردوەتێبینــیخۆمــانداوەتــەالیەنە
پەیوەندیــدارەکان،دواتــریاداشــتێکمانئاراســتەیئەنجومەنی
پارێــزگاکــردوەکەناوەڕۆکەکــەیخۆیدەبینێتــەوەلەوەیئەو
بەشــەیلێواریروباریســیروانکەدەکەوێتەتەنیشــتیقەزای

کەالرتەنهابۆپرۆژەیگەشتوگوزاربەکاربهێنرێت.
دەشڵێت:دواترســەرۆکایەتیئەنجومەنیادشتەکەیانئاراستەی
لیژنەیپالنوپرۆژەکانکرد،ئەوانیشلەالیەنلیژنەیناوبراوەوە
پشــتگیرییاداشــتەکەمانکــراوبەنوســراوئاراســتەیئیدارەی
گەرمیــانکــرا،لەبەرامبەردائیدارەیگەرمیانبەنوســراووەاڵمی
ئەنجومەنیپارێزگایســلێمانیاندایەوەوکۆنوســێککەواژووی
بەشێکلەالیەنەپەیوەندیدارەکانیلەسەرەهاوپێچینوسراوەکەیە
وتیادابەچەندخاڵێکرونکردنەوەیانلەسەرئەوپرۆژانەداوە.

پســپۆڕێكىئهندازیارییشجهختلهوبۆچونــهدهكاتهوهكهئهو
سنورهبكرایهنبهپرۆژهىگهشتیاریی.

د.غــازیبەهرۆز،دکتۆرالەئەندازیاریشارســتانیومامۆســتاى
زانکــۆیگەرمیــان،بــاسلەوەدەکات:ئــەمپرۆژەیەکەلەســەر
روباریسیرواندەکرێتوبەشێکیپرۆژەیەکیگەشتیارییەگرنگە
بۆناوچەکە،بەاڵمهاوڕانیملهوهىپرۆژەیگەشــتیاریویەکەی
نیشــتەجێبونتێکەڵکراوە،دەکرابکرێتەپرۆژەیەکلەخزمەتی

گەشــتیاریبێت،بۆنمونەبکرایەبەڤێالوشوقەیگەشتیاریو
رستورانتنەکنیشتهجێبونوبفرۆشرێتەوەبەهاواڵتیان.

وتیشــی:ئەوکۆڕنیشــەشکــەبڕیارەبکرێــتوخزمەتدەکرێت
زیاتــردەکەوێتــەخزمەتیئــەوهاواڵتیانەیکەلەوێنیشــتەجێ

دەبن،نابێتبەشوێنیگەشتیاری.
لهبهرامبــهردا،رامیــارعەبدولڕەحمــان،جێگریسەرپەرشــتیاری
ئیــدارەیگەرمیــانبۆکاروباریهونــەری،دەڵێت:وەکئیدارەی
گەرمیــانلەگــەڵئەوەبویــنبکرێتبــەپرۆژەیەکیگەشــتیاری،
بــەاڵموەبەرهێنئامادەنەبوبەتەنهابیــکات،بەڵکوداوایانکرد
بازرگانیونیشتەجێبونیشــیتێکەڵبکرێت،بۆئەومەبەســتەش
بەڕێوبەرایەتیوەبەرهێنانودەزگاکانیپەیوەندیداریشهەماهەنگ

بونبکرێتبەپرۆژەیەکیتێکەڵ.
دەشــڵێت:بــۆئەومەبەســتەشلیژنەیەکپێکهێنــرالەنوێنەری
الیەنــەپەیوەندیــدارەکانبۆپشــکنینیئــەوزەویانــەیکەبەر

پرۆژەکەدەکەونلەسەرروبارەکە.
بهڕێوبهرێكیشجهختلهوهدهكاتهوهئهوپرۆژهیهىسهرروبارى

سیروانبهتهنهابۆگهشتیارىنابێت.
شــادیەحسێن،بەڕێوبەریگشتیکشــتوکاڵیگەرمیان،دەڵێت:
لەالیەنئەنجومەنیپارێزگایسلێمانیەوەرەخنەهەبوکەپرۆژەکە
نابێتتێکەڵبکرێتویەکەینیشــتەجێبونیتێدابێت،وەکخۆم
لەگــەڵئەوەدانیم،چونکەبودجەیەکیزۆریتێداخەرجدەکرێت
دەبێتداهاتێکیدەستبکەوێت،بۆیەبڕیارمانداتێکەڵبکرێتو

پرۆژەگەشتیاریەکەشلەبەرچاوبگیرێت.
بــهراید.غــازىبههرۆز،مامۆســتاىزانكۆیگهرمیان،راســتە
پرۆژهكــهجۆرێــکلەگەشــتیارســەردانیدەکات،بــەاڵمنابێت
بەپرۆژەیەکیگەشــتیاری،دهشــڵێت:بۆیەدەکراشــوێنیهۆڵی
رۆشــنبیریوئەنجامدانیچاالکیگەنجانوکۆمەڵگەیوەرزشــی
وبازاڕێکــیســەردەمیانەویاریگایمنــااڵنونافورەوباخچەی
ئاژەاڵنیتێدادروســتبکرایە،لەبەرئەوەیگەشــتیارلەدەرەوە
دێتبۆئەوەیشــوێنەکەببینێت،ئهگهرئهمخزمهتگوزارییانهى
تێدابكرایه،ئەوکاتنیشتەجێبونەکەشهەبێتگرفتێکنابێت.

لهبهرامبهرداهێرشفەیزوڵاڵ،بەڕێوبەریگشــتىگەشــتوگوزاری
گەرمیــانباسلــەوەدەکات:وەبەرهێننایەتبــهتهنیاپرۆژەی
گەشــتیاریئەنجامبدات،چونکــەبودجەیەکیزۆریتێدەچێتو
بــەبلیتی٥00دیناریویاریمنــااڵنکۆنابێتەوەبۆی،دەیەوێت
پرۆژەیبازرگانیتێکەڵبکاتوەکئەمەیسەرروباریسیروان.
وتیشــی:زەویباشونایابیشــمانهەیە،بــۆنمونە200دۆنمان
هەیەلەبەردەســورچیوەبەرهێنێــکدەیەوێبیکاتبەپرۆژەی
گەشــتیاریئــەوابەهەمــوشــێوەیەکهــاوکاریدەبیــن،بەچی

شێوەیەکدەیەوێتپێیدەدەین.
بــهاڵمئەیــادمحەمــەد،چاالکوانلەکــەالردهڵێــت:ئێمەوەک
چاالکواناننیگەرانینلەمپرۆژەیە،چونکەدەکراروباریســیروان
بکرایــەبــەبەنــداووبۆپــرۆژەیکشــتوکاڵیوحەوزیماســی

بەکاربهێنرایەکەبەدرێژای9کیلۆمەتردراوەبەوپرۆژەیە.
دهشــڵێت:پاســاوهكهىحكومــهتئەوەیەکــەوەبەرهێنبەدەم
پرۆژەکــەوەنەهاتوەئهگهربەتەنهاگەشــتیاریبێت،ئایاگرهنتی
چیەسبەینێمەسئولوكهسهكانئەوپرۆژەیەسیاجناکەن؟

1.شوێنهكهگهشتیارییهودهكرێتهنیشتهجێبون

بهشىدوهم:تێبینییهكانلهسهرپرۆژهكه
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كۆڕنیشیپرۆژهكه،یهكێكهلهگرنگترینبڕگهكانى،بهوپێیهىههم
پرۆژهیهكىگهورهیه،ههمیشتازهوبێپێشینهیهلهسنورهكهدا.
هونەرمەحمود،بەڕێوبەریگشتیوەبەرهێنانیگەرمیان،دەڵێت:
کۆڕنیشــەکەلەگەڵپرۆژەخزمهتگوزارییهكانىدیكهوســەوزایی
داخەماڵندنــیبۆکراوە،بهشــێوهیهكهەرزۆنێکبڕی10ملیۆن

دۆالریتێدەچێت.
لهبارهىئهوهىئهمكۆرنیشــهجۆنجێبهجێدهكرێت،لهكاتێكدا
پرۆژهكــهدابــهشبــوهبهســهر٥زۆنو٥كۆمپانیــایجیــاواز
جێبهجێیدهكهن،هونهرمهحمودوتى:هەموکۆمپانیاکانبەیەک

پاکێجدروستیدەکەنویەکدیزاینیهەیە.
لهالیهكــىدیكــهوهچاالكوانــانئامــاژهبهوهدهكهنلهكۆنوســی
یهكهمــىپرۆژهكــهدا،ئــهوقوڵــیپانییهىبۆكۆرنیشــیســهر
روبارهكــهدانرابو،1٧٥مهتربو،كهچىلهكۆنوســهكانىدواتردا
كهمكراوهتــهوهبــۆ120مهتــر»ههندێكیاندهڵێــن12٥مهتر«،
ئهمــهشبهخشــینیقوڵــی٥٥مهترهلهخزمهتىگشــتییهوهبۆ

خزمهتىپرۆژهكانىنیشتهجێبون.
ئارازمحەمەد،چاالکوانلەکەالروتی:ئەوکۆڕنیشەیکەدیاریکرابو
دەبوایە1٧٥مەتربێتکەجادەیەکەبەئاراستەیروباریسیروان
وجێگەیهاتوچۆوپیادەوپاسکیلجیابکرێتەوە،هاوکاتپارک
وسەوزایشیتێدابێتبۆحەوانەوەیهاواڵتیان،بەاڵمبەشێوەیەکی
ناڕونلەکۆنوسێکیترداکەگوایەروباریسیروانئەوپانتاییەی
نیەبۆکۆڕنیشــەکەوســتانداردنیە،کەمکرایەوەبۆ120مەترو

کاربەکۆنوسیدوەمدەکرێتوەکلەیەکەم.
دەشــڵێت:کاتێکرۆخیســیروانیگەشــتیاریدەکرێتبەشیش
وچیمەنتــۆوبلــۆک،بــۆرۆژێــکودواننیە،بەڵکوبۆهەمیشــە
وایەودەبێتەموڵکیچەندکەســێکوزۆربەئاســانیدەکرێت
ســەرمایەدارەکانلەحەوشــەیڤێالیەکخۆشبنوببرێنەداوەوە

نەکشارێکی3٥0هەزارکەسیببرێتەدواوە.

هــاوكات،ئومێدجومعــە،هاواڵتیلەقەزایکــەالر،دەڵێت:ئەو
کۆڕنیشــەیکەدیاریکراوەیەکەمجارلەماستەرپالنەکەداوئێستا
دەســتکارییانکردوە،ئەمەشمانایوایەبەرژەوەندیبازرگانو
قســەیوەبەرهێنلەپێــشهاواڵتیەوەیە،بەڵگــەشئەوەیەئەم

پرۆژەیەبۆچەندکەسێکوحزبە.
لــهوهاڵمــىئــهمرهخنهیــهدا،رامیــارعەبدولڕەحمــان،جێگری
سەرپەرشــتیاریئیدارەیگەرمیانبۆکاروباریهونەری،دەڵێت:
ئــەولیژنەیەیکەپێکهێنراوســەردانیروبارەکەیکردســەرەتا
هەموانپێیانوابو1٧٥مەتریبکرێتبەکۆڕنیشوخزمەتگوزاری
وباخچــەبۆهاواڵتیانکەبەبێبەرامبەردەتواننبەکاریبهێنن،
بەاڵمکەســەردانیروبارەکەکرابەشــێکیزۆریروبارەکەقواڵیی
نیە،بۆیەلیژنەکەپێیانوابوبۆئەوەیهاوســەنگیلەکۆڕنیشەکە
هەبێــتکەمیانکــردەوەبــۆ120مەتر،چونکەلــەگردەگۆزینەوە
تاوەکودەگاتەگۆران»گازینۆ«گرفتیزەوینیەبۆکۆڕنیشەکە،

لەدوایئەوەوەقواڵییکەمە.
وتیشــی:ئەمەلەکاتێکدایــەپێیانوابوکەمبکرێتەوەبۆ100مەتر
رێگەماننەداوە،ئەو٥٥مەترەیکەکەمکراوەتەوەدابەشدەکرێت
بەسەرپرۆژەکەداولەورێژەسەوزاییەیکەهەیەکەمناکرێتەوە.
بهڕێوبــهرىنهخشــهدانانىئاوهدانــىگهرمیانیــشپێیوایــهئهو
كۆڕنیشــهىكهدیارىكراوهلهكۆنوســىدوهمــداههقىتهواوى

پێدراوه.
ســامانمەحمود،دەڵێت:ئەوکۆڕنیشەیکەدانراوەبۆپرۆژەکە
هەقیتەواویپێدراوە،چونکەشــوێنیپیادەیهاواڵتیانیتێدایە
هــاوکاتشــوێنیلێخوڕینــیپاســکیلیتێدایەلەگــەڵباخچەو

کۆمهڵێکخزمەتگوزاریدیکە.
جەختیلهوەشکردەوە:كهمكردنهوهكهبەلیژنەکراوەونوێنەری
هەمــودەزگاپەیوەندیدارەکانــیتێدابوە،چونکەلەواڵتانیدیکە

کەلێكۆڵینهوهکراوەلەورێژەیەکەمترە.

2.كێشهىكۆڕنیشىپرۆژهكه

دیزاینیكۆڕنیشىپرۆژهكه
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لیژنەیەکــی لەالیــەن کەمکراوەتــەوە کــە کۆڕنیشــەی »ئــەو
تایبەتمەندەوەبڕیاریلەســەردراوەلەالیەنئیدارەیگەرمیانەوە
کەلە1٧٥مەترەوەکەمبکرێتەوەبۆ120مەتر«.هونەرمەحمود،
بەڕێوبەریگشتیبەڕێوبەرایەتیوەبەرهێنانیگەرمیانوادەڵێت.
ســەبارەتبــەو)٥٥(مەترەیکەلەکۆڕنیشــەکەکەمکراوەتەوە
دەکرێــتبەچــی؟بەڕێوبــەریوەبەرهێنانــیگەرمیــانجەختی

لەوەکردەوە:دابەشدەبێتبەسەرپرۆژەتێکەڵەکەدا.
جیاوازلهوبهڕێوبهرانه،بهرێوبهرىكشــتوكاڵىگهرمیانراىوایه

كهنهدهبوروبهرىكۆرنیشهكهكهمبكرایهتهوه.
شــادیەحســێن،دەڵێت:ســەرەتاولەکۆنوســییەکــەمهەمو
الیەنــەکانرێکەوتیــنکۆڕنیشــەکەکــەبــۆخزمەتــیهاواڵتیان
دانــراوە1٧٥مەتــربێت،بەاڵمدواترنوســراوێکمبۆهاتلەالیەن
کۆمپانیایەکەوەبەناوی)مارینامێکس(داواکرابوکۆنوسیدوەم
پەسەندبکرێتوکراکەکۆڕنیشەکەکەمکرایەوەبۆ120مەتر.

باســیلەوەشــکرد:دوابەدوایئــەوەئێمەنوســراومانکردئایە

ئــەم)٥٥(مەترەکــەکەمکراوەتەوەلەســەرچبنەمایەککراوە
وبۆچیبەکاردەهێنرێتەوەوپاڵپشــتیکۆنوسییەکەمدەکەین،
دواتــرلــەوەاڵمیئیــدارەیگەرمیانکەبۆمانهاتەوەکۆنوســی
دوەمپەســەندکراوەونوێنەریئێمەشرەزامەندبوەلەســەریکە
ئەمەشبوبەرەخنەیەکیزۆربۆمن،بۆیەتائێستاشپاڵپشتی
کۆنوســییەکەمــم،لەکاتێکدادەبوایەئەمشــەڕەبەرێوبەرایەتی
گەشتوگوزاربیکردایە،چونکەئەرکیئێمەزەویتەرخانکردنو

قەرەبوکردنەوەیجوتیارەکانمانە.
لهبهرامبهردا،هێرشفەیزوڵاڵ،بەڕێوبەریگشــتىگەشــتوگوزاری
گەرمیانباسلەوەدەکات:کۆڕنیشــەکەکەمنەکراوەتەوە،بەڵکو
روبەریزەویەکەیکەمکراوەتەکەئەمەشبەلیژنەکراوەودوای

ساڵێکبڕیاریلەسەردراوە.
جەختیلەوەشــکردەوە:هۆکارێکیدیکــەروبارەکەبو،كهدەبو

دەستکاریبکرایە.

3.پێشخستنىبهرژهوهندیتایبهتلهسهرحسابیبهرژهوهندیگشتى
بهشــێكلــههاواڵتیانوچاالكوانانپێیانوایــهپرۆژهكههێندهله
بهرژهوهندیكهسوحزبوكۆماپانیاكانه،ئهوهندهلهبهرژهوهندی

گشتىدانیه،حكومهتیشئهمقسهیهرهددهكاتهوه.
ئــازادعەبدوڵــاڵ،هاواڵتیلەقەزایکەالر،دەڵێت:حکومەتباس
لەوەدەکاتوەبەرهێنپرۆژەیگەشــتیاریئەنجامناداتبەتەنها
تاوەکوپرۆژەکەبازرگانیونیشتەجێبونیتێدانەبێت،ئەمەشبە
پاساویئەوەیحکومەتبودجەینیەوچەندینپرۆژەراگیراوەلە
کاتێکــدابودجەوداهاتێکیزۆرلەگەرمیانەوەدەچێتەخەزێنەی

گشتیدەوڵەتووەزارەتیدارایی.
هاوكات،ئارامقەحتانحسێن،هاواڵتیلەقەزایکەالر،وتی:لە
پرۆژەکەداهەندێکگۆڕانکاریکراوەلەبەرژەوەندیوەبەرهێنبوە

نەکهاواڵتیان،یەکێکلەوانەکۆڕنیشەکەیە.
»هەرپرۆژەیەککەلەقەزایکەالردروســتدەکرێتیەکەمشت
کــەلەبەرچاوگیــراوەبەرژەوەندیحزبوکۆمپانیــاومەکتەبی
دارایــییەکێتیــەکەخاوەنیئەمســنورەیە،شــتێکنیەبەناوی
گوێگرتــنلــەهاواڵتیانوبەرژەوەنــدیهاواڵتیــان،بەڵگەشبۆ
ئەمــەئەوەیــەکۆڕنیشــەکەکەمکراوەتــەوەوخراوەتــەخزمەتی
وەبەرهێنەکانــەوە«.ئومێــدجومعە،هاواڵتیلــەقەزایکەالروا

دەڵێت.
چاالكوانێكیشپێیوایهئهوپرۆژهیهزیاترخزمهتبهوهبهرهێنهران

دهكاتوهكلههاواڵتیان.

ئارازمحەمــەد،وتی:لەوەاڵمیئەنجومەنیپارێزگاییســلێمانیدا
ســەبارەتبــەزۆنەکانیروباریســیروانکــەپێیانوابوەدەبێت
سیروانتەنهابکرێتبەپرۆژەیگەشتیاری،بەرپرسەئیداریەکانی
ســنورەکەکۆنوســیدوەمیانپەسەندکرد،کەکۆنوسێکەتێیدا
مافــیهاواڵتــیوەکپێویســترەچــاونەکــراوە،ئەوکۆنوســەش
پەلەپەلکــردنبەپەســەندکردنیەوەدیارە،تێیــداچەندخاڵێکی
کۆنوســییەکەمدەســتکاریکــراوە،ئەمەشئــەوەدەردەخات
بەرژەوەندیوەبەرهێنوسەرمایەدارانلەپێشهاواڵتیانەوەبوە.
لهبهرامبــهردا،رامیــارعەبدولڕەحمــان،جێگریسەرپەرشــتیاری
ئیدارەیگەرمیانبۆکاروباریهونەری،دەڵێت:ئێمەبەرژەوەندی
هاواڵتیانمانبەالوەگرنگبوە،شــتێکنیەبەرژەوەندیوەبەرهێن
خرابێتەپێشهاواڵتیانەوە،لەئێستادائەوپرۆژەیە2زۆنیماوە
چکۆمپانیایــەکئامادەیەبیکاتبەپرۆژەیگەشــتیاریبەتەنها،
وەکئیدارەیگەرمیانپێشوازیلێدەکەینوهاوکاریشیاندەبین.
هاوكات،هونەرمەحمود،بەڕێوبەریگشتیوەبەرهێنانیگەرمیان
دەڵێــت:ئــەوەیکەبــاسدەکرێــتبەرژەوەنــدیوەبەرهێنلە
پێشهاواڵتیانەوەبــوەمنواینابینم،چونکەپرۆژەکەدەکەوێتە
خزمەتــیخەڵــکوشاریشــەوە،بەجۆرێکقەزایكــەالرلەروی
گەشتیارییەوەلەمێژویدروستبونیەوەگەورەترینهەنگاودەنێت،
هەروەهــازۆرترینهەلیكاردروســتدەبێــتوجوڵەیبازرگانی

بەشێوەیەكیبەرچاوزیاددەكات.
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4.رهچاونهكردنىرێژهىسهوزاییپێویست

پســپۆڕێكىبوارىژینگهباسلهوهدهكاتئهوپرۆژهیهىلهســهر
روبــارىســیروانئهنجامدهدرێتوهكپێویســترهچــاوىرێژهى

سهوزایىوژینگهىتێدانهكراوه.
عەبدولموتەڵیبرەفعەت،پســپۆریبواریئاووژینگەومامۆستا
لەزانكۆیگەرمیان،دەڵێت:ئەوپرۆژانەئەگەرپرۆژەىگەشتیارى
بنئەوەپێویستەبەالنیکەمەوە30-40%ـــىبکرێتەزۆنىسەوزو
دەبێــترەچاوىموحەرەماتىروبارەکــەبکرێتلەروىدورىلە
رۆخىروبارەکەوپاراســتنىلەروىژینگەییەوە،چونکەبەشێک
لەوپرۆژانەگۆڕدراونبۆپرۆژەىنیشتەجێبون،ئەمەشمەترسى
پیســبونىروبارەکەزیاتردەکاتوکاریگەرىومەترســىلەســەر

ژینگەوسیستهمىروبارەکەزیاتردەکات.
وتیشــی:لەهەمــوواڵتێککاتێكپرۆژەیەکىنیشــتەجێبونیان
گەشتیارىیاخودهەرپرۆژەیهکىترپێشکەشدەکرێتبۆحکومەت
بەمەبەســتىدروســتکردنى،پێــشهەموشــتێکدەبێتالیەنى
ژینگەراپۆرتێکىتێروتەســەلئامادەبکاتبۆدەستنیشــانکردن
وهەڵسەنگاندنىکاریگەرییەژینگەییەکانىئەوپرۆژەیەولەسەر
رۆشنایىئەوراپۆرتەپرۆژهكهیانرهتدهكرێتهوهیاخودیاقبوڵ

دەکرێتومەرجەژینگەییەکانىبەسەردادەسەپێنرێت.
دەپرســێت:ئایــائەوپرۆژانەبەوفلتــەرەتێپەڕیون؟!بێگومان
نەخێــر،چونکەئەگەرئەوهەڵســەنگاندنەبۆئەوپرۆژانەبکرایە
لەروىژینگەییەوەئەوەرێژەىســەوزایىزیادەکراوچارەسەرى
گونجــاوبۆپاشــماوەوپاشــەڕۆکاندیاریدەکــراوموحەرەماتى

روبارەکەشدیاریدەکرا.
لــهبهرامبــهردا،هونهرمهحمود،بهڕێوبهرىگشــتىوهبهرهێنانى
گهرمیان،دەڵێت:لەرویژینگەوسەرچاوەیئاویەوەرێژەیەكی
فــراوانســەوزاییتێدادروســتدەبێــتلەبەردروســتبونیئەو
روبەرەیبۆســەوزاییوكۆرنیشدیاریكراوە،هەروەهائەوەشی
کــەماوەتــەوەبەپێییاســاورێنماییژینگەدەبێتلە%2٥ـــی
ســەوزاییبێــت،بەوپێیەشزۆنەکانبــەنزیکەیلە3٥بۆ%40

دەبێتەسەوزایی،واتەزیاترلە٧٥0دۆنم.
بهڕێوبــهرىفهرمانگهىژنگهىگهرمیانبــاسلهوهدهكاترێژهى

سهوزاییلهپرۆژهكهدادیارییكراوه.
د.دورەیــدســەلیم،بەڕێوبــەریفەرمانگــەیژینگــەیگەرمیان
دەڵێت:تەنهاخاڵێککەپەیوەندیبەئێمەوەیەوەکفەرمانگەی
ژینگەلەوپرۆژەیهیسەرروباریسیروان،جێبەجێکردنیمەرجو
رێنماییەژینگەییەکانەکەلەکۆنوسییەکەمودوەمیشجەختمان

لێکردوەتەوە.
وتیشــی:یەکێکلــەخاڵەکانمانئەوەیەکەرێژەیســەوزاییلە
%2٥کەمترنەبێت،ئەگەرهاتولەحاڵەتێکدائەورێژەسەوزاییەی
کــەدیاریمــانکــردوەوەکئەوەنەبێــتولەماســتەرپالنەکەدا
جێگەىنەکرابێتەوە،ئەواقەرەبویپێدەکەینەوەلەناوســەنتەری

شارەکانیتردا.
بــهرایعهبدولموتهڵیبرهفعهت،پێویســتەئــەوپرۆژانەمەرجە
ژینگەییەکانیانبەسەرداپسەپێنرێتبهتایبهتىبۆچارەسەرکردنى
پاشماوەوپاشەڕۆکانوپاراستنىروبارىسیروانلەپیسبون.

د.دورهیدســهلیم،جهختلهمخاڵهدهكاتهوهودهڵێت:دهبێت
پرۆژهكــهیەکەیچارەســەریئــاویئاوەڕۆیهەبێــتکەتێکەڵ
بەروبارەکەنەکرێت،بۆئەمەششــارەوانیپێیجێبەجێدەکات،

ئەگەرچیتاوەکوئێستاسایتپالنیپرۆژەکەنەهاتوەتەالمان.
لهبهرامبهردا،ئهكرهمســاڵح،ســهرۆكىشارهوانىكهالر،دهڵیت:
هەموپرۆژەیەکیوەبەرهێناندەبێتیەکەیچارەســەریئاوەڕۆی
تایبەتبەخۆیهەبێت،ئەمپرۆژەیەشدەبێتبۆخۆیهەیبێت.
هاوكاتهونهرمهحمود،بهڕێوبهرىگشتىوهبهرهێنانىگهرمیان،
جهخــتدهكاتــهوه:»ههموپرۆژهیهكىوهبهرهێنانكهدروســت
دهكرێــتدهبێــتیهكهىچارهســهرىئاوهڕۆىههبێــت،ئهمهش
جێگیــرهوبهپێىبڕیارهكانىئهنجومهنــىوهزیرانهكهوهبهرهێن
دهبێتبهباشترینومۆدێرنترینشێوازچارهسهرىئاوىقورسى

پرۆژهكهىبكات«.

نەخشەیجوگرافیایپرۆژەکە
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٥.وهرنهگرتنىبۆچونىهاواڵتیانوشارهزایان

ئــهوهىتێبینیدهكرێتلهالیــهنچاالكوانانهوه،بــۆبڕیاردانله
پرۆژهكه،پرسوڕابهكهسانىپسپۆڕوچاالكواناننهكراوه.

ئەیــادمحەمەد،چاالكوانلهكهالر،دهڵێت:دەکرابۆپرۆژەیەکی
لــەوشــێوەیەرایکەســانیپســپۆڕوشــارەزایبــواریژینگە
وەربگیرایەلەگەڵچاالکوانان،ئەگەرپرۆژەکەبۆخەڵکدەکرێت.
هیچكاملهوهاواڵتىوپسپۆڕانهىكهدواندوماننلهمراپۆرتهدا،

لهالیهنیهكــهئیدارییهپهیوهندیدارهكانهوهراوبۆچونیانلهســهر
پرۆژهكهوهرنهگیراوه.

سەبارەتبەوهىتاچهندرایئهوانوهكوبازرگانووهبهرهێنهران
وهرگیــراوهلــهبیرۆكهىپرۆژهكــهدا،محهمهدئهحمــهد،بازرگان
لهكــهالر،وتى:ئهوهىئــاگاداربمرایبازرگانــەکانوەرنەگیراوە

لەسەرئەمپرۆژەیە.

6.دروستنهكردنىپرد
لهسهرهتاوهواراگهیهنرالهچوارچێوهىئهمپرۆژانهىسهرروباری
ســیروان،پردێكیانزیاتردروســتدهكرێتكــهكهالربهوبهرى

سیروانهوهدهبهستێتهوه.
هونــهرمهحمــود،بهڕێوبــهرىگشــتىوهبهرهێنانــىگهرمیــان،
لهمبارهیــهوهدهڵێت:ئهوپردهىكهباسدهكرادهچێتهوهســهر

روبــارىســیروان،تهنهاپێشــنیارێكبوكراكهدروســتبكرێت
لــهچوارچێوهىئــهوپرۆژهیهدا،بهاڵمهیــچوهبهرهێنێكپابهند
نهكراوهكهبیكات،چونكه٥بۆ6ملیۆندۆالرىتێدهچێت،بۆیه

روننیهدروستدهكرێتیاخودنا.

٧.پرسیقهرهبوكردنهوهىجوتیارانوهاواڵتیان
ئــەوزەویانــەیکەبەرپرۆژەیزۆنەکانیســەرروباریســیروان
دەکەوێت،زەویکشــتوکاڵیوبەردەاڵنیورۆخ)شــواگئ(نکە
لەالیــەنجوتیارانــەوەبەکاردەهێنرێــت،بهرپرســانىناوچهكهش

دهڵێنقهرهبوىهاواڵتیاندهكرێتهوه.
شــادیەحسێن،بەڕێوبەریگشتیکشــتوکاڵیگەرمیان،دەڵێت:
لەئێستاداخەریکیدیراسەکردنیئەوزەویانەینکەبەرزۆنەکان
دەکەوێــتوقەرەبویجوتیارەکانمانبکەنەوە،ئەگەرچیئەمەش
دوجۆرە،جۆرێکیانگرێبەســتیانهەیەوجۆرەکەیدیکەشیان
رۆخنکەسااڵنەگرێبەستەکەیاننوێئەکرێتەوەوجوتیاریوامان
هەیە٥0ســاڵەلەســەرئــەوزەویانەیەوباخــیهەیەوبەربومی
هەیە،کەدەبێتقەرەبوبکرێنەوەولە%3قەرەبودەیانگرێتەوە.
وتیشــی:کاتیخۆیدەســتمانلە461دۆنمزەویهەڵگرتبوبۆ
بەڕێوبەرایەتیگەشــتوگوزاربۆپرۆژەكهئەوەشــیبەردەکەوێت،
چونکەئەوانرەزامەندیانداوەوئەوتەرخانکردنەهەڵدەوەشێتەوە

ولەرێگەیئێمەوەدەدرێتبەکۆمپانیا.
بەپێیئامارێکیبەڕێوبەرایەتیگشــتیکشتوکاڵیگەرمیان،زیاتر
لــه2٧٥دۆنمزەویبهرپرۆژهكهدهكهوێت،لەوروبەرەزەویەش

200دۆنمیباخە.
جگهلهكێڵگهوباخیكشــتوكاڵی،ماڵوكارگهشههنكهبهر

پرۆژهكهدهكهون.

»هەرجێگــەوماڵێــککــەبەرپرۆژەکەبکەوێت،بەپێییاســاو
رێنماییــەکانقەرەبــودەکرێتــەوەئەگــەرقەرەبــوبیانگرێتەوە،
ئەمەشوەبەرهێندەیکاتنەکحکومەت،لەگەڵئەوەشدارەنگە
لەداهاتوتەنهالیژنەیەکیانبۆپێکبهێنینبۆئەوەیبزاننچەند
شوێنوماڵبەریدەکەوێت«.ئەکرەمساڵح،سەرۆکیشارەوانی

کەالرواىوت.
هونــەرمەحمــود،بەڕێوبــەریگشــتیوەبەرهێنانــیگەرمیانیش
دەڵێت:»قەرەبویئەوزەویومااڵنەیکەدەکەوێتەبەرپرۆژەكە
لــەچوارچێوەییاســاورێنماییــەکانقەرەبوکردنەوەکەئەنجام
دەدرێت،ئەمەشلەرێگەیالیەنیپەیوەندیدارەوەووەبەرهێنو

کۆمپانیاقەرەبوەکەیدەکەوێتەئەستۆ«.
 HSTهــاوكات،هــادیعەبدولرەحمــان،خاوەنــیکۆمپانیــای
لەبواریوەبەرهێنانلەگەرمیان،باسلەوەدەکات:بەپێییاســا
ورێنماییەکانهەرهاواڵتیەکقەرەبوبیانگرێتەوەوموڵکەکانیان
بــەرپرۆژەکــەبکەوێتئەوەلەالیەنئێمــەوەقەرەبودەکرێتەوە،
ئەگەرچــیتاوەکــوئێســتاکۆبونەوەیــەکنەکــراوەکــەدەبێت

قەرەبوەکەچیبێت.
جەختیلهوەشکردەوە:هەرزەویەکیانخانویەکبەزیادەڕەوی
دروســتکرابێتوداگیرکرابێتویاســاهەقیپــێنەدات،ئێمە

قەرەبویانپێنادەین.

8.گرنتیجێبهجێكردنىخزمهتگوزارییهكان
یهكێــكلــهوتێبینیانــهىكهلــهپرۆژهكــهداههیــه،ئهوهیهكه
حكومــهتچگرهنتیهكىكردوهبۆئهوهىوهبهرهێنهكانپرۆژهكه
بهتــهواوىجێبهجێدهكــهنوپابهنددهبنبهوســایدپالنهىكه
حكومهتپهســهندىدهكات،ههروهكتاچهندخزمهتگوزارییهكان

كهخراوهتهسهرشانىوهبهرهێنهكان،جێبهجێدهكرێن؟
هونــهرمهحمود،لهوبارهوهدهڵێــت:كۆمپانیاكانپابهندكراونبه
جێبهجێكردنــىههموبڕگهكان،بۆئهومهبەســتەشبەڵێنامەیان

پێپڕکراوەتەوە.
لهبــارهىئهوهىئایاپرۆژهكهســهرهتایهكهنیشــتهجێبونهكانى
دهســتپێدهكرێتیاخــودبڕگــهخزمهتگوزارییــهكان،بهڕێوبــهرى

گشتىوهبهرهێنانىگهرمیاندهڵێت:کەمۆڵەتبەپرۆژەکەدرا،
یەکەمکاردروستکردنیکۆڕنیشەکەوپرۆژەخزمهتگوزارییهكانى

دیكهیه.
وتیشــی:زەویپرۆژهكهپێویســتیبەپڕکردنەوەهەیە،ئەوەش
لەبەرچاوگیراوەکەروبارەکەبەتەنیشــتیدەڕواتبۆمەترســی
الفــاو،بــەجۆرێک3بۆ4مەترزهویهكــهپڕدەکرێتەوە،هاوکات
زەویەکەههڵدهكۆڵیرێت»حفر«وبەردیگەورەیتێدادادەنرێت
كهوەکراگرێکودەبێتبەکۆڕنیشــەکە،بۆئەومەبەســتەش
ســتافیئهندازیارییالیەنــەپەیوەندیــدارەکانچاودێریدەکەن،

دەبێتوەبەرهێنیشجێبەجێیبکات.
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یهكهم:دهرهنجام
1.پــرۆژهىســهرروبــاریســیروانكهبــه»زۆنــهكان«لهناو
هاواڵتیانداناســراوه،دهبێتهگهورهترینپــرۆژهىوهبهرهێنانله
مێــژوىگهرمیانداكهگوژمهكهىبه1ملیاردۆالردهخهمڵێنرێت.
ئــهمپرۆژهیــهله2400دۆنــمزهوىپێكدێتدرێــژى9كیلۆمهتر
كهلهبهردهســورىباكورىكهالرهوهتاگردهگۆزینهوهیباشورى
كهالربهرۆخیروباریسیرواندادرێژدهبێتهوه.بڕیارهههریهكه
لــهزۆنهكانىپرۆژهكهلهرۆژىدهســتپێكردنیهوه،به4-٥ســاڵ

تهواوبكرێت.

2.لهمیانــىبهردواداچونهكانمانداههســتمانبهوهكردكهالیهنه
فهرمییــهكانزانیارییهكانیانزۆرلهســهرپرۆژهكــهوردوبنبڕانه
نیــه،بۆنمونهنازاننژمارهىزۆنــهكانچهندن؟چونكهلهكاتێكدا
زۆربهیاندهڵێن٥زۆنه،بهڕێوبهرىنهخشهداناندهڵێت6زۆنه!
ههروهكلهخودىزۆنهكانیشــداوردهكارییپێویســتبهردهســت
نیه،بۆنمونهزۆنىچواروپێنجنازانرێتچهنددۆنمن!زۆنهكانى
یــهكودوســێنازانرێتبهوردیچیپرۆژهیهكــىتێدائهنجام

دهدرێتوبڕورێژهكهیانچهنده!

3.پرۆژهكهبهوتهىبهرپرســانوشــارهزایان،ئاســتىناوچهكه
دهباتــهقۆناغێكىپێشــكهوتوهوه،بهوهىروبــهرىقهزاىكهالر
زیاتــردهكاتوههندێــكپرۆژهیشــیتێدابونیــاددهنرێتكهله

قهزاكهداكهمنیانسنوردارن.

4.پرۆژهكــهبــهكۆدهنگــىفهرمانگهپهیوهندیــدارهكانبڕیاریان
لهســهردراوهبــهسهرپهرشــتىئیــدارهىگهرمیــان،بــهاڵملهم
نێوهندهداهیچپرسوڕایهكبهشارهزایانوپسپۆڕانوچاالكوانان
وكۆمهڵیمهدهنینهكراوه،ئهڵقهیهكىتهسكىبهرپرساننهبێت،

رایگشتىلهبارهىپرۆژهكهوهئاگادارنین.

٥.گهورهتریــنرهخنــهكــهئاراســتهىپرۆژهكــهدهكرێت،بونى
یهكهىنیشــتهجێبونهتیایدا،لهكاتێكــداهاواڵتیانوچاالكوانو
شــارهزایانوایبهگونجاودهزاننئهوســنورىپرۆژهكهههموى
بكرێتبهپرۆژهىگهشــتیاریوكشــتوكاڵی،بهاڵمبهرپرســانى
حكومــىئاماژهبهوهدهكهنكههیــچوهبهرهێنێكئامادهنیهئهو
پــارهزۆرهىكهبۆخزمهتگوزارییهكانودروســتكردنىكۆرنیش
وباخچــهوروباردهستنیشــانكراوه،بهتهنیــالهپێناوپرۆژهى

گهشتیاریداخهرجبكات.

6.حكومهتهیچدیزاینونهخشهیهكىئامادهكراوىبۆپرۆژهكه
نهبوهكهلهســهرئهوبنهمایهوهبهرهێنهكانبێنجێبهجێیبكهن،
بهڵكــوئــهوهىههبوهزهویهكــهدیارییكراوهوروپێــوىكراوهو
مهرجوهێڵهگشتیهكانخراوهتهڕو،دواتركۆمپانیاوهبهرهێنهكان

خۆیاندیزاینیانبۆپرۆژهكهكردوه.

٧.ههندێكلهشــارهزایانوهاواڵتیانتێبینییانلهســهرروبهرى
ســهوزاییههیهلهپرۆژهكــه،لهكاتێكدائهوانپێیانكهمه،بهاڵم
حكومــهتدهڵێتبهرێژهى2٥-30%ـــىپرۆژهكهدهبێتهروبهرى
سهوزایی.ههروهكپرسیپیسبونىژینگهوبهتایبهتىسهرچاوهى

ئاوىســیروانكهبهتهنیشتپرۆژهكهوهیه،لهخهمهكانىدیكهى
چاالكــوانوشــارهزایانىژینگهیــه،بــهاڵمبهوتهىبهرپرســان،

پرۆژهكهیهكهىچارهسهركردنىئاویقورسیدهبێت.

8.ههندێــكلــههاواڵتیانمهترســییخۆیانلهوهپیشــاندهدهن
كــهپرۆژهكهببێتبهزۆنىئهوانــهىكهدهوڵهمهندنوداهاتیان
زۆره،لهكاتێكدازهویهكهموڵكىگشتییه،بهاڵمحكومهتجهخت
لهوهدهكاتــهوهكهلهپرۆژهكــهداچهندینخزمهتگوزارییههنكه
كراوهنوههموهاواڵتیاندهتواننلێیســودمهندبن،ئهمهجگه

لهوهشپرۆژهكهداهاتێكىزۆریبۆحكومهتدهبێت.

لــهدیارتریــنتهحــهدیو 9.كۆرنیشــیپرۆژهكــه،یهكێكــه
ئالهنگارییهكانىئهمپرۆژهیه،چونكهبهسهر٥زۆندادابهشبوه
كه٥كۆمپانیاجێبهجێیدهكات،ههروهكئهمكاره»دروستكردنى
كۆرنیش«پێشــترلهناوچهكهدائهزموننهكراوهولهسهرئاستى
ههرێمیــشئهزمونێكىوههــادهوڵهمهندلهوبارهیــهوهبونىنیه،
ئهمهشمهترســیئــهوهىلێدهكرێتپرۆژهكهروبهڕوىكێشــهو
ئاســتهنگبكاتهوهههتائاستىههرهسهێنان،بهاڵمحكومهتلهو
روهوهنیگهراندیارنییهودهشــڵێتكۆمپانیاكانىپابهندكردوه
بــهوهىدهبێتههمویانبهیهكدیزاینپرۆژهكهجێبهجێبكهن،

هاوكاتوهكئهوهیشیكهبڕیاریلێدراوهجێبهجێیبكهن.

10.كهمكردنــهوهىروبهرىكۆرنیشــیپرۆژهكهبــهپانى٥0-٥٥ 
مهتر،یهكێكهلهوتێبینییانهىكهچاالكوانانههیانهلهبارهیهوه،
لهكاتێكداحكومهتپێیوایهئهمكهمكردنهوهیهبڕیاریدروســته،
چاالكوانانبهئاسانكارییبۆقازانجىكۆمپانیاكانوپێدانىمافی
گشــتىبهتایبهتوپێشخستنىبهرژهوهندىتاكلهسهرحسابی

كۆلێكیدهدهنهوه.

11.یهكێــكلهومهترســیانهىدیكهروبهڕوىپرۆژهكهدهبێتهوه،
لهالیــهن پرۆژهكهیــه خزمهتگوزارییهكانــی تهواونهكردنــى
وهبهرهێنهرهكانهوهولهبهرامبهرداگرنگیدانبهتهواوكردنىپرۆژه
نیشــتهجێبونوبازرگانیهكانىخۆیان،بهتایبهتىكهكۆمپانیاكان
پێشترئهزمونىلهمشێوهیهیانههیهلهناوچهكهدا،بهاڵمحكومهت
دهڵێــت:كۆمپانیاكانههتابڕگــهخزمهتگوزارییهكانوبهتایبهت
كۆرنیشــهكهتهواونهكــهن،بۆیاننیهبڕگهكانــىدیكهجێبهجێ

بكهن.

12.قهرهبوكردنهوهىئهوكهسانهىكێڵگهوباخوماڵوكارگهیان
بــهرپرۆژهكــهدهكهوێت،یهكێكــىترهلهكێشــهكان،ئهگهرچی
حكومــهتلهمروهوهئهرخهیاندیارهبــهوهىكۆمپانیاقهرهبوى
ههموئهوكهســانهدهكاتــهوهكهبهپێیاســایروبهرىزهوییان
بهرپرۆژهكهدهكهوێت،بهاڵمبهئهزمونىپێشترىناوچهكه،ئهم

بابهتهههروائاساننیهودهبێتوردترحسابیبۆبكرێت.



بـــهپشـــتبهســـتنبـــهودهرهنجامـــهىبهدهســـتمانگهیشـــتوه،حكومـــهتتێڕوانینێكـــىرونىنیهلهســـهر
پرۆژهكـــه،لهكاتێكـــدائامانجهكـــهىبرهودانهبهناوچهكـــهلهروىگهشـــتیاریوبازرگانىونیشـــتهجێبونهوه،
بـــهاڵمئـــهوداتاولێكۆڵینهوانهىلهبهردهســـتىدانوردوپشـــتئهســـتورنینبهزانســـت.بۆنمونهحكومهت
تهنانـــهتههندێـــكوردهكاریـــیوهكوروبهرىزۆنـــهكانتائێســـتابهتـــهواوىنازانێت،ههروهكبۆیشـــیرون

نیـــهلـــهزۆنهكانداچـــیبكرێتوچـــینهكرێت.
بـــۆئهممهبهســـتهشپێشـــنیازدهكهیـــنحكومـــهتدوبـــارهههڵســـهنگاندنهوهبـــۆپرۆژهكهبـــكات،ئهویش
لـــهرێگهىكهســـانىپســـپۆڕولهنێـــویدابهشـــهپهیوهندیدارهكانـــىزانكـــۆیگهرمیـــان،لێكۆڵینهوهىورد

وزانســـتىبـــۆههمورویهكـــىبكرێت.

بهوپێیـــهىپرۆژهكـــهگهورهتریـــنپـــرۆژهىوهبهرهێنانـــهلهمێـــژوىناوچهكـــهدا،بۆیـــهدهبوایـــهحكومـــهت
گرنگـــیبـــهرایهاواڵتیانوچیـــنوتوێـــژهكانبدایه.

بۆیـــهپێشـــنیازدهكهیـــندواىگهاڵڵهكردنـــىپرۆپۆزهڵێكـــىتـــهواولهبـــارهىپرۆژهكـــهوهورونبونـــهوهى
ههمـــوالیهنهكانـــى،راپرســـیهكلهنـــاوهاواڵتیـــاندابكرێتبـــهوهىرازیینبـــهئهنجامدانىپرۆژهكـــهیاخود
نـــا،ئـــهمههنـــگاوهشدهبێتـــهدهستپێشـــخهرییهكىنـــوێوگرنگلـــهبهشـــدارییكردنىهاواڵتیانلـــهبڕیاره

گرنـــگوســـتراتیژیهكانىشـــاروناوچهكـــهىخۆیاندا.
لهكاتـــىنهتوانینـــیئهنجامدانـــىههنـــگاوىلهمشـــێوهیهش،گرنگـــهكـــۆڕوكۆبونـــهوهىجهماوهریـــیفراوان
ئهنجـــامبدرێـــتوچینوتوێژهجیـــاوازهكانبهشـــدارییانپێبكرێتوگرنگـــیبهبهشـــدارییكۆمهڵیمهدهنی
وشـــارهزایانوكهســـانىپســـپۆڕبدرێت،پاشـــاندواینبڕیـــارلهبارهیپرۆژهكـــهوهبدرێت.ئـــهوبڕیارانهش

بهرونوشـــهفافانهبـــۆخهڵكىئاشـــكرابكرێن.

پرۆژهكـــهبهوپێیـــهىبێپێشـــینهیهلهناوچهكـــهوتهنانـــهتلـــهههرێمـــىكوردســـتانیشداكهمپێشـــینهیه،
بۆیـــهپێشـــنیازدهكهیـــنكهســـانىپســـپۆڕولهنێویشـــیداپســـپۆڕانیبیانی،بهشـــداربنلـــهگهاڵڵهكردنى
دا،بهرهچاوكردنـــىئهوریســـكومهترســـیانهىدهكرێـــتههیبێتبهتایبهتىلهدهســـتكارییكردنىئاراســـتهى
روبـــاریســـیروانومهترســـیالفـــاووپتهوییكۆرنیشـــهكهىوبههێزكردنـــىزهویپرۆژهكه.هـــهروهكالیهنه
پهیوهندیدارهكانـــىتـــرلهئاســـتىوهزارهتـــهكان،لهرێگهىشـــارهزاكانیانهوهبهشـــداربنلـــهمگهاڵڵهكردنه.

.دوهم:راسپاردهكاندوهم:راسپاردهكان
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ئهگهرچـــیحكومـــهتدهڵێـــترێكارهكانبهشـــهفافیكراون،بـــهاڵمبهپێیئـــهوبهدواداچونانـــهىیهكهكهمان
كردویهتـــى،هیـــچبانگـــهوازوكۆبونهوهیهكـــىكـــراوهنهكـــراوهبـــۆكۆمپانیـــاووهبهرهێنهكانبهمهبهســـتى

ئهنجامدانـــىپرۆژهكـــه،بهڵكـــوتاڕادهیهكـــىزۆربهراســـتهوخۆییپرۆژهكـــهدراوهبـــهكۆمپانیاكان.
ئهمـــهشبهههنگاوێكـــىنادروســـتدهزانیـــنوپێمانوایـــهكهلهپێناوبهرژهوهندىگشـــتىوبـــۆبرهودانىزیاتر
بـــهشـــهفافیهتوكێبڕكـــێ»منافســـه«لهپێناوبهرژهوهندىگشـــتى،وابـــاشبوكهپرۆژهكهدهرخســـتهىبۆ
ئامـــادهبكرایـــهوبـــاڵوبكرایهتهوهبـــۆئـــهوهىكۆمپانیاكانتهنـــدهرىخۆیانپێشـــكهشبكردایـــه،تهنانهت

دهتوانـــرابانگهێشـــتىكۆمپانیـــابیانییهكانیـــشبكرێتبۆئهممهبهســـته.

.

بهپێـــیدهرهنجامـــىبهدواداچونهكان،وادهردهكهوێـــتحكومهتزۆرگرنگییبهومهترســـیوریســـكانهنهداوه
كـــهرهنگـــهببنههـــۆیوهســـتانىپرۆژهكه،یـــانجێبهجێنهكردنـــىبڕگهكانـــی.واژوكردنـــىبهڵگهنامهیهكبه
تهنیـــا،ناتوانێـــترێگریبـــكاتلـــهوهىوهبهرهێنهكانبڕگـــهكانوهكخۆیوبهباشـــیجێبهجـــێبكهن.بۆیه
پێویســـتهئالیهتـــىتـــربدۆزرێتـــهوهلهوبارهیـــهوه،چونكـــهئهزمونـــىهاوشـــێوهزۆرههیهكـــهوهبهرهێنهر
لهبهرامبـــهرپێدانـــىروبهرێـــكزهوییـــانپرۆژهیـــهكپێی،بڕیـــاریئهنجامدانـــىخزمهتگوزارییهكىلهشـــار

داوه،كهچـــىیاننهیكـــردوه،یانبـــهنیوهناچڵیجێیهێشـــتوه.

.
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بهپێـــیدهرهنجامـــىبهدواداچونهكان،وادهردهكهوێـــتحكومهتزۆرگرنگییبهومهترســـیوریســـكانهنهداوه
كـــهرهنگـــهببنههـــۆیوهســـتانىپرۆژهكه،یـــانجێبهجێنهكردنـــىبڕگهكانـــی.واژوكردنـــىبهڵگهنامهیهكبه
تهنیـــا،ناتوانێـــترێگریبـــكاتلـــهوهىوهبهرهێنهكانبڕگـــهكانوهكخۆیوبهباشـــیجێبهجـــێبكهن.بۆیه
پێویســـتهئالیهتـــىتـــربدۆزرێتـــهوهلهوبارهیـــهوه،چونكـــهئهزمونـــىهاوشـــێوهزۆرههیهكـــهوهبهرهێنهر
لهبهرامبـــهرپێدانـــىروبهرێـــكزهوییـــانپرۆژهیـــهكپێی،بڕیـــاریئهنجامدانـــىخزمهتگوزارییهكىلهشـــار

داوه،كهچـــىیاننهیكـــردوه،یانبـــهنیوهناچڵیجێیهێشـــتوه.

.

پێشـــنیازدهكهیـــنحكومهتـــىخۆجێیگهرمیانوردترلهســـهرپرســـیقهرهبـــویئهوكهســـانهىزهویهكانیان
بـــهرپرۆژهكـــهدهكهوێـــتبوهســـتن،چونكـــهئـــهمكێشـــهیهپێشـــترئهزمونـــىخراپـــیههیـــهووایكردوه
پـــرۆژهىدیكـــهىگرنـــگبهوهۆیهوهبوهســـتن،بۆیـــهلهپێناودوبـــارهنهبونـــهوهىدا،واباشـــهگرنگییزیاتر

بدرێت. پرســـه بهم

.

گرنگـــهحكومـــهتوهاڵمىههموئـــهومهترســـیونیگهرانیانهبداتـــهوهكههاواڵتیـــانلهبهرامبـــهرئهنجامدانى
ئـــهمپرۆژهیـــهداههیانـــه،ئهویـــشبـــهوهىپرۆژهكـــهتاچهنـــدهـــیههموانـــهوتاچهندســـودیبۆگشـــت

دانیشـــتواندهبێـــت،بهپێچهوانـــهوهپرۆژهكـــهئـــهوجێگـــهوپێگهیهناگرێـــتكهدهویســـترێتلێی.
.

ئهگهرچـــیئامـــاژهبهوهكـــراوهنزیكـــهىچارهكـــیروبهرىپـــرۆژهكاندهبنبهســـهوزایی،بـــهاڵمپێوهرهكان
بـــۆجێبهجێكردنیـــانرونوراشـــكاونیـــن،هاوكاتشـــارهزایانىئهمبوارهشمهترســـییانههیـــه.بۆیهگرنگه
ئـــهمالیهنـــهبـــهههندوهربگیرێـــتوئهوروبـــهرهىبۆســـهوزاییدانـــراوهنهكسازشـــیلێنهكرێـــت،بهڵكو
زیاتـــربكرێـــت،ئهویـــشبههـــۆیههڵكهوتـــهىشـــوێنىپرۆژهكـــهوهكهلـــهرۆخیروبـــاریســـیرواندایهو
رهنگـــهئاودێرییكردنـــىروبـــهرهســـهوزاییهكانســـهختیهكىوههـــاىنهبێـــت.هـــهروهكچهســـپاندنىیهكهى
چارهســـهرىئـــاوىقورســـیپرۆژهكـــه،ههنگاوێكـــىگرنگهونابێتســـازشلـــهجێبهجێكردنىیـــانبچوكو

تواناكـــهىبكرێت. كهمكردنـــهوهىگوڕو

.
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