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ضارةسةركردنى قةزاى ثشدةر و ضؤنيةتى طرتهةوةى ئاوى رِوبارى زيَى بضووك و كاريطةرى لةسةر 
 طرفتى كةم ئاوى

 
 ئاًادةكسدْ و بةدواداضووُى:

 
 حمٌداًني مصطفىزِشطاز                                               ضةالَ حمٌود ُاؾس                                                

 ًاضتةز هةجوطسافياى ثيػةضاشى                                   ةكاْ و ثةزةثيَداْيًاضتةز هة جوطسافياى دةزاًةتة ضسوغتي
 

 ثيَداضووُةوةى شاُطتى هةاليةْ بةزِيَص:
 د. ثيػتيواْ غةفيق امحد

 
شيَى بطوون هةاليةْ كؤًازى ئيطالًى  ئيَساْ، بةٓؤى دزوضتلسدُى  زِوبازى طستِةوةى ئاوى دوا بةدواى بالَوبووُةوةى ٓةواهَى     

كازداُةوةيةكى طةوزةى هةُيَو بةكازٓيَِةزاُى تؤزِة  ى زِؤذٓةالَتى كوزدضتاْ،هة ُصيم غازى ضةزدةغت (كؤهَةضة)بةُداوى 
غازى قةالَدشىَ هيَلةوتؤتةوة  ( ٓاوالَتى داُيػتوى75000ُصيلةى )كؤًةالَيةتيةكاْ بةطػتى و غوَةذاُيَلى طةوزةى دةزووُى هةُيَو 

 هةضةز دابيِلسدُى ئاوى خوازدُةوةى داُيػتواُى غازى قةالَدشىَ دةبيَت،ئةًةؽ بةٓؤى ئةوةى ئةَ بةُداوة زِاضتةوخؤ كازيطةزى 
كاُى داُيػتواُى ثازيَصطاى ضويٌَاُى و ةيهةًاوةى دآاتوودا كازيطةزى طةوزةى دةبيَت هةضةز شؤزبةى ضاالكيية ئابوزي ٓةزوةٓا

كة بسِيازدزاوة  ،بة ثسؤضةى زِيفساُدؤًةوة بيَتدازثيَدةضيَت ثةيوةُديطستِةوةى ئاوةكة  كاتىثازيَصطاى كةزكون، كةبةبؤضووُى ئيٌَة 
، بسِياز وابوو هةشضتاُى ( ةوة كازى تيَدا دةكسيَت2007هة ضاهَى ) زِاضتة ئيَساْ ى، ضوُلة ئةَ ثسِؤذةية( ئةجناًبدزيَت25/9)هة 

دآاتوودا ثسِؤذةكة خبةُة كاز، بةالََ بؤضى هةَ وةزشى ٓاويِةدا ئاوةكةياْ طستةوة؟! بيَطوًاْ ثةيوةُديدازة بة َ بسِيازةى 
 ٓةزيٌَةوة.

 

ضؤُيَلى شاُطتى وزد و خيَسا سافيا، بةثيَويطتٌاْ شاُى بةدواداوةن دوو ًاًؤضتاى شاُلؤى زِاثةزِيّ ثطجؤزِ هة بوازى جوطئيٌَة 
 قةشاى ثػدةز: هة ئاضايػى ئاوى ئةَ ثسضيازاُةى خوازةوة ثةيوةضت بةوةالًَى بلةيّ، بؤ وةزطستِى 

 

تايبةمتةُديةكاُى بةُداوى كؤهَةضة ضني؟ ئاياْ تا ضةُد كازيطةزى دةبيَت هةضةز بسِى بةزٓةًى ئاوى ضاالَُةى شيَى بطوون؟  -1
 دةتواُيَت بةتةواوى ئاوى شىَ بطسيَتةوة؟ ْئايا ئيَسا

 تة جؤزاوجؤزةكاْ هةقةشاى ثػدةز؟اضةُد كازيطةزى دةبيَت هةضةز كةزن توطستِةوةى ئاوى شيَى بطو -2

طةزى ضيية هةئة جيَطسةوة؟ ئةى ةئايا ضةزضاوةى ئاوى خوازدُةوةى داُيػتواُى غازى قةالَدشىَ ٓةزِةغةى هةضةز -3
 وةضتاُى ثسِؤذةى ئاوى )خاص(؟

كاْ و دابيِلسدُى ئاوى ئابوزيية ، هةضةز كةزتةةُطرتيّ ٓةُطاوة خيَساكاْ ضني بؤ كةًلسدُةوةى كازيطةزى ئةَ بسِيازطس -4
 خوازدُةوة؟

 ؟بةطػتى نوحةوشى زِوبازى شيَى بطوقةالَدشىَ و ثالُى دزيَرخايةْ ضيية بؤ دابيِلسدُى ئاضايػى ئاوى داُيػتواُى  -5
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ثيَػِياشكساوةكاُى قةشاى ثػدةز ضني؟ ئايا جيَبةجيَلسدُى بةُداوة ثيَػِياشكساوةكاُى قةشاى تايبةمتةُديةكاُى بةُداوة  -6
 ثػدةز تا ضةُد دةتواُيَت ئاضايػى ئاو بؤ ثػدةز فةزآةًبلات؟

 

اًدا بؤ ( ضةزداُيَلى ًةيدامياْ ئةجن24/6/2017) هةبةزوازىبؤ وةزطستِةوةى وةالًَى ئةَ ثسضيازاُة و ضةُد ثسضيازيَلى تس،       
، و بةزاوزدكسدُى هةطةيَ ةكة هةضِوزى قةشاى ثػدةزضةز شيَى بطوون و ٓةضتايّ بةثيَواُةكسدُى بسِى ئاودةزكسدُى ئيَطتاى زِووباز

ًاْ كسد، طفتوطؤيةكى ضسِوثسًِاْ هةطةيَ بةزثسضاُى ثسِؤذةكة و (خاص)(، ٓةزوةٓا ضةزداُى ثسِؤذةى ئاوى 2016داتاكاُى ضاهَى )
اوى قةالَدشىَ ئةجناًدا، دواى دةضتلةوتِى ضةُديّ ذًازة و شاُيازى، و ٓةهَطةُطاُدُى و بةزاوزد كسدُى شاُيازييةكاْ، هيَجسضساوى ئ

 دةزئةجناًةكاُى بةضةُد خاهَيَم دةخةيِةزِوو:
 

ضةزدةغت هةضةز ( كٍ هة باغوزى خؤزٓةالَتى غازى 13طوداُةوةى ئاو، كة بةدووزى )يةكيَلة هةكؤطاكاُى بةُداوى كؤهَةضة:  -1
تواُاى ( ًةتسة، 275(ًةتسة، ثاُيةكةى )114شيَى بطوون )ضؤًى كةهَوىَ( بِياتِساوة، بةُداوةكة هةجؤزى طوَيية، بةزشيةكةى )

اوات ( ًيط150تواُاى بةزٓةًٔيَِاُى ) %( ئاوى بةُداوى دووكاْ، 8شياتس هة )ئاوى ٓةية، واتة  3( ًويؤْ 545َطوداُةوةى )
( ًويازد متةُى ئيَساْ 1400( ةوة بة بسِى )2007هةضاهَى )( كيوؤوات كازةبا هةكاترًيَسيَلدا ٓةية، 482و )كازةبايى ضاالُة 

 .هةَ ضةُد زِؤذةى زِابسدوو بةتةواى كةوتةكاز دةضتلساوة بة دزوضتلسدُى،
 

 ة ٓةزيٌَى كوزدضتاْ؟و بسِى ئاوةكةى هئايا تا ضةُدة ئةَ بةُداوة كازيطةزى دةبيَت هةضةززيَسِةوةى ئاوى شيَى بطون 
بؤ وةالًَى ئةَ ثسضيازة ثيَويطتة ئةوة بصاُني، بسِى بةزٓةًى ئاوى ضاالَُةى شيَى بطوون ثيَؼ ئةوةى بسِذيَتة ُاو ضِوزى ٓةزيٌَى      

هة دواى تيَسِذاُى ضةُد هقة زِوبازيَم،  شيَى بطوونئاوى (دا بسِى بةزٓةًى 2016/ضاهَة، بةالََ هةضاهَى )3( ًوياز 1.9َكوزدضتاْ )
( ًوٍ بازيوة، واتة ُاتواُسيَت ثػتى 1100ةو ضاهَةدا بسِى بازاْ هة ضةزووى )هبووة، بةالََ  3( ًوياز 4,6َضِوزى ثػدةز ُصيلةى )

بطوون هةدةزةوةى ٓةزيٌَى  %( ئاوى شيَى65ُصيلةى هةضةزووى )ثيَػرت، ثيَببةضرتيَت، بةبؤضووُى ئيٌَة و تيَسِاًاْ هة تويَريِةوةكاْ 
تيَساًامناْ هةَ ذًازاُةوة دةزدةكةويَت ئةَ بةُداوة ُابيَتة ٓؤى وغلبووُى تةواوةتى شىَ، بةالََ ٓةزضؤُيَم بيَت ، كوزدضتاُةوة ديَت

ؤزاوجؤزةكاْ كةزتة ج كازيطةزى ُةزيَِى شؤزى دةبيَت هةضةز باغوزى كوزدضتاْ، بةتايبةتى هة وةزشى ٓاويّ و ضاالَُى وغلة ضاهَى،
 هةقةشاى ثػدةز دةكةوُة ًةتسضيةوة، ٓةزوةٓا دةبيَتة ٓؤى دابةشيِى ئاضتى ئاوى بةُداوى دووكاْ.

ئةو  دا،هة ئيَطتابةهَلو تةُٔا بةُداو ُيية كة هة ضةز شيَى بطوون دزوضتلساوة،  (ضةةكؤهَ)بةالََ ثيَويطتة ئةوة بصاُسيَت، بةُداوى      
هيَداُى ئيَساْ دةيةوةيَت هة زِيَطةى (، كة كاُى ضيَوبةُداويَلى تسة هةضة ٓةًاْ زِوباز بةُاوى بةُداوى ) والَتة ضةزقاهَى دزوضتلسدُى

ئةطةز ئيَساْ  ،بيَت ةوة هةَ بةُداوةوة، بةَ ثيَيةؽئاو بؤ طؤًى وزًيية بطواشيَت 3ًَويؤْ  (600ضاالَُة ُصيلةى ) دوو توُيَوةوة، 
%( ى ئاوى شيَى بطوون بطسيَتةوة، ٓةزضةُدة ُةياْ 100يةكاْ ُةبيَت، ئةوة دةتواُيَت )بيةويَت ثابةُدى ياضا ُيَودةوهَةتي

، كة ئةًةؽ بةثيَى ياضاى ُيَودةوهَتى زِيَطةثيَدزاوة، هةئةجناًدا، ئةطةزى ئةوة %( ئاوى شىَ بطسُةوة50)غازدؤتةوة، كة دةياُةويَت 
بلةويَتة ًةتسضييةوة، طسفتيَلى طةوزةى كةَ ئاوى هةُيَو داُيػتواُى  بطوونزةكاْ هةضةز ئاوشيَوى زِوبازى شيَى ٓةية كةزتة جؤزاوجؤ

ثازيَصطاى ضويٌَاُى ضةزٓةهَدةدات، كة ضازةضةزى ئاضاْ ُابيَت، ثيَػرتيؼ ئيَساْ ثالُى ٓةبووة بةتةواوى زِيَسِةوى ئاوى شىَ بطؤزِيَت 
 كازبٔيَِسيَت.وازى كػتوكاهَدا بةو بيطواشيَتةوة بؤ دةغتى وزًيية بؤ ئةوةى هةب
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هةكاتيَلدا هة بةزوازى / ضةعات، 3( 26280َواتة )/ ضسكةية، 3(7.3َُصيلةى ) سِى ئاودةزكسدُى ئيَطتاى زِوبازى شيَى بطوونب -2
 اْ وايةبؤضوومنهةبةزئةوة  / ضةعات،3( 39600َواتة ) /ضسكة بووة،3( 11َكة )( بسِى ئاودةزكسدُى زِوبازة11/8/2016)
 ضسكة./3( 3َ)ًاُطى )ئاب( بسِى ئاودةزكسدُى شيَى بطون دابةشيَت بؤ كةًرت هة  كو ُاوةزِاضتىوةتا
 

هةئيَطتادا ئةَ  بيَت، ،/ضةعات3(12000َويطتة شيَى بطون )بؤ ئةوةى ثسِؤذةى ئاوى خاص بةزدةواًبيَت هةكازكسدْ ثيَ -3
ثسِؤذةكة، هةزِيَطاى طوداُةوةى ئاوةكةوة ضازةضةزى ئةَ بسِةئاوة بةزِوبازةكةداديَت، بةالََ بةٓؤى ُةغياوى غويَِى ئاودازكسدُى 

ٓةية هةًاوةى دآاتوودا  ئةطةزوة، كيَػةية كساوة، ئةًةؽ ئةزن وتيَطوُى شيادكسدووة، هةطةيَ ئةوةغدا ضازةضةزيَلى كاتى و الواشة
 ثسِؤذةكة هةكازدةكةويَت. ضةز ُابيَت وؽ ضازةئةوة ،بؤ كةًرت هةَ بسِةى ئيَطتاىهةًاُطى )ئاب( ةوة هةطةيَ كةًبووُةوةى ئاوى شيَ 

 

ئةوةؽ بةو ثيَيةى هة زِؤذيَلدا،  ئاوة 3( 27025َقى بسِى ثيَويطتى ئاوى بؤ داُيػتواُى غازى قةالَدشى )اسبةثيَى ضتاُدازى عيَ -4
هةزِؤذيَلدا بؤيةن كةع  ( هرتئاو/360( كةضة، ٓةزوةٓا بةثيَى ضتاُدازدى عيَساقى )75070هةئيَطتادا داُيػتواُى غازى قةالَدشىَ )

، / كاذًيَس3(3000َهةكاتيَلدا بة بةثيَى ئةو ثيَوةزةى كة فةزًاُطةى ئاوى قةالَدشىَ كازى ثيَدةكات، ثيَويطتياْ بة )ديازيلسدووة. 
 .ئاو ٓةية بؤ ئةوةى ثيَداويطتى ئاوى داُيػتواُى غازى قةالَدشىَ دابني بلةْ

 

خوازدُةوةى غازى قةالَدشىَ هةئيَطتادا هة ثسِؤذةى ئاوى خاص دابيِدةكسيَت، ضةزجةًى ئةو %( ضةزضاوةى ئاوى 100زِيَرةى ) -5
ثسِؤذاُةى ثيَؼ دزوضتلسدُى ثسِؤذةى خاص هةكازدابووْ وةن )ثسِؤذةى ئاوى ٓةهَػؤ و داودية و بريةكاُى ُاوغاز( ئيػياْ 

ِساوْ و بةغيَليؼ هةبريةكاْ بةٓؤى ُةبووُى كازًةُد ثيَِاكسيَت، بةغيَلياْ بةٓؤى دةضتلازيلسدُى تؤزِى ئاوى غاز دابسِيَ
و و خاُةُػيِبووُى بةغيَلى تسياْ، هةبةزئةوة هةئةطةزى وغلبووُى هةكازكةوتووْ، ئةوةؽ بةٓؤى كةًى كازًةُدى فةزًاُطةى ئا

 تةواوةتى زِوبازى شيَى بطون ُاتواُسيَت ثػت بةَ ثسِؤذاُة ببةضتيَسيَت وةن جيَطسةوة.
 

ئاوى زِوبازى شيَى بطوون تةُٔا ًةتسضى هةضةز ئاوى خوازدُةوة ُيية، بةهَلو كةزتى كػتوكايَ و ئاذةهَدازى و  طستِةوةى -6
( ثسِؤذةى 19)ياْ بةزدةكةويَت، بةجؤزيَم ًةتسضى هةضةز ُصيلةى ًاضى و ضاالكى طةغتوطوشاز..ٓتد، شياُى  طةوزة بةزٓةًٔيَِاُى

كة هةضةز شيَى بطون بِياتِساوْ هةقةشاى ثػدةز،  ،دزوضتدةبيَت ( حةوشة61)اْ ثةزوةزدةكسدُى ًاضى كة ذًازةى حةوشةكاُي
وةن )غوتى، باًيية،  يِيةكاُىٓاويِ ةبةتايبةت بةزوبووً ٓةزوةٓا ًةتسضى هةُاوضووُى ٓةشازاْ دؤمن كػتوكاهَى جوتيازاْ دةكسيَت،

 ( دؤمن ًةشةُدة دةكسيَت،3874ٌوزةى شىَ بة )خةياز..ٓتد( كة ثػت بةئاوى شىَ دةبةضنت بؤ ئاوديَسى، ضوُلة شةوى ًةغ
ية طسُطةكاُى طةغتوطوشاز هةدةضت ييةكيَم هةبِةًا ضسوغتبةًةؽ بةشيِى ئاضتى ئاوى بةُداوى دووكاْ، جطةهةوةى دةبيَتةٓؤى دا

، ويَتدة بةز ضاًاُى ًاضى ضسوغتى دةكةِدةدةيّ كة ئاوى ضةزشةوى )بةُداوى دووكاْ(ة، ٓةزوةٓا شياُيَلى طةوزةو كوغ
( كازطةى 17ومل دةكةويَت، ضوُلة ُصيلةى )وهةبةُداوى دووكاْ و شيَى بطوون، هةبوازى ثيػةضاشيؼ شياُيَلى طةوزة بةز ضاًاُى ضة

، ٓةزوةٓا ئةطةز ئاو ُةبيَت كةزةضتةى بؤ كازكسدْ ضةوومل هةضةز شيَى بطون بووُياْ ٓةية، كة جطةهةوةى ثيَويطتياْ بةئاوة
 بةتةواوى كةَ دةبيَتةوة. ياْخاويػ

 

زِاضتة ئةَ بسِيازة هةئيَطتادا بةغيَوةيةكى خيَسا كازيطةزى طةوزةى  هةضةز داُيػتواُى قةشاى ثػدةز دةزدةكةويَت، بةالََ  -7
تة هةدآاتودا هةئةطةزى بةزدةواًى طستِةوةى ئاوى شىَ و كةًبووُةوةى دآاتى ئاوى بةُداوى دووكاْ، ًةتسضى طةوزة زِوبةزِوى كةز

جؤزاوجؤزةكاُى وةن )كػتوكايَ، ثيػةضاشى، طةغتوطوشاز، ذيِطة، بةزٓةًٔيَِاُى وشةى كازةبا...ٓتد( ى ثازيَصطاى ضويٌَاُى و 
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ضةزجةًى داُيػتواُى حةوشى زِوبازى شيَى بطون هة ثازيَصطاى ٓةوهيَس و كةزكوكيؼ دةبيَتةوة، طةوزةتسيّ طسفتيؼ دابيِلسدُى ئاوى 
ةطػتى و غازى ضويٌَاُى بةتايبةتى دةبيَت، جطةهةوةى كازيطةزى دةبيَت هةضةز ُاوةزِاضت و باغوزى خوازدُةوةى غازةكاْ ب

 عيَساقيؼ.
 

هةئةطةزى كةًبووُةوةى ئاوى شىَ و بةُداوى دووكاْ، كيَػةى ثيطبووُى ئاو ضةزٓةهَدةدات، بةجؤزيَم زِةطةشة كيٌيايي و  -8
ةى ئةطةزى بالَوبووُةوةى فايسؤع و ُةخؤغى هيَدةكسيَت، ٓةزوةٓا وادةكات بةكرتيؤهؤجيةكاُى ُاو ئاو شيادةكةْ، ئةًة جطةهةو

 تيَطووى بةزٓةًٔيَِاُى ئاوى ثان بؤ خوازدُةوة شؤز بةزشبيَتةوة.
 

كازة بةثةهةو خيَساكاْ ضني بؤ كةًلسدُةوةى كازيطةزى طستِةوةى ئاوى شيَى بطون هةضةز  و ُطرتيّ ٓةُطاوطس     
 قةشاى ثػدةز ٓةزيٌَى كوزدضتاْ؟

 

بةًةبةضتى كةًلسدُةوةى كازيطةزيةكاْ ئةَ بسِيازة، ثيَويطتة ضةُد ٓةُطاويَلى بةثةهة و خيَسا بطرييَِةبةز، بؤ كةًلسدُةوةى       
ثالُيَلي دزيَرخايةُى طػتطري  بةزثسضاُى باالَى حلوًةتى ٓةزيٍَزوةٓا ثيَويطتة بةشوتسيّ كات هةاليةْ كازيطةزى بسِيازةكة، ٓة

دابيِسيَت، بةًةبةضتى فةزآةًلسدُى ئاضايػى ئاوى و خؤزاكى ٓةزيٌَى كوزدضتاْ، ضوُلة ثيَدةضيَت هةضاالَُى ئايِدةدا شؤزبةى ئةو 
بؤية  زةوةى ٓةزيٌَى كوزدضتاْ، هةاليةْ ئيَساْ و توزكياوة زِوبةزِووى وغللسدْ ببِةوة،زِوبازاُةى كة ضةزضاوةكاُياْ دةكةويَتة دة

 يَم خبةيِة زِوو هةضةز ئاضتى قةشاى ثػدةز و ٓةزيٌَى كوزدضتاْ:شهيَسةدا بةثيَويطتى دةشاُني ضةُد ثيَػِيا
بؤ ئةوةى زِيَطسى بلسيَت هةُةًاًى ئاوى  ٓةُطاوة بةثةهةو خيَساكاْ كة ثيَويطتة بطرييَِة بةز هةضةز ئاضتى قةشاى ثػدةز،

 خوازدُةوة هةًاُطى دآاتوةوة:
 

ضسِكسدُةوةى ٓةوهَةكاُى هةاليةْ بةزثسضاُى عيَساق و ٓةزيٌَى كوزدضتاْ و ثازيَصطاى ضويٌَاُى و بةزثسضاُى ُاوخؤى قةشاى  -1
هةطستِةوةى ئاوى زِوبازى شيَى بطون، ٓيض ُةبيَت  ثاغطةش ببيَتةوةْ ثػدةز، بؤ ئةوةى ٓةزضؤُيَم بيَت، حلوًةتى ئيَسا

طستِةوةكةى دواخبات تا ٓاتِى وةزشى شضتاْ، بؤ ئةوةى كازيطةزى كةَ بيَت هةضةز باغوزى كوزدضتاْ، ضوُلة بةثيَى ياضا 
ى بةدواداضومناْ، تائيَطتا ُيَودةوهَةتيةكاُيؼ بيَت ئيَساْ ُاتواُيَت بةتةواوى ئاوى زِوبازة ٓاوبةغةكاْ بطسيَتةوة، خؤغبةختاُة بةثيَ

و ئاوةزِؤى ٓةزيٍَ و ضةُديّ ئةُداَ وةكاْ و بةزيَوبةزى طػتى ئايبةزِيَصاْ ضةزؤن كؤًازى عيَساق و وةشيسى كػتوكايَ و ضةزضاوة ئاوي
ضتة، وة بةزثسضاُى حلوًةتى خؤجيَى قةشاى ثػدةز هةٓةوهَى بةزدةواًدا بؤ ئةَ ًةبةثةزهةًاُى عيَساق و ٓةزيٌَى كوزدضتاْ و 

 بةزداُةوةى دووبازةى ئاوى زِوبازى شيَى بطون.يةن ئيَساْ زِةشاًةُدى دةزبسِيوةبؤ ثيَى ضةزضاوة
 

بة تؤزِى ئاوى قةالَدشىَ،  ببةضرتيَِةوةٓةوهَداْ بؤ دووبازة بةطةزِخطتةُةوةى بريةكاْ و ثسِؤذة كؤُةكاْ، بةجؤزيَم دووبازة  -2
بؤ ئةوةى هةئةطةزى بةزدةواًى طستِةوةى ئاوةكة، ثالُى جيَطسةوة جيَبةجيَبلسيَت، ٓةزوةٓا طواضتِةوةى بةشووى بةغيَم 

بؤ هيَداُى تواُسيَت ئاو بؤ غاز دابيِبلسيَت، ٓةزوةٓا بةشووى كازبلسيَت هةكازًةُداُى ُاوضةكاُى تس بؤ قةشاى ثػدةز بؤ ئةوةى ب
ةُد برييَم بةغيَوةيةكى شاُطتى و خيَسا و ببةضرتيَِةوة بةخةشاُةكاُى ئاوى غازى قةالَدشيَ وة، بؤ ئةوةى هةكاتى ثيَويطت ض

 بةكازبٔيَِسيَّ.
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كازتيَلى فػازى  هةاليةْ ئيَساْ، بؤ ئةوةى ببيَتة ُداوى دووكاْ تا كسدُةوةى ئاوى شيَى بطوونطستِةوةى تةواوةتى بة -3
زِيَطةيةن بيَت بؤ كةًلسدُةوةى كازيطةزى طستِةوةى و كيَػةكة بةُيَودةوهَةتى بلسيَت، وةتى ُاوةُدى هةضةز حلوًةضياضى 

 زِوبازةكة هةضةز داُيػتواُى غازى ضويٌَاُى.
 

ئاوى زِوبازى شيَ و خةشاُةكاُى ئاوى غازى ضاوديَسيلسدْ و ثػلِيِى بةزدةواًى كيٌيايى و فيصيايى و بةكرتيؤهؤجى  -4
ؤجيةوة بةٓؤى كةًبووُةوةى ئاوةوة، بؤٍزيَطسى كسدْ هةزِووداُى كيَػةى بووُى كيٌيايى و بةكرتيؤهتاوةكو دووزبّ هةثيطقةالَدشىَ، 

 تةُدزوضتى.
 

بالَوكسدُةوةى ئاطادازى و ٓؤغيازى هة ُيَواْ داُيػتواُى قةشاى ثػدةز، بؤ ئةوةى شيادةزِؤى هةبةكازٓيَِاُى ئاو ُةكسيَت،  -5
خوهةن  45بةكازٓيَِاُى كةُاهَةكاُى زِاطةياُدْ و ثياواُى ئايِى، ٓةزوةٓا دةكسيَت بسِى ثيَداُى ئاو كةًبلسيَتة بؤ ئةوةؽ هةزِيَطةى 

 هةزِؤذيَلدا.
 

 ُطرتيّ ٓةُطاو و ثالُة دزيَرخايةُةكاُيؼ بةضةُد خاهَيَم دةخةيِةزِوو:طس
 

بازة ٓاوبةغةكاُى ُيَواْ والَتاْ، ئةوةؽ هةزِيَطةى ةكاُى ثةيوةضت بةزِوويكازكسدْ بؤ جيَبةجيَلسدُى ياضا ُيَودةوهَةتي -1
ةكاْ و دزوضتلسدُى فػاز هةاليةْ حلوًةتى عيَساق و ٓةزيٌَى كوزدضتاْ، ٓةزوةٓا ئةُداًاُى يبةطةزِخطتِى ٓةوهَة ديبوؤًاضي

وةٓا بةُيَودةوهَةتيلسدُى ُةوة، ٓةزياُاضاز بلسيَّ ثةيوةضتنب بةو ياضا (توزكيا ،ئيَساْ)ثةزهةًاُى عيَساق، بؤ ئةوةى حلوًةتى 
 كةيطى ئاو هةُيَواْ عيَساق و والَتاُى دزاوضىَ، ضوُلة ضاوةزِىَ دةكسيَت هةضاالَُى دآاتوو ئةَ طسفتة طةوزةتسبيَت.

 

 ثةزةثيَداُى بةزدةواًى بةُداوةكاْ، داُاُى ثالُيَلى طوجناو بؤ بةزداُةوةى ئاوى بةُداوةكاُى ٓةزيٌَى كوزدضتاْ، -2
شيادةزِؤى ُةكسيَت هةبةزداُةوةى ئاوى بةُداوةكاْ، بؤ ئةوةى هةحاهَةتى هةُاكاو و زِوداُى وغلةضاهَيدا بتواُسيَت ضوود هة ئاوى ئةَ 

 بةُداواُة وةزبطرييَت.
 

بةشوى ٓاتِة ضةز ٓيَوَى بةزثسضاُى حلوًةتى ٓةزيٍَ و اليةُة ثةيوةُديدازةكاْ، ئةوةؽ بةًةبةضتى كؤكسدُةوةى داتاى  -3
وزد و زِاضت هةضةز كؤى كةزتةكاْ و دةزاًةتة ضسوغتييةكاْ ٓةزيٌَى كوزدضتاْ بةطػتى و دةزاًةتى ئاو بةتايبةتى، ئةوةؽ 

، ضوُلة ٓةزيٌَى كوزدضتاْ شؤز هةزِيَطةى داُاُى ويَطتطةى ثيَواُةكسدُى ئاو هةضةز ضةزجةَ زِوبازة ٓةًيػةيى و وةزشييةكاْ
شاُسيَت ٓيض ثالُداُاُيَلى ئابوزى ضةزكةوتوو ُابيَت، ئةطةز ثػت بةداتاى وزد و دزوضت ٓةذازة هةزِووى داتاوة، ٓةزوةن دة

 ُةبةضرتيَت، دةكسيَت ثػت بة تيَص و ُاًة شاُطتييةكاْ ببةضرتيَت كة هةَ زِووةوة ئةجناًدزاوْ.
 

قؤُاغةكاُى هيَلؤهَيِةوةياْ  ٓةوهَداْ بؤ جيَبةجيَلسدُى بةُداوة ثيَػِياشكساوةكاْ، بةتايبةت ئةو بةُداواُةى كة ضةزجةَ -4
بسِيوة، تةُٔا ًاوة خبسيَِة تةُدةزةوة، ٓةزوةٓا كازكسدْ بؤ هيَلؤهَيِةوة هة بةُداوةكاُى تس، بؤ ئةوةى هةضاالَُى دآاتوو خبسيَِة 

و ئاوى  ُْى ئاوى بازابةتايبةتى هةضِوزى ثازيَصطاى ضويٌَاُى، بؤئةوةى هةزِيَطةيةوة زِيَطة بطرييَت هةبةٓةدةزدا بوازى جيَةجيَلسدْ،
هةبةزئةوة ثيَويطتة فػاز هةبةزثسضاُى ثةهة و ثيَويطت ٓةية، ئةَ ٓةُطاوةؽ ثيَويطتى بةدابيِلسدُى بودجةيةكى بة ذيَس شةوى،

بؤ منوُة تةُٔا بةُداوى دةهَطة حلوًةتى ٓةزيٌَبلسيَت، بؤ ئةوةى بودجةيةكى تايبةت بة دزوضتلسدُى بةُداوةكاْ تةزخاُبلسيَت، 
 .( ًويؤْ دؤالزة بؤ جيَبةجيَلسد252ْئاوى ٓةية، ثيَويطتى بة ) 3( ًويؤْ 100َتواُاى طوداُةوةى )كة 
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تايبةمتةُديةكاُى بةُداوة ثيَػِياشكساوةكاُى قةشاى ثػدةز ضني؟ ئايا جيَبةجيَلسدُى بةُداوة ثيَػِياشكساوةكاُى قةشاى ثػدةز 
 بلات؟ فةزآةَثػدةز قةشاى تا ضةُد دةتواُيَت ئاضايػى ئاو بؤ 

كساوْ بؤ ئةوةى بةُداوياْ تيَدا دزوضتبلسيَت، ٓةزضةُدة تةُٔا ش( غويَّ ثيَػِيا17( دا دةزدةكةويَت، )1وةن هة خػتةى )     
/ ئاوياْ 3ًويؤْ َ( 121بةُداوى )دةهَطة و بةهلى( ضةزجةَ قؤُاغةكاُى هيَلؤهَيِةوةياْ بسِيوة بةٓةزدووكياْ تواُاى طوداُةوةى )

ئاوياْ ٓةية،  3( ًويؤْ 250َتواُاى طوداُةوةى شياتس ) يَّ، بة كؤى بةُداوة ثيَػِياشةكساوةكاْةُٔا ًاوة جيَةجيَبلس، تٓةية
ٓةهَبةتة بةتةُٔا بةجيَبةجيَلسدُى ئةَ  ًةبةضتى دزوضتلسدُى شؤزبةى بةُداوةكاْ بسيتية هة ئاوديَسى و دابيِلسدُى وشةى كازةبا،

ةبيَت هةضةز كةًلسدُى كازيطةزياكاُى طستِةوةى ئاوى شىَ، ضوُلة ثيَداويطتى ئاوى قةشاى ثػدةز دوو بةُداوة زِؤهَى بةزضاوى د
ئاوة، بةَ ثيَيةؽ ئةطةز تةواوى ضةزضاوةكاُى ئاوى هةقةشاى ثػدةز ثػتطوىَ خبسيَت،  3( ًويؤ105َهةضاهَيَلدا تةُٔا ُصيلةى )

، ٓةزوةٓا زِؤهَى بةزضاوياْ دةبيَت هة بةزاوكسدُى دابيِبلسيَت ى ثػدةزئاوى قةشا ئةوة دةتواُسيَت هةزِيَطةى ئةَ دوو بةُداوةوة
ٓةشازاْ دؤمن شةوى كػتوكاهَى هةقةشاى ثػدةز، جطة هةوةى بةجيَبةجيَلسدُى ئةَ بةُداواُة و بةُداوةكاُى تسى كوزدضتاْ، ئةوة 

دُى ثالُيَلى دززيَرخايةْ و زِيَم و ثيَم دةبِة ضةزضاوةيةكى طسُطى دةضتلةوتِى وشةى ثان، بةَ ثيَيةؽ بيَت بةجيَبةجيَلس
 دةكسيَت ئاضايػى ئاوى ٓةزيٌَى كوزدضتاْ فةزٓةًبلسيَت، ئةوةؽ هة زِيَطةى كؤكسدُةوةى ئاوى بازاُاو.

 
 كساوةكاُى قةشاى ثػدةز:ششاُيازى وزد هةضةز بةُداوة ثيَػِيا ٓاوثيَض بسيتية هة : خػتة و ُةخػةىتيَبيِى
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( بةُداوة ثيَػِياشكساوةكاُى قةشاى ثػدةز1)خػتةى    
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 1 ضةكواْ ئيطيَوة باوشىَ 84 06 36 91 29 45 بةزٓةًٔيَِاُى وشة -ئاوديَسى  3 35.66 36 1.5
 2 ٓيَسؤ ٓيَسؤ ٓيَسؤ 32 13 36 40 28 45 ئاوديَسى 4 13.61 37 1.2
 3 دةهَطة ضةُتةز شيَى بطون 21 10 36 14 17 45 بةزٓةًٔيَِاُى وشة -ئاوديَسى  1 7939.98 58 100
 4 بيٌَوؽ ضةُتةز باديّ 09 14 36 52 17 45 بةزٓةًٔيَِاُى وشة -ئاوديَسى  3 65 20 1
 5 ٓةهَػؤ ٓةهَػؤ ئاالَوة 60 20 36 60 27 45 بةزٓةًٔيَِاُى وشة -ئاوديَسى  4 18.78 52 4
 6 بةهلى ذازاوة ذازاوة 54 27 36 29 15 45 بةزٓةًٔيَِاُى وشة -ئاوديَسى  1 325 40 21
 7 ضؤزةطوَة ذازاوة طسدةئيَطرت 76 34 36 80 17 45 بةزٓةًٔيَِاُى وشة -ئاوديَسى  4 73.04 20 2.5
 8 دوضؤًاْ ذازاوة ذازاوة 72 25 36 99 10 45 بةزٓةًٔيَِاُى وشة -ئاوديَسى  3 481.5 23 8
 9 ذازاوة ذازاوة ذازاوة 23 23 36 70 08 45 بةزٓةًٔيَِاُى وشة -ئاوديَسى  4 486.5 20 12
 10 شووداْ ذازاوة دؤهَةبةفسة 47 29 36 05 09 45 ئاوديَسى 3 7.5 32 3
 11 ضيَوةيظ ضةُطةضةز بةضتةضتيَّ 48 34 35 11 07 45 بةزٓةًٔيَِاُى وشة -ئاوديَسى  3 36.5 48 10
 12 بى ثاالَْ ضةُطةضةز بةضتةضتيَّ 84 33 36 81 03 45 ئاوديَسى 3 17.6 36 4
 13 ضوزةدىَ ضةُطةضةز طازِفيَّ 23 41 36 70 08 45 بةزٓةًٔيَِاُى وشة -ئاوديَسى  4 63.43 67 6
 14 بيةزِةؽ ضةُطةضةز قةُديى 22 38 36 13 00 45 بةزٓةًٔيَِاُى وشة -ئاوديَسى  3 106 48 10
 15 بازاوة ضةُطةضةز طازِفيَّ 36 38 36 59 97 44 بةزٓةًٔيَِاُى وشة -ئاوديَسى  3 70.4 24 10
 16 غةٓيداْ ضةُطةضةز طازِفيَّ 31 30 36 00 01 45 ووشة 4 69.49 67 6
 17 تووةضوزْا ضةُطةضةز شيَى بطون 61 21 36 85 98 44 بةزٓةًٔيَِاُى وشة -ئاوديَسى  3 9393.12 7 50

ى ضويٌَاُى، ضةزضاوة: ضةالَ حمٌود ُاؾس، دةزاًةتةضسوغتيةكاْ و زِؤهَياْ هةثةزةثيَداُى ضاالكيية ئابوزيةكاْ هةقةشاى ثػدةز، ُاًةى ًاضتةز، شاُلؤ
 .77، ال2016كؤهيَرى شاُطتةًسؤظايةتيةكاْ، 
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 ُةخػةى دةزاًةتى ئاوى ضةزشةوى و بةُداوة ثيَػِياشكساوةكاُى قةشاى ثػدةز

 
ى ضويٌَاُى، ضةزضاوة: ضةالَ حمٌود ُاؾس، دةزاًةتةضسوغتيةكاْ و زِؤهَياْ هةثةزةثيَداُى ضاالكيية ئابوزيةكاْ هةقةشاى ثػدةز، ُاًةى ًاضتةز، شاُلؤ

 .70، ال2016كؤهيَرى شاُطتةًسؤظايةتيةكاْ، 
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 (Current Meter(، بةبةكازٓيَِاُى ئاًيَسى )11/8/6112طون هةبةزوازى )ُى بسِى ئاودةزكسدُى زِوبازى شيَى ب( ثيَوا1ويَِةى )

 

 زِيَطةى تةُى ضةزئاوكةوتووِاُى ، بةبةكازٓيَ(6/2/6112( ثيَواُى بسِى ئاودةزكسدُى زِوبازى شيَى بطون، هةبةزوازى )6ويَِةى )
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 ضةزضاوةكاْ:

 (.24/6/2017ضةزداُى ًةيداُى تويَرةزاْ بؤ ضةز زِوبازى شيَى بطوون، هةبةزوازى ) .1
 ضاوثيَلةوتّ هةطةيَ بةزِيَص )ئةُداشياز حمٌد حطّ حمٌد( هيَجسضساوى فةزًاُطةى ئاوى قةالَدشىَ و بةزِيَص )ئةُداشياز  .2
ضةالَ حمٌود ُاؾس، دةزاًةتة ضسوغتييةكاْ و زِؤهَياْ هة ثةزةثيَداُى ضاالكيية ئابوزيةكاْ هةقةشاى ثػدةز، ُاًةى  .3

 .2016كؤهيَرى شاُطتة ًسؤظايةتييةكاْ، ًاضتةز )بالَوُةكساوة(، شاُلؤى ضويٌَاُى، 
ز، ُاًةى ًاضتةز )بالَوُةكساوة(، زِشطاز ًؿطفى حمٌداًني، بِةًا جوطسافيةكاُى جيَسبووُى ثيػةضاشى هةقةشاى ثػدة .4

 .2017شاُلؤى ضويٌَاُى، كؤهيَرى شاُطتة ًسؤظايةتييةكاْ، 
 

5. https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF_%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8
%B4%D8%AA 

6. http://sardashtpress.ir/1011901489384696 
7. http://www.isna.ir/news/95072716158/%D8%A2%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8

%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%AF-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-
%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%AA%D8%A7-
%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-
%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87 

8. http://www.kurdpa.net/farsi/idame/16305 
9. http://jamekurdi.com/report-and-discussion/%D8%A8%DB%95-

%D8%A6%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%D8%A8%DB%8C-
%D8%B3%DB%95%D8%B1%D8%AF%DB%95%D8%B4%D8%AA-
%DA%AF%DB%86%D9%84%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8E-
%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%88-
%D8%AF%DB%95%DA%A9%DB%95%D9%86%DB%95%D9%88%DB%95.html 
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http://sardashtpress.ir/1011901489384696
http://www.isna.ir/news/95072716158/%D8%A2%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%AF-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87
http://www.isna.ir/news/95072716158/%D8%A2%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%AF-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87
http://www.isna.ir/news/95072716158/%D8%A2%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%AF-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87
http://www.isna.ir/news/95072716158/%D8%A2%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%AF-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87
http://www.isna.ir/news/95072716158/%D8%A2%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%AF-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87
http://www.kurdpa.net/farsi/idame/16305
http://jamekurdi.com/report-and-discussion/%D8%A8%DB%95-%D8%A6%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%95%D8%B1%D8%AF%DB%95%D8%B4%D8%AA-%DA%AF%DB%86%D9%84%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8E-%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%88-%D8%AF%DB%95%DA%A9%DB%95%D9%86%DB%95%D9%88%DB%95.html
http://jamekurdi.com/report-and-discussion/%D8%A8%DB%95-%D8%A6%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%95%D8%B1%D8%AF%DB%95%D8%B4%D8%AA-%DA%AF%DB%86%D9%84%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8E-%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%88-%D8%AF%DB%95%DA%A9%DB%95%D9%86%DB%95%D9%88%DB%95.html
http://jamekurdi.com/report-and-discussion/%D8%A8%DB%95-%D8%A6%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%95%D8%B1%D8%AF%DB%95%D8%B4%D8%AA-%DA%AF%DB%86%D9%84%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8E-%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%88-%D8%AF%DB%95%DA%A9%DB%95%D9%86%DB%95%D9%88%DB%95.html
http://jamekurdi.com/report-and-discussion/%D8%A8%DB%95-%D8%A6%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%95%D8%B1%D8%AF%DB%95%D8%B4%D8%AA-%DA%AF%DB%86%D9%84%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8E-%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%88-%D8%AF%DB%95%DA%A9%DB%95%D9%86%DB%95%D9%88%DB%95.html
http://jamekurdi.com/report-and-discussion/%D8%A8%DB%95-%D8%A6%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%95%D8%B1%D8%AF%DB%95%D8%B4%D8%AA-%DA%AF%DB%86%D9%84%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8E-%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%88-%D8%AF%DB%95%DA%A9%DB%95%D9%86%DB%95%D9%88%DB%95.html
http://jamekurdi.com/report-and-discussion/%D8%A8%DB%95-%D8%A6%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%95%D8%B1%D8%AF%DB%95%D8%B4%D8%AA-%DA%AF%DB%86%D9%84%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8E-%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%88-%D8%AF%DB%95%DA%A9%DB%95%D9%86%DB%95%D9%88%DB%95.html

