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سندوقی نھتھوە یھکگرتووەکان بۆ دانیشتوان و وەزارەتی کار  –؛ ھھولێر، ھھرێمی کوردستانی عێراق 2021تشرینی یھکھمی  ی 27

و کاروباری کۆمھ�یھتی و وەزارەتی ڕۆشنبیری و الوانی حکومھتی ھھرێمی کوردستان پڕۆژەی کارامھیی بھرپرسیارێتیی 
گۆشھی پرتھقاڵی لھ "ھسھر بنھمای سھرکھوتنی پڕۆگرامی پڕۆژەکھ ل. لھ ھھولێر دەست پێ کرد کۆمھ�یھتی بۆ گھنجانی دەستپێشخھر

 . ەوە و بھ پشتیوانی شانشینی ھۆڵھندا جێبھجێ کراوMSelectبوو کھ لھالیھن " ھھولێر

 کار دەستپێشخھری و سھرکردایھتی لێھاتوویی بوارەکانی لھ وەردەگرن ڕاھێنان گھنج کوڕی و کچ 20 داھاتوو، مانگی دوو ماوەی بۆ
 دانیشتنھکانی لھ سوود بھشداربووان ھھروەھا،. بزنس کۆمھ�یھتیی بھرپرسیارێتیی الیھنی بھ بایھخدان و دارایی بھڕێوەبردنی و

 . وەردەگرن زایندەیی یتھندروستی و مافی و جێندەری یتوندوتیژی نھھێشتنی ،جێندەری یھکسانی

 وەبھرھێنان خستھسھر تیشکی عێراق لھ دانیشتوان بۆ یھکگرتووەکان نھتھوە سندوقی نوێنھری جێگری عھبدولموغنی، حیمیار بھڕێز
 بھ پھرە کھ گرنگھ زۆر. دەکھن عێراق دانیشتوانی ی ٪41 نوێنھرایھتی گھنجان ئێستادا لھ: "وتی و کچان، تایبھتی بھ گھنجاندا، لھ

 و خوێندنی چانسی و تھندروستن گھنجان کاتێک. بھرپرسیار و کار خاوەن و سھربھخۆ ھاوو�تی ببنھ ئھوەی بۆ بدرێت تواناکانیان
 ."ببھن پێشھوە بھرەو و�ت دەتوانن ھھیھ، باشیان پھروەردەی

 پڕۆژە ئھم ڕاگھیاندنی بھ خۆشحاڵین": الوان یکانھبچووک ەژۆپر یوانیپشت یسندوق یرھبەوێرھب یگرێج حھمھد، جھبار ھاوڕی بھڕێز
 توانای کھ دەدات گھنجان یارمھتی پڕۆژەکھ. دانیشتوان بۆ یھکگرتووەکان نھتھوە سندوقی و الوان و ڕۆشنبیری وەزارەتی لھگھڵ گرنگھ

. کۆمھڵگاکانیان خزمھتکردنی و جێندەری یھکسانی خستنھسھر تیشک بھ بھێنن، بھدەست پێویست زۆر کاری لێھاتوویی و دامھزراندن
 گھنجانھی ئھو ژمارەی زۆرترین بھ گھیشتن بۆ و�ت سھرتاسھری لھ بن بھردەوام گھنجان دیکھی ناوەندەکانی لھ پڕۆژەکھ ھیوادارین

 ."بکھن دروست گۆڕانکاری دەتوانن کھ
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 دابین پارەیھک بڕە دانیشتوان بۆ یھکگرتووەکان نھتھوە سندوقی گھنجان، تواناسازی و کار دەستپێشخھری پڕۆژەی کردنی پشتگیری بۆ
 کاروباری و کار وەزارەتی ھھروەھا. کۆمھڵگھ لھسھر دەدات پیشان بھردەوام کۆمھ�یھتیی کاریگھری کھ پڕۆژەیھک چھند بۆ دەکات

 بنھمای لھسھر بچوکھکانیان پڕۆژە دەستپێکردنی بۆ یارمھتیدانیان بۆ دەکات بھشداربووان بھ پێشکھش کورتخایھن قھرزی کۆمھ�یھتی
 . دیاریکراو شیاویی پێوەری

 لھ کچان، بھتایبھتی گھنجان و ھھرزەکاران تواناکردنی بھ و پشتیوانیکردن بھ پابھندە دانیشتوان بۆ یھکگرتووەکان وەنھتھ سندوقی
 گھشھپێدانی بۆ 2030 ئامانجی بۆھێنانھدی دانیشتوان بۆ یھکگرتووەکان نھتھوە سندوقی ستراتیجی. عێراق بنیادنانھوەی بۆ ھھوڵھکانیان
 . بن گھنجان نھتھوەییھکانی و ناوچھیی و جیھانی پێداویستییھ فراوانکردنی سھنتھری خۆیان گھنجان لھوەی بریتیھ بھردەوام
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 منداڵبوونێک ھھموو بێت، خوازراو دووگیانییھک ھھموو کھ ئاراوە دەھێنێتھ دنیایھک دانیشتوان، بۆ یھکگرتووەکان نھتھوە سندوقی

 . بکرێت بھرجھستھ گھنجێک ھھموو توانستی و پارێزراوبێت،
 پھیوەندییھکان، بھرپرسی موسا، سھلوە بھ بکھن پھیوەندی میدیایی، داواکارییھکی ھھر یاخود زیاتر زانیاری بۆ
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