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 اد ۲۰۲۱ یڵاس ەل نیم یەوەنیقەت یۆه ەب ناتسدروک ەل ییتاڵوواه ۴۳ ینووب ینابروق
 ناکەوان یتسیل +
 
  

 
 یەنانیم وەئ اهەورەه و قارێع و نارێئ یەڵاس ٨ یڕەش یمەدرەس یواردنێچ ینیم یەوەنیقەت :واگنەه
 ەتاکەد ینەدەم یکڵەخ یماوەدرەب ەب ناتسدروک ەل ەواردنێچ ەوەنارادساپ یاپس نەیالەل ەناییاود مەئ ەک
 .ینابروق
 
 یڤۆرم یفام یوارخکێڕ یناکەمانەگڵەب و رامائ یدنەوان ەل وارک رامۆت یرامائ ەب نتسەب تشپ ەب
 یەوەنیقەت یۆه ەب ناتسدروک یناکەروونس ەل یتاڵوواه ٤٣ مەکینال ،ادینییاز ۲۰۲۱ یڵاس ەل ،واگنەه
 یەوەنووبزرەب ٪٥٠.ینییاز ی٢٠٢٠ یڵاس ڵەگەل دروارەب ەبناکەوارژوک یەرامژ ەک ینابروق ەتەنووب نیم
  .ەوینیب ەوەیۆخ ەب

 
 
 ەل کێشەب نای نووب رادنیرب ەکید ٢٩ و ەواد تسەدەل ینایگ نایسەک ١٥ ەسەک ٤٣ وەئ یۆک ەل
 مادنەئ مەک و رادنیرب شیسەک ٣٠ و نووبارژوک سەک ١٠ رتووشێپ یڵاس .ەواد تسەدەل نایەتسەج
 .نووبب

 
 
 ٣ و ەووب ڵاس ١٠ دجەم ییازەڕ ازەڕ دەمەحم یوان ەب ەواد تسەد ەل ینایگ ەک یەناوەل کێکەی ینەمەت
 .نادناکەیینابروق وان ەل ڵاس ١٨ یکێڵادنمرێم و نژ
 
  

 
 ناکاگزێراپ یێپ ەب ەوەندرکایج
 
 ١٤ و ١٥ ەب مالیئ و ناشامرک یناکاگزێراپ یروونس ەل نیم یناکەیینابروق نیرتایز ادوودرباڕ یڵاس ەل
 .ەوارک رامۆت تەڵاح
 
 
 رادنیرب ٣ و وارژوک ٤ ەل ەییتیرب ەک تەڵاح ۷ : ەنس یاگزێراپ
 رادنیرب ٧ و وارژوک ٧ ەل ەییتیرب ەک تەڵاح ١٤ :مالیئ یاگزێراپ
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 رادنیرب ٧ ەل ەییتیرب ەک تەڵاح ٧ :ەیمروئ یاگزێراپ
 رادنیرب ١١ و وارژوک ٤ ەل ەییتیرب ەک تەڵاح ١٥ :ناشامرک یاگزێراپ

 
 
 
 یتەیالەمۆک یژێوت یێپ ەب ەوەندرکایج
 
 ادەیەوام وەل ەک نووب راکێرک یژێوت ەل ٢٠٢١ یڵاس یەوام ەل ادناتسدروک ەل نیم یناینابروق نیرتایز

 .ینابروق ەتەنووب نیم یەوەنیقەت یۆه ەب راکێرک و ناوش ،ریڤۆش ،رەبڵۆک ٢٩
 
 )رادنیرب ٢٠ و وارژوک ٩( تەڵاح ٢٩ :راکیرک
 )رادنیرب ٣ و وارژوک ٥( :تەڵاح ٨ :یزابرەس
 )رادنیرب ٥ و وارژوک ١( تەڵاح ٦ :ینەدەم
 
  

 
 
 
 ماڵەب ،ەوارکەن ەغەدەق یتەواوەت ەب واردنێچ ینیم ەل نترگرەو کڵەک ناکەییتەڵوەدوێن اسای ەل دنەچرەه
 ەنێو ۆب .ەواناد ۆب تاگب یۆخ یتسائ نیرتمەک ەب یناکەراوەسائ یەوەئ ۆب نایتسەبرەب کێدنێه
 ینووبواوەت یاود و نرگباڕ ەواردنێچ ادێت ناینیم ەک یەناگڵێک وەئ یناکەشخەن ێبەد ڕەش یناکەنەیال
 ڵەچووپ ناکەنیم و ەوەنەکب نێواخ ینەدەم ینایتاڵوواه ەل یریگتشپ یتسەبەم ەب ەناگڵێک وەئ ڕەش
 .ەوەنەکب

 
 یەوەنتساوگ و ەوەندرکۆک ،نانێه مەهرەب ەل ۆخ ەک ەوودرک دنەبێپ یناکەتەمووکح اواتۆئ ینۆیسناونۆک
 یۆه ەب نارێئ یمالسیئ یرامۆک ەل رۆز یکێناسەک ەناڵاس دنەچرەه  ،نرێوبب ناکەییسەک ەژد ەنیم
 .ەوودرکەن ۆژاو یاواتۆئ ینۆیسناونۆک اتسێئ اتەه ەتاڵو وەئ ماڵەب ،ینابروق ەنبەد ەوەنیم یەوەنیقەت

 
 و رێدەواچ یاسای یندرک ەدامائ یتسەبەم ەب رووس یچاخ یوارخکێڕ نەیالەل ەک کەیەوەنیژێوت یێپەب
 ناکەییسەک ەژد ەنیم ەب تەرابەس ٨٣ و ٨٢ ،٨١ ەرامژ ەب اسێڕ نیدنەچ ،ەواد یماجنەئ ەناتسۆدڤۆرم
 ؛ەیەوەراوخ یەوێش ەب ەک ەوارک ەسانێپ

 
 .تێب رتمەک ناکەڤۆرم ینایگ یتاراسەخ اتەه تێردب تسیوێپ یجنرەس ێبەد نترگرەو کڵەک یتاک ەل _
 
 .نەکب رامۆت ناکەنیم یندناچ ینێوش ێبەد نرگەد رەو کڵەک نیم ەل ەک یەنانەیال وەئ _
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 .نەدب ماجنەئ یەوەندرکڵەچووپ ۆب تسیوێپ یراکناسائ رەش یناکەنەیال ،ڕەش یاود _
 
 
 ێجەبێج ەل نرێوبەد ۆخ نووبەن دنەبێپ ەناییتەڵوەد وێن اسای وەب قارێع و نارێئ یناتاڵو ،ەنامەئ یرابرەس
 .نایندرک
 

 
 
 
 
 

تو$ک"ڕ ینیب"ت  نارژوک .ش  نووب رادنیرب .ش  ن$م$ت  یک0$خ  گنابوان و وان  زیڕ   

ناوش ٣١.١.٢٠٢١ واھەز ی34پر1س    واھەز ی34پر1س    ییازەڕ ناماس   ١ 
یت5وواھ ١٢.٢.٢٠٢١ نارھ7م  لوادر=چ ٤٥    نارارب ردان   ٢ 
یماظن ١٨.٢.٢٠٢١ نارھ7م  ید1م1حم?وگ ازە=یل1ع         ٣ 

یزابر=س ١٨.٢.٢٠٢١ نارھ7م   جاح د=م=حم       
یمساق  ٤ 

ناوش ٢١.٢.٢٠٢١ نیریش یرس1ق    نیریش یرس1ق ١٩  ک7ناوش   ٥ 
یت5وواھ ٢٢.٢.٢٠٢١ نیریش یرس1ق    نیریش یرس1ق ٧  کP7ادنم   ٦ 
رایتووج ٢.٣.٢٠٢١ راشناریپ    راشناریپ    یر=ھز=ئ لال=ج   ٧ 
ناوش ٢.٣.٢٠٢١ نیریش یرس1ق    نیریش یرس1ق    ک7ناوش   ٨ 
ر=بچۆک ٢٣.٣.٢٠٢١ رامۆس    رامۆس ٤٠  ک7نژ   ٩ 
راک7رک ٢٩.٤.٢٠٢١ ناشامرک  ناشامرک      یمیحەڕ ڵووسەڕ.م   ١٠ 
راک7رک ٢٩.٤.٢٠٢١ ناشامرک  ناشامرک      دنەوزاب د=م=حم   ١١ 
ر=بPۆک ٦.٥.٢٠٢١ دووسو=ن    نار7ماک    یرسان ردان   ١٢ 
ناوش ١٢.٥.٢٠٢١ تشەدر=س    تشەدر=س ٢٣  زارف/ئر/س 23ودب/ع   ١٣ 
رایتووج ١٩.٥.٢٠٢١ داباش    داباش ٤٥  ک7رایتووج   ١٤ 
ینەد=م ٢٠.٥.٢٠٢١ ناویر=م    ناویر=م    ید=س=ئ ن7سوح   ١٥ 
ناوش ٢٥.٥.٢٠٢١ تشەدر=س    تشەدر=س    رووپد1م1حم ۆکر3ش   ١٦ 
یزابر=س ٢١.٦.٢٠٢١ هناب  ناکرس7وت      ییاز=خ ساب=ع   ١٧ 
یت5وواھ ٢٦.٦.٢٠٢١ ناڕۆلھ7د    ناڕۆلھ7د ٣٥  ک7وایپ   ١٨ 
دنورھش ٢٨.٦.٢٠٢١ ناڕۆلھ7د    ناڕۆلھ7د    ک7وایپ   ١٩ 
راک7رک ٤.٧.٢٢٠٢١ ناشامرک  ناشامرک ٣٨    ک7وایپ   ٢٠ 
راک7رک ٤.٧.٢٢٠٢١ ناشامرک  ناشامرک ٥٤    ک7وایپ   ٢١ 
رادPەژائ ٨.٧.٢٠٢١ زق=س  ناکۆب      یف/ج/ن دووسق/م   ٢٢ 
رادPەژائ ٨.٧.٢٠٢١ زق=س  ناکۆب      هدازد1مح1ئ دیشەڕ   ٢٣ 
رگ?1ھ نیم ١٥.٨.٢٠٢١ ناڕۆلھ7د  ناڕۆلھ7د ٣٧    یر=بک=ئ یل=ع   ٢٤ 
رگ?1ھ نیم ١٥.٨.٢٠٢١ ناڕۆلھ7د  ناڕۆلھ7د      یداو=ج یدھ7م   ٢٥ 
رگ?1ھ نیم ١٥.٨.٢٠٢١ ناڕۆلھ7د    ناڕۆلھ7د    ک7وایپ   ٢٦ 
یندم ٢٤.٩.٢٠٢١ نرھ7م    نارات ٤٧  ک7وایپ   ٢٧ 
یزابر=س ١٤.١٠.٢٠٢١ دووسو=ن    دووسو=ن ٣٥  ینامحەڕ ڵووسەڕ   ٢٨ 
رگراک ١٩.١٠.٢٠٢١ نووتس7ب    سال=س ٢٨  ید=مح=ئ مارائ   ٢٩ 
ناوش ٢١.١٠.٢٠٢١ داباھ=م    داباھ=م    یھPkودب=ع رایناز   ٣٠ 

اد ٢٠٢١ ی7اس یەوام /ل ناتسدروک /ل نیم یناینابروق یتسیل  
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ناوش ٢٨.١٠.٢٠٢١ تشەدر=س    تشەدر=س     ٣١   رایناز 
ر=بچۆک ٢.١١.١٤٠٠ نیریش یرس1ق    نیریش یرس1ق ٥٠  ک7نژ   ٣٢ 
ناپوچ ٣.١١.٢٠٢١ تشەدر=س    تشەدر=س    یمیھاربیئ نم7ھ   ٣٣ 
راک7رک ١٠.١١.٢٠٢١ نارھ7م  نارھ7م ٤٣    ک7وایپ   ٣٤ 
راک7رک ١٠.١١.٢٠٢١ نرھ7م    نارھ7م    ک7نژ   ٣٥ 
ر=بPۆک ١٤.١١.٢٠٢١ =ناب    ب7حاس ١٨  یت=کو=ش نیورائ   ٣٦ 
یزابر=س ٢٢.١١.٢٠٢١ 7nش ب=ج=ع    =یمروئ    نابات شر7ھ   ٣٧ 
راک7رک ١١.١٢.٢٠٢١ نیریش یرس1ق    نیریش یرس1ق    ک7وایپ   ٣٨ 
ر=بچۆک ١٢.١٢.٢٠٢١ ناڕۆلھ7د    ناڕۆلھ7د    ک7وایپ   ٣٩ 
ر=بچۆک ٢٥.١١.٢٠٢١ ناڕۆلھ7د  دابائ مالسیئ ١٠    دج"م ییازەڕ ازەڕ ریم"ئ   ٤٠ 
ناوش ٢٥.١١.٢٠٢١ ن7وجن7پ  زق=س ٣٩    دن/مەرھ/ب میھاربیئ   ۴١ 

ربماس7د ر=بPۆک  هناب    هناب    یرداق میر=ک   ۴٢ 
ناوش ٢٨.١٢.٢٠٢١ ناڕۆلھ7د    ناڕۆلھ7د ٤٨  ک7ناوش   ۴٣ 

       ۴۴ 
       ۴۵ 

 


