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بسم الله الرحمن الرحيم 
 W¹eFð  

ــواســاة لــلــســيــد تــتــقــدم جــــريــدة (الـــزمــان) بــالــتــعــزيـــة وا
ـتـحـدث بـاسم وزارة الـنـفط لـوفـاة والـدته . œU?N?ł r ا U?Ž

ونسأل الله ان يتغمدها بـواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته
ويلهم اهلها وذويها الصبر والسلوان . 

    انا لله وانا اليه راجعون 

 ‚«“d « b³Ž «—ULð ≠ œ«bGÐ

أعلنت الـشركـة العامـة للـسمنت
الـعـراقـيـة عن تـخـفـيض أسـعـار
ـــنــاطق الـــســـمــنـت الى كــافـــة ا
ــتــضــررة نـــتــيــجــة احملـــررة وا
العـمـليـات األرهابـية دعـماً لـتلك
احملـافظات ولـلمسـاهمة الـفاعلة
في أعـــادة األعــمـــار وتــشـــجــيع
عــــــــــودة الـــــــــنـــــــــازحــــــــــ الى
ديـارهم.وقال  مديـر عام الـشركة
حــســ مــحــسن اخلــفــاجي في
بـيان تـلقتـه ( الزمان ) أمس ان(
تـــخــــفـــيض األســــعـــار يــــشـــمل
ـــنـــتج في مـــعـــمل الـــســـمـــنت ا
سـمــنت حــمــام الـعــلــيل ألنــتـاج
الـسـمـنت الــعـادي في مـحـافـظـة
نــيـنــوى بــعـد مــوافـقــة مــجـلس
األدارة الــتـي تـــمت بـــاألجـــمــاع
دعـمــاً حملــافــظــاتــنــا احملـررة) ,
كاشـفاً عن ان (قـيمـة التخـفيض
هي خمسة االف  دينار من سعر
الـــطن الـــواحــد ويـــشــمل كـــافــة
ـسـتـفــيـدة وسـيـكـون اجلـهــات ا
سـعـر الطن   63000الف ديـنار
لـــــلـــــطـن الـــــفل و   65000الف
ـكــيس الـواحـد), ديـنـار لــلـطن ا
وأضـاف ان هذا الـسعـر مطروح
ـعمـل وهو أقل سـعر وصل في ا
الـيه الــسـمــنت مــنـذ عـام 2003
الـى الـــيــوم حـــيـث ال يـــتـــجــاوز
الـــســعـــر أكـــثــر من   3250الف
دينار للكيس الواحد على الرغم
مـن ارتــفـــاع تــكـــالــيف األنـــتــاج
بـــســبـب زيــادة أســـعــار الـــنــفط
األسـود والتي نـطـالب بـالـعدول
عـنــهــا )عــلى حـد قــوله.واوضح
اخلـفــاجي ان ( الـشـركـة تـسـعى
بــــكل طــــاقـــاتــــهـــا الــــبـــشــــريـــة
وبامكـانياتها الـذاتية الى تقليل
كــــلف األنـــتـــاج أليـــصـــال مـــادة
الـــســمـــنت لـــلــمـــواطن بـــأجــود
األنواع وانسب األسـعار).مؤكداً
ــــعــــامــــلــــهــــا ان (الـــــشــــركــــة 
وبـالـتـعـاون مع مـعـامل الـقـطـاع
اخلاص مستمرة بتغطية حاجة

البـلد من الـسـمنت احملـلي الذي
يفوق السمنت األجنبي بجودته
وبأسـعـار مدعـومة لـلمـحافـظات
احملـررة من مـواطـنـ وشـركات
ومـؤسـسـات دولـة). فـيـما كـشف
اخلـفــاجي عن أن زيــادة أسـعـار
ـعــامل الــنــفط األســود اجملــهــز 
السمـنت سيلحق خسـائر كبيرة
تـبـلغ   25مــلـيـار ديـنـار سـنـويـاً
كــونـهـا ســتـضـيف كـلــفـة إنـتـاج
ئـة  عـلى سـعر الـطن بـعد 15بـا
رفع سـعـر اللـتـر من  100ديـنار
إلى ( (150ديــــــنــــــاراً لـــــلــــــتـــــر
الـواحـد.وقــال الفي بـيـان سـابق
ان ( السـعر الـسـابق كان يـشكل
ـــئـــة  من كـــلف اإلنـــتـــاج 25بــــا
والـســعـر اجلــديـد سـيــرفع هـذه
ئة  وستصبح الكلفة إلى  40با
الكلـفة اإلجـماليـة للـنفط األسود
  75مــلــيـــار ديــنــارســنــويــاً ألن
معامل السمنت العراقية حتتاج
  500مــلــيــون لـتــر ســنــويـاً من
النـفط األسود وهي كـلفـة كبـيرة
أربــــــكـت الـــــــعــــــمـل واخلـــــــطط

ـــعــامل الــســمــنت ــوضــوعــة  ا
بــقــطــاعــيـــهــا الــعــام واخلــاص
ـدعـوم ومـنـهـا طـرح الــسـمـنت ا
لـلـمـحــافـظـات احملـررة و تـقـلـيل
الـــكــلف لـــلـــوصــول الـى أنــسب
األســعــار) ,مــطــالــبــا (اجلــهــات
ــســؤولــة فـي الــوقــوف وقــفــة ا
حـازمـة حلـمايـة مـنـتج الـسـمنت
من خالل العدول عن قرار وزارة
الـــنـــفـط بـــرفع أســـعـــار الـــنـــفط
األســـود خـــدمـــة لــلـــمـــواطـــنــ
وشــركـــات الـــبـــنـــاء ومــشـــاريع
الدولـة ومعـامل الـسمـنت والتي
تــصـب كــلـــهــا في خـــدمــة ودعم
اإلقــــتــــصــــاد احملــــلي) ,وشــــدد
اخلــــــفــــــاجـي عــــــلى (ضــــــرورة
احملـــافـــظــــة عل قـــرار مــــجـــلس
ـــرقم 409 الـــوزراء الـــعـــراقي ا
نع إستيراد السمنت القاضي 
والــــذي حــــقق جنــــاحــــاً غــــيــــر
مـــــســــبـــــوق من خـالل إيــــقــــاف
إســتـنــزاف الـعـمــلـة الــتي كـانت
تــهـدر عــلى إسـتــيـراد الـســمـنت
قـبل تــنــفـيــذ الـقــرار بـدايــة عـام

 2016حـــــيـث كــــــان الــــــعـــــراق
يـستـورد ما قـيمته   600مليون
دوالر سـمــنت من دول اجلـوار)
عــادًّ (مــنح إجــازة إســتـثــمــاريـة
لـشــركـة ســمـنت خــوزسـتـان من
قــبل هـيـئـة إسـتــثـمـار مـحـافـظـة
مــيــســان خــرقــاً لــقـرار مــجــلس
الــوزراء ألن الــقــرار يـنـص عـلى
عــــــدم إقـــــــامــــــة أي مــــــشــــــروع
ـعامـل السـمنت في إستـثـماري 
ــــعــــمل الــــعــــراق إال إذا كـــــان ا
متكامالً) ,واضاف ان (احملافظة
مـــنــحـت إجــازة إلقـــامــة مـــعــمل
ســمــنت لــشــركـة إيــرانــيــة غــيـر
مـتـكـامل كـونه يـقـوم بـإسـتـيـراد
ـصنع الكـلنكر السـمنت نصف ا
ـــعــمل يـــقــوم بــطــحـــنه فــقط وا
وبيـعه وهذا مخـالف لقرار 409
وهـو بـاب إلعـادة اإلسـتيـراد من
جـــديـــد وعـــودة لــــهـــدر ماليـــ
نافسة غير الدوالرات و إعادة ا
العـادلة مع مـعـامل السـمنت في
ـواد الــعـراق الــتي تـســتـخــدم ا

ئة ). األولية محلياً  100با
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