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جدیدترین تکنولوژیها در چهارمین
نمایشگاه بینالمللی سیمان

صادرات از پارس جنوبی در دولت
یازدهم ۲برابر شد

راهحل معاون آخوندی
برای رونق حوزه مسکن
 ایرنــا :معــاون مســکن و ســاختمان وزیــر
راهوشهرســازی میگویــد :بــا کاهش نرخ ســود
ســپردههای بانکــی ،ســرمایهگذاری در حــوزه
اقتصادی و بخش مســکن افزایش مییابد».حامد
مظاهریــان« درباره تأثیر کاهش نرخ ســود بانکی
بر افزایش اجارهبهای واحدهای مســکونی گفت:
با افزایش ســرمایهگذاری ،تولید مســکن در کشور
بیشــتر میشــود و با افزایش عرضه آن در بازار و
ایجاد رقابت ،مســتأجران میتواننــد در بلندمدت
و میانمــدت ،واحدهــای مناســبی را انتخــاب
کنند.معاون وزیر راهوشهرســازی افــزود :هرچند
در کوتاهمــدت ممکــن اســت کاهش نرخ ســود
ســپردههای بانکی ســبب افزایش نرخ اجارهبها
شــود و موجــران تقاضــای اجارهبهای بیشــتری
داشــته باشــند ،اما در بلنــد و میانمــدت بهنفع
مســتأجران خواهــد بود.مظاهریان بــا بیان اینکه
وزارت راهوشهرسازی همواره از کاهش نرخ سود
سپردههای بانکی حمایت میکند ،گفت :نرخ بهره
پایین بانکی کمک میکند هزینههای ساختوساز
واحدهای مســکونی نیز در کشــور کاهــش یابد.
معاون مســکن و ســاختمان وزیر راهوشهرسازی
تأکید کرد :درصورتیکه ســرمایههای سپردهشده
در بانکها وارد حوزه مســکن شود ،سرمایهگذاری
در این بخش افزایش و عرضه و تقاضای مســکن
نیز وضعیت متعادلــی پیدا خواهد کرد.مظاهریان
درباره وضعیت بازار مسکن یادآور شد :همانطور
که در چهار ســال گذشــته قیمت مسکن آنچنان
رشــدی نداشــته ،وضعیت بــازار نشــان میدهد
ســال آینــده نیز قیمــت واحدهای مســکونی در
کشــور افزایش شــدیدی نخواهد داشــت.معاون
وزیر راهوشهرســازی بیــان کرد :سیاســت وزارت
راهوشهرســازی حمایت از مصرفکنندگان اســت
و ما مخالف هرگونه ســفتهبازی و ســوداگری در
بازار مســکن کشور هســتیم .این مقام مسئول در
وزارت راهوشهرســازی گفت :پیشبینی این است
که قیمت مســکن در آینده متناســب با نرخ تورم
خواهد بود و بازار کشــش افزایش قیمت شــدید
مسکن را ندارد.

ﺣﻤﯿﺪ آﺻﻔﻰ
شناخت نظام سرمایهداری در بدو امر
برای این نیست که کل نظام سرمایهداری
را نفی کنیم ،بلکه باید این را یاد بگیریم که
چگونه راه تکامل بشــر را کمدرد و رنجتر
کنیم .باید بدانیم کــدام روبناها و زیربناها
بســته به شــرایط تاریخی هر جامعهای
امکان تکامل بشــر را فراهم میکند .از آن
جمله اینکه اگر طبقه کارگر نحوه تحلیل
را بیامــوزد ،هم خــودش را رها میکند و
هم میتواند مایه رهایی بشر شود.
مالکیت خصوصی و بحرانهای ناشی
از آنکه اتالف منابع را در پی دارد ،بخشی
از نظام ســرمایهداری است .سرمایهداری
از لحــاظ زیربنایــی بــا مقولــه مالکیت
خصوصی و مدیریت تولید و توزیع اســت
که مســیر بشر را از آن چیزی که باید بپیماید ،پردرد
و رنجتــر میکند ،وگرنــه در روبنای ســرمایهداری
مقوالتــی مانند آزادی نکات تأملبرانگیزی اســت.
مارکس میگوید کشورهایی مانند انگلستان که راه
مســالمتآمیز را برای اصالحــات در پیش گرفتند،
باید از این بســتر اســتفاده کنند و در راه آزادی هم
بیشــتر فعالیــت کننــد .در برخــورد دیالکتیکی و
پراکسیســی با ســرمایهداری که تکامل بشــر را در
مراحــل تعیینکنندهای ممکن میکند ،نمیشــود
از اول تــالش را به نفی کامل ســرمایهداری تقلیل
داد ،بلکه باید ســرمایهداری را نفــی در نفی کرد.
این تقلیلگرایی در بســیاری جاهــا وجود دارد .در
نقدهای نوشتهشــده دربــاره نظــرات دکتر کمال
اطهاری یا دکتر سعید رهنما ،شیوه برخوردها بیشتر
یک شــیوه واکنشــی و تقلیلگرایی و اکونومیستی
است و تکامل تاریخی و توسعه را در نظر نمیگیرد.
در نقد این دو نظریهپرداز برجسته ،سخنان و واژگان
سادهتر از جنس سخنهایی است که پوپولیستها
به کار میبرنــد .این افراد به توســعه پایدار توجه
ندارند ،بلکه صرفــا بهصورت واکنش ایدئولوژیکی
اولیه در برابر ســرمایهداری جبههگیری میکنند .از
قضا ،این نوع برخوردها مطلوب مرتجعترین بخش
سرمایهداری است که خطر سرمایهداری و بورژوازی
را بزرگتر از اســتبداد نشــان میدهد .اینجا ،دوباره
باید ســخن لنین را یادآوری کــرد؛ آنجا که میگوید
طبقه کارگر از رشد بورژوازی در روسیه بسی بیشتر
بهرهمند میشود تا خود طبقه بورژوازی!
در اقتصــاد امروز جهــان ،تــوازن قوایی حاکم
اســت که هیچکســی نمیتوانــد از سوسیالیســم
بــا برنامهریــزی متمرکز دفــاع کنــد .اتفاقا جناح
ســرمایهداری غیررسمی و شــبهدولتی ایران چنین
گفتمانهایــی را خیلی دوســت دارد .بــرای اینکه
دولتیکــردن و انحصــار آن را کامل کنــد ،هرگونه
مســائل کارگری را گردن بورژوازی مولد خصوصی
و ملی بیندازد.
مسئله اساســی اقتصاد ایران در مرحله تاریخی
کنونی این اســت که در درجــه اول ترکیب معینی
از بــازار و برنامــه بتواند رشــد نیروهــای مولد را
تضمین کند .تضمین رشد نیروهای مولد موضوعی
اکونومیســتی نیســت .موضوع این است که وقتی
طبقــه کارگر دارای کمیت انبوهی نباشــد و بیکار
باشــد ،حتی در دوران پســاصنعتی و دانشبنیان،
نمیتواند به حقوق خود دســت یابد .طبقه کارگر
در محیط کار طبقه کارگر اســت و بیرون از آن فقیر
و تهیدســت است .در محیط کار است که نیرو دارد
و ذهنــش میتواند فعال باشــد ،اما اگــر بیرون از
حوزه کار باشــد ،میتواند جاهل باشــد ،لمپن باشد
و ذهنیت ارتقا و سازماندهی را از دست میدهد.
نئولیبرالیســم هم از لحاظ اقتصادی معنا دارد
و هــم رابطه جامعه و روابط مختلــف روبنایی در
جامعه را سازمان میدهد ،مثال برای جوامع محلی
آزادی و اختیــارات بیشــتری در تصمیمگیری قائل
است ،چون در سطح کل ،هژمونی اقتصادیاش را
تضمین میکند .حاضر است آزادی بیشتری به بدنه
جامعــه بدهد ،برای اینکه بتوانــد آزادی اقتصادی
بیشتری برای کسب مازاد به دست بیاورد.
اگر اقتصاد سیاســی نحوه تولیــد و توزیع مازاد
اقتصادی اســت ،نئولیبرالیســم برای نحوه تولید و
توزیع نظام دارد ) .(Mod of Regulationاین نظام
از لحاظ زیربنایی باید وارد اقتصاد دانشپایه شــود
که بتواند تولید منعطف جایگزین تولید سازمانیافته
شود؛ یعنی نئولیبرالسم بر ساختار نوین نحوه تولید
شــکل گرفته که ســازمان تولیدش منعطف شــده
است و این انعطاف را در سازمانهای دیگرش هم
به دســت میآورد تا بتواند مازاد را از چنگ دولت
بیــرون بیــاورد و دولت مرکزی و رفــاه را تضعیف
کند .قاعده کلی این است و روی زیرساخت اقتصاد
پیشــرفته دانشپایه اســتوار و جهانی شده است.
اگــر نتواند با جهانیشــدن آن مازادها را از جاهای
دیگر جهان به دســت بیاورد ،نمیتواند این کار را با
فشار بر طبقه کارگر داخلی یا مزدبگیرهای داخلی
کســب کند .این طبقه این اجازه را به او نمیدادند،
پس بــه جغرافیا بیشــتر امکان میدهد تــا بتواند
کارخانهها را مهار کند و پیچیدگی این نهاد بســیار
زیاد اســت .اینکه برای تحلیــل اقتصاد ایران چنین
نظام پیشرفتهای را نئولیبرال بنامیم ،تحلیلی عمیق
نیســت و بیشتر عجیب اســت و نوعی تقلیلگرایی
اکونومیستی است .درحالحاضر هژمونی اقتصادی

ﻋﮑﺲ :ﻣﯿﺰان

 باشگاه خبرنگاران :همزمان با برگزاری چهارمین
نمایشــگاه بینالمللــی صنعت ســیمان اصفهان،
واحدهــای تحقیقاتی ،دانشــگاهی و پژوهشــی و
همچنین شرکتها و واحدهای صنعتی و اقتصادی
داخلی و خارجــی؛ جدیدتریــن و نوینترین صنایع
ماشینآالت و تجهیزات صنعت ســیمان را ارائه و
در معــرض دید عالقهمندان قــرار میدهند.در این
نمایشــگاه کــه از  ۸تا  ۱۱شــهریور در محل دائمی
نمایشگاههای بینالمللی اصفهان برگزار میشود،
بیش از صد شــرکت داخلی و خارجی از جمهوری
اســالمی ایران و کشــورهای فرانسه ،ســوئد ،ژاپن،
آلمان ،ایتالیا ،ترکیه ،آمریکا ،تایوان ،استرالیا و امارات
متحــده عربی حضــور و مشــارکت دارند.برگزاری
چهــار کارگاه تخصصی با موضــوع نقش برجام و
تأثیر آن بــر تحوالت منطقه در صنعت ســیمان و
نقش آن در بخش صادرات ،انتظار صنعت سیمان
از دولــت دوازدهم ،بحــث حملونقــل ترکیبی و
حمایتهای تشــویقی دولت و گسترش استفاده از
بتون در فرهنگ جادهسازی و بازارسازیهای جدید
و تنوع تولید در ســیمان از برنامههــای جانبی این
نمایشگاه اســت.ارائه راهکارهای کاهش آالیندگی
هــوا در کارخانههای تولید ســیمان ،حفظ محیط
زیســت ،اشــتغالزایی ،افزایش صادرات ،افزایش
راندمان تولید داخلی ،آشــنایی شرکتهای ایرانی
با آخرین تکنولوژیهای روز دنیا در صنعت سیمان
و بتــون و ایجاد زمینه تبادل اطالعــات و تجربیات
بین متخصصــان و تولیدکنندگان ســیمان و بتون،
مهمترین اهــداف برگــزاری چهارمین نمایشــگاه
بینالمللی سیمان اصفهان است.محمود بندرچی
مدیرعامل شــرکت رســتاک پاد ویژن و مجری این
نمایشــگاه با بیان اینکه تولید ســیمان کشــور ۶۴
میلیون تن است ،گفت :بیش از  ۷۰کارخانه سیمان
فعال در کشــور وجود دارد که در کنار آن  ۱۵پروژه
هــم در حــال انجام اســت؛ البته تولید کشــور در
سال  ۹۵نســبت به دو سال قبل از آن شش درصد
کاهش یافته است.او با اشاره به وضعیت نامناسب
صادرات ســیمان اظهار کرد :بازارهای صادراتی در
حاشیه خلیجفارس ،آسیای میانه و آفریقا از جمله
مقصدهــای ســیمان صادراتی ایران اســت؛ چین،
آمریکا ،هند و ترکیه از تولیدکنندگان عمده ســیمان
هستند که تولید آنها بیش از ایران است.مدیرعامل
شرکت رســتاک پاد ویژن با بیان اینکه تولید سیمان
در چشــمانداز  ۱۴۰۴صد میلیون تن پیشبینی شده
اســت ،افزود :ســمیناری با موضوع بررسی شرایط
رکود بازار ســیمان در داخل و بازارهای جدید برای
صادرات در کنار نمایشــگاه برگزار میشود.به گفته
بندرچی ،کارخانجات سیمان ،شرکتهای مهندسان
مشاور سازه ،خدمات فنی و مهندسی ،ماشینسازان،
تأسیسات آبرسانی ،فیلتراســیون و محیطزیست،
اتوماســیون صنعتی ،لوازم آزمایشــگاهی ،قطعات
ریختهگری ،کیسههای سیمان ،معادن و شرکتهای
بازاریابــی از جملــه زیرگروههــای این نمایشــگاه
هستند.عالقهمندان میتوانند برای کسب اطالعات
بیشــتر از برگزاری این نمایشــگاهها به وبســایت
 www.rastak-expo.comمراجعه کنند.

نحلههــای چپ مشــترک اســت ،این
اســت که ســرمایهداری را یک سامانه
واحــد جهانــی میگیرند؛ مثل شــعر
موالنــا :این جهان یک فکرت اســت از
عقــل کل ،یعنی اینکه ایــران هم یک
فکرت است از ســرمایهداری .این تفکر
هگلی اســت .چون آنجا نئولیبرالیسم
حکمفرما شده است سایه وجودیاش
میافتد روی ایران .باید دو امر مهم را
در دستورکار قرار داد .۱ :رشد نیروهای
مولــد؛  .۲هژمونی سیاســی و آزادی،
البته بــورژوازی آزادی را برای بازتولید
بهتر خودش میخواهــد ،مانند همان
مثال نئولیبرالیســم که زده شــد ،ولی
وقتی نئولیبرالیســم تشکلهای محلی
و شوراها ،ســندیکاها را منحل میکند
یا شرایط انحاللشــان را فراهم میکند،
به معنــای این اســت که تضــاد را از
حوزه تولید میبرد در حــوزه توزیع .از
حوزه تولیــد بیرون میبــرد ،اجازه این
کار را هــم دارد ،چون ســاختار به دلیل انقالبهای
فناورانه منعطف شده است .این امکان را دارد که با
ساختار منعطف مازاد بیشتری هم به دست بیاورد.
برخــی میگویند مخصوصا این کار را کرده اســت.
ســرمایهداری منعطفشده به دلیل اهداف سیاسی
نمیآیــد این کارها را انجام دهــد .چون با انعطاف
مازاد بیشــتری به دست میآورد ،این کار را میکند.
همچنین دموکراسی بیشتر شده است .حال بگویید
چون منفعت ســرمایهداری در ایــن بوده که به این
تشــکلهای محلی و انجیاوها ابتکار عمل بدهد
مــا با آن مخالفــت کنیم .مثل همــان زمانی که در
ابتدای دولت آقای خاتمی برخی از نحله چپ ایران
میگفتند همه انجیاوها ساخته امپریالیسم هستند
و ایــن ادبیات مدتها هم رایج بــود .درحالیکه از
این تشــکلها میتوان حوزه توزیع را برای هژمونی
فکری توسعه داد تا بعد به هژمونی سیاسی برسیم.
منتها اول باید مؤتلف و متحد را مشــخص کنم
و همــه اینها را باید انجــام دهیم و این کارها دقت
میخواهد .وسط همه این بحثها که میخواهیم
دقایق را روشن کنیم ،قفلشــدگی به این دلیل رخ
میدهــد که میگوییم این ســرمایهداری اســت و
خیلی بد و ظالم اســت .بلــه او برای منفعتش کار
میکند ،اما بازی چپ و طبقه کارگر چیست؟
ادامه در صفحه ۷

جایگاه طبقه کارگر ایران و مطالبات آن
در دست بورژوازی بروکراتی است که به آنها لمپن
بورژوازی میگویند )تشــبیه گوردانــک فرانگ( که
نوعی تیولداری است.
ســرمایه یک رابطه اجتماعی اســت و برخالف
فئودالیســم این جزء بنیانهایش است .برای همین
اســت که طبقه کارگــر میتواند با ســرمایهداری
به صــورت هدفمند مبارزه کند .اگر ســرمایهداری
رابطه اجتماعی نباشــد ،طبقه کارگر نمیتواند آن
را ســرنگون کند و بــا همین زیرســاخت به طرف
سوسیالیسم برود ،زیرا در آن صورت باید زیرساخت
دیگری ایجاد کند .از فئودالیســم به ســرمایهداری
زیرســاخت و نحــوه تولیــد عــوض میشــود،
درصورتیکه در سوسیالیسم نحوه توزیع و سازمان
توزیع عوض میشــود .در نظام سوسیالیســتی ،با
همان اشکالی که ســرمایهداری بسط داده ،این کار
را مدیریت میکنند و نظام جدید روی همان ســوار
است .این نظام دیگر مازاد اقتصادی را از راه دیگری
به دســت نمــیآورد ،درصورتیکه ســرمایهداری
نسبت به فئودالیسم مازاد اقتصادی را از راه دیگری
به دســت میآورد ،نه بهره مالکانه ،بلکه از ارزش
اضافه .در نظام آتی سوسیالیستی ،ارزش اضافه به
ارزشافزوده تبدیل میشــود و رشد نیروهای مولد
را بینیاز میکند .گفته میشود چون در کشورهای
بزرگ ســرمایهداری روبنای نئولیبرالی حاکم شده،
پس در ایران هم حاکم اســت .اقتصاد ایران با یک
مجموعه ساختاری مواجه است که پس از انقالب
در طی شــرایطی ایجادشده و سازمان قبلی به هم
ریخته ،بخشی از آن احیا شده و بخشی از آن امروز
با پدیدهای مقابل است که برای قاعده کلی مساعد
نیست.
رابطــهای که کشــور مرکــزی نئولیبــرال با ما
برقرار میکنــد ،مانند رابطهای اســت که یک آدم
تحصیلکــرده با فرد بیســواد برقــرار میکند .این
ارتباط او را باســواد نمیکند .قانون سرمایه تولید و
بازتولید ارزش اضافی گســترده است و قانونی که
در کنار آن است ،ناموزون اســت .این ناموزونی در
بخشهــا و جغرافیاها صور گوناگــون دارد .رابطه
ســرمایهداری جهانی با ایران ماننــد رابطه با چین
نیست ،در چین ســرمایه یک رابطه اجتماعی شده
اســت و در ایران این اتفاق نیفتاده اســت .در چین
سرمایهداری تولید ارزش اضافی میکند و در ایران
ســرمایهداری رانتخوار بخشــی مهمــی از بهره
مالکانه را برمیدارد.
اگر فرض اصلی ما این باشد و توافق کردهایم که
رشد نیروهای مولده برای مرحله تکامل اجتماعی
بر هر امر دیگــری تقدم دارد ، ،باید ترکیب بهینهای
از بازار و برنامه ایجاد کنیم که رشد نیروهای مولد را
تضمین کند .این درنهایت یکی از صور سرمایهداری
است ،بســته به اینکه چه میزان توانسته باشیم در
مقوله بازتوزیع ،جامعــه را اقناع کنیم و چه مقدار
بتوانیم این دســتور کار را ســامان دهیم که جلوی
رشد نیروهای مولده را نگیرد.
سرمایهداری بوروکراتیک تیولداری
موضوعــی که در ایــران وجود دارد این اســت
که مــا در روبنا با یــک ســرمایهداری بوروکراتیک
تیولداری مواجهیم کــه بهره مالکانه نفت و گاز و
ســایر منابع طبیعی را میچرخاند و برنامهاش این
نیست که بازتولید گســترده و رشد نیروهای مولده
را انجام دهد.
اگــر این رانــت در اقتصاد ایــران هژمونی قوی
دارد کــه دارد و اگــر میتواند سیاســتهایی را که
در زمینه دســتمزد و حقوق کارگر و بیکارســازیها
وجود دارد تمشــیت عمومی کند و بیشتر اتفاقاتی
که در کشورهای نئولیبرال ،دستکم نئولیبرالهای
متروپــل میبینیم ،اینجــا اتفاق میافتــد ،اما آنجا
آزادیهــای بورژوایی دارند ،ســندیکایی هســت،
نهادهــای کارگری هســتند و میتواننــد مقاومت
کنند .ممکن اســت در بستر آن ساختار ،خودبهخود
خیلــی از آن نهادها بالموضوع هم بشــوند مانند
نهاد تاکســیداران که در آمریکا  ۱۵-۱۰سالی است
با آمدن اســنپ و فناوری جدید اقتصاد دانشبنیان
از بین رفته اســت .ولی در ایران میبینیم که همه
اقدامات دولت ضد کارگری است ،چه در قانون کار،
چه در بیکارســازیها .در بحران کارگاههای خارج
از شمول قانون کار شباهتهای عجیبی با آنطرف
میبینیــم .اقتصاد ایــران بهتناســب ناموزونیاش
اقدامــات ضد کارگریاش را هــم نفي میکند .در
ایران ،بــرای حفظ هژمونــی سیاســی یارانه را به

صورت نقدی اجرا میکننــد .از بهره مالکانه نفت
مــازاد را میگیرنــد و توزیع میکنند .بــرای اینکه
بــازار آزاد رقابتی به وجود نیاید ،برای اینکه بتوانند
انحصار داشــته باشــند ،اما آن سیســتم این کار را
میکند برای اینکه بتواند بــازار را رقابتی کند .پس
نخســت باید زیرســاختهای نرم و ســخت را به
دســت بیاوریم تا وارد بازار رقابتی شویم و بتوانیم
در ســطح جهانی حضــور پیدا کنیــم .در ایران این
کار را انجام نمیدهند؛ بــرای حفظ انحصار چه از
لحاظ سیاسی و چه کســب مازاد و حفظ هژمونی
بورژوازی رانتخوار.
مرحله تاریخی راه تکامل
درحالحاضــر ،بــورژوازی ملــی مولــد و نیــز
بــورژوازی بوروکراتیکی داریم کــه جوان و ضعیف
اســت و خودش درك این دســتگاه ذهنی را ندارد.
این بورژوازی اســت که بلد نیســت بورژوازی شود
کارخانههــا کــه در ایــران تعطیل میشــوند ،یک
عده ازچپهــا میگویند نئولیبرال ایــن کارخانهها
را خوابانده نــه دولت ،یعنی مناســبات نئولیبرالی
ایــران باعث این بدبختی شــده اســت .در جوارش
هــم اقداماتی مثــل خصوصیکردن اتفــاق افتاده
اســت .این را باید آسیبشناسی کرد که چه چیزی
باعث میشــود برخی از نیروهای چپ این موضوع
به ذهنشان برســد؟ روششناسی که بین این همه

 مدیرعامــل منطقــه ویــژه اقتصــادی انــرژی
پارسجنوبــي گفت :در چهار ســال فعالیت دولت
یازدهــم ،صــادرات میعانــات گازی و محصوالت
پتروشــیمی در این منطقه با افزایــش دوبرابری از
 ۱۷میلیون تن به  ۳۴٫۲میلیون تن رسید .مدیرعامل
منطقه ویــژه پارس جنوبي در نشســت با اصحاب
رســانه اســتان بوشــهر ،با اعالم این خبــر افزود:
همچنیــن با تکمیــل و افتتاح فازهــای اولویتدار
پارس جنوبی در ســه ســال گذشــته ،برداشــت و
تولیــد گاز از میدان گازی پــارس جنوبی با افزایش
دوبرابری از  ۲۷۰میلیون مترمکعب به  ۶۰۰میلیون
مترمکعب در روز افزایش یافته؛ بهگونهای که امروز
برداشت گاز از میدان مشترک پارس جنوبی با کشور
قطر برابر شده اســت .او اضافه کرد :عالوه براین تا
فروردین ســال جاری ،میزان تولید نفت در منطقه
ویــژه اقتصادی انرژی پارس صفر بود که در ســال
جاری تولید و صادرات نفت از این میدان مشــترک
آغاز شد.یوســفی ادامه داد :در پایان سال  ۹۲شمار
واحدهای پتروشــیمی منطقه ویژه انرژی پارس ۱۲
واحد بود که امروز به  ۱۶واحد افزایش یافته است.
او با اشــاره به اینکه  ۱۴واحد پتروشیمی در منطقه
ویژه انرژی پارس در دســت ســاخت است ،گفت:
تا پایان ســال جاری دو واحد پتروشــیمی مرجان و
بوشــهر به بهرهبرداری خواهد رســید.او در بخش
دیگری از ســخنان خود در پاســخ به درخواســت
خبرنــگاری مبنــی بر ضــرورت نامگــذاری یکی از
میدانهای شــهر بوشهر به نام پارس جنوبی گفت:
برای نامگذاری یک میدان شهر بوشهر به نام پارس
جنوبــی و نصب المــان مورد نیــاز آن ،در صورت
تمایل شــورای جدید شهر بوشــهر ،آمادگی کامل
داریم.یوســفی در ارتباط با میزان کمکهای وزارت
نفت در قالب مســئولیتهای اجتماعی به مناطق
پیرامونــی بیان کرد :افزون بر شــش هــزار میلیارد
ریــال طرحهــای عامالمنفعــه در مناطق مختلف
اســتان بوشهر اجرا شــده که از این میزان در طول
سه سال ،کمتر از صد میلیارد ریال به بخش ورزش
استان کمک شده که شــادی و نشاط حاصل از آن
بیشــتر از ســایر بخشها بود.او ادامه داد :تیمهای
شــاخصی در حوزه پارس جنوبی حمایت میشوند
که از جملــه آنها میتوان به تیم فوتبال ســاحلی
دریانوردان پارس جنوبی و تیــم لیگبرتری فوتبال
پارس جنوبی جم اشاره کرد.

