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بالتکلیفی پذیرفته شدگان آزمون 
استخدامی پاالیشگاه قشم

تعدادی از پذیرفته شــدگان پاالیشــگاه نفت 
سنگین قشــم صبح دیروز )۱۳ شــهریور( مقابل 
ساختمان شــرکت تابان انرژی پاسارگاد تجمع 
کردند. این گروه خواهان آغاز به کار خود هستند. 
به گزارش ایلنا و به گفته این عده، دو ســال پیش 
آزمون استخدامی هلدینگ پاسارگاد برای پروژه 
بهره برداری پاالیشــگاه نفت سنگین قشم )بهین 
پاالیش( و اســکله نفتی حرا برگزار و آنها، آزمون 
و مصاحبه های تخصصی را با موفقیت پشت ســر 
گذاشتند. مدیران شرکت تابان به آنها اعالم کردند 
تا هرچه ســریع تر از کار قبلی خود استعفا دهند و 
در قشم محلی برای سکونت خود مهیا کنند. آنها 
ادامه دادند: مدیران تابان اعــالم کردند که از اول 
اردیبهشت ماه با حقوق و بیمه نیروی رسمی آنها 
هستیم. براســاس وعده های داده شــده، خانه در 
قشــم اجاره کردیم و به مدت دو ماه در کالس های 
تخصصی شرکت کردیم. ولی شــنیده ها حاکی 
از آن اســت بهره برداری پاالیشگاه از شرکت تابان 
انرژی پاسارگاد که ما را به استخدام خود درآورده، 
سلب شده است. این عده توضیح دادند: هیچ کس 
پاسخگوی ما نیست و ما فرصت های شغلی دیگر 

را در این روزهای سخت اقتصادی از دست داده ایم.
    

تجمع آموزشیاران نهضت 
سوادآموزی مقابل مجلس

جمعی از آموزشــیاران نهضت سوادآموزی که 
در آزمون ۲۱ مرداد پذیرفته نشده اند، صبح دیروز 
)۱۳ شهریور ماه( با سفر به تهران، مقابل ساختمان 
مجلس تجمع کردند. به گزارش ایلنا، این گروه از 
کارکنان که از نقاط مختلف کشــور برای پیگیری 
وضعیت شغلی خود عازم تهران شده اند، می گویند: 
حدود سه هزار نفر هستیم که پس از ۱۰ تا ۱۵ سال 
فعالیت شــغلی در نقاط محروم کشــور به عنوان 
آموزش یار و آموزش دهنده نهضت ســوادآموزی، 
بعد از پذیرش نشدن در آزمون استخدامی ۲۱مرداد 
ماه شغلمان را از دست داده ایم و در عین حال سازمان 
آموزش و پرورش به عنوان متولی ما نهضتی ها مالک 
ادامه فعالیت ما را قبولی در آزمون اعالم کرده است. 
یکی از این آموزشیاران با ناعادالنه خواندن آزمون 
آموزشیاران گفت: بعد از تجمعات مختلف مقابل 
مجلس و پیگیری اعضای کمســیون آموزش، در 
نهایت طرح جذب شش هزار نفر نهضتی پذیرفته 
نشــده را در صحن علنی مجلس مطرح و پیگیری 
کردند که در نهایت این آزمون با ادغام نیروهای طرح 
امین و مربیان قرآنی بعد از چندین بار تغییر زمان 

آزمون در روز ۲۱ مرداد برگزار شد. 
به گفته وی، مشکل آنجاست که متاسفانه در 
این آزمون به رغم تالش چندساله آموزشیاران و 
تجمعات متعددی که برای برگزاری این آزمون 
سرنوشــت ســاز انجام دادند با رای نمایندگان 
مجلس در تاریخ ۱۲ بهمــن ۹۹، معلمان قرآن و 
امور فرهنگی و پرورشی )طرح امین( نیز در آزمون 
اســتخدامی آموزشــیاران و آموزش دهندگان 

نهضت سوادآموزی گنجانده شدند.
    

 نارضایتی راهداران راه آهن 
از پیمانکاران

کارگران راهدار پیمانکاری راه آهن شمال غرب به 
شرایطی که از سوی پیمانکاران برای کار و پرداخت 
معوقات مزدی آنها تعیین شده، اعتراض دارند. یکی 
از این کارگران به ایلنا گفت: هر روز در ایســتگاه ها 
بدون امکانات حدود ۱۴ ســاعت مشغول کاریم. 
با این حداقل حقوق که مزایــای آن هم به ما داده 
نمی شود، شرایط زندگی بسیار برایمان سخت شده 
است. در عین حال طی سه ماه گذشته قراردادی با 
پیمانکار امضــا نکرده ایــم و حقوق هایمان هم به 
صورت علی الحســاب هر ماه بدون فیش حقوقی 
پرداخت می شود. وی با اشاره به میانگین ۱۵ تا ۱۹ 
سال سابقه کاری خود و همکارانش در راه آهن گفت: 
در گذشته کارگران راهدار بدون حضور پیمانکاران 
به صورت رسمی مشغول کار بودند. امکاناتی که در 
اختیار کارگران رســمی راهدار بود قابل مقایسه با 
شرایط کار امروز ما کارگران پیمانکاری نیست. آنها 
از امکانات رفاهی و مزدی خوبی بهره می برند و هزینه 

اضافه کاری های آنها نیز به موقع پرداخت می شود.
وی افزود: از حداقل های مزدی محروم هستیم 
و مسئوالن شرکت راه آهن به مشکالت مان که در 
نتیجه حضور پیمانکاران مختلف ایجاد می شود، 

اعتنایی نمی کنند.
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اخبار کارگری

با گذشــت بیش از ۳۰ سال از پایان 
جنگ هشــت ســاله، هنوز سیاست 
اقتصادی نظام برخاسته از قانون اساسی 
سال 68 مشخص نشــده و بحث بین 
اقتصاددانان لیبرال و نهادگرا در زمینه 
نحوه چینش نوع نگاه حاکم بر اقتصاد 
کشور همزمان با کاهش ادامه دار قدرت 

خرید مردم ادامه دارد.
به گزارش »توســعه ایرانی«، اصل 
۴۳ و ۴۴ قانون اساســی، اقتصاد حاکم 
بر ایران پس از بازنگری در قانون اساسی 
را مختلط معرفی کرده و دولت، بخش 
خصوصی و بخــش تعاونــی را ارکان 
اقتصادی کشور می خواند، با این حال در 
تمامی این سال ها، طرفداران نگاه های 
عادالنه به توسعه، مشکالت اقتصادی 
کشور را ناشی از نگاه سرمایه ساالرانه به 
اقتصاد از سوی دولت و بخش خصوصی 
معرفی می کنند و در مقابل، لیبرال ها 
هم تمامی مشــکالت اقتصــادی را به 
دخالت بی حد و حصر دولت در اقتصاد 

گره می زنند.
در همین زمینــه، »زهرا کریمی« 
استاد اقتصاد دانشگاه مازندران درباره 
ادعای حل مشکالت اقتصادی از طریق 
آزادسازی قیمت ها و حذف قیمت گذاری 
دستوری گفت: موضوع نقش دولت در 
اقتصاد بحث مهمی در مکاتب اقتصادی 
است. وی ادامه داد: کینزین ها معتقدند 
دولت بایــد در اقتصــاد مداخله کند و 
نئوکالســیک ها می گوینــد دولت در 
اقتصاد فقط انحراف ایجاد می کند. در 
بحث اقتصاد توسعه نیز برخی معتقدند 
دولت عامل فساد گسترده است و گروهی 

هم معتقدند اصال بــدون دولت، برای 
کشــورهایی که به عنوان دیرآمدگان 
معروف هستند، دســتیابی به توسعه 
امکان ناپذیر است. کریمی گفت: معتقدم 
نمی توان اقتصاد را به دست بازار سپرد و 
بعد انتظار بهترین نتیجه را داشت. چنین 
چیزی در اکثر کشورهای دنیا هم وجود 
ندارد و حتی در کشــوری مثل آمریکا 
هم دولت بزرگ و قــوی وجود دارد که 
در اقتصاد مداخله می کند. به طور مثال 
اخیرا شنیده ایم که دولت بایدن طرحی را 
به میزان هزار میلیارد دالر به مجلس ارائه 
داده تا زیرساخت های اقتصادی از جانب 
دولت تامین شود و بتواند در کشور رونق 

اقتصادی و اشتغال ایجاد کند.
این استاد دانشگاه گفت: اینکه بگوییم 
دولت هر جا مداخله کند عامل شر است 
و سازوکار بازار بهترین نتیجه را به دست 
می دهد، درست نیســت و تجربه این را 
نشان نمی دهد. به عالوه زمانی که بحران 
بروز می کند حتی نئوکالســیک ترین 
و لیبرال تریــن اقتصاددان ها هم برای 
خروج از بحران به دنبال مداخله دولت 
هســتند. در واقع آنهــا می خواهند با 
مداخله دولت از ورشکستگی ها و تعمیق 

بحران جلوگیری کنند.
کریمی ادامه داد: معتقدم وجود دو 
دیدگاه در کنار هم مثبت است؛ یعنی 
کسانی که معتقد هستند دخالت دولت 
می تواند انحراف ایجاد کند، نکات ضعف 
مداخالت دولت را گوشــزد می کنند 
و آنهایی که معتقد بــه مداخله دولت 
هستند، خطرات سازوکار بدون کنترل 
عرضه و تقاضا را بیان می کنند. از برخورد 

اینها سنتز مناسبی شــکل می گیرد 
که در موفقیت اقتصــاد چین هم این را 
می بینیم. در واقع اقتصاد چین ترکیب 
موفقی از مداخله دولت و بازار است. هنوز 
با گذشت بیش از ۴۰ سال از اصالحات 
چین همچنان نقش دولت در اقتصاد این 

کشور فوق العاده پررنگ است.
این اســتاد دانشــگاه اظهار کرد: 
در دوران اصالحــات چین، سیاســت 
قیمت هــای دوگانــه اعمال شــد که 
اصالحات مهمی بــود. طبق این برنامه 
در مورد خیلــی از کاالها دو نوع قیمت 
وجود داشــت؛ یک قیمت رسمی که 
دولت اعالم می کرد و سهمیه بندی بود و 
بعد برای معامالت فراتر از سهمیه تعیین 
شــده، قیمت های بازار حاکم بود. پس 
دو سیستم به صورت موازی مدت ها در 
اقتصاد چین وجود داشــته تا به جایی 
برسند که دیگر نیازی به سهمیه بندی 
نباشد و قیمت ها به سمت و سویی برود 

که اقتصاد بتواند تحمل کند.

کشور نیازمند دولت کارآمد است
کریمی بیان کــرد: اگر مــا دولت 
کارآمدی داشته باشیم و اقتصاد دچار 
تنگناهای عجیب و غریب نباشد، دولت 
می تواند نقش مثبتی ایفا کند و در کنار 
آن ســازوکار بازار هم می تواند بعضی 
از مســائل را به بهترین نحو حل کند. 
یعنی در جاهایی که خیلی حســاس 
و به زندگی مردم وابســته است دولت 
می تواند به اشــکال مختلف مداخالت 
جدی داشته باشد. وی تاکید کرد: راهی 
نداریم جز توجه به تجربه سایر کشورها 
و این تجربه ها نشان می دهد زمانی که 
شرایط نامناسب است و دولت ها ضعیف 
و ناکارآمد هســتند و بی ثباتی و بحران 
وجود دارد، نه اقتصاد دولتی خوب کار 
می کند و نه اقتصاد بــازار. وقتی دولت 
دچار ناکارآمدی است و سیاست ها موثر 
نیستند دولت فلج می شــود و بخش 
خصوصی هم در این شــرایط بی ثبات 

نمی تواند معجزه کند.
سیستم ناکارآمد، دولتی و 

خصوصی نمی شناسد
این اقتصاددان با اشــاره به افزایش 
قیمت لبنیات در کشور گفت: اگر نگاهی 
به افزایش مداوم قیمت لبنیات بیندازیم، 
متوجه می شویم که ساختار اقتصادی 
ما در حال فلج کردن این صنعت است. 
یکی از دامداران در شبکه های اجتماعی 
فیلمی را منتشر کرده و در آن می گوید 
اگر دولت توان توزیع ندارد، دست از سر ما 
بردارد. دولت با ارز ۴۲۰۰ تومانی مجوز 
واردات خــوراک دام داده امــا خوراک 
دامی که با این ارز وارد می شود با ارز ۲۵ 
تا ۳۰هزار تومانی به کشورهای همسایه 

صادر می شود. وی ادامه داد: یعنی دولت 
به دنبال قیمت گذاری اســت تا جلوی 
افزایش قیمت کاالی اساسی را بگیرد 
اما در انجام این کار ناتوان است. سیستم 
به شــکلی اســت که دولت کنترلی بر 
توزیع ندارد، فســاد گســترده و مرزها 
غیرقابل کنترل است و از طرفی نهادهای 
ذی نفوذ بسیاری تصمیم گیرنده هستند. 
کریمی افزود: این سیستم باعث می شود 
که یک سیاست درســت، جواب غلط 
بدهد؛ همان اتفاقی که برای ارز ۴۲۰۰ 
تومانی افتاد. خــوراک دام با ارز ۴۲۰۰ 
تومانی وارد می شود اما به دست دامدار 
نمی رســد و هزینه های دامدار افزایش 
پیدا می کند. در نهایــت به جای اینکه 
دام خود را حفظ کند و شیر تولید کند، 
دام را به کشــتارگاه می فرستد چراکه 
نمی تواند هزینه های خوراک و تامین 
علوفه را تحمل کند. اســتاد دانشــگاه 
مازندران بیان کرد: این سیســتم فلج 
سبب می شــود که اگر دولت بخواهد 
فشار زیادی به تولیدکننده لبنیات وارد 
کند، تولیدکننده فلج شــود. از طرفی 
قیمت ها به اندازه ای باال رفته که مصرف 
لبنیات کم شده است. پس در وضعیتی 
قــرار گرفته ایم که بــا افزایش قیمت، 
مصرف کننده قدرت خرید کافی ندارد 
و چون تقاضا نیست، تولید کاهش پیدا 
می کند و با کاهش قیمت نیز تولیدکننده 
قادر به تامین هزینه ها نیست و آسیب 
می بیند و تولید را کم می کند. بنابراین 
در هر صورت قیمت باال می رود. کریمی 
اظهار کرد: مــا وارد وضعیت نامطلوبی 
می شویم که درآن رشد تولید منفی است 
و اقتصاد آب می رود. در واقع چه بخواهیم 
اقتصاد را به دست سازوکار بازار بسپاریم 
و چه بخواهیم آن را کنترل کنیم، در هر 
حال اقتصاد آسیب می بیند. باید مسیر 
را تغییر دهیم. باید به سمتی برویم که 
تنگناهای تولیدی کم شــود، واردات و 
صادرات به راحتی انجام شــود و مردم 
احساس امنیت کنند و سرمایه گذاری 

صورت بگیرد.
لزوم کاهش تنش در عرصه 

بین المللی و داخلی
وی با اشاره به شرایط پرتنش کنونی 
گفت: در شرایط بی ثبات کنونی نه دولت 
کار می کند و نه بازار. کسانی که دادوقال 
می کنند که قیمت ها را به دســت بازار 
بســپارید، اگر به طور مثال قیمت یک 
پراید ۵۰۰میلیون تومان شود آیا کسی 
به ســمت خرید آن می رود؟ این استاد 
دانشگاه با تاکید بر اینکه باید کاری کنیم 

تا از این بحران خارج شــویم، گفت: اگر 
در شرایط کنونی ســازوکار بازار بدون 
کنترل دولتی حاکم شود با این تحریم ها 
و دشواری تامین مواد اولیه و قطعات و... 
ضربه سنگینی خواهیم خورد. باید برای 
کاهش تنش هم در عرصه بین المللی و 

هم در عرصه داخلی تالش کنیم.
ریشه های تورم را باید خشکاند

کریمی درباره لــزوم کنترل نرخ 
تورم نیز گفت: باید ریشه های تورم را 
بخشکانیم. با افزایش دستمزد، تقاضا 
در بازار باال می رود و چون کشور دچار 
مشکل رکود تورمی و وجود تنگناهای 
جدی در طرف عرضه اقتصاد است، با 
بحران مارپیچ دستمزد - قیمت مواجه 
خواهیم شد. بنابراین راه حل اساسی 
کاهش نرخ تورم اســت اما تجربه دنیا 
نشــان داده زمانی می توان از نیروی 
کاری که فشــار کمرشــکن تورم را 
تحمل می کند، انتظار صبر داشــته 
باشیم که دولت موفق شود به سرعت 
تورم را کنترل کند، در غیر این صورت 
چه دلیلی دارد که ضعیف ترین قشر، 
بیشترین فشــار را تحمل کند. حتی 
وقتی دستمزدها افزایش پیدا می کند 
ایــن افزایش دســتمزدها برای همه 
به صورت یکســان اعمال نمی شود و 
دستمزد اسمی بسیاری از کارگران، به 
ویژه در واحدهای کوچک، ممکن است 
بسیار ناچیز باشد. این استاد دانشگاه 
در پایان تاکید کرد: دولت برای کاهش 
تورم باید بتواند مشــکالت داخلی و 
بین المللی را حل کند. زمانی می توان 
روی کنترل نرخ تــورم تاکید کرد که 
دولت برنامه ســریع، روشــن و قابل 
قبولی برای کنترل تورم داشته باشد 
و گام های موثری بــردارد. کلی گویی 
فایده ای ندارد. بایــد برنامه ای اعالم 
شــود که به وضوح نشــانگر افزایش 
درآمد یا کاهــش هزینه های دولت و 

حذف کسر بودجه باشد.

خوراک دام با ارز 4200تومانی وارد و با ارز 25 تا 30هزار تومانی به کشورهای همسایه صادر می شود

درسیستمناکارآمد،سیاستدرستهمجوابغلطمیدهد

خبر

برخی نگهبانــان بانک ها از عدم رعایت قانون کار توســط 
شرکت های تأمین نیرو خبر دادند و گفتند دستمزد روزانه ما 

فقط 8۵هزار تومان است.
یک نگهبان مسلح بانک ها در گفت وگو با خبرگزاری فارس، 

گفت: حدود ۳ هزار نفر نگهبان مسلح بانک و مأمور حمل پول 
بانکی در بانک های خصوصی و دولتی هستیم که همگی زیرنظر 
شــرکت های تأمین نیرو خدمت می کنیم اما این شرکت ها به 
بهانه اینکه بانک ها حقوق کامل نمی دهند، ما را از بیمه کردن 
محروم کرده و از اجرای قانون کار خودداری می کنند. وی گفت: 
شرکت های تأمین نیرو به رغم حساس بودن شغل ما و در دست 
داشتن سالح جنگی در ازای روزهای حضور فقط 8۵هزار تومان 
می پردازد، بدون اینکه ما را تحت پوشش حق مسکن، حق اوالد و 
سایر امکانات رفاهی قرار دهند. این نگهبان بانک گفت: ما با وجود 
اینکه از سوی پلیس پیشگیری، دوره های مخصوص مقابله با 
پیشگیری از جرم می بینیم و آموزش اســتفاده از سالح داریم 

اما متأسفانه کسی به ما توجهی نمی کند و شرکت های تأمین 
نیرو حداکثر به ما ماهی یک میلیون و 6۰۰ تا ۱.7میلیون تومان 
می پردازند زیرا در هر ماه روزهای جمعه یا روزهای مناســبتی 
بانک ها تعطیل هستند و در ایام کرونا هم که ۱۰ روز بانک تعطیل 
بود، حتی یک ریال حقوق نداشتیم. این نگهبان بانک گفت: من 
خودم ۱۵ سال ســابقه کار دارم و فقط در روزهایی که در بانک 
حضور دارم روزی 8۵هزار تومان دریافت می کنم و هیچ امکانات 
رفاهی دیگری ندیده ام. به گفته وی،  شرکت های تأمین نیرو، 
قانون را رعایت نمی کنند و حتی قانون حداقل دستمزد کارگران 
که در وزارت کار تصویب می شود، را رعایت نمی کنند، در حالی 
که شغل ما حساس است و ما سالح جنگی در دست داریم. این 

نگهبان بانک گفت: همکاران ما در سراسر کشور چه در بانک های 
خصوصی چه دولتی در همه شهرها به طور یکسان فقط در ازای 
هر روز حضور در بانک روزانه 8۵هزار تومان دریافتی دارند و وقتی 
اعتراض می کنیم گفته می شود، بانک ها حقوق کافی در اختیار 
ما نمی گذارند، در حالی که بانک مرکز پول است و شغل ما هم 
بسیار حساس اســت. باید حداقل قانون کار در مورد ما رعایت 
شود. این نگهبان بانک گفت: هیچ یک از نهادهای نظارتی در مورد 
رفتار این شرکت ها با نگهبانان بانک و مأموران امنیت در حمل و 
نقل خودروی پول ورود نمی کنند. وی گفت: از دولت و مسئوالن 
مربوط درخواست می کنیم نسبت به مشکالت نگهبانان بانک و 

مأموران حمل پول ورود کنند و مشکالت ما را رفع کنند.

نگهبانی از بانک؛ بدون بیمه و حداقل های قانون کار

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه 
بیشتر اقدامات صورت گرفته در شرایط کرونا تاثیر 
کوتاه مدت داشته، گفت: در حوزه کسب و کارها 

باید کارهای اساسی صورت گیرد.
بــه گــزارش توســعه ایرانــی، حجت اهلل 
عبدالملکی در جلسه ویژه بررسی آسیب های 
اجتماعی کرونا با استقبال از پیشنهاد مجلس 
برای تشکیل کمیته مســتقل امور اجتماعی و 
معیشت در ســتاد ملی مقابله با کرونا، افزود: ما 

باید دو کار انجام می دادیم که انجام نشــد اما در 
شرایط کنونی باید برای اجرای آنها برنامه ریزی 
کنیم که یکی از آنها تکمیل زیرساخت ها بوده 
که بحث های اطالعاتــی از مهمترین ملزومات 
آن است. وی ابراز داشت: هرچند در وزارت کار، 
اقدامات خوبی در این زمینه انجام شــده اما با 

ایده آل ها فاصله دارد. 
باید با نقطه زنی به این موضوع بپردازیم که 
چه مشکالتی برای افراد ایجاد شده و باید برای 

رفع آنها چه اقداماتی انجام شــود. عبدالملکی 
یادآور شد: تاکنون اغلب اقدامات صورت گرفته 
در شرایط کرونا کوتاه مدت بوده، همچنان که در 
قالب اعطای تسهیالت وام یا بسته های معیشتی 
انجام شده اما این اقدامات همچون مسکن، تاثیر 
کوتاه مدت داشته اســت. وی تصریح کرد: در 
حوزه کسب و کارها باید چند کار اساسی انجام 
شود به این صورت که در مورد مشاغل رسمی، 
کمک های مالی صورت بگیرد و الزم است برای 

آنها یارانه پرداخت کنیم. ســایر کشورها نیز با 
شرط حفظ نیروی کار و تداوم بیمه پردازی به این 
امر مبادرت ورزیدند. عبدالملکی بیان داشت: 
توسعه مشاغل کرونادوســت همچون ICT و 
مشــاغل خانگی، آموزش صاحبان کسب و کار 
برای ادامه حیاتشان در شرایط کرونایی و تکمیل 
زنجیره ارزش در مورد محصوالتی که موثر بوده، 
اما تحت تاثیر کرونا قرار گرفتند، به ویژه در حوزه 
بازاریابی و فروش، از دیگر اقداماتی است که باید 

در این حوزه انجام شود. 
وی خاطرنشان کرد: در قانون بودجه منابعی 
جهت رونق اشتغال وجود دارد که البته اختیار 
هزینه کرد آن به وزارت اقتصاد محول شده که 

اقدام مناسبی نبوده چراکه به برنامه ریزی برای 
حوزه اشتغال بازمی گردد. در حال هماهنگی با 
وزیر اقتصاد هستیم که یا کاًل آن را به ما منتقل 
کنند تا بتوانیم برنامه ریــزی عملیاتی برای آن 
داشته باشیم یا تالش کنیم که از بخشی از این 

منابع استفاده کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

کمک مالی به مشاغل در دوران کرونا ادامه می یابد

باید ریشه های تورم را 
بخشکانیم. با افزایش 

دستمزد، تقاضا در بازار 
باال می رود و چون دچار 

مشکل رکود تورمی و وجود 
تنگناهای جدی در طرف 
عرضه اقتصاد هستیم، با 
بحران مارپیچ دستمزد - 
قیمت مواجه خواهیم شد

زمانی که بحران 
بروز می کند حتی 

نئوکالسیک ترین و 
لیبرال ترین اقتصاددان ها 

هم برای خروج از بحران 
به دنبال مداخله دولت 

هستند. در واقع آنها 
می خواهند با مداخله دولت 
از ورشکستگی ها و تعمیق 

بحران جلوگیری کنند
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