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نرخ واقعی ارز چگونه مشخص میشود؟

چرا در کشور قانون اشتغال
نداریم؟

یک کارشناس حوزه کار برخی مدارک
تحصیلی را مانع اشتغال و به زیان محیط کار
دانست و از متولیان اشتغال خواست تا برای
وضع قانون اشتغال در کشور اقدام کنند.
به گزارش ایسنا ،علی اکبر لبافی با اشاره
به عدم تناسب عرضه و تقاضای نیروی کار
در بازار اظهار کرد :بر اساس آمارها حدود ۵
میلیون فارغالتحصیل دانشگاهی و بیش از
شش میلیون دانشجوی آماده ورود به بازار کار
داریم ،این در حالی است که هیچگونه برنامه
مشخصی برای استفاده از ظرفیت این نیروها
تدوین نکردهایم.
وی با بیان اینکه وزارت کار متولی ایجاد
شغل نیست ،ادامه داد :وزارت کار نهایتا ًبتواند
از طریق چند کاریابی عدهای را معرفی و چند
فرصت شغلی ایجاد کند ولی ابزار کار دستش
نیست و باید دستگاههای متولی شغل کنار هم
جمع شوند و برای ساماندهی بازار کار و اتصال
فارغالتحصیالن به بازار سیاستگذاری کنند.
این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه در
بسیاری از کشورها قانونی به نامقانون اشتغال
وجود دارد ،گفت :ما در تمام بخشها قانون
داریم به جز حوزه اشتغال و هیچگاه به فکر
وضع قانون اشتغال نبودیم به همین دلیل
است که امروز بازار کار ،تولید و بنگاهها دچار
مشکل هستند .ما باید همانند قانون کار،
قانون گمرک و قانون صادرات برای بخش
اشتغال هم قانون داشته باشیم.
به گفته لبافی ،اگر قانون اشتغال در کشور
تدوین و تصویب شود ،سیاستهای اشتغال از
سوی متولیان آن مشخص میشود و بازار کار
به سمت انضباط پیش میرود.
برخی مدارک تحصیلی به زیان بازار کار
هستند
وی در عین حال با بیان اینکه برخی مدارک
تحصیلی برای محیط کار مضر است و مانع
اشتغال میشود ،گفت :دلیلش این است که
در فرد ایجاد توقع میکند و آمادگی انجام هر
کاری را از فرد میگیرد .مثال ً کسی که دیپلم
فنی است به راحتی آچار دستش میگیرد و
در یک تعمیرگاه کار میکند ولی یک لیسانسه
مهندسی مکانیک حاضر نیست ،چون تصور
میکند تحصیالت عالیه دارد باید در یک
جایگاه باالتری مشغول کار شود و به کمتر
از کارخانه خصوصی یا شرکت دولتی رضایت
نمیدهد .از طرفی کسی که تحصیالت عالیه
دارد اگر کنار یک دستگاه فنی مشغول کار شود
مدام فکر میکند که چرا در چنین محیطی و
در کنار یک دیپلمه باید کار کند؟ چنین نگاهی
بهرهوری بنگاه را از بین میبرد و کیفیت کار
فرد را پایین میآورد چون شغل و شاغل هیچ
همخوانی ندارند.
این کارشناس حوزه کار در پایان بر لزوم
کسب مهارتهای بازار کار بر مبنای رشته
تحصیلی افراد تاکید کرد و گفت :امروز بسیاری
از آموزشها متناسب با نیاز بازار کار ارائه
نمیشود و با تورم نیروی کار و تقاضا مواجه
هستیم؛ به همین دلیل افراد حین تحصیل و
قبل از ورود به بازار کار باید با مهارتهای کار
متناسب با رشته تحصیلی خود آشنا شوند.
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برای نخستینبار در جزیره کیش رخ داد

از حدس و گمان تا تعیین نرخ واقعی ارز!
بازار ارز از جمله بازارهایی است که طی یکسال
اخیر پستی و بلندی بسیاری را پشت سر گذاشت .اما
با شروع سال جدید این بازار تمایل به ثبات را بیشتر
از خود نشان داد و پس از آن ما با نوسانات کمتری
در بازار ارز روبهرو بودیم .هرچند که قیمتها دیگر
همانند گذشته نجومی نبود اما بسیاری از کارشناسان
همین نرخ را هم برای ارز غیرواقعی میدانند و
معتقدند که نرخ بیش از این مقدار باید کاهش را
تجربه کند .فرهاد دژپسند ،وزیر امور اقتصادی و
دارایی اخیرا در نخستین نشست خبری در محل
وزارت امور اقتصادی و دارایی درخصوص نرخ واقعی
ارز گفت« :هیچکدام از مدلهای اقتصادی نرخ باالتر
از هشت هزار تومان را برای نرخ ارز نشان نمیدهند
و حتی صحبت از نرخ سه هزار و  ۸۰۰تومان تا  5هزار
تومان است .گفته میشود اگر شرایط عادی سیاسی
برقرار شود نرخ ارز به زیر  8هزار تومان کاهش
مییابد».
میثم رادپور ،اقتصاددان و کارشناس بازار ارز
درخصوص نرخ واقعی ارز در ایران به «ابتکار» گفت:
آنچه در ادبیات اقتصادی به عنوان نرخ واقعی ارز به
آن اشاره میشود به شکلی نیست که عدهای در نظر
دارند و طبق آن نرخی را برای ارز اعالم میکنند .اکنون
نرخ دالر باالی  13هزار تومان است ،این نرخ اسمی
ارز نامیده میشود و این رقم نرخ واقعی ارز نیست.
در ادبیات اقتصادی همچین چیزی وجود ندارد که
بگوییم قیمت واقعی باید این مقدار باشد .آن چیزی
که وجود دارد قدرت خرید دو سبد قابل مقایسه
در دو کشوری است که نرخ ارز را در آن مقایسه
میکنیم .بنابراین نمیتوان براساس تئوریهایی بیایند
و نرخی را برای ارز تعیین کنند .به عنوان مثال کاالی
همبرگر را نماینده سبد کاالی مصرفی در نظر بگیریم،
فرض شود این کاال در آمریکا  10دالر بوده و در ایران
 13هزار تومان است .ما این  10دالر را به ریال تبدیل
میکنیم که میشود  130هزار تومان ،سپس این مبلغ
را تقسیم بر قیمت همبرگر در ایران میکنیم و مبلغی
به دست میآید که به آن نرخ واقعی میگویند .بر
اساس این تعاریف میتوانیم بگوییم که نرخ واقعی
ارز در ایران بسیار باال است.
این کارشناس بازار ارز به تعیین نرخ بر اساس
ن چیزی که از نرخ واقعی
نظریه اشاره کرد و گفت :آ 
ارز میگویند احتماال قیمت تئوری بوده است .به
نظریه برابری

عنوان مثال میتوان بر اساس تئوری
قدرت خرید و یا برابری نرخ بهره قیمت تئوری از ارز
ارائه داد .درصورت این شرایط انتظار میرود که قیمت
در بازار به نرخی که بر اساس تئوریها به دست آمده
نزدیک شود و در این شرایط یک جو روانی ایجاد
میشود .بنابراین وقتی صاحبنظران قرار است نرخی
را به عنوان قیمت واقعی مطرح کنند باید بگویند بر
اساس چه تئوریای میگویند و مبنای آن را به صورت
شفاف مطرح کنند .قیمت واقعی فرمولی دارد که باید
اعداد و ارقام را جایگزین کرد و در این میان نیازی به
حدس و گمان نیست.

کیمیانجفی

انتصاب یک «زن» به عنوان
سرپرست اداره بهرهبرداری از
فاضالب شرکت عمران ،آب و
خدمات منطقه آزاد کیش
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ت و اتفاقات سیاسی به شدت
بسیاری از کارشناسان معتقدند که نرخ ارز صرفا مبنای اقتصادی ندارد و اقتصاد بخشی از مبنای تعیین قیمت ارز اس 
میتواند بر بازار اثرگذار باشد .بنابراین اگر قرار باشد وضعیت بازار را با مولفههای اقتصادی بررسی کنیم طبیعتا نتیج ه جامع و کاملی را در اختیار ما
قرار نمیدهد و به نظر میرسد که صاحبنظران برای هر نوع پیشبینی در این بازار باید به این نکته توجه داشته باشند.

نرخ ارز در
داخل کشور
تابعی از عرضه
و تقاضا بوده
و این عرضه
و تقاضا است
که درنهایت
نرخ واقعی
را مشخص
میکند
وی درخصوص پیشبینی در بازارهای مختلف
گفت :این پیشبینیها طبیعتا جو روانی ایجاد میکند
و ممکن است قیمتها را به سمت نظریهها پیش
ببرد ،به عبارتی دیگر بازار پیشبینی را جذب و اثر آن
را در قیمتها منعکس میکند.
نرخ واقعی ارز تابع عرضه و تقاضا است
علیرضا عباسی ،کارشناس بازار ارز نیز تعیین
شدن نرخ واقعی ارز را تابع عوامل متعددی دانست
و دراینباره به «ابتکار» گفت :همانطور که مشخص
است یک سری پارامترهای واقعی نرخ ارز را تعیین
میکند .ما باید بدانیم که ارز هم همانند هر کاالی
دیگری تابعی از عرضه و تقاضا است.
وی افزود :تقاضا ارز در ایران از عناصر متفاوتی
تشکیل شده است .تقاضا برای تجارت ،به عبارت
دیگر تامین ارز به منظور واردات کاال ،تامین مالی
سفرهای خارجی و تامین منابع مالی مهاجرت جزو
عناصری است که تقاضا را ایجاد میکنند .البته باید
بدانیم که این سه عامل تشکیلدهنده تقاضای ارز
است که در بخش سفید و روشن اقتصاد قرار دارد.
اما در اقتصاد یک بخش تاریک و خاکستری وجود

رئیس اتحادیه کاشیساز و کاشیفروش اعالم کرد

دارد که با دو انگیزه تقاضا برای تامین مالی قاچاق
کاال و تقاضا به منظور حفظ ارزش پول ملی به وجود
میآید .افراد به عنوان یک واکنش طبیعی در مقابل
کاهش ناگهانی ارزش پول ملی نسبت به ذخیره ارز
اقدام میکنند .نمونه آن را ما در سال  1397شاهد
بودیم .حال اگر بخواهیم طرف عرضه را بررسی کنیم
باید بگوییم که مهمترین منابع ارزی کشور ناشی از
درآمدهای جاری ارزی دولت که از محل صادرات
نفتی و غیرنفتی است تامین میشود و عرضه را در
بازار تقویت میکند .منابع ذخیره ارزی بانک مرکزی
هم به عنوان یک وزنه تعادلی برای رسیدن به نقطه
مطلوب نرخ ارز ایفای نقش میکند .همانطور که
مشاهده میکنیم نرخ ارز در داخل کشور تابعی از
عرضه و تقاضا بوده و این عرضه و تقاضا است که
درنهایت نرخ واقعی را مشخص میکند.
وی اعالم نرخ واقعی ارز از سوی برخی از
صاحبنظران را بررسی کرد و گفت :در حال حاضر
کاهش و یا ثبات نرخ ارز ناشی از مدیریت طرف
تقاضا است و به نظر میرسد که ما نسبت به سرکوب
تقاضا از طریق کاهش تجارت و مدیریت خریدهای

سوداگرانه اقدام کردهایم .اما اینکه نرخ واقعی از سوی
برخی از صاحبنظران اعالم میشود به نظر میرسد
که سیگنالهایی است که از دولت به بازار به خصوص
در بخش سوداگرانه داده میشود تا هشدار بدهند
که این بازار ناامن بوده و در این بخش سرمایهگذاری
نکنند .به عبارتی دیگر میگویند این بازار مکان
مناسبی برای سرمایهگذاری بخش خصوصی و نیمه
دولتی کشور نیست.
این کارشناس بازار ارز درباره جو روانی ایجاد شده
در بازار ارز گفت :بازار داخلی اقتصاد ایران در دو
سال اخیر به شدت تحت تاثیر تحریمها دچار نوسان
شد .نرخ ارز هم تابع اتفاقات سیاسی کشور است
و در چند روز اخیر مجددا آمریکاییها سعی کردند
که با ایجاد یک جنگ روانی علیه اقتصاد ایران اقدام
کنند که ممکن است این اقدام درنهایت منجربه
تقاضای سوداگرانه به بازار ارز شود .اما ما باید بدانیم
که این تقاضا قطعا گذرا خواهد بود .اقتصاد در حال
حاضر در وضعیت وخیمی است اما به نظر میرسد
که دشمن بیش از این نمیتواند به اقتصاد صدمه
وارد کند.

جبران رشد قیمت کاشی و سرامیک
رئیس اتحادیه کاشیساز و کاشیفروش با بیان اینکه بازار
داخلی از طریق تولیدات داخلی تأمین است و حجم قابلتوجهی
از محصوالت داخلی به بازارهای هدف صادر میشود ،گفت :با
رفع برخی از مشکالت سامانه نیما ،تا حدودی موانع تأمین مواد
اولیه تولید برطرف شده است.
به گزارش ایسنا ،مصطفی گودرزی اظهار کرد :از سال گذشته
شرایط تأمین مواد اولیه تولید کاشی و سرامیک با مشکالتی همراه
شد که این مشکالت تا حدودی حل شده اما همچنان سختیهایی
در مسیر خرید و تأمین مواد اولیه پیش روی تولیدکنندگان است.
رئیس اتحادیه کاشیساز و کاشیفروش تصریح کرد :کاهش
مشکالت تأمین مواد اولیه و حل برخی مشکالت بهواسطه ثبات
نرخ ارز و امکان ثبت سفارش در سامانه نیما است.
وی خاطرنشان کرد :در تأمین مواد اولیه ،به بازار داخلی نیز
رجوع میشود اما تولید لعاب و رنگ در داخل نیاز به خرید و
تأمین ماده اولیه وارداتی دارد که در این زمینه باید به بازارهای
دیگر رجوع شود .گودرزی عمده بازارهای مبداء خرید و تأمین مواد

اولیه تولید کاشی و سرامیک را ترکیه ،اسپانیا و هندوستان بیان
کرد و گفت :محصوالت تولیدی به کشورهایی همچون کشورهای
همسایه و آسیای میانه صادر میشود که حجم قابلتوجهی از
تولید در مسیر صادرات مورد استفاده قرار میگیرد .رئیس اتحادیه
کاشیساز و کاشیفروش تأکید کرد :در تأمین نیاز بازار داخلی
هیچ کمبودی وجود ندارد و نیازی به واردات قابلتوجه در این
زمینه نیست و تنها برخی از محصوالت خاص که در داخل کشور
توان تولید آنها وجود ندارد ،باید از طریق واردات تأمین شود.
وی یادآور شد :در تأمین محصوالت سفارشی و خاص ،خرید
عموما ًاز کشورهای چین ،ترکیه ،ایتالیا و اسپانیا انجام میشود.
گودرزی در پاسخ به این سوال که آیا افزایش قیمت مواد اولیه
در خرید مصرفکننده داخلی تأثیرگذار بوده است؟ گفت :به
دلیل رشد قیمت مسکن ،رشد قیمت محصوالتی همچون کاشی و
سرامیک که در ساختمان استفاده میشود ،طبیعی بوده و هزینه
خرید این محصوالت در دل هزینههای ساختمان و فروش آن
پوشش داده میشود.

برای نخستینبار در جزیره کیش یک «زن»
به عنوان سرپرست اداره بهرهبرداری از فاضالب
شرکت عمران ،آب و خدمات منطقه آزاد کیش
منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت عمران ،آب و
سزاده
خدمات منطقه آزاد کیش ،با ابالغ مقد 
مدیرعامل شرکت عمران ،آب و خدمات منطقه
آزاد کیش ،زینب اسدی ب ه عنوان سرپرست
اداره بهرهبرداری از فاضالب این شرکت
منصوب شد.
سزاده خطاب به اسدی آمده
در حکم مقد 
است :با توجه به سوابق و تجارب جنابعالی،
به موجب این حکم به عنوان سرپرست
اداره بهرهبرداری از فاضالب شرکت منصوب
میشوید .امید است با اتکال به عنایات خداوند
متعال ،در انجام امور محوله موفق و موید
باشید.
شایان ذکر است ،پیش از این امید نوده
مسئولیت این معاونت را بر عهده داشت.

واردات کاغذ سیگار با ارز دولتی
مربوط به اوایل سال  ۹۷بود
در حالی که معاون وزارت بهداشت تخصیص
ارز دولتی به واردات کاغذ سیگار را به حضور
مافیا در این بخش نسبت داده ،رئیس گروه
امور صنعتی مرکز برنامهریزی و نظارت بر
دخانیات کشور اعالم کرد که تخصیص این
ارز به واردات کاغذ سیگار زمانی اتفاق افتاد که
همه واردکنندگان از ارز  ۴۲۰۰تومانی استفاده
میکردند.
به گزارش ایسنا ،در حالی که هفته گذشته
معاون بهداشت وزارت بهداشت با انتقاد از
آنچه که «دست داشتن مافیای قدرتمند در
واردات توتون و کاغذ سیگار» خواند ،گفته بود
که با وجود تحریمهای ظالمانه آمریکا و در حالی
که ما برای ارز دولتی دارو باید چانهزنی کنیم١۶ ،
میلیون دالر ارز دولتی  ۴٢٠٠تومانی به واردات
کاغذ سیگار داده شده است ،رئیس گروه امور
صنعتی مرکز برنامهریزی و نظارت بر دخانیات
کشور اظهار کرد که تخصیص ارز  ۴۲۰۰تومانی
برای واردات کاغذ سیگار اوایل سال گذشته
اتفاق افتاد که هنوز ضوابط جدید تخصیص
ارز ابالغ نشده بود .حسینعلی پوراقبالی با
بیان اینکه بعد از تنظیم و ابالغ ضوابط جدید،
برای تأمین مواد اولیه تولید محصوالت دخانی
ارز نیمایی تخصیص یافت ،گفت :همچنین در
سال جاری همه تعرفههای مربوط به کاالهای
دخانی جزو آخرین اولویتها برای تخصیص
ارز قرار گرفتهاند .این مقام مسئول با اشاره به
اینکه بعد از ابالغ ضوابط ارزی هیچ ارز دولتی
به محصوالت دخانی تخصیص نیافت ،گفت :با
توجه به اینکه شرکتها اجازه ندارند برای تأمین
مواد اولیه خود از ارز آزاد استفاده کنند ،به جز
استفاده از ارز نیمایی راه دیگری برای تأمین
مواد اولیه از سوی تولیدکنندگان وجود ندارد.
وی با اشاره به راه سخت تخصیص و دریافت ارز
نیمایی برای واردات مواد اولی ه تصریح کرد :فکر
نمیکنم مافیایی پشت پرده واردات کاغذ سیگار
وجود داشته باشد چراکه همه شرکتهای
تولیدکننده میتوانند طبق ضوابط تنظیم شده
مواد اولیه مورد نیاز خود را تأمین کنند.

رزازان نایب رئیس هیئت مدیره بانک تجارت:

مبادالت ارزی بانکها همسو با سیاستهای بانک مرکزی است
سنت آن
سنت به ِ
«تمام ارزهایی که بانک مرکزی به سیستم بانکی میفروشد ِ
برنامه داشته و تناظر یک به یک بین خرید و فروشها وجود دارد».
امیر مسعود رزازان نایب رئیس هیئت مدیره بانک تجارت در گفتوگویی در
خصوص تحلیلهای صورت گرفته بر روی گزارش صورتهای مالی بانک تجارت
منتهی به اسفندماه سال  97گفت :جزئیات درآمد ناشی از مبادالت ارزی درج
شده در صورتهای مالی آن در یادداشت شماره  44همان گزارش آمده ،به این
نحو که بیش از  91درصد درآمد فوق ناشی از تسعیر بوده است .به عبارتی این رقم
از مابهالتفاوت اقالم گوناگون داراییهای ارزی ازجمله منابع ،مطالبات و تسهیالت
ارزی به استناد مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی و با هدف شفافسازی منابع
ارزی به صورت تسعیر نرخ ارز حاصل شده است .نایب رئیس هیئت مدیره بانک
تجارت با اشاره به دستورالعملهای شماره  171968/97و  233452/97بانک مرکزی
اضافه کرد :در این دستورالعمل بانک مرکزی مشخص کرده که بانکها ارزی را که
میخرند باید در چه قالبهایی باشد و در چه قالبها و بخشهایی میتوانند آن را
استفاده کنند .آمار دقیق این مبادالت ارزی به طور مستمر و دقیق به بانک مرکزی
ارائه میشود و توسط مراجع نظارتی و سازمان حسابرسی مورد بررسی قرار میگیرد.
وی در خصوص میزان تسعیر ارز منابع ارزی بانک تجارت اینگونه پاسخ داد:
تمام ارزهایی که بانک مرکزی به سیستم بانکی میفروشد سنت به سنت آن برنامه

داشته و تناظر یک به یک بین خرید و فروشها وجود دارد و کامال مشخص است
که این ارز که به عنوان نمونه قرار است برای واردات دارو و یا کاالی اساسی هزینه
شود .رزازان در همین خصوص افزود :بنابراین عدد  700یا  800میلیون دالری که
به آن اشاره میشود اینگونه نیست که حاصل ارزهایی باشد که بانک مرکزی با نرخ
 4200به بانک تجارت داده و این ارز به صورت نقدی هم اکنون در گاوصندوق بانک
موجود باشد و بانک در واقع صاحب یک ارز گرانتر باشد .وی اظهار کرد :بانک
تجارت طی  10سال اخیر تمامی اطالعات سپردهها و تسهیالت اعطایی خود را به
صورت دقیق افشا کرده و در تمام این سالها سپردههای ارزی که گرفته شده و
تسهیالت ارزی که اعطا شده مشخص است .رزازان در پاسخ به سوالی در خصوص
وضعیت باز ارزی بانک تجارت ،پوزیشن مثبت در پایان سال  96به مطالبات بانک
تجارت از دولت در سالهای قبل اشاره کرد و گفت :ما در سال  1388یکسری
مطالباتی را از دولت وقت داشتیم و دیونی بود که دولت به بانک تجارت و دیگر
بانکها داشت و از این سمت یکسری منابعی بود که از محل صندوق ذخیره ارزی
به بانک تجارت داده شده بود تا بانک ،تسهیالتی را به واردکنندگان کاال و مواد اولیه
اعطا کند .در سال  1388مجلس شورای اسالمی دولت محترم وقت را مکلف کرد
که بدهیهای خود را به سیستم بانکی بپردازد تا به این ترتیب داراییهای منجمد
بانکها به چرخه اعطای تسهیالت بازگردد و قدرت وامدهی به مردم و تامین سرمایه

در گردش به بانکها بازگشته و نیازهای واحدهای تولیدی از این طریق برطرف شود.
دولت آن امکان بازگرداندن ریالهایی را که از سیستم بانکی به صورت نقد گرفته
بود را نداشت و به بانکها عنوان کرد که شما یکسری بدهی به صندوق ذخیره
ارزی دارید ،اکنون طلب خود از دولت را با آن بدهیهای ارزی به صندوق ذخیره
ارزی تهاتر کنید و هر وقت اقساط تسهیالت ارزی را پس گرفتید برای بانک باشد.
به همین واسطه ،سالها به صورت کامال اجباری و ناخواسته پوزیشن مثبت ارزی
برای بانک تجارت تحمیل شد .نایب رئیس هیئت مدیره بانک تجارت اضافه کرد:
حاصل این تهاترها این شد که تسهیالت ارزی در صورتهای مالی بانک با نرخهای
سود  2تا  5درصد محاسبه میشد و این طرف ما بدهکار بودیم به حساب ذخیره
ارزی آن هم با حاشیه سود کمتر از دو  -سه درصد سود .ناخودآگاه در مقابل،
سپردههای ریالی  15تا  20درصدی قرار گرفت و بخشی از همین زیان که اکنون در
بخش سود (زیان) انباشته بانک درج شده ناشی از همین اتفاق است .در ادامه و
در سالهای بعدی این تورم و افزایش نرخ ارز تا حدودی به کمک زیانهای مورد
اشاره آمد و بخشی از آن را جبران کرد .رزازان با بیان اینکه این مسائل فنی و دقیقی
را نمیتوان به صورت ساده و بدون تحلیل مورد پردازش قرار داد افزود :از تورم نه
بانکها نه دولت و نه مردم سود نمیبرند و نمیتوان گفت که این افزایش نرخ ارز
سودی را برای بانک به بار آورده است .نایب رئیس هیئت مدیره بانک تجارت با بیان

اینکه این وضعیت برای تمام بانکهای کشور وجود دارد افزود :این اتفاق برای اکثر
بانکهای بزرگ رخ داده است .وی یادآور شد :بانک تجارت بانک بزرگی است که
سهام آن عمدتا متعلق به بخش سهام عدالت بوده و عامه مردم نیز جزو سهامداران
این بانک به شمار میروند و در واقع این بانک برای مردم ایران است و اگر سود
حاصل شود متعلق به مردم است .وی در خاتمه افزود :طرح موضوعات تخصصی
و دقیق بهصورت غیرکارشناسانه و غیرعمیق احساسات مردم را جریحهدار میکند
و الزم است چنین مسائلی در یک فضای کارشناسی و با حضور صاحبنظران خبره
برای مردم تحلیل و ارائه شود.

