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عرممان را
کجا بیمه کنیم؟!
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مقایسه شرایط بیمه عمر
چند شرکت متفاوت
چیین های خواستین
ابزار خودرو
کدامخودروهایچینی
درایرانمحبوبیتدارد؟
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برق  7سنیت اب استخراج
بیت کوین چه یم کند؟

بررسیتوجیهاقتصادیاستخراجرمز
ارزهاباتوجهبهتعرفهبرقپیشنهادی
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البسکو
دیرینه ،محبوب  ،اب کیفیت

چقدر پول
برای کدام مدرسه؟

آلوارس
تجربه زمستان در اتبستان

بررسی مدارس از نظر
هزینههایمالی

معرفییکبرندوطنیبرای
شیکپوشان

راهنمایسفر
بهبلندیهایسرعین

یادداشت
n o t e

بیت کوین کدام خلأ اقتصاد خانوار را نشان می دهد؟
نتایـج نظرسـنجی چنـدی پیـش ایسـپا
مهدی حسن زاده
(مرکـز افکارسـنجی جهـاد دانشـگاهی)
روزنامه نگار
نشـان داده اسـت کـه فـارغ از  34درصـد
جمعیـت کـه پولـی بـرای پـس انـداز
ندارنـد ،حـدود  40درصد جامعه همچنان روشهای سـنتی سـپرده گذاری
در بانـک و خریـد ملـک را بـه عنـوان گزینـه پـس انـداز انتخاب مـی کنند.
در ایـن میـان  11درصـد بـه سـمت طلا و سـکه و ارز رفتـه انـد و سـهم
کارآفرینـی فقـط  10/6و بـورس فقـط و فقـط  1/5درصد اسـت .این تصویر

کلـی از پـس انـداز براسـاس نظرسـنجی در ابتـدای سـال  98اسـت و در
شـرایطی ارائـه شـده اسـت کـه گزینـه های همـراه با خطر نظیر موسسـات
مالـی غیرمجـاز ،سـرمایه گـذاری در برخی شـرکتها با وعده سـودهای باال
و خریـد و فـروش بیـت کوین جایـی ندارد .با این حال تحـوالت دو ماه اخیر
و جهـش قیمـت بیـت کویـن ،بـار دیگر تالش بـرای پس انـداز در موضوعی
همـراه بـا خطـر را زنـده کـرد و کـم و بیش از گوشـه و کنار می شـنویم که
تمایـل بـه خریـد ارزهای دیجیتـال از جمله بیت کوین افزایش یافته اسـت.
اگـر بـه اتفاقات چند سـال گذشـته اقتصاد ایران نگاهـی بیندازیم می بینیم

کـه فـارغ از مردمـی کـه فاقد پس انداز هسـتند یا به هر دلیلـی پس انداز در
حـوزه هـای سـنتی بانـک و ملک را مدنظر دارند ،بخشـی از مـردم به دنبال
پـس انـدازی همـراه بـا خطـر هسـتند و ترجیح مـی دهند خطر پـس انداز
در برخـی زمینـه هـا را بـا توجـه بـه سـود بـاالی آن به جـان بخرند .شـاید
بتـوان ایـن معضـل را در قالـب سـواد مالـی پاییـن و البته سـاختار همراه با
نوسـانهای شـدید اقتصـاد ایران جسـت وجو کـرد .اکنون کـه بیت کوین و
سـایر ارزهـای دیجیتـال مهمان ناخوانده اقتصاد ایران شـده اند و بخشـی از
سـرمایه مـردم بـه خریـد و فروش ایـن ارزها یـا ماینینگ آنها رفته اسـت،

بایـد منتظـر بـود کـه شکسـته شـدن حبـاب ایـن ابـزار سـرمایه گـذاری و
محدودیتهایـی کـه توسـط دولت در مسـیر ایـن ابزار در حال ایجاد اسـت،
چـه بـر سـر سـرمایه گـذاران این بخش از جمله سـرمایه های خـرد مردمی
خواهـد آورد.ایـن اتفـاق خلأ تاریخـی اقتصـاد ایـران را نشـان مـی دهد که
ابزارهـای پـس انـدازی که همزمان با سـود باال و نوسـان شـدید ،بتواند اصل
سـرمایه را تضمیـن دهـد ،چندان وجـود نـدارد و در بخشهایی مثل بورس
کـه ایـن امـکان وجـود دارد ،سـواد مالـی جامعه بـرای حضـور در آن عرصه
بـه میزان کافی نیسـت.
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