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پرونده روز

آیـا به نظر کارشـناس رسـمی دادگسـتری می توان اعتـراض کرد؟ این
اعتـراض در چـه مرحلـهای از روند پرونده قابل طرح اسـت؟
مهلت اعتراض به نظر کارشناس در دادگاه عمومی حقوقی
مهلـت اعتـراض بـه نظـر کارشـناس رسـمی دادگسـتری در پرونـده
مطروحـه در دادگاه عمومـی حقوقـی  ،ظـرف یـک هفتـه از تاریخ ابالغ
اخطاریـه مـی باشـد و طرفیـن می توانند ظرف یک هفتـه از تاریخ ابالغ
اخطـار بـه دفتـر دادگاه مراجعـه کننـد و بـا مالحظـه نظـر کارشـناس
چنـان چـه اعتراضی داشـته باشـند به طور کتبی اعتراض خـود را اعالم
کننـد  ،مـاده  260قانـون آییـن دادرسـی دادگاه های عمومـی و انقالب

در امـور مدنـی در ایـن خصـوص مقـرر مـی دارد  « :پـس از صـدور قرار
کارشناسـی و انتخاب کارشـناس و ایداع دسـتمزد  ،دادگاه به کارشناس
اخطـار مـی کند که ظرف مهلت تعیین شـده در قرار کارشناسـی  ،نظر
خـود را تقدیـم کند .وصول نظر کارشـناس به طرفین ابالغ خواهد شـد
 ،طرفیـن مـی تواننـد ظـرف یـک هفتـه از تاریخ ابلاغ به دفتـر دادگاه
مراجعـه کننـد و بـا مالحظـه نظر کارشـناس چنـان چه مطلبـی دارند
نفیـاً یـا اثباتـاً بـه طـور کتبـی اظهار کننـد  .پـس از انقضای مـدت یاد
شـده  ،دادگاه پرونـده را مالحظـه و صـورت آمـاده بـودن  ،مبـادرت بـه
انشـای رأی مـی نماید ».

بررسی الزامات بهبود نسبی وضعیت اقتصادی با وجود چالشهای سنگین پیش رو

جیب مردم منتظر اصالحات ساختاری اقتصاد
مـردم در حالـی خبرهایـی امیدوارکننـده از وضعیـت اقتصـادی نظیـر رشـد و نـرخ بیـکاری و نرخ ارز را می شـنوند که همچنان آن چـه می بینند و حس می کنند بـا این خبرها متفاوت
اسـت .در ایـن بیـن ،دولتـی هـا معتقدنـد کـه همـه تالش هایشـان را برای وضعیت بهتر مـردم انجام می دهند و اگر به نتیجه صددرصدی نرسـند ،تنها دلیل آن ،مناسـب نبودن شـرایط
موجـود اسـت .بـا ایـن حـال ایـن سـوال هـا پیـش مـی آید کـه کدام بخـش از این عبـارات به واقعیـت نزدیک تر اسـت؟ آیا مردم اشـتباه فکر مـی کنند؟ آمارهـا اشـتباه دارد یا این
کـه مسـئوالن برداشـت ناصحیحـی از تلاش حداکثـری دارنـد؟ در گزارش امـروز ،برخی از واقعیات کنونـی اقتصاد ایران را با توجه به سـواالت فوق ،بیـان خواهیم کرد.

محمدحقگو
روزنامهنگار

انتظار مثبت برای رشد اقتصادی

بایـد اذعـان کـرد کـه آمارهای امیـدوار کننده فعلی بـرای اقتصاد
ایـران ،واقعـاً غیـر واقعی نیسـتند .هـم اکنون آخریـن پیش بینی
هـا از جملـه پیـش بینـی صنـدوق بیـن المللـی پـول حاکـی از
ایـن اسـت کـه نرخ رشـد اقتصاد ایران امسـال همچنـان منفی و
حـدود  6درصـد اسـت ،امـا در سـال آینـده میلادی ایـن رقم به
حـدود  0/2درصـد خواهـد رسـید و رونـد مثبـت تا سـال 2024
ادامـه خواهـد یافـت .ایـن به سـهم خود ،نشـانه ای مثبت اسـت.
امـا اقتصـاد ایـران واقعـاً چقـدر خوب خواهد شـد؟
اگـر نگاهـی به سـال های گذشـته داشـته باشـیم ،مـی بینیم که
متوسـط (سـاده) نرخ رشـد تولید ناخالص داخلی ایران از ابتدای
دهـه  90تـا انتهای سـال  ،97با احتسـاب درآمدهای نفتی حدود
یـک درصـد و بـدون نفـت حدود  2درصد بوده اسـت .هر چند در
سـال  95پـس از برجـام کـه شـرایط صـادرات نفت مطلـوب بود،
ایـن نـرخ هـا به ارقـام رویایی  12/1و  6/9درصد رسـید.
بنابرایـن بـه نظـر می رسـد که برای سـال های آینـده ،اگر اتفاق
خاصی در سـاختار و زیرسـاخت های اقتصادی کشـور رخ ندهد،
رونـد غیـر منتظـره و قابل توجهـی را غیر از آن چـه تاکنون بوده
از اقتصـاد ایـران نبایـد انتظـار داشـت .بـه خصـوص ایـن کـه بـه
نظـر نمـی رسـد فشـارها برای کاهـش تولید نفت کشـور ،چندان
مقطعی باشـد.

ابرقه های امید در ابزار کار

اتفـاق مثبـت دیگـری که به تازگـی رخ داده ،کاهش نسـبتاً قابل
توجـه نـرخ بیـکاری ،در اوج شـرایط سـخت اقتصـادی مـاه های
اخیر اسـت .نرخ بیکاری در بهار امسـال در حالی به  10/8درصد
کاهش یافت که در بهار سـال  12/1 ،97و در کل سـال 12 ،97
درصـد ثبـت شـده بـود .جالب این جاسـت کـه گـزارش تحلیلی
مرکـز آمـار ایـران از مقصدیابی نیروی کار در بهار نشـان می دهد
کـه ایـن اتفـاق نه بـه دلیل کاهش نرخ مشـارکت نسـبت به بهار
 40/6( 97نسـبت بـه  )41/1رخ داده بلکـه ،جریـان جابـه جایـی
نیـروی کار در کشـور بیـن سـه گـروه شـاغل ،بیـکار و غیـر فعال
(ناامیـد از جسـت وجـوی کار) بـه سـود جمعیـت شـاغل کشـور
متوسط هزینه ها در متوسط درآمد در
سال ( 98هزار ریال) سال ( 98هزار ریال)

هم اینک چندین
هفته است که
نرخ ارز در کانال
 11هزار تومان
ثابت مانده و حتی
احتمال افت نسبی
آن نیز وجود دارد.
ثبات فعلی نرخ
ارز این پیام را
با خود به همراه
دارد که نوسانات
قیمتی گذشته ،تا
حد زیادی کنترل
شده و زمینه برای
تغییرساختارهای
اقتصادی کشور در
جهت رشد تولید و
اشتغالمهیاست

کسری بودجه خانوار کسری بودجه خانوار نسبت
به درآمد (درصد)
(هزار ریال)

کل

512/195

497/710

- 14/485

-۳

دهک اول

179/605

123/352

- 56/253

- ۴۶

دهک دوم

263/296

215/159

- 48/137

- ۲۲

دهک سوم

313/267

272/812

- 40/455

- ۱۵

دهک چهارم

355/895

325/269

- 30/626

-۹

دهک پنجم

409/294

380/762

- 28/532

-۷

دهک ششم

466/115

440/504

- 25/611

-۶

دهک هفتم

545/821

516/764

- 29/057

-۶

دهک هشتم

621/936

621/084

- ۸۵۲

۰

دهک نهم

752/202

785/489

33/287

۴

دهک دهم

1/۲۱۴/519

1/۲۹۵/907

81/388

۶

(افزایـش تعداد شـاغالن) رقـم خورده و تعداد شـاغالن در نهایت
بـه میـزان  320هـزار نفـر افزایش یافته اسـت.
با این حال و در شـرایطی که نرخ رشـد اقتصادی امسـال به یکی
از پاییـن تریـن ارقـام در چند سـال اخیر رسـیده ،این آمار سـوال
برانگیـز اسـت .بـه نظر می رسـد دو یـا به عبارتی سـه دلیل برای
کاهش نرخ بیکاری وجود داشـته باشـد.
اول ایـن کـه احتمـال مـی رود بـا توجـه بـه فشـار تـورم در مـاه
هـای اخیـر ،اشـتغال غیـر رسـمی افزایش یافتـه باشـد( .چرا که
آمارگیـری مرکـز آمار براسـاس نظرسـنجی اسـت).
دوم ایـن کـه بـا توجـه بـه عقـب افتادگـی دسـتمزدها از تـورم،
کارفرمایـان تمایل به اسـتخدام بیشـتر نیروی کار پیـدا کرده اند.
در ایـن زمینـه محاسـبات مسـتند اتحادیـه های کارگری نشـان
مـی دهد که متوسـط سـبد معـاش کارگران در تیرمـاه ،به حدود
هفـت میلیـون و  500هـزار تومـان افزایـش یافته که از دسـتمزد
بسـیاری از کارگـران در شـرایط فعلـی کشـور بیشـتر اسـت .این
در حالـی اسـت کـه بـا توجـه بـه نـرخ تـورم ،قیمـت محصوالت
و خدمـات بنـگاه هـای اقتصـادی ،از متوسـط افزایـش دسـتمزد
کارگـران (حـدود  40درصـد) بیشـتر بـوده و بـرای کاالهـای
خوراکـی در تیرمـاه بـه  70درصـد و برای کاالهـای غیر خوراکی
بـه حـدود  43درصد رسـیده اسـت.
امـا سـومین دلیـل بـه ترکیب بنگاه هـای اقتصادی بـر می گردد.
مطابق آخرین داده های وزارت صمت ،در دو ماه نخسـت امسـال
نسـبت به سـال گذشـته ،تعداد پروانه های بهره برداری صنعتی
و نیـز اشـتغال ایـن مجوزها رشـد قابـل توجـه  30و  20درصدی
داشـته اسـت .در عیـن حـال ،سـرمایه گـذاری صـورت گرفته در
ایـن طـرح هـا 15/4 ،درصـد افت دارد .این آمارها نشـان می دهد
در مـاه هـای گذشـته ،فعـاالن اقتصـادی به تاسـیس بنـگاه ها یا
صنایـع بـا سـرمایه کـم و اشـتغال بیشـتر روی آورده و ایـن گونه
خـود را بـا رکـود تولید و افزایش قیمت مواد اولیه و ماشـین آالت
سـرمایه ای وفـق داده اند.
بـا همـه ایـن اوصـاف ،نگاهی به رونـد نرخ بیکاری و مشـارکت در
کشـور نشـان مـی دهـد که این دو شـاخص نیز تقریبـاً مانند نرخ
رشـد اقتصـادی ،در محـدوده مشـخصی در نوسـان بـوده انـد .لذا
در نبـود اقدامـات سـاختاری نمی تـوان به بهبـود واقعی وضعیت
اشـتغال کشـور ،امید زیادی داشـت و روندهای مثبت ،عمدتاً در
کانـال های یادشـده رخ داده اند.

نرخ ارز در ساحل ثبات

امـا اتفـاق مثبـت دیگـر این روزهـای اقتصـاد ایران که مـی توان
گفـت منشـأ بقیـه رویدادهـای مثبـت بـوده ،ثبات نرخ ارز اسـت.

موضوعـی کـه بـا توجه به تالش هـای بانک مرکـزی در خصوص
تغییـر نقشـه ارزی کشـور ،نظـم بخشـی بـه ورود ارز صادراتـی
(کانـال هـای ورود و خـروج ارز) ،کنتـرل واردات کاالهـای کـم
اهمیـت و همچنیـن کاهش وابسـتگی به کانال هـای خاص ارزی
روی داد .بـه طـوری کـه هـم اینـک چندیـن هفته اسـت که نرخ
ارز در کانـال  11هـزار تومـان ثابـت مانـده و حتـی احتمـال افت
نسـبی آن نیـز وجـود دارد .ثبـات فعلـی نـرخ ارز ایـن پیـام را بـا
خـود بـه همـراه دارد که نوسـانات قیمتی گذشـته ،تـا حد زیادی
کنتـرل شـده و زمینـه بـرای تغییر سـاختارهای اقتصادی کشـور
در جهت رشـد تولید و اشـتغال مهیاسـت.

جیب مردم چگونه است؟

تحـوالت مثبـت اقتصـادی در سـطح کالن در حالـی هـم اینـک
رخ نمـوده اسـت کـه در سـطح خـرد ،وضعیـت معیشـتی مـردم
نیـز تعریـف چندانـی ندارد .محاسـباتی که توسـط شـبکه کانون
هـای تفکـر ایـران (ایتـان) بـا توجه بـه داده های درآمـد و هزینه
خانـوار در ابتـدای امسـال انجـام شـده ،نشـان می دهـد که خرج
خانوارهـا در  7دهـک ،بـا دخـل آن ها هم خوانی نـدارد( .با فرض
حفـظ رفـاه سـال  .)97به طـوری که تنها دو دهـک باالی جامعه
دارای مـازاد بودجـه بـوده و حتـی دهـک بعد از آن هـا نیز دارای
مـازاد بودجـه نیسـت .این داده هـا به همراه روند شـاخص هایی
نظیـر ضریـب جینـی نشـان مـی دهند کـه فاصله طبقاتـی میان
فقیرتریـن قشـرها بـا پردرآمـد ترین قشـرهای جامعـه روز به روز
در حـال افزایـش اسـت و ایـن نابرابـری تحمیلـی ،بیـش از پیش
قشـرهای کـم درآمـد و متوسـط را متاثـر مـی سـازد .شـاید این
وضعیـت را بتـوان مهمتریـن چالـش اقتصـاد ایران در سـال های
اخیـر و پیش رو دانسـت.

کارایی و عدالت دو چالش اصالحات ساختاری
دولت

در مقدمـه بـه سـه سـوال درخصـوص وضـع کنونـی اقتصـاد
ایـران اشـاره کردیـم .در ادامـه نیـز دیدیـم که آمارهـای کالن
دولـت و برداشـت هـای مـردم در سـطح اقتصـاد خـرد ،هر دو
صحیـح بـوده انـد .بـا ایـن حـال ،تنهـا سـوالی کـه بـرای رفـع
تناقـض افـق هـای نسـبتاً خوب با وضـع جیب مـردم باقی می
مانـد ایـن اسـت کـه آیا بـرای بهبـود وضعیـت کنونـی ،تالش
حداکثـری انجـام شـده اسـت یا نه؟ و این کـه در صورت منفی
بـودن چـه اقداماتـی بایـد در اولویت باشـد؟
همـان گونـه که گفته شـد ،منشـأ عمده تالطم هـای اقتصادی
در سـال  98و گذشـته ،بـه نـرخ ارز مربوط بـود .عاملی که آرام

مهلت اعتراض به نظر کارشناس در مرحله مقدماتی پرونده در دادسرا
مهلـت اعتـراض بـه نظـر کارشـناس در مرحلـه مقدماتـی پرونـده در
دادسـرا ظـرف یـک هفتـه از تاریـخ ابالغ اخطاراسـت ،مـاده  161قانون
آییـن دادرسـی کیفـری در این خصوص مقرر مـی دارد  « :جز در موارد
فـوری پـس از پرداخـت دسـتمزد  ،بـه کارشـناس اخطـار می شـود که
ظـرف مهلـت تعیین شـده در قرار کارشناسـی  ،نظر خـود را تقدیم کند
مراتـب وصـول نظـر کارشـناس به طرفیـن ابالغ می شـود  .طرفین می
تواننـد ظـرف یـک هفتـه از تاریخ ابالغ  ،جهت مالحظه نظر کارشـناس
بـه دفتـر بازپرسـی مراجعـه و نظر خـود را به طور کتبی اعلام کنند ».

گرفتـن آن ،توانسـت چشـم اندازهـای مثبتـی را بـرای اقتصاد
ایـران ایجـاد کنـد .البتـه بـه روایت آمـار ،دیدیم که بـرای این
چشـم اندازهـای مثبـت ،برد زیـادی نمی تـوان قائل بود.
بنابرایـن در شـرایط کنونـی ،که دولت با کسـری بودجه حدود
 100هـزار میلیـارد تومانـی روبـه روسـت این اصالح سـاختار،
آن هـم بـا رویکردهـای فـوری و اساسـی اهمیت بیشـتری می
یابـد .دولـت بـه تازگـی در برنامـه اخیـر خـود ،درخواسـتی از
شـورای عالـی هماهنگـی اقتصـادی داشـته کـه براسـاس آن،
بخـش قابـل توجهی از کسـری بودجه با منابع صندوق توسـعه
ملـی برطـرف شـود .موضوعـی کـه انتقـاد کارشناسـان و مرکز
پژوهـش هـای مجلـس را نیز در پی داشـته اسـت.

یارانه های ارزی و انرژی  2راهکار خروج از معضل
معیشت

از طرف دیگر ،سـازمان برنامه ،برنامه اصالح سـاختار بودجه را
ارائـه کـرده کـه در آن ،ذیـل هزینـه کرد کارا بـه تأمین حداقل
هـای معیشـتی بـرای عمـوم مـردم و قشـرهای آسـیب پذیر و
اصلاح یارانه های نقدی اشـاره شـده اسـت .در ایـن زمینه آن
چـه تاکنـون از رفتـار سیاسـتی دولـت بـر مـی آیـد ،پرهیـز از
رفتـن بـه سـوی نظام یارانه ای هوشـمند بـرای توزیع کاالهای
اساسـی اسـت .دولـت قـرار اسـت در حالـی یارانـه  14میلیارد
دالر ارز را در بـازار کاالهـای اساسـی هزینـه و بـازار این کاالها
را تنظیـم کنـد کـه تاکنون ،هیچ نتیجه مثبتی از این سیاسـت
حاصـل نشـده و بـه اذعـان گـزارش هـای مختلـف ،قیمت این
کاالهـا در بـازار بـه قیمـت ارز آزاد آن هـا نزدیک شـده اسـت.
ایـن در حالـی اسـت کـه اگـر ایـن منابـع بین  7دهـک معادل
بـا  56میلیـون نفـر توزیـع شـود ،بودجـه خانوارها دسـتخوش
تحـول قابـل مالحظـه ای خواهـد شـد .بـه ایـن صـورت کـه
بـا فـرض قیمـت سـامانه نیمـا بـرای هـر دالر کـه هـم اینـک
در حـدود  11هـزار و  300تومـان اسـت ،بـه هـر نفـر ماهانـه
حـدود  235هـزار تومـان تعلـق خواهد گرفـت! در این جا الزم
اسـت اشـاره ای به حذف یارانه پردرآمدها نیز داشـته باشـیم.
برخلاف الزامـات قانونـی ،حـدود پنـج سـال اسـت کـه دولت
عالقـه و نشـانه ای مبنـی بـر شناسـایی و حـذف یارانـه دهـک
هـای پردرآمـد از خـود نشـان نداده اسـت.
در بخـش دیگـری از سـند اصالح سـاختار بودجـه و ذیل درآمد
زایـی پایـدار ،بـه اصلاح نظـام یارانه انرژی اشـاره شـده اسـت.
یارانـه هایـی کـه پرداخـت بـی حسـاب و کتـاب آن هـا ،ایـران
را تبدیـل بـه یکـی از بـزرگ تریـن کشـورهای ارائـه دهنـده
یارانـه پنهـان در دنیـا کـرده اسـت .حجـم بیـش از  900هـزار
میلیـارد تومـان یارانـه پنهـان در اقتصاد ایران در حالی سـاالنه
پرداخـت مـی شـود کـه نشـانه ای از حرکـت دولـت بـه سـوی
توزیـع عادالنـه آن دیـده نمـی شـود .توزیعی که همـه مردم به
یـک انـدازه از موهبـت هـای خـدادادی این سـرزمین بهره مند
شـوند .نمونه آن را می توان در موضوع کارت سـوخت مشـاهده
کـرد .اقدامـی کـه دولـت بعد از حـذف بی دلیل این ابـزار مهم،
تنهـا بـه دلیـل مهار قاچـاق سـوخت رو به آن آورده اسـت.
ایـن هـا نمونـه هایـی از چالـش هـای کارایـی و عدالـت بـرای
اصالحـات سـاختاری دولـت بـود .در زمینـه هـای دیگـر نیـز
مـی تـوان بـه کنـدی تصمیم گیری هـا برای افزایش شـفافیت
اقتصـادی ،تکمیـل نظـام مالیاتـی و ...اشـاره کـرد کـه همگـی
دسـت دولـت را بـرای فوری ترین اقدامـات اصالحی در اقتصاد
ایـران از نـوع بازتوزیـع منابع و درآمدها بسـته اسـت .براسـاس
ایـن مـوارد بایـد گفـت کـه تلاش دولـت بـرای اصلاح وضـع
موجـود نمـره قابـل قبولـی نـدارد و بـا ایـن روند ،انتظـار نمی
رود کـه بهبودهـای رخ داده ،پایـدار و بلندمـدت باشـند.

بزنگاه انتخاب میان خوب و خوبتر
انتخـاب بیـن خوب و خوب تر همیشـه یکـی از انتخاب هایی
سمیه محمدنیا حنایی
اسـت که بیشـتر از آن که شـما متوجه بشوید ذهن شما را به
روزنامه نگار
خـود مشـغول مـی کند .واقعیت این اسـت که آدمی دوسـت
دارد ،بـا توجـه بـه امکاناتـی کـه دارد بهترین بهره ،لذت و خوشـی را تجربه کند .درسـت همین
جاسـت کـه انتخـاب میـان خـوب و خوبتـر جلـوه پیدا مـی کنـد .زمانی که شـما تصمیم می
گیرید لذت بیشـتری را برای خود فراهم کنید یا این که گزینه دوسـت داشـتنی تر را انتخاب
کنیـد .واقعیـت ایـن اسـت کـه انتخاب میـان گزینه های خوب و خوبتر بیشـتر بـا معیار لذت
بیشـتر بـردن اتفـاق مـی افتـد .مثال شـما دو سـاعت شـنا در اسـتخر را ترجیح می دهیـد یا در
این روزهای گرم  4سـاعت شـنا در اسـتخر ؟ مسـلما بیشـتر شما  4سـاعت شنا را بیشتر دوست
خواهیـد داشـت چـرا کـه لـذت بیشـتری مـی برید .یـا یک مثـال دیگر بـرای تان مـی زنم اگر
شـما نیز از دوسـتداران پاپ کورن باشـید یک بسـته  100گرمی آن را ترجیح می دهید و یا
یک بسـته  400گرمی؟ تقریبا پاسـخ همه عاشـقان پاپ کورن مشـخص اسـت.
امـا ایـن انتخـاب میـان خـوب و خوبتـر چگونه می توانـد بزنگاه ما بـرای گول خـوردن و خرج
تراشـی باشـد؟ در ادامـه شـما را بـا یکـی از حیلـه هـای پـر کاربرد ایـن دوراهی آشـنا می کنم.

فروشـندگان از این مقایسـه خوب و خوب تر کمال اسـتفاده را می برند تا بتوانند به سـود قابل
مالحظـه ای دسـت پیـدا کنند .هدف بیشـتر فروشـندگان این اسـت که شـما گزینـه خوب تر
را انتخـاب کنیـد هـر چنـد انتخاب گزینه خوب نیز برای شـان سـود آور اسـت .بگذاریـد دوباره
بـه بلیـت هـای شـنا برگردیـم .مثال مالک یـک مجموعه آبی دو نـوع بلیت برای اسـتفاده عموم
طراحـی مـی کنـد .بلیـت هـای تمـام وقـت و بلیت های نیمـه وقت .بلیـت های تمـام وقت دو
برابـر بلیـت هـای نیمـه وقـت به شـما فرصت می دهد تـا در مجموعه آبـی به تفریـح بپردازید.
بنابرایـن شـما بـا یـک تحلیـل دو دو تایی انتظار داریـد که قیمت بلیت های تمام وقـت دو برابر
بلیـت هـای نیمـه وقـت باشـد .امـا دقیقـا اشـتباه حدس مـی زدیـد .چرا کـه اگر قیمـت ها به
ترتیبـی بـود کـه شـما فکـر مـی کردید ،شـما در زمـان انتخاب میـان دو بلیت به مسـئله مالی
آن خیلـی توجـه مـی کردیـد و شـاید در نهایـت خودتـان را قانـع مـی کردید که اسـتخر همان
اسـتخر اسـت دیگـر و دلیـل ندارد کـه دو برابر یک بلیت نیمه وقت هزینـه کنم .یعنی معیارتان
از حالـت دلبخواهی(غیـر منطقـی) بـه سـمت معیار منطقـی و مقتصدانه حرکت می کـرد .اما
مالـک زیـرک ایـن مجموعه که بیشـتر خواسـتش این اسـت که بلیت های تمـام وقتش فروش
بـرود کار جالبـی مـی کنـد .او قیمـت بلیت نیمه وقـت را مثال  40هزار تومان اعلام می کند در

حالـی قیمـت بلیـت تمـام وقـت  55هزار تومان اسـت! به نظر شـما حـاال چه اتفاقـی می افتد؟
همـان منطـق اقتصـادی کـه قیمـت دو برابـری را قبـول نمی کرد دسـت به انتخاب بـرای لذت
بیشـتر بـردن مـی زنـد و بـا چنـان توجیحی که کمی بیشـتر پـول پرداخت کنم امـا به جایش
بتوانـم دو برابـر خـوش باشـم دسـت در جیـب مـی شـوید و بلیـت تمام وقـت را خریـداری می
کنیـد .در دنیـای مـا بسـیاری از انتخـاب هـا و پول خرج کـردن های ما براسـاس همین انتخاب
میـان خـوب و خوبتـر اسـت در حالی که گاهی نمی شـود آن طور که بایـد از گزینه خوبتری
کـه انتخـاب کـرده ایـم ،بهره ببریم .مثال در اسـتخر بعد از یک سـاعت بیشـتر زمـان نیمه وقت
خسـته مـی شـوید و بیـرون مـی آییـد یـا این که ته لیـوان پاپ کـورن تان خوراک سـطل زباله
مـی شـود .مثـال هـای دیگـری هم هسـت مثال حجم باقـی مانده از بسـته اینترنتـی که خرید
کـرده ایـد می مانـد و اصطالحا می سـوزد و...
پـس زمانـی کـه میـان دو انتخاب خوب و خوبتر این چنینی ماندیـد ،فکر کردن بهاین موضوع
را کـه بـا انـدک پول بیشـتر چقدر عایدتان می شـود برای آخرین فاکتور انتخـاب کردن بگذارید
و بـه جـای آن از همـان اول بـه جیب تان نگاهی بیندازید و در گام بعد به شـرایط محدود کننده
ای کـه پـول شـما را هدر می دهد.

