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پرونده روز

اب چک برگشت خورده چه کار کمن؟

2

سـوال :بـرای نقد کـردن یک چـک  ۱۰میلیونی برگشـت خورده
باید چـه کار کنم؟
پاسـخ  :بـا سلام .از آن جایـی کـه مبلغ چک شـما کمتـر از  ۲۰میلیون
تومـان اسـت بایـد ابتدا به یکی از دفاتر خدمات قضایی شـهر خود مراجعه
و زمـان برگشـت زدن چـک دادخواسـت مطالبـه وجـه چـک بـه طرفیت
خوانـده یعنـی صاحـب چـک یا ضامنین یا ظهرنویسـان اقامـه دعوا کنید.
پرونـده شـما بـه شـورای حل اختلاف نزدیک تریـن محل اقامـت خوانده
یـا خوانـدگان ارجـاع داده خواهد شـد و پس از تعیین وقت و ابالغ به شـما
جلسـه رسـیدگی تشـکیل می شـود و بـه مـورد مذکور رسـیدگی خواهد

شـد  .خوانـده یـا خوانـدگان محکـوم به پرداخـت مبلغ به چـک به اضافه
هزینـه هـای دادرسـی و خسـارات تاخیر تادیه خواهد شـد .پـس از قطعی
شـدن رای باید درخواسـت صدور اجرایی به همان شـعبه صادر کننده رای
بدهیـد و پرونـده شـما بـه اجـرای احکام ارجاع خواهد شـد .اجـرای احکام
پـس از تعییـن دقیـق مبلـغ محکوم به شـما میخواهـد امـوال خوانده یا
خواننـدگان را معرفـی کنیـد تـا آن ها توقیف و از محـل فروش آنها طلب
شـما داده شـود .ولی اگر اموالی نداشـته باشـد یا در دسـترس نباشـد شما
مـی توانیـد درخواسـت صـدور حکـم جلـب را بکنیـد .پـس از دادن برگ
جلـب بـه شـما چنـان چـه خوانده را مشـاهده کردیـد میتوانیـد با پلیس

اقتصادهای بازار آزاد چگونه در بازار اجاره بها مداخله میکنند؟

حـدود  30سـال اسـت کـه قیمـت مسـکن و اجـاره بهـا ،حـول و حـوش تـورم بـاال مـی رود .صاحبـان امالک چه بـرای احتـکار ملک و چه بـرای اجـاره ،در حاشـیه امن مالیاتـی قرار
محمد حقگو
دارنـد و در عیـن حـال یکـی از کـم ریسـک تریـن حـوزه هـای سـرمایه گذاری برای برخی ،اجاره داری شـده اسـت .از سـوی دیگر ،شـوک نـرخ ارز در ایـن اواخر ،خاطـر خیلی ها را
روزنامهنگار
از دسترسـی بـه مسـکن راحـت کـرده و آن هـا را بـه اجـاره نشـینی کشـانده اسـت! در این شـرایط ،دولت بعد از سـال ها ،مجـدد مداخله در بازار مسـکن را در پیش گرفتـه تا جبران
مافـات کنـد و بـا خانـه دار شـدن قشـرهای کـم درآمدتـر ،بـار خانـه بـه دوشـی را از دوش آنـان بـردارد امـا بـه نظر می رسـد ایـن تالش های مفیـد ،کافی نیسـت و باید تا رسـیدن
دوبـاره نیـاز و عرضـه مسـکن بـه هـم ،اقدامـات دیگـری نیـز صـورت گیـرد .تجربـه کشـورهای دیگـر و توصیه های کارشناسـان ،حـاوی نکات قابل تاملی اسـت کـه در این گـزارش به اهم آن ها اشـاره می شـود.

تمصیم دولت برای افزایش عرضه مسکن

مالیات هایی که دنیا آن را کهنه کرده است!

در کنـار بـار سـنگینی کـه وزارت راه بـرای بـه بـازار رسـاندن 400
هـزار واحـد مسـکونی برداشـته ،بـه نظـر مـی رسـد دسـتگاه های
دیگـر نظیـر سـازمان امـور مالیاتـی نیـز باید بخـش دیگـری از بار
بـر زمیـن مانـده را بردارنـد .به بـازار کشـاندن واحدهای مسـکونی
خالـی یکـی از ایـن مـوارد اسـت .طبق سرشـماری سـال  95مرکز
آمـار ایـران ،حـدود دو میلیـون و  580هـزار واحـد مسـکونی خالی
در کشـور وجـود دارد کـه آمـار آن بـه طـور دوره ای نقـل زبـان
مسـئوالن شـده ،امـا بـا وجـود توصیـه کارشناسـان ،هیـچ تدبیـر
اساسـی از جنـس مالیـات ،بـه اجـرا نرسـیده اسـت .برخلاف آن
چـه در عـرف دنیـا مرسـوم اسـت .بـه طوری کـه به گـزارش مرکز
پژوهـش هـای مجلـس ،در کشـورهایی ماننـد آمریـکا ،انگلیـس و
فرانسـه تدابیـر مالیاتی ویـژه ای در این زمینـه در پیش گرفته اند.
 -1آمریـکا :در دهـه  1980میلادی ،آمریکا پدیده شکسـت بازار
مسـکن را تجربـه کـرده و به همین دلیل در برخـی مناطق ،قوانین
مبتنـی بـر وضـع مالیـات بـر خانه هـای خالـی به تصویب رسـیده
اسـت .بـرای مثـال در ایالـت رودآیلنـد و شـهر پنسـیلوانیا ،مالیاتی

سجاد حاجبی خانیکی
کارشناس ارشد ثبت و اسناد

هلند؛ مستاجران ات هر وقت بخواهند یممانند!

 ۵تجربه جهاین حمایت از مستاجران

وضعیـت نامطلـوب بـازار مسـکن بر کسـی پوشـیده نیسـت .بعد از
چندیـن سـال رهاسـازی بـازار مسـکن از سـوی دولـت ،هـم اینک
آمارهـا از کمبـود سـاالنه  1/۵میلیـون مسـکن حکایـت دارد کـه
سـاالنه حـدود  800هـزار تـا یـک میلیـون واحد جدید نیـز به این
آمار افزوده می شـود .در این شـرایط ،وزارت راه به تازگی مسـتقیماً
بـه سـراغ اساسـی تریـن راه حل مسـئله رفته و سـاخت  400هزار
واحد مسـکونی برای قشـرهای متوسـط و پایین تر را در دو سـال
هـدف گـذاری کـرده اسـت .بـا این امید کـه دسترسـی خانوارها به
مسـکن تسـهیل شـود و بلکه بخشـی از اجاره نشـین ها نیز از زیر
ایـن بـار طاقت فرسـا خارج شـوند .با این حال ،مشـخص اسـت که
هدفگـذاری انجـام شـده ،بـا فـرض تحقق اهـداف ،رفـع ایرادهای
کارشناسـی و نیـز بـازه زمانـی کوتاه مـدت با نیازهـای فعلی فاصله
دارد .بـرای همیـن ،امـا همچنـان احتمـال می رود روند رو به رشـد
اجاره نشـینی در کشـور ادامه داشـته باشـد .طبق گزارش مرکز آمار
ایران ،اجاره نشـینی در سـال  ،97به رقم بی سـابقه در حداقل پنج
سـال قبل از خود رسـیده اسـت.

 ۱۱۰تمـاس بگیریـد و آن هـا بـه محـل آمـده و خوانـده یا خواننـدهگان را
کـه همـان محکومـان هسـتند دسـتگیر خواهنـد کـرد و امـا در خصوص
هزینه دادرسـی ،هزینه دادرسـی؛ در شـورای حل اختالف  ۱/۵درصد و در
دادگاه  ۳/۵درصـد خواسـته اسـت بـه علاوه هزینه دفاتـر خدمات قضایی
کـه معمـوالً  ۳۰تـا  ۵۰هزار تومان اسـت هزینه دادرسـی که شـما خواهید
کـرد همیـن مقـدار اسـت و هزینـه اجرایی از شـما گرفته نخواهد شـد و از
محکـوم گرفته خواهد شـد.

به گزارش
مرکز پژوهش
های مجلس ،در
کشورهاییمانند
آمریکا،انگلیس
و فرانسه تدابیر
مالیاتی ویژه ای در
این زمینه در پیش
گرفته اند

در هلنـد اگـر فـردی خانـه ای را اجاره کرد ،تـا هر زمان که بخواهد
مـی توانـد در آن خانـه بـا پرداخـت اجـاره بهای مشـخص زندگی
کنـد و صاحبخانـه تنهـا در صورتـی مـی تواند مسـتاجر را از خانه
خـارج کنـد کـه بتوانـد ثابت کند مسـتاجر چند ماه اجـاره خانه را
پرداخـت نکـرده یـا ایـن کـه قصد فـروش خانـه را دارد یـا خودش
مـی خواهد در آن خانه سـاکن شـود.
در ایـن کشـور ،مبلـغ سـاالنه اجـاره هـر سـال صرفـاً بـا توجـه به
نرخـی کـه دولـت اعلام می کند مـی توانـد افزایش یابـد و مالک
نمـی توانـد مبلـغ اجـاره را خودسـر اضافـه کند .نکتـه جالب دیگر
ایـن اسـت کـه در هلند خانه های بسـیار بزرگ و شـیک و مجللی
دیده می شـود که مسـتاجر آن تنها ماهیانه  300یورو! (حدود 3
میلیـون و  765هـزار تومـان) بابـت اجاره آن پرداخـت می کند .در
حالـی کـه اگر کسـی بخواهد آن را امسـال اجاره کنـد حداقل باید
ماهیانـه هـزار و  400یـورو ( 17میلیـون و  570هـزار تومان) برای
آن پرداخـت کنـد .علت این مسـئله آن اسـت کـه آن خانه نزدیک
بـه  40تـا  50سـال اسـت کـه در اجاره یک نفر اسـت و صاحبخانه
نیز قصد فروش آن را نداشـته و مسـتاجر نزدیک به  50سـال است
کـه در آن زندگـی مـی کنـد و بـا توجه به نرخ سـالیانه اعالم شـده
توسـط دولـت بـرای افزایش اجـاره بها ،مبلغ اجاره بها اضافه شـده
و در نهایـت بـه مبلـغ  300یورو در ماه رسـیده اسـت.
در کنـار ایـن مـوارد ،البتـه قوانین الـزام آوری برای مسـتاجر وجود
دارد .بـه طـوری کـه اگـر مسـتاجر بخواهـد به هـر دلیلـی زودتر از
موعـد مقـرر خانه را تخلیه کند باید ابتـدا صاحبخانه را راضی کند.
در غیـر ایـن صورت باید کل اجـاره خانه را تا پایان قرارداد پرداخت
کنـد .ذکـر ایـن نکتـه نیـز خالـی از لطف نیسـت که مسـتاجر اگر
بخواهـد در زمـان اتمـام قـراردادش خانـه را تخلیه کنـد باید دو تا
سـه مـاه زودتـر بـه صاحبخانه اطلاع دهد تا به فکر یک مسـتاجر
جدیـد باشـد در غیـر ایـن صورت اگـر در زمان اتمام قـرارداد اجاره
بـه صاحبخانـه اعلام کنـد کـه دیگـر نمـی خواهـد در ایـن خانه
اقامت داشـته باشـد باید اجاره یک ،یا دو یا حتی تا سـه ماه را (با
توجـه بـه نظـر صاحبخانه) به عنوان جریمه بـه صاحبخانه بپردازد.

آملان :خییل ها دوست ندارند صاحبخانه شوند

معـادل  10درصـد ارزش ملـک بـر آن ها وضع شـده اسـت که باید
بـه صـورت سـالیانه پرداخـت شـود و بر خانه هایی اعمال می شـود
کـه یـک سـال خالـی ثبـت شـوند .ایـن مالیـات از سـال  1982به
اجـرا درآمده اسـت.
 -2فرانسـه :این کشـور در سـال  1998و برای رفع کسری عرضه
مسـکن در پاریس و شـهرهای بیش از  50هزار نفر جمعیت ،اقدام
بـه وضـع مالیـات بـر خانه های خالی کـرد .پایه این مالیـات ،ارزش
اجـاره ای امالک اسـت .نرخ آن برای سـال اول معـادل  12.5درصد
و برای سـال های بعد معادل  25درصد تعیین شـده اسـت.
 -3انگلیـس :در مناطقـی از ایـن کشـور نظیـر بنـدر السـمیر و
نسـتون ،دولـت ایـن کشـور اقـدام به دریافـت مالیات بـر خانه های
خالـی کـرده اسـت .بـر این اسـاس ،در صورتی که خانـه ای بیش از
شـش مـاه خالـی بماند ،مشـمول مالیات خواهد شـد .هـدف از این
مالیـات نیـز به مانند عرف دیگر کشـورها ،نه افزایـش درآمد دولت،
بلکـه بازگردانـدن خانـه های خالی از سـکنه به بـازار خرید و فروش
و اجـاره اعالم شـده اسـت.
در ایـران ،امـا چندیـن سـال اسـت کـه طـرح شناسـایی خانه های
خالـی ،بـا تعلـل وزیـر راه سـابق ،در انتظار تکمیل سـامانه امالک و
اسـکان مانـده اسـت .وزیـر راه فعلـی نیز به تازگی به شـرط تکمیل
تمامـی بانـک هـای اطالعاتـی و وجـود اطالعـات دقیق وعـده داده
اسـت کـه ایـن طـرح مالیاتی تا پایان سـال اجرایی می شـود .با این
حـال ،فقـط بایـد گفت که مایه خوشـحالی اسـت اگر ایـن وعده در
موعـد مقرر عملیاتی شـود.

جای خایل «اجاره داری حرفه ای»

اجـاره داری در کشـور مـا مبتلا بـه همان بیماری شـده اسـت که
فروشـگاه های خرده فروشـی گرفتار آن هسـتند .در نبود رهبران
قیمـت در بـازار نظیـر فروشـگاه های بزرگ واقعـی ،که هزینه های
جانبـی بازرگانـی در آن هـا کاهـش یافته و بهره وری بـاال می رود،
قیمـت کاالهـا در شـبکه توزیع مویرگـی گاه تا چند برابـر افزایش
مـی یابـد .در بـازار املاک نیز مشـاهده شـده اسـت کـه در غیاب
موسسـات حرفه ای برای اجاره داری واحدهای مسـکونی ،عملکرد
برخـی مشـاوران املاک بـه افزایش هزینه هـای معامالتی موجر و
مسـتاجر و نیـز دامـن زدن بـه رشـد بی رویه قیمت ها منجر شـده

اسـت .چیـزی کـه در درجه اول به زیان مسـتاجر ،سـپس موجر و
بعـد از آن بـه زیـان کل بازار مسـکن و اجاره بهـا خواهد بود.
بـا ایـن اوصـاف ،یکـی از طـرح هایی که دولـت نیز در اثنـای اقدام
ملـی مسـکن از اجـرای آن خبر داده  ،ایجاد موسسـات اجاره داری
اسـت کـه مـی توانـد در رونـق بـازار اجـاره و ثبـات بیشـتر قیمت
اجـاره بها موثر باشـد .بهادری عضو کمیسـیون عمـران مجلس ،در
ایـن خصـوص توضیـح داده :در صـورت اجرایـی شـدن ایـن طرح،
مالـکان اطالعـات ملک خود را در سـامانه موسسـات اجـاره درج و
مسـتأجران بـرای دریافت مسـکن مورد نیاز به ایـن بخش مراجعه
مـی کننـد و در نهایـت بـر اسـاس قانـون اجـاره داری و نظـارت
وزارت راه و شهرسـازی معاملـه صـورت مـی گیـرد .با ایـن اوصاف،
بـه نظـر مـی رسـد پـس از طـرح موسسـات اجـاره داری در آغـاز
اجـرای بسـته رونق مسـکن ،تاکنـون صحبت خاصی راجـع به این
موسسـات نشـده و فع ً
ال تمرکز سیاسـت گذار بر سـاخت واحدهای
مسـکونی گفتـه شـده قـرار گرفتـه اسـت .حتی عضو کمیسـیون
عمـران مجلـس در این زمینه معتقد اسـت :بعید مـی دانم اقدامات
و دسـتور العمـل هایـی ماننـد راه انـدازی موسسـات اجـاره داری
جنبه عملیاتی داشـته باشـد و معموالً این پیشـنهادها بعد از مدتی
فراموش خواهد شـد!

قوانین ضعیف حمایت از مستاجران در مقایسه
اب کشورهای پیرشو

از دیگـر مصائـب بـازار اجـاره کشـور بایـد بـه روابـط یـک طرفـه
موجـر و مسـتاجر و قـدرت چانـه زنـی بـاال بـرای موجـران اشـاره
کـرد کـه خـود را در مـواردی همچـون افزایش دلخواه نـرخ اجاره،
قراردادهـای کوتـاه مـدت نشـان می دهـد .این در حالی اسـت که
در کشـورهای دیگـر دنیـا ،بعضـاً ایـن قبیل موارد دیده نمی شـود.
در واقـع نظـام تامیـن اجتماعی در برخی کشـورها به همراه قوانین
حمایتـی از اجـاره نشـینان ،آن چنـان چتـر گسـترده ای را بـرای
خانوارهـا پدیـد مـی آورد که این خانوارها تـب و تاب برای مالکیت
را تا حد زیادی از دسـت می دهند .در این کشـورها بعضاً موجران
حـق ندارنـد ،اجـاره بها را بیـش از نرخی که دولـت اعالم می کند،
افزایـش دهنـد .خبرگـزاری مهـر در این زمینه به دو کشـور نمونه
آلمـان و هلند اشـاره کرده اسـت.

آلمـان ،بـا نظـام تامیـن اجتماعـی قـوی و نیـز قوانیـن حمایتـی از
مسـتاجران ،یکـی دیگـر از کشـورهایی اسـت کـه از آن مـی تـوان به
بهشـت اجـاره نشـینان یـاد کـرد .در این کشـور اجـاره نامه هـا تاریخ
پایـان ندارنـد و دایمـی هسـتند .یعنـی وقتـی خانه خـود را اجاره می
دهیـد تنهـا در صورتـی مـی توانید مسـتاجر خـود را خـارج کنید که
شـما خود بخواهید در آن خانه سـاکن شـوید .و این خود نیز مسـتلزم
شـرایطی اسـت و آن این اسـت که شـما خانه دیگری نداشـته باشید
یـا ایـن کـه مسـتاجرتان بـا ترک خانـه در تامیـن زندگی خـود دچار
مشـکل نشـود در غیـر ایـن صورت دادگاه بـه او زمانی طوالنی تر مثال
چنـد سـال می دهـد .در آلمان ،مبلغ اجاره سـاالنه افزایش نمی یابد،
بلکه شـما هر سـه سـال و با توجه به تورم فقط می توانید تا سـقف
 15درصـد مبلـغ اجـاره را افزایـش دهید! (البته آن جـا تورم به مانند
کشـور مـا نیسـت امـا در عین حال ،نظـام توزیع ناعادالنـه یارانه ها به
شـکلی کـه به آن در کشـور ما اشـاره شـد ،نیز وجود نـدارد).

از نظام رفاهی ضعیف ات قوانین حماییت که
یم توانند ارتقا یابند

در مجموع جای بسـی تاسـف اسـت که با وجود پرداخت سـاالنه
حـدود  900هـزار میلیـارد تومان یارانه پنهان و آشـکار و در فقدان
یـک نظـام تامیـن اجتماعـی عادالنه ،مسـکن نقـش تعیین کننده
ای در هزینه های خانوار به خود گرفته و همین موضوع سرمنشـأ
بارهای مضاعف بر دوش مسـتاجران شـده اسـت .به طوری که هم
اینـک پرداخـت هزینـه اجـاره با سـهم حداقل  30تـا  40درصدی
از هزینـه هـای خانـوار ،بـه هـدف اصلی اجـاره نشـینان در زندگی
تبدیل شـده اسـت .از سـوی دیگر میل به مالکیت و دور شـدن هر
چـه بیشـتر از ایـن فضـا یـک ارزش متعالی تلقی شـده و همزمان
بـا وجـود فضـای تقریباً بدون ریسـکی در پس ملک و اجـاره داری
میل به احتکار و سـوداگری مسـکن را افزایش داده اسـت .در مقابله
با این شـرایط به نظر می رسـد داغ اجاره نشـینی را با روش هایی
غیـر از تملـک مسـکن هم می توان تسـکین داد .عـزم دولت برای
توزیـع عادالنـه یارانه ها و نیز گسـترش عادالنه چتـر مالیاتی برای
درآمدهـای بـدون ریسـک از جملـه مسـکن در ایـن زمینه تعیین
کننـده اسـت .تنظیـم قواعـد موجـر و مسـتاجر بـا هـدف کاهش
هژمونـی موجـران نیـز مـی توانـد گام مهـم دیگـری بـرای دوران
گـذار از فشـار اجاره نشـینی بـرای خانوارهای ایرانی به شـمار آید.

شیوه فریب در پالکاردهای جادهای
چنـدی پیـش در جاده با سـرعت نه چنـدان زیادی در حال
سمیه محمدنیا حنایی
رانـدن بودیـم .در کنـار جـاده افـرادی بـا گرفتـن یـک نوع
روزنامه نگار
میوه و یک تکه مقوایی که قیمتی روی آن با زغال نوشـته
شـده بـود ،ایسـتاده بودنـد .قیمـت درج شـده روی تکـه های مقـوا یکی بود .انگار فروشـنده
هـای کنـار جـاده قبـل از ایـن کـه آغـاز به کار کننـد قبال درباره نـرخ میوه های عرضه شـده
شـان بـه توافـق جمعی رسـیده باشـند اما در همین مسـیر ناگهان چشـم مان بـه پالکاردی
خـورد کـه قیمتـی درسـت نصـف قیمت هـای دیگر بـرای محصول خـود انتخاب کـرده بود.
یـک حـراج فـوق العـاده بـرای هـر بیننده! تصـورش را بکنید از ابتدای عوارضی مشـهد شـما
بـا قیمـت هـزار تومـان بـرای هـر کیلـو خربـزه مواجـه می شـوید و تقریبـا این قیمـت برای
تـان بـه عنـوان مظنـه بازار جـاده ای جا مـی افتد ،اما ناگهان به پیشـنهاد بـاور نکردنی 500
تومـان بـرای هـر کیلـو خربـزه برمـی خورید! اولین واکنش شـما چیسـت؟ این بـار کاری به
واکنـش شـما نـدارم از خـودم بـرای تـان می گویـم .ما در اولیـن فرصت تغییر الیـن دادیم و
بـا یـک دنـده معکوس در کنار جاده و بسـاط خربزه فروشـی ایسـتادیم .الحـق و واالنصاف در
خریـد خربـزه هـم کمـی زیاده روی کردیم .چرا که خرید بیشـتر را به معنـای رفتار اقتصادی

معقوالنـه و مقتصدانـه توجیـه کردیـم .امـا تمـام نقشـه های مـان در هنگام حسـاب و کتاب
نقـش بـر آب شـد .در کمـال تعجـب دیدیـم کـه برای پنـج عدد خربـزه که حـدود  10کیلو
شـده بـود مـا بایـد حـدود  16هـزار تومان مـی پرداختیم! و ایـن در حالی بود کـه ما فکر می
کردیـم بایـد پنـج هـزار تومـان پرداخـت کنیـم .خوب اولیـن واکنش مـان اعتراض بـه آقای
فروشـنده و پـرس و جـو بـرای صاحـب آن پلاکارد بود .فروشـنده در جوابمـان گفت پالکارد
مـال خودمـان اسـت و شـما اگر درسـت نخوانـده اید تقصیر من نیسـت و ادامـه داد که روی
مقـوا نوشـته انـد  3کیلـو  5هـزار تومـان! از ما انـکار و از آن ها اصرار .با زیاد شـدن افرادی که
مثـل مـا خوانـده بودنـد کار بـه فراخواندن همـکار کنار جـاده ای مرد خربزه فروش کشـید و
مـا بـا نابـاوری دیدیـم که بله حرف فروشـنده درسـت اسـت .فروشـنده عدد  3را که نشـانه 3
کیلـو خربـزه اسـت بسـیار کوچـک نوشـته بـود و  5هزار را نیز طوری نوشـته بـود که آخرین
صفـر عـدد کمـی کمرنگ باشـد امـا واقعا محو و ناخوانا نبود .بله مـا در دام یک حقه تبلیغاتی
گیـر کـرده بودیـم و چـاره ای نداشـتیم کـه  16هزار تومـان را بپردازیم و راهی جاده شـویم.
اگـر دوسـت داریـد بدانیـد که ایـن حقه تبلیغاتی که به حقه تبلیغاتی جاده ای معروف اسـت
چگونـه قربانیـان را بـه دام مـی انـدازد بـا ما همراه باشـید .در تبلیغات جـاده ای به علت نبود

فرصـت زیـاد بـرای مطالعـه متـن بیلبوردهـای تبلیغاتـی از دو صنعت ایجاز و بـزرگ نمایی
اسـتفاده مـی کننـد .یعنی در انتخاب کلمات سـعی می شـود از کوتاه تریـن و مفهومی ترین
لغـات اسـتفاده کننـد و همچنیـن تـا جایی که می شـود اندازه نوشـته ها را بـزرگ می کنند
تـا بیننـده در اولیـن برخـورد بتوانـد آن را بخوانـد .در ایـن نوع تبلیغات اولیـن چیزی که کم
مـی شـود پرداختـن بـه جزئیات اسـت .جزئیاتی که مـی تواند گاهی برای تولیـد کننده کاال،
پاشـنه آشـیل باشـد! دوم ایـن کـه ممکن اسـت برخـی جزئیات به واسـطه بـزرگ و کوچک
شـدن سـایز نوشـته دیده نشـود .مثلا در مثال همین خربـزه ای که ما خریدیـم ،کلمه کیلو
حـذف شـده بـود و فقـط رقـم  3و واژه خربـزه نوشـته شـده بـود .و ایـن باعـث شـده بود که
حتـی بعضـی از راننـدگان تصـور کننـد  3تـا خربـزه  5هزار تومـان! دومین تلـه این تبلیغات
یعنـی حـذف برخـی از جزئیـات نیـز بـرای مـا اتفاق افتـاده بـود .در حقیقت مـا اصال متوجه
عدد  3نشـده بودیم!
پـس در هنـگام مواجهـه بـا تبلیغـات کوتاه و ایجازی کمی مکث و سـعی کنیـد جزئیاتی که
تبلیـغ کننـده سـعی در پنهـان کردنـش دارد ،پیـدا کنیـد و بـا علم بـه وجـود آن ها تصمیم
گیـری کنید.

