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پرونده روز

قدرت خرید مسکن از محل تهسیالت به شدت کاهش یافت

مرکـز پژوهـش هـای مجلـس در گزارشـی بـا اشـاره بـه افزایـش فاصلـه بیـن
اسـتطاعت خانـوار و قیمـت مسـکن ،اعلام کـرد :سـهم وامهـای مسـکن در
توانمندسـازی مالی خانوار ب ه خصوص در کالنشـهرها ب ه شـدت کاهش یافته
اسـت .بـه گزارش مهر بـه نقـل از مرکز پژوهش های مجلس شـورای اسلامی،
دفتـر مطالعـات زیربنایـی ایـن مرکـز طـی گزارشـی بـا عنـوان «چالشهـا و
راهکارهـای رونـق تولید در سـال  ۱۳۹۸در بخش مسـکن» اعالم کرد :وضعیت
اقتصادی کشـور در یک سـال گذشـته سـبب شده اسـت که مسکن نیز همانند
بسـیاری از بخشهای اقتصادی و تولیدی کشـور دچار مشـکل شـود .تحریمها،

کاهش فروش نفت ،کاهش ارزش پول ملّی و سـایر مشـکالت اقتصادی در یک
سـال گذشـته سـبب تشدید مشکل تولید و عرضه مسـکن در کشور شده است.
بر اسـاس این گزارش با افزایش قیمت مسـکن فاصله بیشـتری بین اسـتطاعت
خانـوار و قیمـت مسـکن ایجـاد شـده بـه نحـوی که سـهم وامهای مسـکن در
توانمندسـازی مالـی خانـوار بهخصـوص در کالنشـهرها بهشـدت کاهش یافته
اسـت .بـر اسـاس مطالعـات مرکـز پژوهـش هـای مجلـس شـورای اسلامی،
فعالیتهـای بـدون محدودیـت سـوداگران مسـکن وضعیـت پرتالطـم اقتصاد
مسـکن را وخیمتـر کـرده کـه ایـن مسـئله بـه دنبـال نوسـانهای شـدید ارز

و سـکه و ایجـاد تناظـر بـا ایـن بازارهـای مـوازی در یک سـال گذشـته شـدت
بیشـتری یافتـه اسـت .در ایـن گـزارش آمـده اسـت :با شـناخت این آسـیبها
در حـوزه مسـکن از جملـه مهمتریـن راهکارهایـی کـه میتوانـد مفیـد باشـد
مـی تـوان بـه مـواردی همچـون افزایـش سـقف وام و اولویت پرداخـت به خانه
اولیها در راسـتای کاهش شـکاف اسـتطاعت و قیمت و تأمین سـهم بیشـتری
در توانمندسـازی اقشـار متوسـط برای خانهدار شـدن و همچنین وضع مالیات
بـر عایـدی و معاملات مکرر مسـکن جهت محدودسـازی داللی و سـوداگری و
کمـک بـه متقاضیـان واقعی اشـاره کرد.

بررسی الگو و ترکیب سرمایه گذاری خانوار ایرانی

ما ایراین ها ،اب پوملان چه یم کنیم؟
بسـیاری از ما همیشـه مقداری پس انداز داریم؛ هر چه هم اوضاع سـخت باشـد و هزینه های جاری زندگی سـر به فلک بکشـد! حداقل اقشـار متوسـط جامعه ،همیشـه مبلغی برای
جواد غیاثی
مبـادا کنـار مـی گذارنـد .کنـار گذاشـتنِ پـول همانـا و ایـن سـوال که «کدام کنـار؟» ،همانـا! طبیعتا پـول را زیر بالشمان پـس انداز نمی کنیـم .به ویژه در شـرایط تورمـی اقتصاد ما،
روزنامهنگار
پـس انـداز بـه صـورت نقـدی اصلا بـه صرفـه نیسـت! بـه قـول اسـتادان اقتصاد ،مـا ایرانی هـا «تورم زی» شـده ایم پـس الگوی سـرمایه گـذاری یا پـس اندازمان هم باید متناسـب
بـا آبشـش هایمـان ،باشـد! در ایـن پرونـده قصـد داریـم دربـاره الگـوی سـرمایه گذاری خودمـان صحبت کنیم؛ بانـک ،بورس ،بیمه ،مسـکن ،طال و ارز یـا بیمه عمر یا کسـب و کار؟!
و ایـن کـه در چـه مواقعـی ،کـدام روش را ترجیـح مـی دهیـم؟ الگـوی سـرمایه گـذاری (میـزان سـرمایه گـذاری و توزیـع آن در بازارهـای مختلف) را با کشـورهای دیگر مقایسـه می کنیم و نشـان مـی دهیم که ما
از نظـر میـزان پـس انـداز ضعیـف نیسـتیم امـا از نظـر توزیـع آن خیلـی خـوب عمـل نمی کنیـم .شـرایط پیرامونی اقتصاد مـا (تالطم ها و جهش هـا و  )...در کنار ضعف سـواد مالی ،باعث شـده اسـت ،پـس اندازمان را
عمدتـا در یـک سـبد قـرار دهیـم .امـا چـرا؟ واقعیـت ایـن اسـت کـه مـا بـه دور و برمـان نـگاه مـی کنیم و با توجـه به گزینه هـای موجود ،دسـت به سـرمایه گذاری مـی زنیم .گاهی ممکن اسـت یک رفیـق یا یک
رهگـذر یـا همـراه در اتوبـوس ،مسـیری پیـش رویمـان قـرار دهـد و وضعیتـی خـوب یـا بـد برایمـان رقم بزنـد .حال اگر ایـن فرصت ها و گزینـه ها را خودمـان ایجاد و بیـن گزینه های متنـوع تر انتخـاب کنیم ،قطعا
شـرایط بهتـری خواهیـم داشـت .همـان حکایـت همیشـگی کـه مـی گویـد همه تخـم مرغ هایت را در یک سـبد نگذار را آویزه گوشـمان کنیـم و البته بـرای مهیا کردن سـبدهای مختلف و مطمئن تر تلاش کنیم .نه
ایـن کـه بـه محـض تورمی شـدن اقتصـاد ،راهی بـازار ارز یا طال شـویم و در غیـر آن شـرایط راهی بانک!
واقعیت این اسـت که ما برای تنوع دادن به سـرمایه گذاری هایمان
نیاز به سـواد مالی بیشـتر و البته مشـاوران بهتر داریم .حداقل یکی
از دو مـورد ضـروری اسـت تـا آن قـدر مطمئـن شـویم کـه بتوانیـم
پولمـان را در محلـی قـرار دهیـم و خیالمان هم راحت باشـد.
اگرچـه جـای موسسـات مشـاوره سـرمایه گـذاری خـرد معتبـر در
کشـورمان خالی اسـت اما ،متاسـفانه مـا همین امکانـات موجود در
اطرافمـان را هـم بـه خوبی نمی شناسـیم .شـناخت این مـوارد ،می
توانـد کمکمان کند سـبدمان را متنوع تـر کنیم و تخم مرغ هایمان
را بـا آرایش بهتـری بچینیم.

پویل برای رسمایه گذاری هست؟

در سـطح کالن ،نسـبت سـرمایه گـذاری مـا ایرانی ها بـه کل درآمد
سـاالنه بیـش از  30درصـد اسـت (طبـق آخریـن آمـار ارائـه شـده
توسـط بانـک جهانـی) .امـا از آن جـا کـه ایـن پـس انداز و سـرمایه
گـذاری ،عمدتـا توسـط شـرکت هـا و نهادها انجـام می شـود ،قابل
تطبیـق بـه سـطح خانوار نیسـت .اگر فـرض کنیم که نیمـی از این
سـرمایه گـذاری مربـوط بـه خانوار اسـت ،مـی توان تخمیـن زد که
مـا ایرانـی هـا بـه طور متوسـط  15درصـد درآمدمـان را پـس انداز
مـی کنیـم .یعنـی خانواری که ماهانه  30میلیون تومـان درآمد دارد
حـدود  4/5میلیـون تومـان پـس انـداز مـی کنـد .به نظر شـما ،این
میـزان پـس انـداز کـم اسـت یـا زیـاد؟ آمارهـای جهانی مـی گوید
کـه اگـر این گونه باشـد (تخمیـن  15درصد پس انداز درآمد توسـط
خانـوار ایرانـی) رقم بسـیار باالیی اسـت!

چیین های خسیس ،یوانین های بدهکار

چنـان چـه نمـودار زیـر نشـان مـی دهد ،چینی ها بیشـترین سـطح
پـس انـداز را دارنـد .آن ها بسـیار کار می کنند ،حقـوق خیلی زیادی
هـم نمـی گیرنـد امـا طبـق آخریـن آمـار  OECDحـدود  36درصد
درآمدشـان را پـس انـداز مـی کننـد .برخی ،بر این اسـاس می گویند
کـه ایـن سـطح از پـس انداز خیلی زیاد اسـت و نشـانه نوعی خسـت
اس�ت .متوس�ط جهانی پس انداز به درآمد خانوار( (�household sav
 )ingحـدود  12درصـد اسـت کـه چینی ها سـه برابر ایـن مقدار پس
انـداز مـی کننـد .در سـوی دیگر ،وضعیت در برخی کشـورها آن قدر
بـد اسـت کـه میـزان دریافت وام (با منشـأ پـول ها و اسـتقراض های
بیـن المللـی) بیشـتر از پـس انداز اسـت .در این زمینـه یونانی ها یک
رکـورد ثبـت کـرده اند .طبـق آخرین آمار  OECDیونانـی ها به اندازه
 16درصد درآمدشـان اسـتقراض می کنند .یعنی نه تنها درآمدشـان
را کامـل مصـرف مـی کننـد بلکه به انـدازه  16درصد آن هـم ،وام می
گیرنـد و خـرج مـی کنند .چند کشـور دیگر ،مثل لیتوانـی ،پرتغال و
حتـی فنالنـد هـم نرخ پس انـداز منفی دارند که البته بسـیار محدود
اسـت و بـه رکـورد یونانـی هـا نمـی رسـد .فـارغ از مقدار پـس انداز،
ایـن کـه ایـن پـس انـداز را چگونـه و کجا سـرمایه گـذاری کنیم هم
مهـم اسـت و البته موضـوع اصلی این پرونده اسـت.

در سطح کالن،
نسبتسرمایه
گذاری ما ایرانی
ها به کل درآمد
ساالنه بیش از 30
درصد است  ،اگر
فرض کنیم که
نیمی از این سرمایه
گذاری مربوط به
خانوار است ،می
توان تخمین زد که
ما ایرانی ها به طور
متوسط  15درصد
درآمدمان را پس
انداز می کنیم .یعنی
خانواری که ماهانه
 30میلیون تومان
درآمد دارد حدود
 4/5میلیون تومان
پس انداز می کند

از این جا ات فرنگ؛ سبک رسمایه گذاری چگونه است؟

چنـد روز قبـل نتایـج یک نظرسـنجی منتشـر شـده که نشـان می
داد حـدود  34درصـد مـردم پـس انـدازی ندارنـد .امـا آن هایـی که
پـس انـداز دارنـد و در جایی غیر از کسـب و کار سـرمایه گذاری می
کننـد ،عمدتـا بانـک را ترجیـح مـی دهنـد .به ایـن ترتیـب که 47
درصد از مردم (از کسـانی که پس انداز دارند و مشـغول کارآفرینی
و سـرمایه گـذاری در کسـب و کار هـم نمـی شـوند) پـول خـود را
در بانـک سـپرده مـی کننـد .سـهم بـورس کمتـر از  3درصـد و ارز
هـم حـدود  2درصـد اسـت .طلا و سـکه هـم بـا  19درصـد جـزو
پرطرفدارهاسـت .زمیـن و مسـکن هـم با بیـش از  28درصد ،گزینه
دوم (بعـد از سـپرده بانکـی) برای سـرمایه گذاری اسـت .اما در بقیه
کشـورها چگونـه اسـت؟ نمـودار زیر مربـوط به یک نظرسـنجی در
آمریکا در سـال  2018اسـت .چنان چه پیداسـت ،بانک و حسـاب
بانکـی در رتبـه چهـارم قـرار دارد .دارایـی های واقعی مثـل زمین و
مسـکن اول اسـت و بورس رتبه دوم را کسـب کرده اسـت .سـرمایه
گـذاری آمریکایـی هـا در طال نیز ،حـدود دو برابر ایرانی هاسـت .آن
چـه از ایـن مقایسـه پیداسـت ،سـهم اندک بـورس در ایران و سـهم
بـاالی بانـک اسـت .چـرا این گونه اسـت؟
گواهی سپرده سکه طال

چند گزینه تنوع بخیش به سبد رسمایه گذاری

ثبت یک رکورد بوریس و یادآوری یک عقب ماندیگ

نظرسـنجی ایسـپا که نشـان می داد کمتر از
همزمان با انتشـار آمار
ِ
 3درصـد مـردم در بورس سـرمایه گـذاری می کنند ،یک اتفاق مهم
دیگـر هـم رخ داد .رکـورد حضـور افـراد در یک عرضه اولیه بورسـی
بـا حضـور بیـش از  500هـزار نفر شکسـته شـد .هـم امیدوارکننده
اسـت و هـم ناامیدکننـده! از سـویی تعـداد کدهای بورسـی در یک
سـال اخیر شـدید رشـد کرده اسـت و یک رکورد جدید در حضور
در عرضـه اولیـه ثبـت شـده اسـت (می دانیـد که عرضههـای اولیه
بورسـی بسـیار جذاب اسـت و بادزهی بسیار مناسبی در زمانی کوتاه
کردن تعداد شـرکت کنندگان
می دهد) و از سـوی دیگر با تقسـیم
ِ
در ایـن عرضـه اولیه بر کل جمعیـت به رقم ناامید کننده 0/ 6درصد
مـی رسـیم! یعنی نظرسـنجی ایسـپا ،مشـارکت در بـورس را ،کمی
هـم بـاال ارزیابـی کرده اسـت! امـا چرا این گونه اسـت؟

چرا ابنک را به بورس ترجیح یم دهیم؟

البتـه ،ایـن کـه سـرمایه گـذاری در بـورس این قـدر کـم و در بانک
آن قـدر زیـاد اسـت ،اصلا عجیب نیسـت! اقتصاد ما در حـوزه های
مختلـف بسـیار پرتالطم اسـت و در شـرایط نااطمینانـی ،قطعا یک
جـای مطمئـن و کـم ریسـک بـر بازارهـای متالطم ارجحیـت دارد.
ضمنـا بـورس و بـازار سـهام در کشـور مـا بسـیار کمتـر از سـایر
کشـورهای جهـان ،توسـعه پیـدا کرده اسـت.
امـا ایـن همـه ماجـرا نیسـت .چـرا کـه -1 :هرچه نوسـانات بیشـتر
باشـد ،در کنـار ریسـک بیشـتر ،انتظـار سـود هـم بیشـتر اسـت
 -2برخـی برهـه هـا ،مثل همین عرضه های اولیه بورسـی ،ریسـک
نزدیـک بـه صفـر و بازدهی قابل توجه اسـت اما حضور کم اسـت -3
در برخـی برهـه ها(مثل دوره جهش تورمی سـال گذشـته) سـپرده
گـذاری بانکـی عملا ضـرر اسـت چرا کـه نرخ تـورم بسـیار باالتر از
نـرخ سـود بـوده و سـپرده گـذاری عملا بـه معنـی کاهـش ارزش
دارایی (سـود منفی) اسـت.
در ایـن شـرایط بایـد علـت نبـود تنوع در سـرمایه گذاری و تسـلط
بانـک زدگـی را در سـطح سـواد مالـی خودمـان و مخصوصـا نبـود
نهادها و موسسـات مشـاور سـرمایه گذاری مطمئن جسـتجو کرد.

صندوق های رسمایه گذاری؛ هم فال و هم متاشا

همـان طـور کـه در آمار مربوط به ایالت های آمریکا داشـتیم صندوق
های سـرمایه گذاری ،در کنار بورس یک گزینه مهم سـرمایه گذاری
اسـت .خوشـبختانه تعـداد زیـادی از ایـن صندوق ها در کشـور وجود
دارد کـه شـما مـی توانید با اسـتفاده از آن ها به صورت غیرمسـتقیم
در مجموعـه ای از دارایـی هـا سـرمایه گـذاری کنید .ایـن صندوق ها
بسـته بـه نـوع خود (در سـهم ،مختلـط و درآمـد ثابت) ،دارایـی ها را
در بازارهـای مختلـف سـرمایه گـذاری می کنند؛ از سـهام بورسـی تا
سـپرده بانکـی و اوراق قرضـه و  . ....یعنـی بـا یـک تیـر ،دو نشـان می
زنیـد؛ هـم در یک سـبد متنوع سـرمایه گذاری می کنیـد (اصل اول)
و هم این که این شـرکت ها مجموعه ای از کارشناسـان و تحلیلگران
دارنـد و بـر اسـاس بررسـی های آن ها سـرمایه گـذاری می کنند.

فهرست ،درس و ابزدهی صندوق های رسمایه
گذاری

البتـه عملکـرد همـه آن ها مثل هم نیسـت .به نشـانی زیـر بروید و
فهرسـت حدود  200صندوق فعال همراه با وبسایتشـان را ببینید.
http://www.fipiran.com/Fund/MFAll

همچنین به نشـانی زیر رفته و بازدهی آن ها را در دوره های زمانی
مختلـف مالحظـه کنیـد .طبیعتـا آن هایی که قبلا بازدهی بهتری
داشـته انـد ،احتمـال خبـره ترنـد و در آینـده هـم عملکـرد بهتری
خواهنـد داشـت .شـما حتـی همیـن جا هم مـی توانید اصـل اول را
رعایـت و بـه جـای یـک صنـدوق در  2یا  3صندوق سـرمایه گذاری
کنیـد .سـایت « fipiran.comبخـش صندوق ها» قسـمت وسـط
(بیـن انـواع صنـدوق ها انتخـاب کنید) .مثال صندوق هـای با درآمد
ثابـت ،در سـهام ،مختلـط ،طال و ...
در قسـمت سـبز رنـگ مـی توانیـد صندوق هـا را بر اسـاس بازدهی
در دوره هـای مختلـف بـه صـورت صعـودی یـا نزولـی مرتب کنید
و پربـازده تریـن صنـدوق هـا را ببینیـد .نمـودار زیر ،میانگیـن بازده
صنـدوق هـای مختلف را نشـان مـی دهد.

جای خایل موسسات مشاوره رسمایه گذاری

یکـی از مهـم تریـن اصول در سـرمایه گـذاری ،تحلیل پذیـری بازار
اسـت .یـا ایـن کـه حداقـل کسـانی باشـند کـه در این خصـوص به
شـما مشـورت مناسـب بدهنـد و دربـاره کـم و کیـف آن ،یاریتـان
کننـد .چنـدی پیـش ،یکی از دوسـتان یک ارز مجـازی( بیت کوین
نبـود ،آن قـدر ناشـناخته بـود کـه مـن بـا ادعـای مالـی و اقتصـاد،
اسـمش هـم یـادم نمانـد!) خریـده بـود .مـی گفـت آینـده اش چه
مـی شـود؟ ضـرر کـرده بـود و حـاال مانـده نگـه دارد یا بفروشـد! از
منظـر تحـوالت نـرخ ارز (بـا توجـه به وابسـتگی بازدهـی ریالی این
ارز بـه نـرخ ارز) توضیحاتـی دادم امـا درباره اصل موضوع هیچ نظری
نداشـتم .خـودش هـم مانـده بـود که چـه کند!

گواهی سپرده سکه تحویل یک روزه رفاه ،سامان و صادرات

محدوده بازدهی یک سال اخیر

صندوق های پشتوانه طالی زر ،لوتوس ،مفید و کیان

مشابه طال در بازار

زعفران

گواهی سپرده زعفران نگین انبارهای زرین ،تعاون روستایی ،طالی سرخ و نوین
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بیش از  100درصد

زیره سبز
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به تازگی راه اندازی شده است

صندوق طال

وقتـی صحبـت از سـواد مالـی در حوزه سـرمایه گذاری مـی کنیم دو
نکتـه مهـم مدنظـر اسـت؛ اول این کـه بازارها و گزینه های بیشـتری
برای سـرمایه گذاری بشناسـیم تا بتوانیم به اصل اول سـرمایه گذاری
یعنی چیدن سـبد متنوع و محدود کردن ریسـک عمل کنیم (وقتی
سـبد متنـوع اسـت ریـزش یا ضـرر در یک بازار ،توسـط سـایر گزینه
هـا خنثـی خواهـد شـد) .اصـل بعدی هـم محاسـبه و اعمـال میزان
سـود و ریسـک انتظاری هر گزینه سـرمایه گذاری و تعادل بخشـی
بـه نسـبت ریسـک بـه سـود اسـت .مـورد دوم شـاید نیاز به مشـاوره
هـم داشـته باشـد .بـرای این که ایـن دو اصل را رعایـت کنید ،برایتان
پیشنهاداتی داریم.

از طریق بورس ،وارد ابزارهای کاالیی شوید

بـرای متنـوع کـردن سـبد سـرمایه گـذاری تان ،یک پیشـنهاد دیگر هـم داریم .مثال اگر قرار اسـت طال بخریـد و در خانه با هزار
هـول و هـراس نگهـداری کنیـد ،سـهام گواهی سـپرده سـکه طلا بخرید .یااین که اگر اهل کشـاورزی هسـتید و از رونـد بازارها
سـر در مـی آوریـد ،گواهـی سـپرده زعفـران یـا زیـره بخریـد .مزیـت خرید ایـن اقالم در بـورس این اسـت که نیاز بـه نگهداری
در خانـه نـدارد و در انبارهـای بورسـی بـرای شـما بـا کارمـزد انـدک نگهـداری مـی شـود ،روند قیمت هـا و معاملات در بورس
شـفاف اسـت و نقدشـوندگی مناسـب اسـت .جدول کنار فهرسـت دارایی های کاالیی قابل معامله در بورس را نشـان می دهد:

تبلیغات اسالیسی

سراب یا واقعیت؟

زندگـی کـه در
سمیه محمدنیا حنایی
تبلیغـات رسـانهای به
روزنامه نگار
نمایـش میگذارنـد
یک زندگی اسالیسـی
اسـت .زندگـی کـه فقـط قسـمت هـای گزینش شـده
ای از زندگـی را بـه مخاطبـان نشـان مـی دهـد امـا
سـعی دارد تمـام آن بخـش هـا را بـه کل زندگـی
بـازی شـده سـرایت دهـد .در بیشـتر مواقـع خواسـت
گـروه تبلیـغ سـاز هـم بـه خوبـی عملیاتی می شـود و
مخاطـب فکـر مـی کنـد که تمـام زندگی افـراد حاضر
در تبلیـغ بـه همیـن خوبـی و شـادی اسـت و آن هـا
فقـط بخـش هایـی از ایـن خوشـبختی را مـی بیننـد.
مثلا در یـک تبلیـغ تشـک خـوش خواب شـما آقایی
را مـی بینیـد کـه در کمـال آرامـش و انـگار کـه روی
پـر قـو خوابیـده باشـد ،دراز کشـیده اسـت و به خواب
عمیقـی فـرو مـی رود.
یـا در بخشـی دیگـر از زندگـی نمایشـی شـما مـی
بینیـد کـه خانـواده ای در یـک خانـه الکچـری کـه
البتـه شـما فقـط آشـپزخانه آن را مـی بینیـد در حال
خـوردن صبحانـه و لبخنـد زدن بـه زندگـی هسـتند.
مـرد خانـواده چنان خوشـحال اسـت که انـگار خبری
از قسـط و قـرض کـه هیـچ ،خبری از سـرکاررفتن هم
نـدارد .خانـم خانـه نیز در آراسـته تریـن حالت ممکن
لقمـه نـان و پنیـری را آمـاده مـی کند و بـه بچههایی
کـه انـگار سـازگارترین بچـه هـای دنیـا هسـتند،
میدهـد .در ایـن زندگی اسالیسـی بـه راحتی و خیلی
زیرکانـه کاالهایـی بـرای فـروش تبلیـغ می شـود.
مخاطـب بـا دیـدن نمایـش سـعی مـی کند تـا جایی
کـه مـی شـود خـودش و زندگیـش را شـبیه آدم های
حاضـر در تبلیـغ کنـد .اولیـن و در دسـترس تریـن
عامـل همسـان پنـداری دقیقا همان کاالیی اسـت که
سـازندگان تیـزر تبلیغاتـی سـعی در معرفـی و فروش
آن را دارنـد .البتـه سـازندگان زیـرک بـرای ایـن که تا
مـی شـود احسـاس نیـاز کاذب را در افـراد تحریـک
کننـد ،عامـل خوشـبختی بازیگران تیـزر را همین کاال
اعلام مـی کننـد و بـرای خریـدش تـا پایـان تبلیـغ
یعنـی زمانـی کـه هنـوز تنـور احساسـات کاذب داغ
اسـت ،تخفیـف هـای خوبـی تعییـن می کننـد .اعالم
کدهـای دسـتوری بـرای سـفارش و خریـد آنالین نیز
آخریـن تیـر ترکـش سـازندگان تیـزر اسـت .ایـن در
حالـی اسـت کـه اگـر واقعیـت زندگـی افـراد را کامل
بـه نمایـش بگذارند  ،شـاید کمتر کسـی هـوس خرید
خـودرو ،یـا تعویـض مبلمـان و ...بـه سـرش بزنـد.
مثلا فکـر کنیـد خانـواده ای را بـه تصویر بکشـند که
بـرای خریـد یـک خـودرو بـرای مـرد خانـه در حـال
برنامهریـزی هسـتند .مـرد خانـه مجبـور اسـت بـرای
پـس هزینـه هـای خریـد خـودرو برآیـد ،دو
آن کـه از ِ
شـیفت و حتی سـه شـیفت کار کند .تازه این ابتدای
کار اسـت اگـر تبلیغـات منصفانـه باشـد بایـد مصایب
مالـی خانـواده بعـد از خریـد یـا تحویل خـودرو را نیز
بـه نمایـش بگـذارد .مثلا حـال فـردی را نشـان دهد
کـه بـا این همه فشـار کاری و اسـترس روانـی باالخره
خودرویـی را مـی خـرد امـا نیمـی از آن مزایایـی کـه
تبلیـغ مـی شـود نـدارد یـا ایـن کـه بخـش هایـی از
خـودرو بـدون آن کـه گفتـه شـود بـا عنـوان آپشـن
حـذف شـود! یـا مثال بـرای خریـد خودرویـی ثبت نام
کنـد امـا چیـز دیگـری تحویـل بگیـرد و هـزار و یـک
ماجـرای واقعـی از ایـن دسـت کـه در اسلایس هـای
تبلیغاتـی ناگفتـه باقـی مـی مانند.
واقعیـت ایـن اسـت که افـراد پای صفحه هـای نمایش
تلویزیـون بـه راحتـی گـول مـی خورند .آن هـا پس و
پیـش خریـد کاالهـا را نمـی بیننـد و در بیشـتر مواقع
نمـی خواهنـد کـه ببیننـد و آن چه در واقعیـت اتفاق
مـی افتـد نوعی سـرخوردگی از اشـتباه تجویز نسـخه
خوشـبختی بـرای زندگـی شـان اسـت .سـرخوردگی
کـه افـراد را در خریـد بیشـتر کاالهـای تبلیغـات ایـن
چنینـی حریـص تر مـی کند.

