حامی
کاالی ایرانی

اقتصاد زاینده ،اقتصاد مقاومتی و دانشبنیان است
معاون اول رئیس جمهور در آئین تجلیل از پژوهشگران و فناوران
برگزیده کشــوری بیان کرد :اقتصادی میتواند زاینده باشد که
متکی به اقتصاد مقاومتی است ،اقتصاد ما وقتی میتواند مقاومت
نشان دهد که دانشبنیان باشد.
به گــزارش اقتصــاد ســرآمد ،نوزدهمین جشــنواره تجلیل از
پژوهشــگران و فناوران برگزیده کشور ،در ســالن اجالس سران
کشــورهای اســامی با حضور اســحاق جهانگیری ،معاون اول
رئیسجمهور ،ســورنا ســتاری ،معاون علمی و فنــاوری رئیس
جمهور ،منصور غالمی ،وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری ،حســن
قاضیزاده هاشــمی ،وزیر بهداشــت ،درمان و آموزش پزشکی و
جمعی از رؤسای دانشگاهها و پژوهشگران کشور برگزار شد.

روزنامه صبح ایران
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جهانگیری ،معــاون اول رئیسجمهور ،در جمع پژوهشــگران و
فناوران کشور با بیان اینکه اگر در این جمع از فضیلت علم ،دانش
و فناوری صحبت کنیم ،تکرار مباحثی اســت که این جمع آنها
را میدانند ،اظهار کرد :توســعه علمی یکی از عرصههای اساسی
توسعه پایدار و توســعه همه جانبه کشــور بوده و همواره نقطه
امید تاریخی در کشــور اســت که از آغاز مواجهه با دنیای جدید
توانستهایم به سطحی از آن دست پیدا کنیم تا مردم ما از شرایط
مناسب با ظرفیتهای کشور برخوردار باشند.
وی ادامه داد :از دو سده گذشته در کشور هیچ اقدام اصالحگرانه
و توسعهای انجام نشده و کارها بدون نگاه به توسعه علمی و توجه
ادامه در صفحه 3
به پژوهش بوده است.

اظهار امیدواری شافعی:

تئوری بیزاری از باخت

فروش وپيش فروش امروز 26آذر ماه

شرايط فروش آذر
ماه محصوالت ایران
خودرو
24

وزیر جدید اقتصادفردی باشدکه جسارت
تصمیمهای سخت برای اصالح وضعیت
اقتصاد را داشته باشد

من یک اسکناس  ٢٠دالری دارم .آن را به هر قیمتی که بخواهید به شما
میفروشم.فقطدقتکنیدهرمبلغیرابگوییدبایدپرداختکنید
پیشنهادها از یک دالر شروع میشود و با گام های یک دالری باال می رود،
ولی نکتهای كه وجود دارد این است که افراد دیگر هم میتوانند روی این
اسکناس ٢٠دالریپیشنهادقیمتدهندواگرکسیتوانستقیمتباالتری
از شما پیشنهاد داده و شما را شکست دهد شــما همچنان باید به اندازه
پیشنهاد آخرتان به من پول بدهید و در ازای آن چیزی دریافت نخواهید
کرد !..افراد در ابتدا از اینکه میتوانند یک اسکناس بیست دالری را ۲یا ۵یا
 ۱۰دالر بخرند هیجا ن زده میشوند،پول مفت است ،ولی در قیمتهای۱۷
و ۱۸دالریکجنگتمامعیاربینپیشنهادهایدونفرکهمیفهمندممکن
است در انتها مجبور شوند پول خیلی زیادی را برای هیچ پرداخت کنند در
میگیرد.آنهابرایآنکهنبازندپشتسرهمپیشنهادهایباالتریمیدهند.
ناگهان یکی برای یک اسکناس ۲۰دالری ۲۱دالر پیشنهاد میدهد که در
حقیقت منطقي است چون در این قیمت برنده  ۱دالر میبازد (با احتساب
بیست دالری که در یافت میکند) در حالی که بازنده ۲۰دالر خواهد باخت.
از اینجا همه چیز باال میگیرد .جنگ برای برد تبدیل میشود به جنگ برای
کمتر باختن ،و باعث میشود تا پیشنهادها برای یک اسکناس  ۲۰دالری
به طور کاذب باال برود .استاد  ٣٤ساله مدیریت دانشگاه وارتون آدام گرنت
( )Adam Grantکه در جلسات مشاوره از این بازی استفاده میکند
میگوید که یک افســر ارتش یک بار حدود  ۵۰۰دالر برای یک اسکناس
 ۲۰دالری پرداخت .اســتاد مدرسه کســب و کار هاروارد مکس بیزرمن
( )Max Bazermanادعا میکند که حدود ۱۷۰۰۰دالر از به مزایده
گذاشتن یک اسکناس  ۲۰دالری بین دانشجویانش بدست آورده است و
حداقل یک دانشجو بوده است که  ۲۰۴دالر برای یک اسکناس  ۲۰دالری
پرداخت کرده است .طبق دانسته های روانشناسان ،افراد بیشتر از آنکه
از بردن لذت ببرند از باختن متنفرند .به این نکته «بیزاری از باخت» گفته
میشود که یکی از عوامل اصلی ضرر در بورس و سایر بازارهای مالی است.
شما هنگامی که در یک معامله سود می کنید به سرعت پوزیشن خود را می
بندید و به آن اجازه رشد بیشتر نمیدهید و برعکس وقتی در ضرر هستید به
آناجازهرشدوبزرگشدنمیدهیدچونناخوداگاهذهنشماازضررمتنفر
است و البته همین بیزاری از باخت عامل اصلی حباب قیمتی نیز هست.
واکنش فروشندگان و خریداران در دوره ی رکود نیز با همین آزمون قابل
توصیفاست.

تصمیمهای
سختوزیر
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داخلیسازیپرههای
توربینهاینیروگاهی
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