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مروری بر وضعیت اقتصاد و بازارها
در سال جاری و چشم انداز سال آینده
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تیترها
t i t l e s

دخل و خرج جنگ
اب کــــروان

ممنون ،همین قدر
بزنین کایف است!

خریدآنالین
در روزهای کروانیی

این روزها مریب
ورزش ابش

عیدانههای
متفاوت

تخلیهانرژیموتورهای
محرکرشدبورس

بررسیهزینه
روشهایمقابله
با ویروس کووید19

نگاهی به خودروهای کم
اشتهای بازار ایران که البته
چندان هم ارزان نیستند

استارتآپهاییکهمایحتاج
روزمره شما را آنالین فراهم
میکنند

توصیه های الزم و
هزینههای ورود به
حرفهای سالمت محور

بررسیهزینههایتولید
چندمحصول جذاب
و دست ساز

بررسی ۴عامل موثر بر رشد
بورس و ادامه اثر آن ها بر
شاخصکل
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یادداشت
n o t e

تدابیراقتصادیخانوارهابرایپساکرونا
دخـل و خـرج خانوارها در انتهای سـال با
مهدی حسنزاده
شـوک سـنگین کرونا مواجه شـد .به ویژه
روزنامهنگار
اصناف و شـاغالن در مشـاغل آزاد و افراد
دارای مشـاغل غیرثابت ،با شـوک سنگین
رکـود مواجـه شـدند .آن هـم دقیقا در ایامـی که اصناف بیشـترین فروش و

حداکثـر رونـق را بایـد تجربه مـی کردند .در چنین شـرایطی رعایت الزامات
بهداشـتی از جملـه خـارج نشـدن از منـازل ایجـاب مـی کنـد کـه خانوارها
در نحـوه تصمیمـات دخـل و خرجـی خـود تغییراتـی دهنـد .رواج معامالت
آنالیـن و خریدهـای آنالیـن ،یکـی از مهـم تریـن تغییـرات در ایـن زمینـه
اسـت .افـزون بـر ایـن ،خانوارهـای دارای درآمـد ثابت و افرادی که از شـوک

فعلـی زیـان خاصـی ندیـده انـد ،هـم بایـد تغییراتـی را بـرای دخـل و خرج
خـود ارائـه دهنـد .از جملـه پـس انداز بـرای دوران پسـاکرونا .اگرچـه کرونا
موجـب کاهـش تقاضـای خرید بـرای مصارفـی از جمله تفریح ،گردشـگری
و رسـتوران شـده اسـت ،امـا بایـد انتظـار داشـت کـه در دوران پسـا کرونـا،
تقاضای انباشـت شـده و موقتا لغو شـده به چرخه بازگردد و تقاضای سـفر

و تفریـح در انتهـای بهـار و تابسـتان ،بیش از دوره مشـابه سـال های قبلش
باشـد .ایـن انبـوه تقاضـا مـی توانـد با جهـش قیمتی همـراه باشـد و انتظار
مـی رود نـرخ بلیـت هواپیمـا ،قطـار و کرایـه هتـل هـا و نـرخ رسـتوران هـا
افزایـش معنـاداری یابـد .بنابرایـن خانوارهـا ازهـم اکنـون برای پـس انداز و
خریـد خدمـات گردشـگری و سـفر در آن زمـان بایـد تدبیری بیندیشـند.

