اقتصاد ایران در سال ۹۹

دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
خــرداد  ،۱۳۹۹شــماره ۱۶۰

پرونده اول

اقتصاد ایران در سال ۹۹
 /6بودجه ،نیازمند اجرای اصالحات ساختاری

 /8جبران نیازهای ارزی با تسهیل صادرات غیرنفتی
 /11افق اقتصاد در سال ۱۳۹۹

صاحب امتیاز:
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
مدیر مسئول:
دکتر شاپور محمدی
شورای سردبیری:
محمد ارباب افضلی (دبیر علمی) ،حمید زمانزاده،
مینا ساعتچی ،مریم همتی
هیئت تحریریه علمی:
ایلناز ابراهیمی ،سجاد ابراهیمی ،زهرا خوشنود ،وهاب قلیچ،
رامین مجاب

 /13دورنمای اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹

 /15بانک مرکزی و اقتصاد مقاومتی؛ گامهای ۱۳۹۹

 /18اینفوگرافیک :بازدهی بازارهای مالی در سال ۱۳۹۸
/19نقش بازارهای مختلف دارایی در حفظ ارزش ریال

 /22سیاست بهینٔه اقتصادی در مواجهه با کرونا
 /24اقتصاد  ۹۹در سایه کرونا

/27مؤلفههای اثرگذار در چشمانداز اقتصاد ۹۹
/30مدیریت فضای مالی دولت در ایران

/34جذابیت بازارهای مالی و رونق تولید در سال 1399
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محمد ولیپور پاشا ،مهدی هادیان
هیئت تحریریه خبری:
علی احمد قاسمی ،مهدی رهبر ،پوریا صادقی ،مهدی فوقی ،ساناز
کالهدوز ،هادی مومنی
مدیر داخلی:
بیتا فرشچیان
ویراستار:
کتایون امیراحمدی
طراحی جلد ،عکاسی ،صفحهآرایی و اینفوگرافی:
روحاله مهدویفر
تهیه شده در:
روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی
آدرس :تهران ،میدان آرژانتین ،بزرگراه آفریقا ،روبروی پارکسوار بیهقی ،شماره
 ،10طبقه دوم
ک د پستی1514947111 :
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پرونده دوم

چشمانداز بازار مالی
/37چشمانداز دو وجهی بازار ارز در سال ۱۳۹۹

/40امید به رونق بازار مسکن در تابستان ۱۳۹۹
/۴۳افق بازار سرمایه در سال ۱۳۹۹

 /45طال ،دارایی امن در بحران اقتصادی کرونا

 /47بررسی مؤلفههای مؤثر در بازار مستغالت مسکونی ایران در سال

۱۳۹۹

/51چشمانداز بازار سرمایه در سال ۱۳۹۹

/۵۴اینفوگرافیک :چشمانداز بازارهای مالی

/55مدیریت بازار ارز در سایٔه نقشآفرینی بانک مرکزی
/57آیندٔه دنیای رمزارزها

/60مشوقهای تأمین و فروش در بازار خودرو در سال ۱۳۹۹
/62صنعت خودروی کشور و راهکار برونرفت از تنگناها

