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یادداشتها
در مسیر بادهای موافق  /مجید نعمت الهی
جبهه نجات آب  /محسن جاللپور
برنامه ریزی و الزامات ذهنی  /جعفر رودری
فرصت طالیی  / 95محمدرضا دهقانپور
خون تازه در رگ بخش خصوصی  /محمدرضا پور ابراهیمی
محوریت خلق مزیت  /سید مهدی طبیب زاده
آمایش آموزش عالی  /علیرضا شکیبایی
توازن در توسعه  /محمد حسنی
از پیراحمد آباد تا شیخ سرخه  /سینا خسروی
گزارش و گفت و گو:
گفت و گو با امام جمعه کرمان  /دخل و خرج آقا سید یحیی
گزارش  2 /برادر ؛ در برابر هم یا در کنار هم
گزارش  /نمایی متفاوت از ملک التجار ایران
گفت گو  /یک عمر تالش و آزادگی
گزارش  /شاید این قصه سرآید

برنامه ریزی و توسعه:
تحلیل  /از  95چه می خواهیم
مهدی آگاه  /کرمان پیشگام جهت گیری اقتصاد ایران
گفت و گو  /اولویت های توسعه اقتصادی استان
گفت و گو  /تحلیل سهم بخش ها در رشد اقتصادی کرمان
گفت و گو  /زمان بازگشت اقتصاد به مسیر درست
تحلیل  /نقد پایش محیط کسب و کار کرمان
میزگرد /نقش فراموش شده صاحبان فکر در توسعه کرمان
صنعت  ،معدن و تجارت:
گفت و گو  /تصویر صنایع کرمان در آئینه پایش
گفت و گو  /فراز و فرود توسعه صنعتی کرمان
گفت و گو  /آزاد سازی معدنی با رویاهای جدید
گفت و گو  /شبه دولتی ها میدان دار معدن استان
گفت و گو  /جایگاه کرمان در اطلس ملی فوالد
تحلیل  /تولید در کالس جهانی
گفت و گو  /موانع تولید رقابتی
تحلیل  /عملکرد تجارت خارجی کرمان

آب و کشاورزی:
گفت و گو  /خروجی سرشماری کشاورزی کرمان
گفت و گو  /رفع ابهام از واقعیت های آبی کرمان
گفت و گو  /بیم و امید سیاست گذاری های آب
بانک  ،بیمه و بورس:
گفت و گو  /فرار و قرار مالیاتی
گفت و گو  /کارنامه شبکه بانکی کرمان
گفت و گو  /بازار کم رونق بورس
تحلیل  /کارنامه صنعت بیمه کرمان

مسکن و عمران:
گفت و گو  /حساب و کتاب بودجه عمرانی استان کرمان
میزگرد /خواب سرمایه در بازار مسکن
میزگرد /چشم انداز بازگشت پیمانکاران
گردشگری:
گزارش  /وقایع اتفاقیه گردشگری
تحلیل  /گردشگری؛ تکیهگاه اقتصاد کرمان
گفت و گو  /اینانلو؛ پدر ساالر طبیعت
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