فهرست مطالب
شماره صفحه

عنوان
یادداشتها

صاحب امتیاز و مدیرمسئول :مجید نعمت الهی
دبیرشورای سیاستگذاری :محمدرضا دهقانپور
مدیراداری و روابط عمومی :مرجان ضیایی
مدیر اجرایی :مهدی نعمت الهی
مدیرهنری :اعظم حاکمی
دبیر تحریریه :راضیه ابوالحسنی
پرونده :محمدرضا دهقانپور
 )1برنامهریزی و توسعه
 )2آب و انرژی
صنعت و معدن :مهدی نعمت الهی
تجارت :معصومه سعید
بانک ،بیمه و بورس :مجید نعمت الهی
مسکن و عمران :عماد محسنی
گردشگری :بهاره محسنی
اصناف و بازار :احسان امینزاده
تاریخ و اقتصاد :محمدعلی گالبزاده
عکس :محمدهادی جاللپور
همکاران :وحید قرایی ،محسنمنوچهری ،سیناخسروی،
محمدجهانشاهی ،مسعود باژیان ،مونا کنعانیان ،حسین
تقیزاده،الله خواجویی ،طاهره مهرابپناه
توزیع :سیدرضا شجاعی
آدرس :بلوار جمهوری اسالمی -نبش کوچه شماره یک-
مجتمع تجاری ایمان -طبقه اول -واحد 3
تلفن 034-32474271-2 :نمابر32478181 :

آرمان های نو شدن  /مجید نعمت الهی
فصل مشترک «اتاق» و «اقتصاد کرمان»  /محسن جاللپور
قضاوت تاریخ از عملکرد کارشناسان و دانشگاهیان  /محمدرضا دهقانپور
در ضرورت تخصص گرایی در مطبوعات محلی  /عباس تقی زاده
رسانه هایی برای فردای بهتر  /وحید قرایی
بخش خصوصی پر و بال می گشاید  /حسین تقی زاده
گزارش تصویری
برنامه ریزی و توسعه
گزارش  /کارنامه یک ساله اقتصادی آقای استاندار
گفتگو با نایب رییس اتاق بازرگانی ایران  /تدوین برنامه ششم با نگاه بخش خصوصی
گفت و گو با سید مهدی طبیب زاده  /توسعه استان از منظر اقتصاد مقاومتی
گفتگو  /تحلیلی جامع از « نظریه پایه توسعه »
گزارش /سال گفت و گو
بررسی رابطه آموزش و توسعه اقتصادی در گفتگو با دکتر علیرضا شکیبایی
گفت و گو با مهدی ایرانی کرمانی /تحلیلی از مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی
تحلیل /سرمایه اجتماعی و نقش آن در توسعه اقتصادی
گزارش  /روزنه نا گشوده

آب و انرژی
گفت گو  /بررسی مسائل « اقتصاد آب » در استان کرمان
گفت وگو  /مولفه های حکمرانی موثر آب
گفت و گو  /تدوین طرح جامع انرژی استان
تحلیل  /انرژی استان کرمان در آینه آمار
صنعت ،معدن و تجارت
گفت و گو  /رونمایی از سند توسعه صنعتی و معدنی کرمان
تحلیلی بر ظرفیت های توسعه ای معدن  /گفت و گو با عبدالرضا تحسینی
بررسی شرایط صنعت فوالد  /گفت و گو با مهندس علی عباسلو
گزارش  /فصل تعامل
گزارش  / 1بررسی روند تجارت خارجی استان کرمان
تحلیل  /سرانه یارانه  750تومانی
گفت و گو  /فراز و فرود عرضه و تقاضا
بانک،بیمه و بورس
گزارش  /عملکرد شبکه بانکی استان کرمان
تحلیل  /نقش نظام بانکی در رشد اقتصادی استان کرمان
گزارش  /روز شمار یک تخلف بزرگ
گفت و گو  /بازار سرمایه در سایه ریسک گریزی کرمانی ها
تحلیل  /عملکرد صنعت بیمه استان کرمان در سال 93
مسکن و عمران
گفت و گو با مهندس مهران عالم زاده /تحلیل بازار مسکن
گزارش  /افق مبهم مسکن 94
گفت و گو  /یک سوم کرمانی ها در حسرت سرپناه
یادداشت  /آشفته بازار مسکن در انتظار تدبیر
گزارش ُ /مهر بالتکلیفی بر پرونده مسکن مِهر

اولین و پرمخاطبترین رسانه
اقتصادی استان کرمان

سالنوراهبهمههماستانیاهوهموطنان
ع ززیتبریکمیگویدوسالیرپبارربای
هم گانآرزومیکند

گردشگری
گفتگو  /در مسیر توسعه گردشگری
گفت و گو  /گردشگری کرمان ،برنامه می خواهد
گزارش  /اقلیم آسایش گردشگری
گزارش  /گزارشی از بوم کلبه روستای ده سیف شهداد
تحلیل  /بازیگر جدید اقتصاد ایران کیست؟
تاریخ و اقتصاد
داستان کوچ بومیان مس سرچشمه

«اقتصاد کرمان» را آنالین بخوانید
www.eghtesadkerman.ir
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