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3 معاون راهداري اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان كرمان گفت: موثرترين شرايط براي حمل و نقل ، داشتن يك رويه سالم راه 
همراه با نصب عالئم ايمني الزم بوده تا بتوان با خيالي آسوده تردد كرد و از جمله اهدافي كه اين اداره كل براي دستيابي به آن تالش مي 
كند مطالعه و فراهم نمودن طرح هاي الزم براي انجام و اجراي روكش آسفالت مناسب و اقتصادي بودن آن است. وي تصريح كرد: از اين رو 
به منظور تسهيل در امر تردد و افزايش ايمني محورها اجراي ۱۶۴ كيلومتر عمليات درزگيري، لكه گيري و روكش آسفالت عملياتي شده 
كه از اين مقدار ۸۹ كيلومتر روكش آسفالت حفاظتي و تقويتي و ۷۵ كيلومتر درزگيري است. وی افزود: عمليات روكش تقويتي در سطح 

اكثرمحورهاي اصلي استان از جمله سيرجان - شهربابك ۲۳ كيلومتر،  بردسير- سيرجان ۷ كيلومتر، كيلومتر اجرا شد.

خبــر بهسازی و روكش آسفالت در جاده سیرجان - شهربابک
باشگاه خبرنگاران:  كارشناس مركز پيش بينی اداره كل هواشناسی استان كرمان گفت:  
از روز چهارشنبه وزش باد نسبتا شديد به همراه گردو خاک بصورت لحظه ای در مناطق 
شرقی و بارش پراكنده باران در برخی مناطق استان پيش بينی می شود. سالجقه با اعالم 
اينكه بارش باران از روز چهارشنبه از مناطق غرب و شمال غرب شروع می شود و روز جمعه 
در بيشتر مناطق استان شاهد بارش باران خواهيم بود بيان كرد:كشاورزان نسبت به جمع 

آوری محصوالت خود اقدام كنند تا متضرر نشوند.      

بارش باران و
 هشدار به

 کشاورزان 

 اطراف سيرجان، كوه ها و صخره ها و مناطق خوش آب و هوا و 
با ارزشی دارد كه به دست بشر تخريب و گاهی نابود می شوند. 
معادن عظيم و كميابی در برخی مناطق است كه اگر نظارت 
نشود، آسيب هايی به محيط زيست آن منطقه وارد می  كند كه 
شايد هيچ گاه قابل جبران نباشند و اطراف اين معادن پس از 
گذشت زمانی تبديل به بيابان هايی خشك و بی آب می گردند.

منطقه چهارگنبد در ضلع شرقی سيرجان و در محدوده ای در 
بافت و بردسير واقع گرديده است  بين شهرهای سيرجان و 
مردم اين منطقه اعتقاد دارند كه وجه تسميه چهارگنبد به اين 
جهت است كه دارای آب و هوا و مناطق كوهستانی بكر است. 
اين منطقه با زمستان های پر برف و تابستان های خنك يكی 
از مناطق ييالقی خوش آب هوای سيرجان محسوب می گردد. 

باید به زندگی و معیشت مردم  این منطقه اقدام شود
اين در حاليست كه دهستان چهارگنبد، هنوز اكثر روستاهای 
آن، فاقد آب آشاميدنی بهداشتی و سالم هستند و هنوز از آب 
چشمه و قنات استفاده می كنند. روستاهايی مثل زرگر سفلی 
و عليا و روستای خاكی و ... جاده ی آن هم به بركت وجود 
اين منطقه  معادن، تخريب گرديده و هيچ مركز درمانی در 
نيست. بايد برای زندگی و معيشت مردم در اين منطقه اقدامی 
صورت گيرد. منبع درآمدی كه از طريق كشاورزی و دامداری 
با  اما  ايجاد گردد.  اوليه  امكانات رفاهی  ادامه دار شود و  بود 
وجود اين معدن در جوار محل زندگی مردم، روز به روز مردم 
تر می شوند چون مرتع و آب آن ها در حال تخريب  محروم 

است و مجبور به ترک آنجا هستند.
مسوولین مربوطه حاضر به بازدید از منطقه نیستند 

توسط شركت های  تخته گنبد  است معدن مس  چند سالی 
حال  در  اكنون  و  گرفته  شكل  منطقه  اين  در  مس  فرآوری 
حفاری و تخريب كوه های اطراف اين منطقه خوش آب و هوا 
است.يكی  اهالی چنين می گويد: »چند ماه پيش بود كه چند 
نفر با لباس يونيفرم نگهبانان معدن به اين محل آمدند و از 
قنوات اطراف معدن بازديد كردند كه در همين زمان مالكين 
معدن مدعی دريافت ۱۴۷ هكتار زمين ديگر از منابع طبيعی 

شدند. 
 رييس منابع طبيعی و آب منطقه ای سيرجان منكر واگذاری 
اراضی فوق شدند اما همچنان حاضر به بازديد و تعيين حريم 
گرفته  قرار  تعرض  مورد  سارهای  چشمه  و  قنوات  و  اراضی 
نيستند. اما چرا  اين اداره نظارتی بر تصرفات و تخريب های 
چند سال اخير نداشته و به اعتراض اهالی توجهی نمی كند. 
در حالی كه بعد از تثبيت معدن و اتمام پروژه اكتشافی، در 
راستای جلوگيری از تخريب منابع و سرمايه های ملی، دولت 
اقدام به آزادسازی زمين های مازاد بر نياز معدن می نمايد در 
از  سوال  اين  موقع  هر  و  است  برعكس  اينجا،  در  كه  حالی 

مسووالن معدن پرسيده شد به ما گفتند كه اين اراضی را برای 
امور توريستی و پروژه های ساخت و ساز مسكونی به مالكيت 

خود درخواهيم  آورد.
از اداره آب  از اهالی منطقه می گويد: »سوال من  يكی ديگر 
منطقه ای اين است كه چگونه برداشت آب برای مردم بومی 
و عشاير منطقه جرم محسوب می شود اما معدن فوق فراتر از 
اين مجوز برداشت آب از سد معروف به سد سلطان حسينی را 
نيز دارا می باشد، در حالی كه مردم منطقه حق برداشت از اين 
آب را ندارند در اين وضعيت خشكسالی بايد از محصوالت و 
درختان خود با قدمتی نزديك به يك قرن بگذرند. هر چند كه 
بارها ديده شده كه اين معدن با احداث سدهای مختلف اقدام 
به ذخيره سازی آب های جاری كه در ساليان گذشته اين آب ها 
در فصل پاييز و زمستان برای تامين آب چشمه و قنات پايين 
چشمه های  چاه هاآب  ايجاد  با  حتا  و  كردند  می شده،  دست 
طبيعی منطقه را خشكانده و كسی نظارت بر كار آن ها ندارد.«

از مسوولین درخواست کمک داریم
مسوولين  سوی  از  كه  »چون  می گويند  چهارگنبد  اهالی 
سيرجان هيچ پاسخی و بازخوردی نديديم، نامه ای به شورای 
تامين استان و بازرس استانداری نوشتيم و منتظر پاسخ آن ها 
هستيم. در حالی كه ادارات زيربط می بايست به گزارش اهالی 

چهارگنبد  توجه كنند.«

در اين حال از اداره جهاد كشاورزی اين توقع می رود كه با 
با حفظ حريم اراضی  اقتصاد مقاومتی، مكلف  توجه به اصل 
كشاورزی و احقاق حق كشاورزان باشد، تا از تجاوز معدن به 
حريم آنان جلوگيری و موجبات مهاجرت معكوس به منطقه را 
فراهم آورد و باعث توسعه اقتصاد كشور بر پايه كشاورزی شود.

قنوات و چشمه سارها،  متولی  به عنوان  اداره آب منطقه ای 
باشد و  تامين آب و حريم كمی و كيفی آن ها  حافظ منابع 
ايجاد سد و  و  زيرزمينی  و  برداشت آب های جاری  از ميزان 

رسوبگيری جلوگيری به عمل آيد.
 اداره محيط زيست بايد ارزيابی از ميزان خسارات وارده در اين 
منطقه برآورد كنند چرا كه چگونه ممكن است بخار اسيدی 
كه روزانه در معدن  فوق وارد هوا می شود يا به خاک تزريق 

می گردد تاثيری بر تخريب محيط زيست نداشته باشد.
مسوولين اداره راه و ترابری بايد بر ايجاد سد آبگير و رسوبگير 
داشته  نظارت  چهارگنبد  به  سيرجان  اصلی  جاده  حريم  در 
از  حاصل  سيل  ايجاد  اثر  در  آن ها  پيشگيرانه ی  اقدامات  و 
بارش های فصلی و افزايش آب سدهای باال دست را بررسی 
اقدامات  معدن  در گسترش سد  برنامه و  از  آيا  نموده اند و 
رسوبگير از جنوب به شمال جاده  كه با دخالت بوميان متوقف 

گرديده اطالع دارند؟
تمهيداتی  كه  می رود  انتظار  انتظامی  نيروی  از  نهايت  در  و 

بينديشد كه نگهبان خصوصی يك معدن خصوصی به خود 
اين اجازه را ندهد كه باعث رعب و وحشت اهالی و بوميان 
از پيش به منابع   گردد كه بستر مناسبی برای تعرض بيش 

ملی و اراضی را فراهم كنند.«
اقدامات  كه  شديم  جويا  منطقه  دهيار  از  را  موضوع  اين 
پيشگيرانه وی در اين رابطه چه بوده است؟ جهانشاهی با ارايه 
نكته  اين  بر  بر موضوعات ذكر شده،  مبنی  شكايت نامه هايی 
اشاره كرد كه ما هم پيگير اين قضيه هستيم اما تاكنون نتيجه 

مطلوب حاصل نشده است اما همچنان پيگير هستيم.
ما تایع قوانین هستیم

اما در ادامه با رييس منابع طبيعی گفتگو كرديم. ميرشاهی 
چنين اظهار داشت: »ای كاش كه گزارشی راجع به كل معادن 
سيرجان تهيه می كرديد. در هر صورت منابع طبيعی چاره ای 
ندارد و ما تابع قوانين هستيم و بايد بر اساس قوانينی كه وجود 
دارد عمل كنيم. مجوزهايی كه داده می شود قانونی هستند و 

كار غير قانونی اينجا اتفاق نيافتاده است.«
كه  است  اين  اهالی  ادعای  كه  سوال  اين  به  پاسخ  در  وی 
صاحبان معدن در رابطه با اراضی مازاد بر معدن  كه آن را 
به عنوان ساخت و ساز مسكونی و منطقه توريستی، استفاده 
خواهند كرد، گفت: »نه واگذاری هايی كه صورت گرفته، در 
حالی كه واگذاری هم نيست، بلكه پروانه بهره برداری هست، 

در محدوده ی فعاليت های معدنی شان بوده و برداشت مصالح 
و سد باطله ای كه برای تخريب سازی در اختيارشان قرار داديم 
قانونی ست اما هيچ مجوز ساخت و سازی به كسی داده نشده.«

ميرشاهی در رابطه با ادعای ديگر اهالی كه صاحبان معدن، 
آب سد را به معدن منتقل كردند و اهالی اجازه استفاده از آن 
آب را ندارند، گفت: »در حالی كه مديريت آب به عهده منابع 
آب شهرستان هست، اما مجوز احداث سد از جانب ما بوده در 
حالی كه اجازه بهره برداری را امور آب داده داده است، اهالی 

اجازه استفاده از اين آب را ندارند. 
قنوات  آب  اين سد  بستن  با  كه  اين سوال  به  پاسخ  در  وی 
خشك شده، گفت: »بايد اهالی اين موضوع را ثابت كنند. اين 
سد تنها باعث كاهش سرعت آب شده و جلوی روان آب ها و 
سيالبی شدن آب را گرفته و گرنه آب را ذخيره نكردند و آب 

حركت می كند و پايين رودخانه هميشه جمع می شود.«
رييس اداره منابع طبيعی در پاسخ به اين سوال كه آخرين 
منطقه ی  و  گنبد  تخت  معدن مس  از  طبيعی  منابع  بازديد 
چهارگنبد به چه زمانی برمی گردد گفت: »اداره منابع طبيعی 
بر اساس مجوزهای  اين معادن و  از  بازديدهای مستمر دارد 
صادر شده معدن كاری صورت گرفته  و تصرف اراضی ملی 
در آن جا صورت نگرفته است و بنا به درخواست اهالی، بازديد 

مجدد حتما خواهيم داشت.«

گزارشی از خوش آب و هواترین منطقه شرق سیرجان؛ 

زیبایی ها و زخم های چهارگنبد 
      لیال گلزاری

جشنواره  سیزدهمین  مهرماه،   28 دوشنبه  روز 
کارآفرینان برتر استان کرمان برگزار و از شش کارآفرین 
برتر استان در بخش های صنعت، خدمات و کشاورزی 
تجلیل شد. که از مهندس محمدرضا اسالملو مدیرعامل 
اتحادیه شرکت های تعاونی تولید  سیرجان، به عنوان 
کارآفرین برتر در بخش کشاورزی تجلیل به عمل آمد. 
کار،  مدیرکل  اسماعیلی  رضا  مراسم   این  حاشیه  در 
تعاون و رفاه اجتماعی استان کرمان با اشاره به شرکت 
112 نفر در رقابت سیزدهمین جشنواره کارآفرینی برتر 
استان کرمان عنوان کرد: با ارزیابی صورت گرفته، 6 
نفر به عنوان کارآفرین برتر استانی انتخاب شدند که 
سه نفر در بخش صنعت، دو نفر در بخش خدمات و یک 
نفر در بخش کشاورزی مورد تجلیل قرار گرفتند. وی 
ادامه داد: طی دوره های گذشته جشنواره کارآفرینان 
برتر استان، 140 نفر کارآفرین برتر انتخاب شدند و 9 
کارآفرین برتر در سطح ملی داشته ایم. مدیرکل تعاون، 
از  حمایت  لزوم  کرمان  استان  اجتماعی  رفاه  و  کار 
کارآفرینان را بیان کرد و افزود: در قانون هیچ حمایت 
رسمی از کارآفرین برتر نداریم و همه به عشق تولید و 

عالقه به میهن و خدمت پا به عرصه گذاشته اند.

 اتحاديه شركت های تعاونی توليد سيرجان در سال ۱۳۸0 
 ۲۲ فعاليت  روند  در  تسريع  و  مناسب  سازی  بستر  جهت 
با  اكنون  هم  و  گرديد  تشكيل  عضو  توليد  تعاونی  شركت 
اشتغال ۷۵ نيروی انسانی از سطح ليسانس تا مقطع دكترا در 
بخش های مختلف اتحاديه و شبكه تحت پوشش و با پراكنش 
تحت  را  شهرستان  باغات  درصد  شصت  از  بيش  مناسب 
پوشش خود قرار داده است كه به حول و قوه الهی و در سايه 
توجهات ولی عصر و با حمايت مسئولين و تالش و همدلی 
اعضاء محترم، هيئت مديره، پرسنل و كليه تعاونی های عضو 
و همچنين همكاری صميمانه كشاورزان عزيز، سعی نموده 
است گام های مؤثری در خصوص علمی و فنی نمودن بخش 
كشاورزی بردارد به نحوی كه كسب ۵ عنوان نمونه استانی، 
۴ عنوان نمونه كشوری، كسب عنوان نمونه كارآفرين برتر 
افتتاح  و  سال ۱۳۹۹  استانی  برتر  كارآفرين  و  سال ۱۳۹۶ 
چهار مركز خدمات كشاورزی غيردولتی در سال ۱۳۹۹ را 

در كارنامه خود دارد.
 واحد فنی:

* بررسی عملكرد سموم و كودهای جديد در باغات و مزارع 
شهرستان 

* ترويج استفاده از كودهای آلی ارگانيك و زيستی به جای 
مصرف كودهای شيميايی

كلينيك  و  شناسی  خاک  آزمايشگاه  واحد  يك  تأسيس   *
 ۱۷00 آناليز  و  تجزيه  و  نماتد  آزمايشگاه  و  گياه پزشكی 
نمونه خاک، آب و برگ و ارائه توصيه های فنی الزم توسط 

آزمايشگاه و كلينيك مذكور به متقاضيان
* احداث يك واحد گلخانه ۳000 متری و ايجاد بستر مناسب 
جهت فعاليت فارغ التحصيالن كشاورزی در شهرک گلخانه ای 

پرديس
در  چوبخوار  پروانه  آفت  با  شيميايی  غير  مبارزات  انجام   *

سطح ۷000 هكتار
* رديابی و مبارزه با كرم خراط گردو در مناطق هم مرز با 

شهرستان های آلوده در سطح ۲00 هكتار
* ارسال پيامك های علمی و فنی به كشاورزان بصورت روزانه
* برگزاری مستمر همايش ها و كالس های آموزشی و ترويجی

* تهيه و توزيع بروشورهای علمی و فنی در خصوص مطالب 
روز كشاورزی طی ارتباط نزديك با مؤسسات تحقيقاتی

* تبليغ، ترويج و  اجرای سيستم های آبياری تحت فشار
* ايجاد پست قرنطينه نباتی جهت جلوگيری از ورود نهال 
آلوده به شهرستان سيرجان با همكاری مديريت محترم جهاد 

كشاورزی
* پيگيری جهت كاشت ۳۵0 هكتار گل محمدی با همكاری 

مديريت جهاد كشاورزی
* انتشار ادواری كتابچه فنی پسته در قالب سالنامه

ايجاد فضای سبز شركت های جهان فوالد و  انجام طرح   *
مس تخت گنبد

* احداث كارخانه خوراک دام به ظرفيت ۴ تن در ساعت
* ارائه مشاوره به كشاورزان مراجعه كننده به دفتر كلينيك 
گياه پزشكی به تعداد ۵000 نفر در سال و بازديد از باغات و 

ارائه توصيه های فنی در سطح ۷000 هكتار
* آناليز كودها و بررسی اثر آنها در باغات به صورت طرح های 
تعدد  به  توجه  با  كودها  انتخاب  و  خريد  از  قبل  پايلوت 

كارخانجات توليد كننده كودها
بين  شده  توزيع  كودهای  و  كش ها  حشره  اثر  بررسی   *

كشاورزان
* پيگيری و اجرای طرح سيماب )سيستم مرجع آموزش 
با ۳0  را  پسته  باغ  از ۳000 هكتار  بيش  بهره وری( كه  و 
نفر كارشناس و ۱۱ نفر راننده به صورت يكپارچه مديريت 

می نمايد.
در  دولتی  غير  كشاورزی  خدمات  مركز  چهار  افتتاح   *
خصوص انجام امور اداری، اجرايی، فنی و مشاوره ای. مركز 
خدمات امور اراضی، صدور مجوز و پروانه واحدهای توليدی و 
خدماتی بخش كشاورزی و امور مرتبط. مركز خدمات توسعه 
علوم و فنون كاربردی. مركز خدمات توان افزايی و مهارت 

آموزی كشاورزی و منابع طبيعی در راستای اهداف اتحاديه.
 واحد نظارت:

* تسويه حساب كاالهای يارانه ای شركت های عضو و نظارت 
با هماهنگی نظام های بهره برداری و شركت  آنها  بر توزيع 

خدمات حمايتی
* انجام حسابداری متمركز و مكانيزه شركت های عضو

با  عضو  شركت های  عمومی  مجامع  برگزاری  پيگيری   *
همكاری و هماهنگی نظام های بهره برداری

هماهنگی  و  همكاری  با  عامل  مديران  امور  پيگيری   *
نظام های بهره برداری

* پيگيری حل مشكالت حقوقی تعاونی های توليد عضو
واحد خدمات بیمه ای و رفاهی:

بيمه ای  پوشش  و  كشاورزی  محصوالت  بيمه  كارگزاری   *
باغات پسته

* كارگزاری بيمه اجتماعی روستاييان و عشاير

* برگزاری جشن شكرانه پوشش ۹۵درصد مشمولين بيمه 
اجتماعی روستائيان و عشاير با همكاری صندوق روستاييان 

و عشاير استان كرمان
تعداد  به  مربوطه  سايت  در  كشاورزان  اطالعات  ثبت   *
مديريت  تاكيد  و  موضوع  اهميت  به  توجه  با  نفر   ۱0000

محترم جهاد كشاورزی
با همكاری شركتهای تعاونی  انجام طرح راستی آزمايی   *

توليد تحت پوشش
* برگزاری مراسم مذهبی

* اجرای برنامه های ورزشی در رشته های شنا، تنيس روی 

ميز، فوتسال، كوهنوردی و ... 
* انجام بيمه تكميل درمان كليه مديران عامل و كارشناسان 
متقاضی و خانواده هايشان و وصول مطالبات آن ها از بيمه و 

تحويل به آن ها  
* طراحی و ايجاد سايت اتحاديه به همراه اخبار و مطالب 
به روز برای افزايش آگاهی كشاورزان و ارائه توانمندی های 

مجموعه
بهره  بردار در سامانه شناسه  بهره  نفر  نام ۱۲۴00  ثبت   *

برداران بخش كشاورزی
* انجام راستی آزمايی بهره برداران بخش كشاورزی به تعداد 

۸۷00 نفر توسط تعاونی های توليد تحت پوشش
* تجهيز سالن كنفرانس

* احداث و تجهيز ساختمان نمازخانه
* ثبت نام  همكاران واجد شرايط در طرح مسكن مهر و 

ساخت و تحويل ۲۴ واحد.
* اعزام مديران عامل شركت های تحت پوشش به كربال معال 

و نجف اشرف و حضور در مراسم پياده روی اربعين
 واحد بازرگانی:

* تهيه نقدينگی از طريق تعامل با صندوق حمايت از توسعه 
كشاورزی و بانك قرض الحسنه مهر ايران برای تعاونی ها و 

سهامداران
* برگزاری نمايشگاه های متعدد و ارائه توانمنديهای مجموعه

* توزيع كودهای يارانه ای
* تهيه و توزيع كليه نهاده های دامی و كشاورزی با كيفيت 

جهت تنظيم قيمت بازار
معتبر  و شركت های  كارخانجات  اكثر  از  نمايندگی  اخذ   *

داخلی و خارجی 
* اعطای تسهيالت به كشاورزان متقاضی با همكاری بانك 

قرض الحسنه مهر ايران
و  نهاده ها  خصوص  در  سهامداران  به  اطالعات  انتقال   *
توليدات جديد و با كيفيت از شركت ها و كارخانجات معتبر 

داخلی و خارجی
* صدور حواله سوخت ماشين آالت كشاورزی

* اخذ كد انبار جهت حمل كودهای شيميايی يارانه ای برای 
كليه شركت های تعاونی توليد متقاضی

تعداد  به  و گواهی شده درختان  نهال سالم  انواع  توزيع   *
۵0000 در سال 

* راه اندازی نمايشگاه دائمی نهاده ها و ادوات كشاورزی در 
محل اتحاديه

* توزيع ميوه جهت تنظيم بازار ميوه شب عيد.
سيرجان-  در  سيرجان  توليد  تعاونی های  اتحاديه 
حسين)ع(،  امام  ميدان  نبش  جنگل،  سردار  بلوار 
تلفن ه و  شده  واقع  كشاورزی  جهاد   ۲ شماره  ساختمان 

ساعات  در  ای:۴۲۲۳۱۹۸۵-۴۲۲۳۱۹۸۴-۴۲۲0000۳ 

اداری پاسخگوی باغداران و كشاورزان محترم می باشد.
و اما موفقیت اتفاقی نیست...

موفقیت های  زیربنایی،  کارهای  انجام  شک  بی 
چندین ساله این اتحادیه و دستاوردهای بی نظیر و 
ارائه طرح های منحصر بفرد در سطح کشور مستلزم 
بهره گیری از مدیران کاربلد در راس مجموعه است. 
اتحادیه  مدیرعامل  اسالملو  محمدرضا  مهندس 
مقطع  التحصیل  فارغ  سیرجان  تولید  تعاونی های 
باغبانی  ارشد  و کارشناس  کارشناسی گیاهپزشکی 
است وی همچنین در سال 94 مدرک دوره آموزش 
عالی مدیریت کسب و کار) گرایش تحول سازمانی( 
را  اخذ نموده است. در پایان با نگاهی به سوابق کاری 
و موفقیت های این مدیر کاربلد، به راز موفقیت این 

مجموعه پی خواهیم برد:
* مدير عامل اتحاديه تعاونی های توليد سيرجان از ۱۳۸0 

تا كنون
* كارشناس رسمی دادگستری از سال ۱۳۸۹ تاكنون

* رئيس هئيت مديره اتحاديه تعاونی توليد روستايی استان 
كرمان از سال ۱۳۸۵ تا كنون

توليد  تعاونی  مركزی شركت های  اتحاديه  رئيس  نائب   *
كشور )دو دوره( عضويت در هيئت مديره اتحاديه مذكور 

۴ دوره

* مشاور مدير عامل اتحاديه مركزی كشور به مدت ۳ سال
نظام مهندسی كشاورزی و منابع  نائب رئيس سازمان   *

طبيعی استان كرمان از سال ۱۳۹۲
* عضو هيئت مديره صندوق حمايت از توسعه كشاورزی 
استان كرمان و شركت خدمات كشاورزی وابسته به صندوق 

مذكور 
* عضو كميته رتبه بندی سازمان نظام مهندسی و منابع 

طبيعی استان كرمان از سال ۱۳۸۸ تا سال ۱۳۹0
* عضو هيئت مديره شركت تارا صنعت كرمان

* نماينده سازمان جهاد كشاورزی استان كرمان در امور 
موقوفه كشاورزی تحت توليت استانداری كرمان

* مجری طرح سيماب )سيستم مرجع آموزش و بهره وری( 
برای اولين بار در سطح كشور

* دبير سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبيعی 
سيرجان از سال ۱۳۸۶

* عضو كميته اشتغال شهرستان سيرجان از سال ۱۳۹۱
تا   ۱۳۸۵ سال  از  كشاورزی  محصوالت  بيمه  كارگزار   *

 ۱۳۸۹
* موسس آزمايشگاه خاک  شناسی، كلينيك گياه پزشكی، 
جاليزی،  محصوالت  گلخانه  نماتد،  تشخيص  آزمايشگاه 

كارخانه خوراک دام اتحاد. 

در سیزدهمین جشنواره کارآفرینان برتراستان کرمان

مدیرعامل اتحادیه شرکت های تعاونی تولید سیرجان، کارآفرین برتر شد

 طرح سیماب
 )سیسـتم مرجـع آمـوزش و بهـره وری( 
بـرای اولین بار در سـطح کشـور توسـط 
تولیـد  تعاونـی  شـرکتهای  اتحادیـه 
سـیرجان ارائـه شـده کـه خوشـبختانه 
از  بسـیاری  توجـه  مـورد  تاکنـون 
کشـوری  متخصصیـن  و  کارشناسـان 
بعـدی  شـماره  در  اسـت.  گرفتـه  قـرار 
سـخن تازه ایـن طـرح  بصـورت کامل و 
بـا جزییـات دقیق جهـت اطالع بیشـتر 
باغـداران محترم و فعالیـن و  عالقمندان 
حـوزه کشـاورزی معرفـی خواهـد شـد

اتحادیــه  با  آشنایــی بیشتر 
تولید سیرجان تعاونی  شـرکت های 


