خبــر

بهسازی و روكش آسفالت در جاده سیرجان  -شهربابک

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 طرحهاي الزم براي انجام و اجراي روکش آسفالت مناسب و اقتصادي بودن آن است .وي تصريح كرد :از اين رو
به منظور تسهيل در امر تردد و افزايش ايمني محورها اجراي  ۱۶۴کیلومتر عمليات درزگيري ،لكه گيري و روكش آسفالت عملياتي شده
كه از اين مقدار  ۸۹كيلومتر روكش آسفالت حفاظتي و تقويتي و  ۷۵كيلومتر درزگيري است .وی افزود :عمليات روكش تقويتي در سطح
اكثرمحورهاي اصلي استان از جمله سيرجان  -شهربابك  ۲۳كيلومتر ،بردسير -سيرجان  ۷كيلومتر ،كيلومتر اجرا شد.

باید به زندگی و معیشت مردم این منطقه اقدام شود

این در حالیست که دهستان چهارگنبد ،هنوز اکثر روستاهای
آن ،فاقد آب آشامیدنی بهداشتی و سالم هستند و هنوز از آب
چشمه و قنات استفاده میکنند .روستاهایی مثل زرگر سفلی
و علیا و روستای خاکی و  ...جادهی آن هم به برکت وجود
معادن ،تخریب گردیده و هیچ مرکز درمانی در این منطقه
نیست .باید برای زندگی و معیشت مردم در این منطقه اقدامی
صورت گیرد .منبع درآمدی که از طریق کشاورزی و دامداری
بود ادامه دار شود و امکانات رفاهی اولیه ایجاد گردد .اما با
وجود این معدن در جوار محل زندگی مردم ،روز به روز مردم
محروم تر میشوند چون مرتع و آب آنها در حال تخریب
است و مجبور به ترک آنجا هستند.
مسوولین مربوطه حاضر به بازدید از منطقه نیستند

چند سالی است معدن مس تخته گنبد توسط شرکتهای
فرآوری مس در این منطقه شکل گرفته و اکنون در حال
حفاری و تخریب کوههای اطراف این منطقه خوش آب و هوا
است.یکی اهالی چنین میگوید« :چند ماه پیش بود که چند
نفر با لباس یونیفرم نگهبانان معدن به این محل آمدند و از
قنوات اطراف معدن بازدید کردند که در همین زمان مالکین
معدن مدعی دریافت  147هکتار زمین دیگر از منابع طبیعی
شدند.
رییس منابع طبیعی و آب منطقهای سیرجان منکر واگذاری
اراضی فوق شدند اما همچنان حاضر به بازدید و تعیین حریم
اراضی و قنوات و چشمه سارهای مورد تعرض قرار گرفته
نیستند .اما چرا این اداره نظارتی بر تصرفات و تخریبهای
چند سال اخیر نداشته و به اعتراض اهالی توجهی نمیکند.
در حالی که بعد از تثبیت معدن و اتمام پروژه اکتشافی ،در
راستای جلوگیری از تخریب منابع و سرمایههای ملی ،دولت
اقدام به آزادسازی زمینهای مازاد بر نیاز معدن مینماید در
حالی که در اینجا ،برعکس است و هر موقع این سوال از
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گزارشی از خوش آب و هواترین منطقه شرق سیرجان؛

لیال گلزاری

اطراف سیرجان ،کوهها و صخرهها و مناطق خوش آب و هوا و
با ارزشی دارد که به دست بشر تخریب و گاهی نابود میشوند.
معادن عظیم و کمیابی در برخی مناطق است که اگر نظارت
نشود ،آسیبهایی به محیط زیست آن منطقه وارد میکند که
شاید هیچ گاه قابل جبران نباشند و اطراف این معادن پس از
گذشت زمانی تبدیل به بیابانهایی خشک و بیآب میگردند.
منطقه چهارگنبد در ضلع شرقی سیرجان و در محدودهای در
بین شهرهای سیرجان و بافت و بردسیر واقع گردیده است
مردم این منطقه اعتقاد دارند که وجه تسمیه چهارگنبد به این
جهت است که دارای آب و هوا و مناطق کوهستانی بکر است.
این منطقه با زمستانهای پر برف و تابستانهای خنک یکی
از مناطق ییالقی خوش آب هوای سیرجان محسوب میگردد.

شهر

3

بارش باران و
هشدار به
کشاورزان

باشگاه خبرنگاران :کارشناس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی استان کرمان گفت:
از روز چهارشنبه وزش باد نسبتا شدید به همراه گردو خاک بصورت لحظهای در مناطق
شرقی و بارش پراکنده باران در برخی مناطق استان پیش بینی میشود .سالجقه با اعالم
اینکه بارش باران از روز چهارشنبه از مناطق غرب و شمال غرب شروع میشود و روز جمعه
در بیشتر مناطق استان شاهد بارش باران خواهیم بود بیان کرد:کشاورزان نسبت به جمع
آوری محصوالت خود اقدام کنند تا متضرر نشوند.

زیباییها و زخمهای چهارگنبد

مسووالن معدن پرسیده شد به ما گفتند که این اراضی را برای
امور توریستی و پروژههای ساخت و ساز مسکونی به مالکیت
خود درخواهیم آورد.
یکی دیگر از اهالی منطقه میگوید« :سوال من از اداره آب
منطقهای این است که چگونه برداشت آب برای مردم بومی
و عشایر منطقه جرم محسوب میشود اما معدن فوق فراتر از
این مجوز برداشت آب از سد معروف به سد سلطان حسینی را
نیز دارا میباشد ،در حالی که مردم منطقه حق برداشت از این
آب را ندارند در این وضعیت خشکسالی باید از محصوالت و
درختان خود با قدمتی نزدیک به یک قرن بگذرند .هر چند که
بارها دیده شده که این معدن با احداث سدهای مختلف اقدام
به ذخیرهسازی آبهای جاری که در سالیان گذشته این آبها
در فصل پاییز و زمستان برای تامین آب چشمه و قنات پایین
دست میشده ،کردند و حتا با ایجاد چاههاآب چشمههای
طبیعی منطقه را خشکانده و کسی نظارت بر کار آنها ندارد».
از مسوولین درخواست کمک داریم

اهالی چهارگنبد میگویند «چون که از سوی مسوولین
سیرجان هیچ پاسخی و بازخوردی ندیدیم ،نامهای به شورای
تامین استان و بازرس استانداری نوشتیم و منتظر پاسخ آنها
هستیم .در حالی که ادارات زیربط میبایست به گزارش اهالی
چهارگنبد توجه کنند».

در این حال از اداره جهاد کشاورزی این توقع میرود که با
توجه به اصل اقتصاد مقاومتی ،مکلف با حفظ حریم اراضی
کشاورزی و احقاق حق کشاورزان باشد ،تا از تجاوز معدن به
حریم آنان جلوگیری و موجبات مهاجرت معکوس به منطقه را
فراهم آورد و باعث توسعه اقتصاد کشور بر پایه کشاورزی شود.
اداره آب منطقهای به عنوان متولی قنوات و چشمه سارها،
حافظ منابع تامین آب و حریم کمی و کیفی آنها باشد و
از میزان برداشت آبهای جاری و زیرزمینی و ایجاد سد و
رسوبگیری جلوگیری به عمل آید.
اداره محیط زیست باید ارزیابی از میزان خسارات وارده در این
منطقه برآورد کنند چرا که چگونه ممکن است بخار اسیدی
که روزانه در معدن فوق وارد هوا میشود یا به خاک تزریق
میگردد تاثیری بر تخریب محیطزیست نداشته باشد.
مسوولین اداره راه و ترابری باید بر ایجاد سد آبگیر و رسوبگیر
در حریم جاده اصلی سیرجان به چهارگنبد نظارت داشته
و اقدامات پیشگیرانهی آنها در اثر ایجاد سیل حاصل از
بارشهای فصلی و افزایش آب سدهای باال دست را بررسی
نمودهاند و آیا از برنامه و اقدامات معدن در گسترش سد
رسوبگیر از جنوب به شمال جاده که با دخالت بومیان متوقف
گردیده اطالع دارند؟
و در نهایت از نیروی انتظامی انتظار میرود که تمهیداتی

بیندیشد که نگهبان خصوصی یک معدن خصوصی به خود
این اجازه را ندهد که باعث رعب و وحشت اهالی و بومیان
گردد که بستر مناسبی برای تعرض بیش از پیش به منابع
ملی و اراضی را فراهم کنند».
این موضوع را از دهیار منطقه جویا شدیم که اقدامات
پیشگیرانه وی در این رابطه چه بوده است؟ جهانشاهی با ارایه
شکایتنامههایی مبنی بر موضوعات ذکر شده ،بر این نکته
اشاره کرد که ما هم پیگیر این قضیه هستیم اما تاکنون نتیجه
مطلوب حاصل نشده است اما همچنان پیگیر هستیم.
ما تایع قوانین هستیم

اما در ادامه با رییس منابع طبیعی گفتگو کردیم .میرشاهی
چنین اظهار داشت« :ای کاش که گزارشی راجع به کل معادن
سیرجان تهیه میکردید .در هر صورت منابع طبیعی چارهای
ندارد و ما تابع قوانین هستیم و باید بر اساس قوانینی که وجود
دارد عمل کنیم .مجوزهایی که داده میشود قانونی هستند و
کار غیر قانونی اینجا اتفاق نیافتاده است».
وی در پاسخ به این سوال که ادعای اهالی این است که
صاحبان معدن در رابطه با اراضی مازاد بر معدن که آن را
به عنوان ساخت و ساز مسکونی و منطقه توریستی ،استفاده
خواهند کرد ،گفت« :نه واگذاریهایی که صورت گرفته ،در
حالی که واگذاری هم نیست ،بلکه پروانه بهره برداری هست،

در محدودهی فعالیتهای معدنیشان بوده و برداشت مصالح
و سد باطلهای که برای تخریبسازی در اختیارشان قرار دادیم
قانونیست اما هیچ مجوز ساخت و سازی به کسی داده نشده».
میرشاهی در رابطه با ادعای دیگر اهالی که صاحبان معدن،
آب سد را به معدن منتقل کردند و اهالی اجازه استفاده از آن
آب را ندارند ،گفت« :در حالی که مدیریت آب به عهده منابع
آب شهرستان هست ،اما مجوز احداث سد از جانب ما بوده در
حالی که اجازه بهره برداری را امور آب داده داده است ،اهالی
اجازه استفاده از این آب را ندارند.
وی در پاسخ به این سوال که با بستن این سد آب قنوات
خشک شده ،گفت« :باید اهالی این موضوع را ثابت کنند .این
سد تنها باعث کاهش سرعت آب شده و جلوی روان آبها و
سیالبی شدن آب را گرفته و گرنه آب را ذخیره نکردند و آب
حرکت میکند و پایین رودخانه همیشه جمع میشود».
رییس اداره منابع طبیعی در پاسخ به این سوال که آخرین
بازدید منابع طبیعی از معدن مس تخت گنبد و منطقهی
چهارگنبد به چه زمانی برمی گردد گفت« :اداره منابع طبیعی
بازدیدهای مستمر دارد از این معادن و بر اساس مجوزهای
صادر شده معدن کاری صورت گرفته و تصرف اراضی ملی
در آن جا صورت نگرفته است و بنا به درخواست اهالی ،بازدید
مجدد حتما خواهیم داشت».

در سیزدهمین جشنواره کارآفرینان برتراستان کرمان

مدیرعامل اتحادیه شرکتهای تعاونی تولید سیرجان ،کارآفرین برتر شد

روز دوشنبه  28مهرماه ،سیزدهمین جشنواره
کارآفرینان برتر استان کرمان برگزار و از شش کارآفرین
برتر استان در بخشهای صنعت ،خدمات و کشاورزی
تجلیل شد .که از مهندس محمدرضا اسالملو مدیرعامل
اتحادیه شرکتهای تعاونی تولید سیرجان ،به عنوان
کارآفرین برتر در بخش کشاورزی تجلیل به عمل آمد.
در حاشیه این مراسم رضا اسماعیلی مدیرکل کار،
تعاون و رفاه اجتماعی استان کرمان با اشاره به شرکت
 112نفر در رقابت سیزدهمین جشنواره کارآفرینی برتر
استان کرمان عنوان کرد :با ارزیابی صورت گرفته6 ،
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 دورههای گذشته جشنواره کارآفرینان
برتر استان 140 ،نفر کارآفرین برتر انتخاب شدند و 9
کارآفرین برتر در سطح ملی داشتهایم .مدیرکل تعاون،
کار و رفاه اجتماعی استان کرمان لزوم حمایت از
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 گذاشتهاند.

آشنایــی بیشتر با اتحادیــه
شـرکتهای تعاونی تولید سیرجان
اتحادیه شرکتهای تعاونی تولید سیرجان در سال 1380
جهت بستر سازی مناسب و تسریع در روند فعالیت 22
شرکت تعاونی تولید عضو تشکیل گردید و هم اکنون با
اشتغال  75نیروی انسانی از سطح لیسانس تا مقطع دکترا در
بخشهای مختلف اتحادیه و شبکه تحت پوشش و با پراکنش
مناسب بیش از شصت درصد باغات شهرستان را تحت
پوشش خود قرار داده است که به حول و قوه الهی و در سایه
توجهات ولی عصر و با حمایت مسئولین و تالش و همدلی
اعضاء محترم ،هیئت مدیره ،پرسنل و کلیه تعاونیهای عضو
و همچنین همکاری صمیمانه کشاورزان عزیز ،سعی نموده
است گامهای مؤثری در خصوص علمی و فنی نمودن بخش
کشاورزی بردارد به نحوی که کسب  5عنوان نمونه استانی،
 4عنوان نمونه کشوری ،کسب عنوان نمونه کارآفرین برتر
سال  1396و کارآفرین برتر استانی سال  1399و افتتاح
چهار مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی در سال  1399را
در کارنامه خود دارد.
واحد فنی:
* بررسی عملکرد سموم و کودهای جدید در باغات و مزارع
شهرستان
* ترویج استفاده از کودهای آلی ارگانیک و زیستی به جای
مصرف کودهای شیمیایی
* تأسیس یک واحد آزمایشگاه خاک شناسی و کلینیک
گیاهپزشکی و آزمایشگاه نماتد و تجزیه و آنالیز 1700
نمونه خاک ،آب و برگ و ارائه توصیههای فنی الزم توسط
آزمایشگاه و کلینیک مذکور به متقاضیان
* احداث یک واحد گلخانه  3000متری و ایجاد بستر مناسب
جهت فعالیت فارغ التحصیالن کشاورزی در شهرک گلخانهای

پردیس
* انجام مبارزات غیر شیمیایی با آفت پروانه چوبخوار در
سطح  7000هکتار
* ردیابی و مبارزه با کرم خراط گردو در مناطق هم مرز با
شهرستانهای آلوده در سطح  200هکتار
* ارسال پیامکهای علمی و فنی به کشاورزان بصورت روزانه
* برگزاری مستمر همایشها و کالسهای آموزشی و ترویجی
* تهیه و توزیع بروشورهای علمی و فنی در خصوص مطالب
روز کشاورزی طی ارتباط نزدیک با مؤسسات تحقیقاتی
* تبلیغ ،ترویج و اجرای سیستمهای آبیاری تحت فشار
* ایجاد پست قرنطینه نباتی جهت جلوگیری از ورود نهال
آلوده به شهرستان سیرجان با همکاری مدیریت محترم جهاد
کشاورزی
* پیگیری جهت کاشت  350هکتار گل محمدی با همکاری
مدیریت جهاد کشاورزی
* انتشار ادواری کتابچه فنی پسته در قالب سالنامه
* انجام طرح ایجاد فضای سبز شرکتهای جهان فوالد و
مس تخت گنبد
* احداث کارخانه خوراک دام به ظرفیت  4تن در ساعت
* ارائه مشاوره به کشاورزان مراجعه کننده به دفتر کلینیک
گیاهپزشکی به تعداد  5000نفر در سال و بازدید از باغات و
ارائه توصیههای فنی در سطح  7000هکتار
* آنالیز کودها و بررسی اثر آنها در باغات به صورت طرحهای
پایلوت قبل از خرید و انتخاب کودها با توجه به تعدد
کارخانجات تولید کننده کودها
* بررسی اثر حشره کشها و کودهای توزیع شده بین
کشاورزان
* پیگیری و اجرای طرح سیماب (سیستم مرجع آموزش
و بهره وری) که بیش از  3000هکتار باغ پسته را با 30
نفر کارشناس و  11نفر راننده به صورت یکپارچه مدیریت
مینماید.
* افتتاح چهار مرکز خدمات کشاورزی غیر دولتی در
خصوص انجام امور اداری ،اجرایی ،فنی و مشاوره ای .مرکز
خدمات امور اراضی ،صدور مجوز و پروانه واحدهای تولیدی و
خدماتی بخش کشاورزی و امور مرتبط .مرکز خدمات توسعه
علوم و فنون کاربردی .مرکز خدمات توان افزایی و مهارت
آموزی کشاورزی و منابع طبیعی در راستای اهداف اتحادیه.
واحد نظارت:
* تسویه حساب کاالهای یارانهای شرکتهای عضو و نظارت
بر توزیع آنها با هماهنگی نظامهای بهره برداری و شرکت
خدمات حمایتی
* انجام حسابداری متمرکز و مکانیزه شرکتهای عضو
* پیگیری برگزاری مجامع عمومی شرکتهای عضو با
همکاری و هماهنگی نظامهای بهره برداری
* پیگیری امور مدیران عامل با همکاری و هماهنگی
نظامهای بهره برداری
* پیگیری حل مشکالت حقوقی تعاونیهای تولید عضو
واحد خدمات بیمهای و رفاهی:
* کارگزاری بیمه محصوالت کشاورزی و پوشش بیمهای
باغات پسته
* کارگزاری بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر

* برگزاری جشن شکرانه پوشش 95درصد مشمولین بیمه
اجتماعی روستائیان و عشایر با همکاری صندوق روستاییان
و عشایر استان کرمان
* ثبت اطالعات کشاورزان در سایت مربوطه به تعداد
 10000نفر با توجه به اهمیت موضوع و تاکید مدیریت
محترم جهاد کشاورزی
* انجام طرح راستی آزمایی با همکاری شرکتهای تعاونی
تولید تحت پوشش
* برگزاری مراسم مذهبی
* اجرای برنامههای ورزشی در رشتههای شنا ،تنیس روی

طرح سیماب

(سیسـتم مرجـع آمـوزش و بهـره وری)
بـرای اولین بار در سـطح کشـور توسـط
اتحادیـه شـرکتهای تعاونـی تولیـد
سـیرجان ارائـه شـده کـه خوشـبختانه
تاکنـون مـورد توجـه بسـیاری از
کارشناسـان و متخصصیـن کشـوری
قـرار گرفتـه اسـت .در شـماره بعـدی
سـخن تازه ایـن طـرح بصـورت کامل و
بـا جزییـات دقیق جهـت اطالع بیشـتر
باغـداران محترم و فعالیـن و عالقمندان
حـوزه کشـاورزی معرفـی خواهـد شـد
میز ،فوتسال ،کوهنوردی و ...
* انجام بیمه تکمیل درمان کلیه مدیران عامل و کارشناسان
متقاضی و خانوادههایشان و وصول مطالبات آنها از بیمه و
تحویل به آنها
* طراحی و ایجاد سایت اتحادیه به همراه اخبار و مطالب
به روز برای افزایش آگاهی کشاورزان و ارائه توانمندیهای
مجموعه
* ثبت نام  12400نفر بهره بردار در سامانه شناسه بهره

برداران بخش کشاورزی
* انجام راستی آزمایی بهره برداران بخش کشاورزی به تعداد
 8700نفر توسط تعاونیهای تولید تحت پوشش
* تجهیز سالن کنفرانس
* احداث و تجهیز ساختمان نمازخانه
* ثبت نام همکاران واجد شرایط در طرح مسکن مهر و
ساخت و تحویل  24واحد.
* اعزام مدیران عامل شرکتهای تحت پوشش به کربال معال
و نجف اشرف و حضور در مراسم پیاده روی اربعین
واحد بازرگانی:
* تهیه نقدینگی از طریق تعامل با صندوق حمایت از توسعه
کشاورزی و بانک قرض الحسنه مهر ایران برای تعاونیها و
سهامداران
* برگزاری نمایشگاههای متعدد و ارائه توانمندیهای مجموعه
* توزیع کودهای یارانه ای
* تهیه و توزیع کلیه نهادههای دامی و کشاورزی با کیفیت
جهت تنظیم قیمت بازار
* اخذ نمایندگی از اکثر کارخانجات و شرکتهای معتبر
داخلی و خارجی
* اعطای تسهیالت به کشاورزان متقاضی با همکاری بانک
قرض الحسنه مهر ایران
* انتقال اطالعات به سهامداران در خصوص نهادهها و
تولیدات جدید و با کیفیت از شرکتها و کارخانجات معتبر
داخلی و خارجی
* صدور حواله سوخت ماشین آالت کشاورزی
* اخذ کد انبار جهت حمل کودهای شیمیایی یارانهای برای
کلیه شرکتهای تعاونی تولید متقاضی
* توزیع انواع نهال سالم و گواهی شده درختان به تعداد
 50000در سال
* راهاندازی نمایشگاه دائمی نهادهها و ادوات کشاورزی در
محل اتحادیه
* توزیع میوه جهت تنظیم بازار میوه شب عید.
اتحادیه تعاونیهای تولید سیرجان در سیرجان-
بلوار سردار جنگل ،نبش میدان امام حسین(ع)،
ساختمان شماره  2جهاد کشاورزی واقع شده و تلفنه
ای 42231985-42231984-42200003:در ساعات

اداری پاسخگوی باغداران و کشاورزان محترم میباشد.

و اما موفقیت اتفاقی نیست...

بی شک انجام کارهای زیربنایی ،موفقیتهای
چندین ساله این اتحادیه و دستاوردهای بی نظیر و
ارائه طرحهای منحصر بفرد در سطح کشور مستلزم
بهره گیری از مدیران کاربلد در راس مجموعه است.
مهندس محمدرضا اسالملو مدیرعامل اتحادیه
تعاونیهای تولید سیرجان فارغ التحصیل مقطع
کارشناسی گیاهپزشکی و کارشناس ارشد باغبانی
است وی همچنین در سال  94مدرک دوره آموزش
عالی مدیریت کسب و کار( گرایش تحول سازمانی)
را اخذ نموده است .در پایان با نگاهی به سوابق کاری
و موفقیتهای این مدیر کاربلد ،به راز موفقیت این
مجموعه پی خواهیم برد:
* مدیر عامل اتحادیه تعاونیهای تولید سیرجان از 1380
تا کنون
* کارشناس رسمی دادگستری از سال  1389تاکنون
* رئیس هئیت مدیره اتحادیه تعاونی تولید روستایی استان
کرمان از سال  1385تا کنون
* نائب رئیس اتحادیه مرکزی شرکتهای تعاونی تولید
کشور (دو دوره) عضویت در هیئت مدیره اتحادیه مذکور
 4دوره

* مشاور مدیر عامل اتحادیه مرکزی کشور به مدت  3سال
* نائب رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع
طبیعی استان کرمان از سال 1392
* عضو هیئت مدیره صندوق حمایت از توسعه کشاورزی
استان کرمان و شرکت خدمات کشاورزی وابسته به صندوق
مذکور
* عضو کمیته رتبه بندی سازمان نظام مهندسی و منابع
طبیعی استان کرمان از سال  1388تا سال 1390
* عضو هیئت مدیره شرکت تارا صنعت کرمان
* نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان در امور
موقوفه کشاورزی تحت تولیت استانداری کرمان
* مجری طرح سیماب (سیستم مرجع آموزش و بهره وری)
برای اولین بار در سطح کشور
* دبیر سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
سیرجان از سال 1386
* عضو کمیته اشتغال شهرستان سیرجان از سال 1391
* کارگزار بیمه محصوالت کشاورزی از سال  1385تا
1389
* موسس آزمایشگاه خاکشناسی ،کلینیک گیاهپزشکی،
آزمایشگاه تشخیص نماتد ،گلخانه محصوالت جالیزی،
کارخانه خوراک دام اتحاد.

