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 عضویت در انجمن شعر فروتنان کرمان
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مصاحبهها
 روزنامه های محلی کرمان امروز ،استقامت ،فتح  -در خصوص ادبیات معاصر و روند چاپ مجله خوانش
 خبرگزاری ایسنا – چندین مورد در خصوص ادبیات معاصر و وضعیت چاپ و نشر
 خبرگزاری مهر – چندین مورد درباره ادبیات معاصر و وضعیت چاپ و نشر

چاپ کتاب به عنوان ناشر
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 نقش باد (مجموعه فیلمنامه )
 این همه دیر (مجموعه داستان )
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 قنداق (مجموعه شعر)

 تولد یک بعد از ظهر در پائیز(مجموعه شعر)
 انکار حضور دیگری (نقد ادبی )
 90 دقیقه زندگی (کاریکاتور)

 این خودکار نمینویسد (مجموعه شعر)
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 شرکت در دوره آموزش خبرنگاری در خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) – سال 1384

 شرکت در کارگاههای آموزشی دومین کنگره بین المللی زبان و ادبیات فارسی  -دانشگاه شهید بهشتی
تهران  -بهمن 94

