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گفتوگو با محمد آذرگون؛ فردی که جایزه علمی برای رتبهی برتر کنکور در زیدآباد گذاشته است:

میخواهم به «زیدآباد» ادای دین کنم

گوهنر
 گروه فرهن 
به دلیل عالقه به مادرش تصمیم گرفته جایزهای
علمی تحت عنوان«جایزه علمی صدیقه محمدی»
برای رتبه برتر کنکور زیدآباد در نظر بگیرد .سه سال
است مادرش فوت کرده است و از همان سال به ایران
نیامده است«.محمدآذرگون» جوان 35ساله سیرجانی
که هماکنون ساکن کاناداست و دکتری و فوق دکتری
شیمیوفیزیکدارددرتوضیحعلتکارشمیگوید:کار
خیرکهفقطدرزمینهمذهبیوبهداشتینیست.کارخیر
درزمینهآموزشیهممیتواندباشدوبایدفرهنگسازی
شودتامردمدرزمینهخیریهآموزشیوفرهنگیهموارد
شوند .دکتر محمد آذرگون اولین جایزه علمی«صدیقه
محمدی»راسالگذشتهبهرتبهبرترکنکورزیدآبادداده
است و قرار است هرسال آن را تکرار کند .این مصاحبه از
طریق واتسآپ انجام گرفت و در طول نیم ساعتی که با
هم گپ و گفت داشتیم ،او فارسی را روان و با همان لهجه
سیرجانیصحبتمیکرد.
محمدآذرگونکیست؟
محمد آذرگون یک جوان 35ساله سیرجانی است.
اصالتازیدآبادیهستمیعنیازپدرومادریزیدآبادیزاده
شدم و سال 90از دانشگاه شریف در مقطع فوقلیسانس
فار غالتحصیل شدم و بورسیه گرفتم و به کانادا آمدم.
رشتهام شیمی تجزیه است و دکتری و فوق دکتری
شیمی و فیزیک را در کانادا گرفتم .درحال حاضر بیش از
 8سال در کانادا زندگی میکنم.
 شنیدهایمیکجایزهعلمیگذاشتهاید،به
چهدلیلوارداینحوزهشدید؟
ببینیددرجامعهیما خیریههست،نهفقطدرایران
در همه جای دنیا خیریه وجود دارد .خیریه چندتا حوزه
دارد؛ مثال چیزی که در ایران خیلی زیاد است خیریه
مذهبی است .عالوه بر خیریه مذهبی ،خیریه آموزشی
و ورزشی و حوزه بهداشت و سالمت هم داریم .ما در
یک جامعهی مذهبی بزرگ شدیم و خیریه مذهبی از
قدیماالیام بوده و هست و بسیار هم خوب است .ولی اگر
نگاه کنیم در حوزه مذهبی واقعا از لحاظ خیریه اشباع
شدیم یعنی دیگر جای ورود افراد جدید نیست .اگر قرار
است پول جدیدی وارد حوزه خیریه شود اگر قسمتی از
آن سمت مذهبی میرود کاری کنیم که یک قسمتی
از آن هم سمت مسایل آموزشی ،بهداشت و سالمت و
ورزشی بیاید .ما این کار را به این دلیل شروع کردیم .در
واقع دیدیم دوستان کار مذهبی را تا جایی پیش بردند و
درحالحاضردرمنطقهیزیدآبادحسینیههایمتعدد،

مساجد بسیار زیبایی وجود دارد و از آنجا که ما خودمان
در همین جامعهی آموزشی رشد کردیم به این نتیجه
رسیدیم اگر میخواهیم چیزی هم برگردانیم به مسایل
آموزشیبرگردد.
چرافقطزیدآباد؟
چون من اصالتا زیدآبادی هستم و آنجا بزرگ شدم.
باالخره منطقهی زیدآباد را برای کارم در نظر گرفتم.
چیزی که بنده را خیلی به این کار ترغیب کرد این بود
که از چندین سال قبل حرکتی در زیدآباد شروع شده
است که در منطقهی سیرجان خیلی خاص است؛ از
چندسال پیش یکسری از دوستان خیریهها را سمت
بهداشت وسالمت و ورزش بردند اگر بخواهم مثال بزنم
برادران حسینی ،حسین اسدی و . .در زیدآباد زمینهای
ورزشی متعدد یا خانه بهداشت و مرکز درمانی خیلی
مجهزی را احداث کردند ،با اینکه چندین میلیارد تومان
هزینهداشتکارکالتوسطخیرینزیدآبادانجامشد،ولی
باز هم بنده دیدم همچنان خأل قسمت آموزشی در این
منطقه وجود دارد .در صورتی که آموزش زیربنای همهی
مسایل است .یعنی وقتی شما بتوانید یک جامعهی
آموزشدیدهیبافرهنگتربیتکنیدبهخودیخودتمام
آن الیههای باالتر درست میشود .یعنی اگر ما نگاه کنیم
میبینیم آموزش در پایین قرار دارد و دیدم که هنوز در
این مرحله کاری انجام نشده است .نه در زیدآباد حتی در
سیرجان هم خیلی کم انجام شده است .نهایت ذهنیتی
که سمت مسایل آموزشی میرود این است که ما یک
مدرسهیاکتابخانهبسازیم.ماشخصرادرنظرنمیگیریم
یعنی کاری کنیم که یک شخص که دارد االن تحصیل
میکندیکجوراییآنراکمککنیمکهبهبورسیههای
تحصیلی برسد .متاسفانه در ایران چیزی به اسم بورسیه
تحصیلیمخصوصادرسطوحپاییننداریم.منخواستم
به گونهای یک فرهنگسازی یا یک حرکت را سر زبانها
بیاندازم یا جلوی چشمها بیاورم .یعنی مقداری از زندگی
یا سرمایهمان را صرف بورسیههای تحصیلی کنیم یا
کمکهزینههایتحصیلیایجادکنیم.همینهاشایدیک
فردیراروزیبهجاییبرساندکهآنفردبتواندصدهابرابر
یاهزاربرابربهجامعهبرگرداند.منمطمئنمدرمنطقهی
زیدآباداستعدادهایبسیارزیادیوجوددارد.همانطورکه
در همه جای کشور وجود دارد و فقط باید یک ترغیب یا
تشویقی باشد که آنها را حمایت کند و اینها را به جایی
برساند .کاری که بنده شروع کردم کار کوچکیست ولی
بازتابخیلیبزرگیخواهدداشت.یعنیباایناتفاقشاید
چشم خیلیها باز شود .مثال من این کار را در منطقهی

زیدآباد انجام میدهم ،شخص دیگری در منطقهی
مک یآباد انجام دهد ،شخص توانگری در منطقهی
نجفشهر بگوید امسال کسی که بهترین رتبهی کنکور
منطقهی نجفشهر باشد را چهارسال ساپورت میکنم.
یا یکی بگوید امسال بهترین کتابی که در منطقهی
سیرجان چاپ بشود را میخرم و جایزه میدهم .این
کارها میتواند اثر بسیار زیبایی در آینده داشته باشد .به
هرحال بنده خیلی عالقهای هم ندارم که مناطق را از هم
جدا کنیم .به علت اینکه مادرم زادهی زیدآباد بوده است و
یک جورایی میخواهم آن دینی را که به آن منطقه بوده
است ،ادا کنم .از طرفی زیدآباد چون از لحاظ آموزشی
دچار مشکل بود .در سالهای گذشته دانشجویان کمی
ازاینمنطقهبیرونرفتند.مابهخاطرهمینمیخواهیم
تشویقیباشددرحاشیههاکهاینبچههاییهمکهدراین
منطقههستندتشویقشوندوبفهمندافرادیهستندکه
برایشاناهمیتقای لاند.
 بعد از فوت مادر تصمیم گرفتید که این کار
راانجامدهید؟
قبلازاینکهمادرمفوتشوندقصدایجادیکجایزهی
علمیدرمنطقهیزیدآبادراداشتمکهبهبهترینرتبهی
کنکور زیدآباد داده شود .بعد از اینکه مادر فوت کردند
قضیهخیلیجدیشد.مادیدیمکههرموقعدرمنطقهی
سیرجانکسیفوتمیکند،سالییکگوسفندبرایفرد
فوتشدهقربانیمیکنند.بندهبهخواهروبرادرمگفتمبه
جایاینکهسالییکگوسفندقربانیکنیمیاکارخیری
انجامدهیم،بیاییمهزینهاشراصرفامورآموزشیکنیم
تا اینکه پارسال این عمل برای اولین بار انجام شد ولی
رسانهاینشد.
 این جایزه آموزشی تحت چه عنوانی اهدا
میشود؟
جایزه علمی مرحوم صدیقه محمدی است و از سال
پیش به مرحلهی اجرا رسید .پارسال جایزه به ارزش نیم
سکه بود اما امسال تصمیم داریم سقف آن را باالتر ببریم.
سعی میکنیم بعد از اینکه رتبههای کنکور مشخص
شدندطیمراسمیاینجایزهرااهداکنیم.
شناسایی رتبههای برتر چگونه انجام
میشود؟
شرط اول این جایزه ابتدا این است که فرد متولد
زیدآباد یا حومه یا سه سال دبیرستان را در زیدآباد زندگی
کردهباشد.اگرچنینفردینباشد،حداقلپدریامادرش
زیدآبادی باشند .بعد از اینکه رتبههای کنکور مشخص
شدند ،دوستانی که شرایط را دارند میتوانند با در دست

داشتنرتبهکنکورشانبهشخصبندهپیامیازنگبزنند
یابهموسسهیزبانآذردرسیرجانکهمتعلقبهخواهرم
است،مراجعهکنند.
 بهجزاینکار،برنامهدیگریهمدارید؟
همان طور که گفتم این اتفاق سرآغاز یک حرکت
است .من در حال صحبت با افراد ثروتمندی هستم که
جایزههاییبهموازاتاینقراربدهیم.مثالاگردانشآموزی
بخواهد مدرسه نمونه دولتی یا تیزهوشان برود برایش
جایزه بگذاریم و مطمئنا این سرآغاز یک حرکت بزرگ
در زیدآباد خواهد بود .جایزهای که بنده در نظر گرفتم
سالییکباربهبهترینرتبهکنکورزیدآباددادهمیشود.
 تاکیمیخواهیداینکارراادامهدهید؟
انشاال تا زمانی زنده هستم و تا زمانی ثروتی باشد که
بتوانماینکارراانجامدهم.فقطامیدوارممبلغاینجایزهو
تعدادشبیشترشودوباجایزههایمتعددیهمراهباشد،
در واقع هدف اصلی بنده فرهنگسازی در زمینه امور
خیریه بوده .انشااهلل زمانی برسد که این جایزه تبدیل به
موسسهفرهنگیآموزشیمرحومصدیقهمحمدیشود
که افرادی که دوست دارند خیریههای آموزشیشان را
صرف امور فرهنگی آموزشی کنند بیایند از طریق این
موسسهبهاسمعزیزانخودشانانجامدهند.
 دراجرایاینطرحبقیهخواهروبرادرهاهم
حمایتکردند؟
ما سه تا خواهر و سه تا برادر هستیم که همه موافق
بودند ولی مسئولیت اصلی این قضیه بر عهدهی خودم
است که پیگیر باشم .ولی این اتفاق با مشورت همگی
بودهاست.
 آخرینباری که ایران آمدید کیبود؟
آخرین بار حدود سه سال و نیم پیش برای مراسم
فوت مادر به ایران آمدم.
 قصد بازگشت به ایران و ادامه فعالیت در
کشورخودتانراندارید؟
اگر خدا یاری کند قصد دارم که برگردم و برای کشور
خودممفیدباشم.ولیقبلشبایددستپربرگردم.درکل
منبهمعلمیواستادیدانشگاهخیلیعالقهدارم،درکل
آموزش را خیلی دوست دارم و در حال حاضر در کانادا به
کارتحقیقاتیوعلمیمشغولهستم .
 پدرتاندرقیدحیاتاست؟
پدردرقیدحیاتهستند.ایشانمعلمبازنشستهواز
فرهنگیانخوشنامسیرجانهستند.بهشدتمیخواهم
ازپدرومادرمتشکرکنموشایداگرپدرمنمعلمنبودمن
دراینمسیرقرارنمیگرفتم.پدرمنازیکخانوادهایباال

آمد که آن خانواده اصال تحصیالت
نداشتند .پدربزرگ من کشاورز
بود ولی پدر من در همان خانواده
تالش کرد و توانست فوقدیپلم
بگیرد و معلم شود و همین باعث
شد که ما هم راه درس و فرهنگ
را پیش بگیریم و در واقع پایهها و
اساس و چهارچوب فکری در ذهن
ما توسط پدر و مادر گذاشته شد.
 فکر میکنید سطح
علمی دانشجویان در ایران با
کشورهایی مثل کانادا خیلی
تفاوتدارد؟
از لحاظ استعداد که نه! خداوند
در همه جای دنیا استعداد را
گذاشتهاست.چیزیکهانسانهارا
محدودمیکندامکاناتاست.یعنی
استعداد همه جای دنیا هست اما
امکانات باعث میشود که انسانها
بهبهرهوریکاملخودشانبرسند.
کانادا یکی از کشورهای پیشرفته
در حوزهی علم و فناوری است
ولی اینجا تنها کاری که کردند
این بود که استعدادها را از نقاط
مختلف دنیا جمعآوری کردند و
با یک سازماندهی خوب دارند از
آنها سود و منفعت میبرند .تنها محمد آذرگون؛ فردی که جایزه علمی برای رتبه برتر کنکور در زیدآباد گذاشته است
برتریکهکشورهایپیشرفتهدارند
تجربی میخوانند به خاطر موقعیتی که پزشکان دارند سمت دیگر علم هدایت میکند .سعی کنید زمانی وارد
امکانات و نظم در بهرهوری از این استعدادهای خدادادی نیمنگاهیبهپزشکیدارند.منهمآنزماننگاهیداشتم دانشگاهمیشویدرشتهایرابخوانیدکهبهآنعالقهدارید.
است .ما هم میتوانیم به اینها برسیم اگر نظم و امکانات ولی چون آن زمان به شدت فوتبال بازی میکردم موفق عالقهخیلیمیتوانددربحثموفقیتکمککند.
داشتهباشیم.
نشدم وارد رشته پزشکی شوم ولی در دوران لیسانس
شماخیلیروانوباهمانلهجهیسیرجانی
شمارتبهبرتربودیدکهبورسیهشدید؟
یزنید
چون بیشتر درس میخواندم وارد رشته شیمی شدم و حرفم 
من رتبه کنکور ارشدم  5شیمی تجزیه بود و به بسیارعالقهمندشدم.
من خیلی زیاد به ادبیات عالقه دارم .یک زمانهایی
خاطر همین رتبه بورسیه گرفتم .من تقریبا از بچگی
 هفته آینده کنکور را پیش رو داریم ،چه شعرهممیگویموبهشدتکتابفارسیمیخوانم.بسیار
درسخوان بودم و در کنارش هم فوتبال بازی میکردم .توصیهایبهبچههایپشتکنکوریدارید؟
به فرهنگ ایرانی و لهجهی سیرجانی احترام میگذارم و
تا قبل از اینکه دانشگاه بروم در سیرجان اکثرا بنده را به
کنکور یک درگاه است؛ درگاهی که شما را به سمت همچناناینجابالهجهحرفم یزنموبههیچعنوانآنرا
عنوانفوتبالیستمیشناختندویکیدوبارهمآقایگل دیگر زندگیتان هدایت میکند اما همه چیز نیست .اگر پنهاننمیکنموهیچگاهکوچکترینتالشینکردمکه
و بهترین مهاجم لیگ سیرجان شدم .من در تیم جوانان رشتهای که دوست داشتید قبول شدید ،چه بهتر .اما اگر لهجهام را تغییر دهم .چون این رفتارها نه کالس است و
گلگهر بازی کردم و کاپیتان تیم شهرستان سیرجان قبول نشدید شما همچنان میتوانید در آن مسیری که نهمرتبهاجتماعیشخصراباالمیبرد.سطحیکانسان
بودم و در لیگ سیرجان دوبار با فجر سپاه سیرجان آقای قراردارید
بهترینرشتهیخودتانباشیدوبهآنموفقیتی رامیزانتوجهوکمکاشبهمردمانجامعهواعتقاداتش
ِ
گل سیرجان شدم .شیمی را هم به خاطر عالقهای که به که میخواهید دست پیدا کنید .بنابراین کنکور را همه تعیینمیکندنهلهجهوثروتوعناویندکترومهندس.
این درس داشتم انتخاب کردم .همه بچههایی که علوم چیز نبینید .کنکور فقط یک دروازه است که شما را به

با میزبانی شرکت سنگ آهن گهرزمین برگزارشد

نشست دورهای ورزشکاران پیشکسوت کرمانی مقیم تهران
 علیاکبر پوریانی :الزمهی موفقیتهای آتی در ورزش استان کرمان با برنامهریزی مدیران این حوزه امکانپذیر است
 سیدابوالحسن مهدوی :رویکرد باید جهشی باشد تا هرچه سریعتر به پیشرفت ورزش استان منجر شود

 زندگی دور از زادگاه گاهی آدمها را بیشتر
از گذشته به هم نزدیک میکند .از همین رو در
خبرها میخوانیم که اهالی استانهای مختلف در
تهران به بهانههایی دور هم جمع میشوند و ضمن
تاز ه کردن دیدارها تالش میکنند تا برای شهر آبا
و اجدادی خود آستینی در حد توان باال بزنند.
سالهای گذشته گروهی با عنوان «جامعه
کرمانیهای مقیم تهران» نشستهایی را در رابطه
با مسایل مختلف استان کرمان برگزار کردند.
این گروه در درون خود انتخاباتی برگزار کرد که
در نتیجه آن دبیر کل و هیاتمدیره این جامعه
مشخص شدند .گفته میشود «جامعه پیشکسوت
ی مقیم تهران» در حال حاضر
ورزشیهای کرمان 
پیگیر اخذ مجوز از وزارت کشور است تا شکل
قانونی به خود بگیرد.
یازده عضو هیاتمدیره این جامعه که همگی از
کرمانیهای مقیم تهران هستند ،مسئولیت یک کمیته
را برعهده گرفتند .کمیتههایی همچون ایثارگران،
پزشکان ،روحانیون و ورزشکاران و… مسئوالن این
کمیتهها باید در جهت رفع مشکالت و معضالت خاص و
مقطعی ورزش استان ،در جلسه برای تبادل نظر حضور
داشته باشند.
سیدابوالحسن مهدوی به عنوان مسئول کمیته
فرهنگی و ورزشی تشکل فوقالذکر انتخاب شده و
حداقل در سالهای گذشته به طور نسبی هر سال سه
جلسه کمیته خود را تشکیل و کلیه دستاندرکاران
ی مقیم تهران را دور هم جمع کرده
ورزشی کرمان 
است .برخی از دعوتشدگان به جلسات این کمیته،
مسولیتهای ملی را در پرونده کاری خود دارند.
به گفتهی مهدوی با حضور این مسئوالن گرانقدر،
دبیرکل و رییس هیئتمدیره انجمن مباحث حایز
اهمیت مطرح و تصمیمات مطلوب در راستای اهداف
انجمن اتخاذ میشود .همچنین در بعضی جلسات از
مدیران اجرایی استان کرمان هم دعوت میشود تا با
یک نگاه جامع مشورتی یار و یاور مسئولین اجرایی
استانباشند.
آخرین جلسه این مجمع به دعوت مهدوی
یکشنبه  ۲۶خرداد  ۹۸در باشگاه بانک سپه تهران
و به میزبانی علیاکبر پوریانی برگزار شد .چهل نفر از
مدیران ،داوران ،ورزشکاران و پیشکسوتان کرمانی نیز
در آن حاضر شدند و به بحث و تبادل نظر پیرامون
دشواریهای پیش پای ورزش کرمان پرداختند.
ابتدای نشست با خیر مقدم علیاکبر پوریانی

به حاضران در جلسه آغاز شد .وی در سخنان خود
گفت« :الزمهی موفقیتهای آتی در ورزش استان با
برنامهریزی مدیران این حوزه امکانپذیر است و این کار
نیاز به برنامهریزیهای اصولی ،دقیق و هدفداری دارد
تا بتوان در آیندهای نزدیک به اهداف مورد نظر در زمینه
ورزش استان کرمان برسیم».
سیدابوالحسن مهدوی از پیشکسوتان ورزش
استان کرمان به عنوان مسئول جلسه مطالبی ایراد کرد.
وی به قدمت ورزش در استان کرمان اشاره کرد و گفت:
«انسانها هرگز نبایستی با تاریخ خود بیگانه باشند .شما
فرهیختگان ورزش استان نباید فراموش کنید که از چه
سرزمین با صالبتی زاده شدهاید .سرزمینی همچون

کرمان با بلندای کویر ،شما در قبال این همه عظمت،
مسئولیت سنگینی برعهده دارید و رویکرد باید جهشی
باشد تا هرچه سریعتر به پیشرفت ورزش استان منجر
شود ».وی ادامه داد« :ما فعاالن حوزه ورزش کرمان باید
از پتانسیل موجود که با نعمتهای الهی فراوان همراه
شده است ،بهره ببریم و به صورت پویا و زنده و با نگاه به
عظمت تاریخ سرزمینمان مشعل به دست ،چراغ راهی
برای مسئولین اجرایی استان باشیم».
سیدابوالحسن مهدوی برگزاری جلسه نشست
ورزشیهای مقیم تهران را جلسهای با اهمیت قلمداد
کرد« :این جلسه وزین و با عظمت شاید از بیمانندترین
جلسات در کشور باشد و شاید هم الگویی موثر و

تاثیرگذار برای دیگر نشستها قرار گیرد .امید است به
پاس حرمت این همه تجربه و بدون چشمداشت بتوانیم
بازوی توانمندی باشیم بر ارتقای ورزش استان در مقوله
فرهنگی ،تربیتی و اجتماعی» .وی اظهار امیدواری کرد
با درایت و هماندیشی این جمع بتوانند نسل جوان و
نوجوان و پرامید آینده این خطه از کشور بزرگ و مقاوم
ایران را از نعمت ورزش بهرهمند سازند تا در آینده نسلی
تشنه خدمت به پا خیزد .مهدوی شرکتکنندگان در
این نشست را جمعی اسطوره ،پهلوانصفت ،جوانمرد و
زبانزد عام و خاص اطالق کرد و گفت« :شما بزرگان
عرصه ورزش کرمان سخاوت ،شجاعت و ایمان و تعهد را
معنی داده و بعضا هم واژه پیشکسوت را دارا میباشید.

امید است زمینههای الزم را ایجاد کنید .چرا که
موفقیتهای ورزشی و فتح افتخارات سکوهای مختلف
ورزشی نیازمند شناسایی و پرورش استعدادهای الزم در
استانمان است».
در برگزاری آخرین جلسه نشست این کمیته از
نمایندگان محترم استان نیز دعوت به عمل آمد تا در
این جمع حضور داشته باشند و نظرات خود را درباره
هرچه بهتر شدن ورزش استان اعالم نمایند.
کمیته فرهنگی و ورزشی «جامعه کرمانیهای
مقیم تهران» در پایان با مصوباتی کار خود را به
پایان رساند که اهم آن به شرح زیر میباشد:
 -1گرامیداشت یادواره شهدای گرانقدر ورزش

استان با محوریت اداره کل ورزش و جوانان استان
 -2برگزاری مسابقه فوتبال بین تیمهایی از
منوجان ،شرکت گهرزمین سیرجان و همچنین تیم
فوتبال رسانه کشور با محوریت آقای عادل فردوسیپور
 -3برگزاری جام فوتبال شهدای ورزشکار با حضور
چهار تیم گل گهر سیرجان ،مس کرمان ،یکی از تیم
های پرسپولیس یا استقالل ،تیم ملی امید کشور و
احتماال مس رفسنجان که بهعنوان پیش فصل لیگ
برتر کشور انجام شود
 -4درخواست از نمایندگان محترم استان در
مجلس شورای اسالمی و استاندار محترم کرمان جهت
انتخاب سکاندار ورزش استان
 -5مساعدت افراد حاضر در جلسه در راستای
آزادسازی زندانیان بیگناه
 -6در رابطه با مسئله روز رسانه و ورزش مصوب
شد تعداد هشت نفر از حاضران جلسه در رابطه با موضوع
حذف برنامه نود پیگیریهای الزم را انجام دهند.
 -7درخواست از فدراسیون فوتبال جهت استفاده
از توانمن دیها و برنامهریزیهای سعید فتاحی در فوتبال
کشور (با توجه به اینکه بیگناهی وی در اجرای فینال
حذفی فوتبال کشور ثابت شده است)
در این نشست مصوبات مهم دیگری نیز در
نظر گرفته شد .من جمله:
الف :از سوی ادارهکل ورزش و جوانان استان
مستندی از نخبگان ورزش استان ساخته شود.
ب :تهیه کتاب با عکس بزرگان و نخبگان ورزش
استان از سوی ادارهکل ورزش و جوانان با همکاری مرکز
کرمانشناسی
ج :برگزاری نشست پیشکسوتان ورزش استان
با هماهنگی ادارهکل و هماهنگی انجمن پیشکسوتان
ورزش استان
د :پیشنهاد نامگذاری اماکن و سالنهای ورزشی
استان کرمان به نام بزرگان ورزش به ادارهکل استان
ارسال گردد.
ه :مساعدت به ورزشکاران کرمانی که در المپیک
و پارالمپیک صاحب مدال میشوند.
و :در صورت برقرار شدن جلسات کارشناسی
راهکارهای توفیق ورزش استان ،اعضای مجمع حضور
جدی در جلسات داشته باشند.
ح :در صورتی که استان کرمان امکان برگزاری
و میزبانی مسابقات مهم و بینالمللی را داشته باشد ،از
سوی ادارهکل ورزش استان پیگیری و جمع حاضر در
مجمع خصوصا نمایندگان مجلس حمایت کنند.

