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 ضمن عرض احترام و خسته نباشید

 

استان  سواری سواری و عضویت در تیم دوچرخه سال است که سابقه دوچرخه ۵۲اینجانب سامان لطفی چون مدت 

سواری  ام از طرف رئیس هیئت دوچرخه اصفهان و یک دوره عضویت در تیم ملی را در پرونده ورزشی خود داشته

های کل استان منصوب و در مراحل بعدی با حفظ سمت  سواری شهرستان های دوچرخه استان به سمت رئیس هیئت

ها و کالً  و نوجوانان، روابط عمومی شهرستان کسوتان و مربی و سرپرست گروه آموزشی جوانان قبلی مربی تیم پیش

مهر  ۵۲به خاطر تخلق به اخالق بهائی و وجدان کاری که از نتایج ایمان به حضرت بهاءهللا است بنده در تاریخ 

سواری کل استان از طرف کیوان لیموئی رئیس هیئت  با حفظ سمت قبلی، به سمت دبیر هیئت دوچرخه ٣١۵۲

 ، منصوب شدم. سواری کل استان دوچرخه

چون حراست اداره کل ورزش و جوانان استان صالحیت بنده را به خاطر بهائی بودن تائید نکرد، سمت پیشنهادی به 

سواری ابراز کردم که پست و  بنده منقضی گردید. من هم در جمع چند نفر از مسئولین ورزش و رئیس هیئت دوچرخه

کنم و  شدم اآلن در این مجموعه ورزشی خالصانه و با عشق خدمت میمقام برای من مهم نبوده و چون تربیت بهائی 

اگر هم سمتی نداشته باشم بازهم در جهت رشد شاگردانم و ورزشکاران اصفهانی به کار خود در هیئت 

 سواری استان ادامه خواهم داد. دوچرخه

 

 توضیحات:

 سواری استان کیوان لیموئی رئیس هیئت دوچرخه-٣

 ه کل ورزش و جوان آقای سلیمیرئیس حراست ادار-۵

 رئیس اداره کل ورزش و جوان آقای سلطان حسینی-١

سواری بودند به علت رفتن ایشان به جای رئیس هیئت موتورسواری  آقای امیر اسماعیلی دبیر سابق هیئت دوچرخه-۴

 استان سمت ایشان به بنده پیشنهاد شد.

 سامان لطفی

 ]امضا[

 ٣١۵۲مهر  ۵۲

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی  دای برخوررونویسی از اصل سند است. اگر به نکته]متن باال 

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[

 


