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پیوست----- :

هیات محترم دوچرخه سواری شهرستان نجفآباد
پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد و آل محمد (ص) احتراما ً به استحضار میرساند جهت فرهنگ سازی و
ارائه خدمات دوچرخه سواری به مردم و ورزشکاران خوب و با ذوق شهرستان نجفآباد در راستای اهداف کمیته
شهرستانهای استان اصفهان برای هماهنگی و اتحاد و همبستگی بیشتر کلیه گروههای فرهنگی و دوچرخه سواری
رسمی و غیر رسمی فعال در شهرستان سر سبز و سخت کوش نجف آباد با مردمی مهربان و معتقد امیدواریم با
همکاری برادران عزیز و متدین ما در هیات دوچرخه سواری نجفآباد و مخصوصا ً عوامل اجرائی سازمان ورزش
محترم شهرستان نجف آباد اهداف کمیته در آن شهرستان عملی و با اجرائی شدن آنها از ثواب و اجر اخروی این
حرکت هم در این دنیا بهرمند و هم انشاهللا توشهای برای آخرت همه عزیزان گردد و موجبات کسب بیشتر الطاف
حضرت پروردگار و رونق بیشتر در زندگی گردد .سروران گرامی :اتحاد و اتفاق و چشم خطاپوش و صبر و
شکیبایی و محبت خالصانه و ایمان به خداوند متعال و تائید و توفیق از بابت نیات خیر در هر گروه و خانواده باعث
پیشرفت و رفع هر گونه کدورت خواهد شد که این به مرور ایام در حرکتهای ورزشی و فرهنگی شما عزیزان اتفاق
خواهد افتاد و از ثمرات و نتایج این اتحاد ،قلبها به هم نزدیکتر و خیر و برکت روز افزون شامل حال آن عزیزان
انشااله خواهد شد و جوانان و نوجوانان همراه گروه از گذشت و نو[ع] دوستی و اتحاد شما الگو برداری نموده و در
آیندهای نزدیک ا نسانهایی با گذشت و فداکار همچون مربیان و خادمان خود خواهند شد که این امریست بس متعالی و
قابل ستایش بوده و شایان به ذکر است که در کشور عزیزمان ایران محبت و نو[ع] دوستی و اتحاد همه اقوام و مردم
زبان زد خاص و عام بوده و خواهد بود و مهمترین اصل امنیت خانواده و اجتماع است شما باید در تمام گروههای
ورزشی از این فضیلت مهم استفاده و ورزشکاران با روحیهای شاد و فضائی محبتآمیز و ایمانی راسخ در کنار
یکدیگر فعالیت نمایند و اصاغر احترام اکابر نمایند و اکابر رعایت حال اصاغر تا همه در یک خانواده بزرگ رشد و
توسط آن هیات محترم به خوبی راهنمائی و به تعالی برسند .گذشته را باید فراموش کنیم و به آیندهای روشن با اهدافی
بزرگ و پر انرژی تر چشم دوخت و کمکی خاص به جوانان و نوجوانان و مردم ورزش دوست و خانوادههای مؤمن
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آن شهرستان نمود .و همه در چهار چوب قوانین یکسان اجتمائی و فرهنگی ورزشی و انتظامی راهنمائی و حمایت
شوند .هیچ امری مهمتر از گذشت و فداکاری در مورد دوستان و همنوعان نبوده و نیست و باید خیر و صالح عموم
در هر امری ارجع [ارجح] باشد.
من هللا توفیق
سامان لطفی
[امضا]
مسوول کمیته شهرستان های هیات استان اصفهان
أصفهان  -میدان آزادی (دروازه شیراز) – ورزشگاه انقالب
تلفاکس۳۶۲۰۶۰۸۴ :
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[متن باال رونویسی از اصل سند است .اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفا ً به نشانی
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