
  با سالم و ردود
در خصوص فعالیت کمیسیون ورزش کانون وکلای دادگستری گلستان لازم است بدوا از اعضای محترم کمیسیون  دوره در

ورزش آقایان عباس اسدی محسن فدایی علی احمدی حمید رضا مومن  تشکر کنم و سپس در خصوص فعالیت کمیسیون 

ترین دوره های خود را داشته است اولا در مسابقات فوتسال  جام استقلال  در دو سال گذشته بعرض برساند که یکی از موفق

 ۹برای اولین بار در جمع  ۴۹کانون وکلا در اسفند ماه سال  ۵۱کانون وکلای دادگستری با میزبانی کانون خراسان و حضور 

ان سال و در اولین دوره رقابتهای والیبال تیم برتر رقابتها قرار گرفته و موفق به کسب مقام چهارم رقابتها گردیده است، در هم

کانون مرکز اصفهان خراسان قزوین  ۱جام استقلال کانون وکلای دادگستری که کانون گلستان میزبان رقابتها بوده و با حضور 

جام  و گلستان برگزار گردید کانون گلستان موفق به کسب مقام نخست رقابتها گردیده که کل هزینه های رقابتهای والیبال

 .استقلال  توسط اسکودا و کانونهای شرکت کننده در رقابتها به غیر از کانون گلستان پرداخت شده است

کمیسیون ورزش کانون وکلای دادگستری گلستان پیشنهاد میزبانی اولین  المپیاد ورزشی وکلای دادگستری ایران  ۴۱در سال  

ا در اسکودا اولین المپیاد ورزشی وکلای دادگستری ایران با حضور را مطرح و با موافقت نمایندگان ورزشی کانونهای وکل

رشته ورزشی فوتسال  ۰در شهر گرگان و در  ۴۱اسفند ماه  ۹نفر از  وکلای دادگستری ایران از اواخر بهمن ماه تا  ۰۱۳حدود 

های برگزاری المپیاد اعم از اسکان، پذیرایی ، جوایز و غیره در هر رشته ورزشی و والیبال و تنیس روی میز برگزار شد، هزینه

متفاوت بوده و هر کانون متناسب با هر رشته ای که در المپیاد شرکت کرده است  هزینه خود را پرداخت نموده است و با 

گلستان در هر سه رشته ورزشی رقابتها، که موفق به کسب مقام دوم در فوتسال وسوم در والیبال شده  وصف شرکت کانون

است واز امکانات هتل  جهت اسکان همکاران ورزشکار کانون گلستان  استفاده نموده است ولی  هیچگونه وجهی بعنوان 

ننموده وعلاوه بر این از یکصد میلیون ریال کمک  هزینه شرکت در اولین المپیاد ورزشی وکلای دادگستری ایران پرداخت

مالی اسکودا نیز برخوردار شده است .در حالیکه چنانچه محل برگزاری اولین المپیاد ورزشی غیر از کانون گلستان بود تیم 

ن پرداخت های ورزشی کانون گلستان صرفا بابت حضور در رقابتها میبایست مبلغ بیست و شش میلیون تومان به کانون میزبا

  .میکردند که در این قسمت صرفه جویی شده است

در پایان نباید تلاش و حضور فعال همکاران محترم  آقایان عباس اسدی  محمد صالح صفایی حسام محمد زمانی مهدی 

سبحانی عبدالحلیم قرنجیک امید غریب و خصوصا محسن خواجوی که  برگزاری  موفق اولین  المپیاد ورزشی وکلای 

 . گستری ایران مرهون  فعالیت موثر آنان بوده است را نادیده گرفتداد
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