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 42/8/81/ م مورخ 1308/89دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی و نامه شماره  11/8/81مورخ  81/ م و /14301/40پیرو نامه شماره  -1

با توجه به نظام نامه  شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان درخصوص ارتباط مالی با دفاتر نمایندگی سازمان و تمرکز حسابهای بانکی دفاتر فوق

ماره مالی و معامالتی سازمان نظام مهندسی ساختمان )کشور( ،موضوع توسط آقای مهندس عباسی مطرح گردید و بیان شد در سازمان استان طی نامه ش

 تعهدنامه از دفاتر نمایندگی اخذ و کلیه حسابهای متمرکز گردیده است. 41/14/81م مورخ  391
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 4 اداریامور مالی و 

توسط امور مالی سازمان در جلسه هیأت مدیره مورد بحث و  41/14/81مرکز استان پس از بررسی در کارگروه بودجه مورخ  1388بودجه پیشنهادی سال  -4

 بررسی قرار گرفت و موارد اصالحی و مورد نیاز توسط هیأت مدیره مشخص و جهت اصالح به کارگروه عودت گردید.

توسط امور مالی در هیأت مدیره  1388مشترک مرکز استان  برای دفاتر نمایندگی مطابق جدول تسهیم هزینه ها برای بودجه سال  درخصوص هزینه های

از کل هزینه های مذکور )بشرح لیست پیوست( در بودجه دفاتر نمایندگی لحاظ و توسط  %09ارائه گردید و مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مقرر شد معادل 

 ر شهرستانها پرداخت گردد.دفات
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 3 امور مالی و اداری

موضوع برنامه های پیشنهادی دوره هشتم شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان که توسط آقای مهندس خرم مطرح گردیده بود در هیأت -3

انعکاس به شورای مرکزی به ریاست مدیره مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد همکاران در صورتی که نظر و پیشنهادی دارند جهت 

 سازمان ارائه نمایند.
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 :اسامی میهمانان

     مهندس حسین صباغ

    مهندس محمدرضا بیکی

 آقای رستمی 

 آقای فریدونی

 نام و امضاء حاضرین: 

  

  مهندس علی کریمدادی                   محمد الهامی زادهمهندس                       احمد کاظمیان دکتر                         مهندس محمدحسین زراعتکار            حسین عباسیمهندس 

 

   محمد خوشناممهندس              غمهندس بنفشه میرکاظمی                               وحید ناصریمهندس             دکتر سیدرضا سرافرازی  

 

 


