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   رئوف مهندسجناب آقاي 

 آمل رئيس محترم كانون مهندسين 

  

  با سالم

     احتراماً، ضمن تقدير و تشكر از زحمات جنابعالي و آن كانون محترم در همكاري با سازمان نظام مهندسي                  

ساختمان استان، همانگونه كه مطلع مي باشيد پيرو مذاكرات انجام گرفته در ماههاي اخير و مكاتبات معاونـت          

ي ذاتـي سـازمان بـه غيـر، عليـرغم      محترم مسكن وزارت راه و شهرسازي درخصوص عدم واگذاري فعاليت هـا      

 واريـز كليـه وجـوه       3/10/95تالش هاي صورت گرفته درخصوص ادامه روند فوق به اطالع مي رساند از تاريخ               

  مربوط به نقشه هاي طراحي و نظارت به حساب كانونهـاي اسـتان ملغـي مـي گـردد، قطعـاً كانونهـاي اسـتان            

سازمان بوده اند، اميد است با كمك و ياري شما عزيزان و ساير             به عنوان پشتوانه هاي سازمان همواره در كنار         

  )29/9/95م .ف(. اعضاي فعال آن كانون محترم شاهد رشد و پويايي سازمان و آن كانون محترم باشيم 
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  جناب آقاي مهندس اشرفي اميري  

 رئيس محترم كانون مهندسين اميركال  

  

  با سالم

     احتراماً، ضمن تقدير و تشكر از زحمات جنابعالي و آن كانون محترم در همكاري با سازمان نظام مهندسي                  

ساختمان استان، همانگونه كه مطلع مي باشيد پيرو مذاكرات انجام گرفته در ماههاي اخير و مكاتبات معاونـت          

ي ذاتـي سـازمان بـه غيـر، عليـرغم      محترم مسكن وزارت راه و شهرسازي درخصوص عدم واگذاري فعاليت هـا      

 واريـز كليـه وجـوه       3/10/95تالش هاي صورت گرفته درخصوص ادامه روند فوق به اطالع مي رساند از تاريخ               

  مربوط به نقشه هاي طراحي و نظارت به حساب كانونهـاي اسـتان ملغـي مـي گـردد، قطعـاً كانونهـاي اسـتان            

سازمان بوده اند، اميد است با كمك و ياري شما عزيزان و ساير             به عنوان پشتوانه هاي سازمان همواره در كنار         

  )29/9/95م .ف(. اعضاي فعال آن كانون محترم شاهد رشد و پويايي سازمان و آن كانون محترم باشيم 
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  جناب آقاي دكتر گوران 

 رئيس محترم كانون مهندسين بابل 

  

  با سالم

     احتراماً، ضمن تقدير و تشكر از زحمات جنابعالي و آن كانون محترم در همكاري با سازمان نظام مهندسي                  

ساختمان استان، همانگونه كه مطلع مي باشيد پيرو مذاكرات انجام گرفته در ماههاي اخير و مكاتبات معاونـت          

ي ذاتـي سـازمان بـه غيـر، عليـرغم      محترم مسكن وزارت راه و شهرسازي درخصوص عدم واگذاري فعاليت هـا      

 واريـز كليـه وجـوه       3/10/95تالش هاي صورت گرفته درخصوص ادامه روند فوق به اطالع مي رساند از تاريخ               

  مربوط به نقشه هاي طراحي و نظارت به حساب كانونهـاي اسـتان ملغـي مـي گـردد، قطعـاً كانونهـاي اسـتان            

سازمان بوده اند، اميد است با كمك و ياري شما عزيزان و ساير             به عنوان پشتوانه هاي سازمان همواره در كنار         

  )29/9/95م .ف(. اعضاي فعال آن كانون محترم شاهد رشد و پويايي سازمان و آن كانون محترم باشيم 
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  جناب آقاي مهندس كشوري  

  سررئيس محترم كانون مهندسين بابل

  

  با سالم

     احتراماً، ضمن تقدير و تشكر از زحمات جنابعالي و آن كانون محترم در همكاري با سازمان نظام مهندسي                  

ساختمان استان، همانگونه كه مطلع مي باشيد پيرو مذاكرات انجام گرفته در ماههاي اخير و مكاتبات معاونـت          

ي ذاتـي سـازمان بـه غيـر، عليـرغم      محترم مسكن وزارت راه و شهرسازي درخصوص عدم واگذاري فعاليت هـا      

 واريـز كليـه وجـوه       3/10/95تالش هاي صورت گرفته درخصوص ادامه روند فوق به اطالع مي رساند از تاريخ               

  مربوط به نقشه هاي طراحي و نظارت به حساب كانونهـاي اسـتان ملغـي مـي گـردد، قطعـاً كانونهـاي اسـتان            

سازمان بوده اند، اميد است با كمك و ياري شما عزيزان و ساير             به عنوان پشتوانه هاي سازمان همواره در كنار         

  )29/9/95م .ف(. اعضاي فعال آن كانون محترم شاهد رشد و پويايي سازمان و آن كانون محترم باشيم 
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  جناب آقاي مهندس اسكندري راد  

 رئيس محترم كانون مهندسين بهشهر  

  

  با سالم

     احتراماً، ضمن تقدير و تشكر از زحمات جنابعالي و آن كانون محترم در همكاري با سازمان نظام مهندسي                  

 گرفته در ماههاي اخير و مكاتبات معاونـت  ساختمان استان، همانگونه كه مطلع مي باشيد پيرو مذاكرات انجام        

محترم مسكن وزارت راه و شهرسازي درخصوص عدم واگذاري فعاليت هـاي ذاتـي سـازمان بـه غيـر، عليـرغم            

 واريـز كليـه وجـوه       3/10/95تالش هاي صورت گرفته درخصوص ادامه روند فوق به اطالع مي رساند از تاريخ               

  ساب كانونهـاي اسـتان ملغـي مـي گـردد، قطعـاً كانونهـاي اسـتان         مربوط به نقشه هاي طراحي و نظارت به ح   

به عنوان پشتوانه هاي سازمان همواره در كنار سازمان بوده اند، اميد است با كمك و ياري شما عزيزان و ساير                     

  )29/9/95م .ف(. اعضاي فعال آن كانون محترم شاهد رشد و پويايي سازمان و آن كانون محترم باشيم 
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  جناب آقاي مهندس صادقي  

 رئيس محترم كانون مهندسين تنكابن  

  

  با سالم

     احتراماً، ضمن تقدير و تشكر از زحمات جنابعالي و آن كانون محترم در همكاري با سازمان نظام مهندسي                  

ساختمان استان، همانگونه كه مطلع مي باشيد پيرو مذاكرات انجام گرفته در ماههاي اخير و مكاتبات معاونـت          

ي ذاتـي سـازمان بـه غيـر، عليـرغم      محترم مسكن وزارت راه و شهرسازي درخصوص عدم واگذاري فعاليت هـا      

 واريـز كليـه وجـوه       3/10/95تالش هاي صورت گرفته درخصوص ادامه روند فوق به اطالع مي رساند از تاريخ               

  مربوط به نقشه هاي طراحي و نظارت به حساب كانونهـاي اسـتان ملغـي مـي گـردد، قطعـاً كانونهـاي اسـتان            

سازمان بوده اند، اميد است با كمك و ياري شما عزيزان و ساير             به عنوان پشتوانه هاي سازمان همواره در كنار         

  )29/9/95م .ف(. اعضاي فعال آن كانون محترم شاهد رشد و پويايي سازمان و آن كانون محترم باشيم 

  

  

  

     
 



  95-ص2931-47

29/9/1395  

  

  

  

  

  جناب آقاي مهندس كياپاشا  

 رئيس محترم كانون مهندسين چالوس  

  

  با سالم

     احتراماً، ضمن تقدير و تشكر از زحمات جنابعالي و آن كانون محترم در همكاري با سازمان نظام مهندسي                  

ساختمان استان، همانگونه كه مطلع مي باشيد پيرو مذاكرات انجام گرفته در ماههاي اخير و مكاتبات معاونـت          

ي ذاتـي سـازمان بـه غيـر، عليـرغم      محترم مسكن وزارت راه و شهرسازي درخصوص عدم واگذاري فعاليت هـا      

 واريـز كليـه وجـوه       3/10/95تالش هاي صورت گرفته درخصوص ادامه روند فوق به اطالع مي رساند از تاريخ               

  مربوط به نقشه هاي طراحي و نظارت به حساب كانونهـاي اسـتان ملغـي مـي گـردد، قطعـاً كانونهـاي اسـتان            

سازمان بوده اند، اميد است با كمك و ياري شما عزيزان و ساير             به عنوان پشتوانه هاي سازمان همواره در كنار         

  )29/9/95م .ف(. اعضاي فعال آن كانون محترم شاهد رشد و پويايي سازمان و آن كانون محترم باشيم 
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  جناب آقاي مهندس ذبيحي 

 رئيس محترم كانون مهندسين رامسر  

  

  با سالم

     احتراماً، ضمن تقدير و تشكر از زحمات جنابعالي و آن كانون محترم در همكاري با سازمان نظام مهندسي                  

ساختمان استان، همانگونه كه مطلع مي باشيد پيرو مذاكرات انجام گرفته در ماههاي اخير و مكاتبات معاونـت          

ي ذاتـي سـازمان بـه غيـر، عليـرغم      محترم مسكن وزارت راه و شهرسازي درخصوص عدم واگذاري فعاليت هـا      

 واريـز كليـه وجـوه       3/10/95تالش هاي صورت گرفته درخصوص ادامه روند فوق به اطالع مي رساند از تاريخ               

  مربوط به نقشه هاي طراحي و نظارت به حساب كانونهـاي اسـتان ملغـي مـي گـردد، قطعـاً كانونهـاي اسـتان            

سازمان بوده اند، اميد است با كمك و ياري شما عزيزان و ساير             به عنوان پشتوانه هاي سازمان همواره در كنار         

  )29/9/95م .ف(. اعضاي فعال آن كانون محترم شاهد رشد و پويايي سازمان و آن كانون محترم باشيم 
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  جناب آقاي مهندس ساالريه  

 رئيس محترم كانون مهندسين سوادكوه شمالي  

  

  با سالم

     احتراماً، ضمن تقدير و تشكر از زحمات جنابعالي و آن كانون محترم در همكاري با سازمان نظام مهندسي                  

ساختمان استان، همانگونه كه مطلع مي باشيد پيرو مذاكرات انجام گرفته در ماههاي اخير و مكاتبات معاونـت          

ي ذاتـي سـازمان بـه غيـر، عليـرغم      محترم مسكن وزارت راه و شهرسازي درخصوص عدم واگذاري فعاليت هـا      

 واريـز كليـه وجـوه       3/10/95تالش هاي صورت گرفته درخصوص ادامه روند فوق به اطالع مي رساند از تاريخ               

  مربوط به نقشه هاي طراحي و نظارت به حساب كانونهـاي اسـتان ملغـي مـي گـردد، قطعـاً كانونهـاي اسـتان            

سازمان بوده اند، اميد است با كمك و ياري شما عزيزان و ساير             به عنوان پشتوانه هاي سازمان همواره در كنار         

  )29/9/95م .ف(. اعضاي فعال آن كانون محترم شاهد رشد و پويايي سازمان و آن كانون محترم باشيم 
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  جناب آقاي مهندس بدخشان  

 رئيس محترم كانون مهندسين ساري  

  

  با سالم

     احتراماً، ضمن تقدير و تشكر از زحمات جنابعالي و آن كانون محترم در همكاري با سازمان نظام مهندسي                  

ساختمان استان، همانگونه كه مطلع مي باشيد پيرو مذاكرات انجام گرفته در ماههاي اخير و مكاتبات معاونـت          

ي ذاتـي سـازمان بـه غيـر، عليـرغم      محترم مسكن وزارت راه و شهرسازي درخصوص عدم واگذاري فعاليت هـا      

 واريـز كليـه وجـوه       3/10/95تالش هاي صورت گرفته درخصوص ادامه روند فوق به اطالع مي رساند از تاريخ               

  مربوط به نقشه هاي طراحي و نظارت به حساب كانونهـاي اسـتان ملغـي مـي گـردد، قطعـاً كانونهـاي اسـتان            

سازمان بوده اند، اميد است با كمك و ياري شما عزيزان و ساير             به عنوان پشتوانه هاي سازمان همواره در كنار         

  )29/9/95م .ف(. اعضاي فعال آن كانون محترم شاهد رشد و پويايي سازمان و آن كانون محترم باشيم 
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  جناب آقاي مهندس مرادي  

 رئيس محترم كانون مهندسين سلمانشهر و كالرآباد  

  

  با سالم

     احتراماً، ضمن تقدير و تشكر از زحمات جنابعالي و آن كانون محترم در همكاري با سازمان نظام مهندسي                  

ساختمان استان، همانگونه كه مطلع مي باشيد پيرو مذاكرات انجام گرفته در ماههاي اخير و مكاتبات معاونـت          

ي ذاتـي سـازمان بـه غيـر، عليـرغم      محترم مسكن وزارت راه و شهرسازي درخصوص عدم واگذاري فعاليت هـا      

 واريـز كليـه وجـوه       3/10/95تالش هاي صورت گرفته درخصوص ادامه روند فوق به اطالع مي رساند از تاريخ               

  مربوط به نقشه هاي طراحي و نظارت به حساب كانونهـاي اسـتان ملغـي مـي گـردد، قطعـاً كانونهـاي اسـتان            

سازمان بوده اند، اميد است با كمك و ياري شما عزيزان و ساير             به عنوان پشتوانه هاي سازمان همواره در كنار         

  )29/9/95م .ف(. اعضاي فعال آن كانون محترم شاهد رشد و پويايي سازمان و آن كانون محترم باشيم 

  

  

  

     
 



  95-ص2931-47

29/9/1395  

  

  

  

  

  جناب آقاي مهندس صفري  

 ) زيرآب(رئيس محترم كانون مهندسين سوادكوه 

  

  با سالم

     احتراماً، ضمن تقدير و تشكر از زحمات جنابعالي و آن كانون محترم در همكاري با سازمان نظام مهندسي                  

ساختمان استان، همانگونه كه مطلع مي باشيد پيرو مذاكرات انجام گرفته در ماههاي اخير و مكاتبات معاونـت          

ي ذاتـي سـازمان بـه غيـر، عليـرغم      محترم مسكن وزارت راه و شهرسازي درخصوص عدم واگذاري فعاليت هـا      

 واريـز كليـه وجـوه       3/10/95تالش هاي صورت گرفته درخصوص ادامه روند فوق به اطالع مي رساند از تاريخ               

  مربوط به نقشه هاي طراحي و نظارت به حساب كانونهـاي اسـتان ملغـي مـي گـردد، قطعـاً كانونهـاي اسـتان            

سازمان بوده اند، اميد است با كمك و ياري شما عزيزان و ساير             به عنوان پشتوانه هاي سازمان همواره در كنار         

  )29/9/95م .ف(. اعضاي فعال آن كانون محترم شاهد رشد و پويايي سازمان و آن كانون محترم باشيم 
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29/9/1395  

  

  

  

  

  جناب آقاي مهندس صادقي 

 رئيس محترم كانون مهندسين عباس آباد  

  

  با سالم

     احتراماً، ضمن تقدير و تشكر از زحمات جنابعالي و آن كانون محترم در همكاري با سازمان نظام مهندسي                  

ساختمان استان، همانگونه كه مطلع مي باشيد پيرو مذاكرات انجام گرفته در ماههاي اخير و مكاتبات معاونـت          

ي ذاتـي سـازمان بـه غيـر، عليـرغم      محترم مسكن وزارت راه و شهرسازي درخصوص عدم واگذاري فعاليت هـا      

 واريـز كليـه وجـوه       3/10/95تالش هاي صورت گرفته درخصوص ادامه روند فوق به اطالع مي رساند از تاريخ               

  مربوط به نقشه هاي طراحي و نظارت به حساب كانونهـاي اسـتان ملغـي مـي گـردد، قطعـاً كانونهـاي اسـتان            

سازمان بوده اند، اميد است با كمك و ياري شما عزيزان و ساير             به عنوان پشتوانه هاي سازمان همواره در كنار         

  )29/9/95م .ف(. اعضاي فعال آن كانون محترم شاهد رشد و پويايي سازمان و آن كانون محترم باشيم 

  

  

  

     
 



  95-ص2931-47

29/9/1395  

  

  

  

  

  جناب آقاي مهندس بابكي 

 رئيس محترم كانون مهندسين فريدونكنار  

  

  با سالم

     احتراماً، ضمن تقدير و تشكر از زحمات جنابعالي و آن كانون محترم در همكاري با سازمان نظام مهندسي                  

ساختمان استان، همانگونه كه مطلع مي باشيد پيرو مذاكرات انجام گرفته در ماههاي اخير و مكاتبات معاونـت          

ي ذاتـي سـازمان بـه غيـر، عليـرغم      محترم مسكن وزارت راه و شهرسازي درخصوص عدم واگذاري فعاليت هـا      

 واريـز كليـه وجـوه       3/10/95تالش هاي صورت گرفته درخصوص ادامه روند فوق به اطالع مي رساند از تاريخ               

  مربوط به نقشه هاي طراحي و نظارت به حساب كانونهـاي اسـتان ملغـي مـي گـردد، قطعـاً كانونهـاي اسـتان            

سازمان بوده اند، اميد است با كمك و ياري شما عزيزان و ساير             به عنوان پشتوانه هاي سازمان همواره در كنار         

  )29/9/95م .ف(. اعضاي فعال آن كانون محترم شاهد رشد و پويايي سازمان و آن كانون محترم باشيم 

  

  

  

     
 



  95-ص2931-47

29/9/1395  

  

  

  

  

  جناب آقاي مهندس مرادي  

 رئيس محترم كانون مهندسين قائمشهر  

  

  با سالم

     احتراماً، ضمن تقدير و تشكر از زحمات جنابعالي و آن كانون محترم در همكاري با سازمان نظام مهندسي                  

ساختمان استان، همانگونه كه مطلع مي باشيد پيرو مذاكرات انجام گرفته در ماههاي اخير و مكاتبات معاونـت          

ي ذاتـي سـازمان بـه غيـر، عليـرغم      محترم مسكن وزارت راه و شهرسازي درخصوص عدم واگذاري فعاليت هـا      

 واريـز كليـه وجـوه       3/10/95تالش هاي صورت گرفته درخصوص ادامه روند فوق به اطالع مي رساند از تاريخ               

  مربوط به نقشه هاي طراحي و نظارت به حساب كانونهـاي اسـتان ملغـي مـي گـردد، قطعـاً كانونهـاي اسـتان            

سازمان بوده اند، اميد است با كمك و ياري شما عزيزان و ساير             به عنوان پشتوانه هاي سازمان همواره در كنار         

  )29/9/95م .ف(. اعضاي فعال آن كانون محترم شاهد رشد و پويايي سازمان و آن كانون محترم باشيم 

  

  

  

     
 



  95-ص2931-47

29/9/1395  

  

  

  

  

  جناب آقاي مهندس غنمي  

 رئيس محترم كانون مهندسين كتالم و سادات شهر  

  

  با سالم

     احتراماً، ضمن تقدير و تشكر از زحمات جنابعالي و آن كانون محترم در همكاري با سازمان نظام مهندسي                  

ساختمان استان، همانگونه كه مطلع مي باشيد پيرو مذاكرات انجام گرفته در ماههاي اخير و مكاتبات معاونـت          

ي ذاتـي سـازمان بـه غيـر، عليـرغم      محترم مسكن وزارت راه و شهرسازي درخصوص عدم واگذاري فعاليت هـا      

 واريـز كليـه وجـوه       3/10/95تالش هاي صورت گرفته درخصوص ادامه روند فوق به اطالع مي رساند از تاريخ               

  مربوط به نقشه هاي طراحي و نظارت به حساب كانونهـاي اسـتان ملغـي مـي گـردد، قطعـاً كانونهـاي اسـتان            

سازمان بوده اند، اميد است با كمك و ياري شما عزيزان و ساير             به عنوان پشتوانه هاي سازمان همواره در كنار         

  )29/9/95م .ف(. اعضاي فعال آن كانون محترم شاهد رشد و پويايي سازمان و آن كانون محترم باشيم 

  

  

     
 



  95-ص2931-47

29/9/1395  

  

  

  

  

  جناب آقاي مهندس حاتمي  

 رئيس محترم كانون مهندسين كالردشت  

  

  با سالم

     احتراماً، ضمن تقدير و تشكر از زحمات جنابعالي و آن كانون محترم در همكاري با سازمان نظام مهندسي                  

ساختمان استان، همانگونه كه مطلع مي باشيد پيرو مذاكرات انجام گرفته در ماههاي اخير و مكاتبات معاونـت          

ي ذاتـي سـازمان بـه غيـر، عليـرغم      محترم مسكن وزارت راه و شهرسازي درخصوص عدم واگذاري فعاليت هـا      

 واريـز كليـه وجـوه       3/10/95تالش هاي صورت گرفته درخصوص ادامه روند فوق به اطالع مي رساند از تاريخ               

  مربوط به نقشه هاي طراحي و نظارت به حساب كانونهـاي اسـتان ملغـي مـي گـردد، قطعـاً كانونهـاي اسـتان            

سازمان بوده اند، اميد است با كمك و ياري شما عزيزان و ساير             به عنوان پشتوانه هاي سازمان همواره در كنار         

  )29/9/95م .ف(. اعضاي فعال آن كانون محترم شاهد رشد و پويايي سازمان و آن كانون محترم باشيم 

  

  

  

     
 



  95-ص2931-47

29/9/1395  

  

  

  

  

  جناب آقاي مهندس مربوط صادق 

 رئيس محترم كانون مهندسين محمودآباد  

  

  با سالم

     احتراماً، ضمن تقدير و تشكر از زحمات جنابعالي و آن كانون محترم در همكاري با سازمان نظام مهندسي                  

ساختمان استان، همانگونه كه مطلع مي باشيد پيرو مذاكرات انجام گرفته در ماههاي اخير و مكاتبات معاونـت          

ي ذاتـي سـازمان بـه غيـر، عليـرغم      محترم مسكن وزارت راه و شهرسازي درخصوص عدم واگذاري فعاليت هـا      

 واريـز كليـه وجـوه       3/10/95تالش هاي صورت گرفته درخصوص ادامه روند فوق به اطالع مي رساند از تاريخ               

  مربوط به نقشه هاي طراحي و نظارت به حساب كانونهـاي اسـتان ملغـي مـي گـردد، قطعـاً كانونهـاي اسـتان            

سازمان بوده اند، اميد است با كمك و ياري شما عزيزان و ساير             به عنوان پشتوانه هاي سازمان همواره در كنار         

  )29/9/95م .ف(. اعضاي فعال آن كانون محترم شاهد رشد و پويايي سازمان و آن كانون محترم باشيم 

  

  

  

     
 



  95-ص2931-47

29/9/1395  

  

  

  

  

  جناب آقاي مهندس شاملي  

 رئيس محترم كانون مهندسين نكا 

  

  با سالم

     احتراماً، ضمن تقدير و تشكر از زحمات جنابعالي و آن كانون محترم در همكاري با سازمان نظام مهندسي                  

ساختمان استان، همانگونه كه مطلع مي باشيد پيرو مذاكرات انجام گرفته در ماههاي اخير و مكاتبات معاونـت          

ي ذاتـي سـازمان بـه غيـر، عليـرغم      محترم مسكن وزارت راه و شهرسازي درخصوص عدم واگذاري فعاليت هـا      

 واريـز كليـه وجـوه       3/10/95تالش هاي صورت گرفته درخصوص ادامه روند فوق به اطالع مي رساند از تاريخ               

  مربوط به نقشه هاي طراحي و نظارت به حساب كانونهـاي اسـتان ملغـي مـي گـردد، قطعـاً كانونهـاي اسـتان            

سازمان بوده اند، اميد است با كمك و ياري شما عزيزان و ساير             به عنوان پشتوانه هاي سازمان همواره در كنار         

  )29/9/95م .ف(. اعضاي فعال آن كانون محترم شاهد رشد و پويايي سازمان و آن كانون محترم باشيم 

  

  

  

    

     
 



  95-ص2931-47

29/9/1395  

  

  

  

  

  جناب آقاي مهندس يزدي نژاد  

 رئيس محترم كانون مهندسين نور  

  

  با سالم

     احتراماً، ضمن تقدير و تشكر از زحمات جنابعالي و آن كانون محترم در همكاري با سازمان نظام مهندسي                  

ساختمان استان، همانگونه كه مطلع مي باشيد پيرو مذاكرات انجام گرفته در ماههاي اخير و مكاتبات معاونـت          

ي ذاتـي سـازمان بـه غيـر، عليـرغم      محترم مسكن وزارت راه و شهرسازي درخصوص عدم واگذاري فعاليت هـا      

 واريـز كليـه وجـوه       3/10/95تالش هاي صورت گرفته درخصوص ادامه روند فوق به اطالع مي رساند از تاريخ               

  مربوط به نقشه هاي طراحي و نظارت به حساب كانونهـاي اسـتان ملغـي مـي گـردد، قطعـاً كانونهـاي اسـتان            

سازمان بوده اند، اميد است با كمك و ياري شما عزيزان و ساير             به عنوان پشتوانه هاي سازمان همواره در كنار         

  )29/9/95م .ف(. اعضاي فعال آن كانون محترم شاهد رشد و پويايي سازمان و آن كانون محترم باشيم 

  

  

  

 



  95-ص2931-47

29/9/1395  

  

  

  

  

  جناب آقاي مهندس خزايي نژاد  

 رئيس محترم كانون مهندسين نوشهر  

  

  با سالم

     احتراماً، ضمن تقدير و تشكر از زحمات جنابعالي و آن كانون محترم در همكاري با سازمان نظام مهندسي                  

ساختمان استان، همانگونه كه مطلع مي باشيد پيرو مذاكرات انجام گرفته در ماههاي اخير و مكاتبات معاونـت          

ي ذاتـي سـازمان بـه غيـر، عليـرغم      محترم مسكن وزارت راه و شهرسازي درخصوص عدم واگذاري فعاليت هـا      

 واريـز كليـه وجـوه       3/10/95تالش هاي صورت گرفته درخصوص ادامه روند فوق به اطالع مي رساند از تاريخ               

  مربوط به نقشه هاي طراحي و نظارت به حساب كانونهـاي اسـتان ملغـي مـي گـردد، قطعـاً كانونهـاي اسـتان            

سازمان بوده اند، اميد است با كمك و ياري شما عزيزان و ساير             به عنوان پشتوانه هاي سازمان همواره در كنار         

  )29/9/95م .ف(. اعضاي فعال آن كانون محترم شاهد رشد و پويايي سازمان و آن كانون محترم باشيم 

  

  

  

     
 



  95-ص2931-47

29/9/1395  

  

  

  

  

  جناب آقاي مهندس كاوه آملي  

 ) 73(رئيس محترم كانون مهندسين محمودآباد 

  

  با سالم

     احتراماً، ضمن تقدير و تشكر از زحمات جنابعالي و آن كانون محترم در همكاري با سازمان نظام مهندسي                  

ساختمان استان، همانگونه كه مطلع مي باشيد پيرو مذاكرات انجام گرفته در ماههاي اخير و مكاتبات معاونـت          

ي ذاتـي سـازمان بـه غيـر، عليـرغم      محترم مسكن وزارت راه و شهرسازي درخصوص عدم واگذاري فعاليت هـا      

 واريـز كليـه وجـوه       3/10/95تالش هاي صورت گرفته درخصوص ادامه روند فوق به اطالع مي رساند از تاريخ               

  مربوط به نقشه هاي طراحي و نظارت به حساب كانونهـاي اسـتان ملغـي مـي گـردد، قطعـاً كانونهـاي اسـتان            

سازمان بوده اند، اميد است با كمك و ياري شما عزيزان و ساير             به عنوان پشتوانه هاي سازمان همواره در كنار         

  )29/9/95م .ف(. اعضاي فعال آن كانون محترم شاهد رشد و پويايي سازمان و آن كانون محترم باشيم 

  

  

  

     
 



  95-ص2931-47

29/9/1395  

  

  

  

  

  جناب آقاي مهندس بهرامي  

 رئيس محترم كانون مهندسين جامعه مستقل آمل  

  

  با سالم

     احتراماً، ضمن تقدير و تشكر از زحمات جنابعالي و آن كانون محترم در همكاري با سازمان نظام مهندسي                  

ساختمان استان، همانگونه كه مطلع مي باشيد پيرو مذاكرات انجام گرفته در ماههاي اخير و مكاتبات معاونـت          

ي ذاتـي سـازمان بـه غيـر، عليـرغم      محترم مسكن وزارت راه و شهرسازي درخصوص عدم واگذاري فعاليت هـا      

 واريـز كليـه وجـوه       3/10/95تالش هاي صورت گرفته درخصوص ادامه روند فوق به اطالع مي رساند از تاريخ               

  مربوط به نقشه هاي طراحي و نظارت به حساب كانونهـاي اسـتان ملغـي مـي گـردد، قطعـاً كانونهـاي اسـتان            

سازمان بوده اند، اميد است با كمك و ياري شما عزيزان و ساير             به عنوان پشتوانه هاي سازمان همواره در كنار         

  )29/9/95م .ف(. اعضاي فعال آن كانون محترم شاهد رشد و پويايي سازمان و آن كانون محترم باشيم 

  

  

  

     



  95-ص2931-47

29/9/1395  

  

  

  

  

  جناب آقاي مهندس احمدي  

 )  پل سفيد ( رئيس محترم كانون مهندسين سوادكوه 

  

  با سالم

     احتراماً، ضمن تقدير و تشكر از زحمات جنابعالي و آن كانون محترم در همكاري با سازمان نظام مهندسي                  

ساختمان استان، همانگونه كه مطلع مي باشيد پيرو مذاكرات انجام گرفته در ماههاي اخير و مكاتبات معاونـت          

ي ذاتـي سـازمان بـه غيـر، عليـرغم      محترم مسكن وزارت راه و شهرسازي درخصوص عدم واگذاري فعاليت هـا      

 واريـز كليـه وجـوه       3/10/95تالش هاي صورت گرفته درخصوص ادامه روند فوق به اطالع مي رساند از تاريخ               

  مربوط به نقشه هاي طراحي و نظارت به حساب كانونهـاي اسـتان ملغـي مـي گـردد، قطعـاً كانونهـاي اسـتان            

سازمان بوده اند، اميد است با كمك و ياري شما عزيزان و ساير             به عنوان پشتوانه هاي سازمان همواره در كنار         

  )29/9/95م .ف(. اعضاي فعال آن كانون محترم شاهد رشد و پويايي سازمان و آن كانون محترم باشيم 

  

  

  

     
 



 
  95-ص2931-47

29/9/1395  

  

  

  

  

  جناب آقاي مهندس جعفري  

 رئيس محترم كانون مهندسين سرخرود 

  

  با سالم

     احتراماً، ضمن تقدير و تشكر از زحمات جنابعالي و آن كانون محترم در همكاري با سازمان نظام مهندسي                  

ساختمان استان، همانگونه كه مطلع مي باشيد پيرو مذاكرات انجام گرفته در ماههاي اخير و مكاتبات معاونـت          

ي ذاتـي سـازمان بـه غيـر، عليـرغم      محترم مسكن وزارت راه و شهرسازي درخصوص عدم واگذاري فعاليت هـا      

 واريـز كليـه وجـوه       3/10/95تالش هاي صورت گرفته درخصوص ادامه روند فوق به اطالع مي رساند از تاريخ               

  مربوط به نقشه هاي طراحي و نظارت به حساب كانونهـاي اسـتان ملغـي مـي گـردد، قطعـاً كانونهـاي اسـتان            

سازمان بوده اند، اميد است با كمك و ياري شما عزيزان و ساير             به عنوان پشتوانه هاي سازمان همواره در كنار         

  )29/9/95م .ف(. اعضاي فعال آن كانون محترم شاهد رشد و پويايي سازمان و آن كانون محترم باشيم 

  

  

  

     
 



  95-ص2931-47

29/9/1395  

  

  

  

  

  جناب آقاي مهندس درويش  

 رئيس محترم كانون مهندسين رويان  

  

  با سالم

     احتراماً، ضمن تقدير و تشكر از زحمات جنابعالي و آن كانون محترم در همكاري با سازمان نظام مهندسي                  

ساختمان استان، همانگونه كه مطلع مي باشيد پيرو مذاكرات انجام گرفته در ماههاي اخير و مكاتبات معاونـت          

ي ذاتـي سـازمان بـه غيـر، عليـرغم      محترم مسكن وزارت راه و شهرسازي درخصوص عدم واگذاري فعاليت هـا      

 واريـز كليـه وجـوه       3/10/95تالش هاي صورت گرفته درخصوص ادامه روند فوق به اطالع مي رساند از تاريخ               

  مربوط به نقشه هاي طراحي و نظارت به حساب كانونهـاي اسـتان ملغـي مـي گـردد، قطعـاً كانونهـاي اسـتان            

سازمان بوده اند، اميد است با كمك و ياري شما عزيزان و ساير             به عنوان پشتوانه هاي سازمان همواره در كنار         

  )29/9/95م .ف(. اعضاي فعال آن كانون محترم شاهد رشد و پويايي سازمان و آن كانون محترم باشيم 

  

  

  

     
 


