سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان خوزستان

بسمه تعالی

شماره :

کمیته فرهنگی ،ورزشی و

تاریخ :

امور رفاهی

تعاونی مسکن سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان
(در شرف تأسیس)
تقاضای عضویت
باسالم
احتـراماً ،اینجانب  ................................ ................عضو سازمان در شهرستان  .........................به شماره عضویت
 .....................................دارای پروانه اشتغال بکار به شماره  ............................................در رشته  .....................و پایه .........
متقاضی عضویت و ثبت نام در تعاونی مسکن سازمان نظام مهندسی ساختمان (در شرف تأسیس) می باشم .بپیوست
گواهی پرداخت حق عضویت به مبلغ پنج میلیون ریال بحساب شماره  1064646425بانک ملت مورخ  ..................به
همراه سایر مدارک مورد نیاز تقدیم خواهشمند است با عضویت اینجانب بر اساس ضوابط و آئین نامه های مربوطه
موافقت فرمائید.
تلفن همراه :

نام و نام خانوادگی :

تلفن منزل:

مهرو امضاء :

تلفن ضروری:

تاریخ :

تعهد نامه :
اینجانب  .............................................فرزند  ................................متولد  ............/........../..........با کدملی  ....................................................در
کمال صحت و سالمت جسم و عقل تعهد می نمایم.
 .5کلیه شرایط عضویت و مقررات اعالم شده در خصوص فوق و همچنین ضوابط و آئین نامه کمیته فرهنگی ،ورزشی و امور رفاهی
سازمان را پذیرفته و خود و خانواده را ملزم به رعایت آن میدانم.
 .0خود و افراد تحت تکفل اینجا نب عضو هیچ تعاونی مسکن نبوده و تاکنون از دولت و یا تعاونی های مسکن ،مسکن مهر و غیره ...
زمین و یا واحد مسکونی دریافت ننموده ایم.
 .3خود و افراد تحت تکفل اینجانب فاقد زمین و یا فاقد واحد مسکونی مناسب می باشیم.
 . 6در صورت اثبات خالف هریک از موارد فوق در هر زمان و در هر مرحله هیأت موسس و یا هیأت مدیره تعاونی حق دارند بدون
مراجعه به مراجع ذیربط نسبت به اخراج اینجانب از تعاونی اقدام و هزینه های انجام شده را اخذ و حق هرگونه اعتراضی را در این
خصوص از خود و خانواده خود سلب می نمایم.
با قبول کلیه شرایط ثبت نام در تعاونی مسکن سازمان و تعهد فوق صحت اطالعات باال را گواهی و نسبت به تسلیم
این تقاضا اقدام نمودم.
نام و نام خانوادگی :
مهر و امضاء :
تاریخ :

