مرا :

227٢/٠82/٠٢57٢2

تا رخ :

7925/7/٠7

پيوست :

دا د

نمايندگي وزارت امىر خارهج رد شمال و شرق كشىر  -مشهد
بسمه تعالی
آوی
رياست محترم سازمان صىعت  ،معذن يتجارت خراسان رضًي
رياست محترم اتاق بازرگاوی  ،صىايغ ،معادن ي كشايرزي خراسان رضًي
اتحاديه صادركىىذگان ي يارد كىىذگان خراسان رضًي
رياست محترم سازمان وظام مهىذسی ساختمان خراسان رضًي
مًضًع :ارسال خبر برگساري مىاقصه بيه المللی يزارت ساختمان سازي ي معماري ـ احذاث بيمارستان ٠٢٢
تختخًابی بيماري هاي ياگير

با سالم؛
احتراماً به پيوست تصوورر ااموه مورا  1462/220/ 968811موو  1397/5/18سواا مرووو
اسالمي ارران د ػشق آباد د خصوص اػال م خبر برگزا مناقصا بين الرللوي زاا سواختران سواا ز
مؼرا تركرنستان به منظو طراحي ز احذاث بيرا ستان  200تختخوابي د بخش گوگ تپه اسوتان آخوا
آن كشو منتشر مذ ااذ ،موت مالحظه ا سا مي گردد .خواهشرنذ است دستو فرمائيذ اسبت به ااؼكاس
موضوع به مرامغ ررربط استان اقذام ز ارن ارارنذگي ا اا اتيجه مطلغ ارارنذ.

غالمعباس ارباب خالص
مشاير يزير ي رئيس ومايىذگی

مذرركل محترم هراهنگي امو اقتصاد استااذا
راست محترم ااجرن مذرران صنارغ خراسان ضو

خراسان ضو

ادا كل هراهنگي ز پارش زابط اقتصاد دزماابه
ادا كل از اسيا
ساا مروو اسالمي ارران  -ػشق آباد
سركنسولگر مروو اسالمي ارران  -مرز

2

جم
سفارت هوري اسالمي اريان  -عشق آباد

شماره :

9611/002/118899

تاريخ :

9911/5/98

پيوست :

دارد

بسمه تعالی
اداره كل هماهنگی و پايش روابط اقتصادي دوجانبه
موضوع :ارسال اعالميه مناقصه بين المللی ساخت بيمارستان وزارت ساختمان سازي و معماري تركمنستان
با سالم
احتراما،به پيوست اعالميه مناقصه بين المللی وزارت ساختمان سازي و معماري تركمنستان به منظور
تهيه طرح و احداث يك بيمارستان  022تختخوابی بيماري هاي واگيردار در بخش گوگ تپه استان آخال
ارسال می گردد .مقتضی است دستور فرمائيد مناقصه مذكور را به مراجع ذيربط كشورمان اعالم نمايند.

سيد محمد احمدي
سفير

رونوشت :
 اداره كل اوراسيا -نمايندگي وزارت امور خارجه در شمال و شرق كشور  -مشهد

اعالمیه مناقصه بین المللی

وزارت ساختمان سازی و معماری ترکمنستان بمنظور تهیه طرح و احداث یک بیمارستان  200تختخوابی
بیماریهای واگیردار در بخش گوگ تپه استان آخال مناقصه بین المللی اعالم میدارد:
درخواست ها و پیشنهادات متقاضیان شرکت در این مناقصه از زمان چاپ این اعالمیه تا تاریخ  7مهر
 1397در آدرس عشق آباد -بزرگراه آرچابیل -مدیریت بازاریابی و روابط اقتصاد خارجه وزارت ساختمان
سازی و معماری ترکمنستان -ساختمان شماره  84پذیرفته خواهد شد.
تلفنهای تماس0099312444726 - 0099312444756 :

