ه ا :

5594/612/641802

وا نخ :

8351/2/3

يوسست :

دا د

نمايندگي وزارت امىر خارهج رد شمال و شرق كشىر  -مشهد
بسمه تعالی
فًري
رياست محترم سازمان صىعت  ،معدن يتجارت خراسان رضًي
رياست محترم اتاق بازرگاوی  ،صىايع ،معادن ي كشايرزي خراسان رضًي
مديركل محترم جهاد كشايرزي خراسان رضًي
مًضًع :برگساري مىاقصه بيه المللی يزارت ساختمان سازي ي معماري ـ احداث كارخاوه ريغه كشی

با سالم؛
احتراماً به يوسسهت ويهسنر هامه هه ا  1462/220/ 968810مهس
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م وهس

اسالمي انران د عشق آباد د خيسص اعالم خبهر برزهرا مقاايها بهوم اي ووهي سا سهاخت ان سهاس
 300وهم
مع ا ورك قستان ب مقظس طراحي احذاث كا خاه غم كشي اس يقب داه بها رريوهت يهرآ
يقب داه د هباه س د بخش زسگ وپ اسهتان آخهاآ آن كشهس مقتشهر ههذ اههذم موهت مالحظه
بردا السم ا ساآ مي زردد .

غالمعباس ارباب خالص
مشاير يزير ي رئيس ومايىدگی

ناست محترم اهج م مذنران صقانع خراسان ضس
ادا كل ه اهقگي يانش ابط ااتياد د ماهب
ادا كل ا اسوا
ساا

م وس

اسالمي انران  -عشق آباد

سركقسسيگر م وس اسالمي انران  -مر
ناست محترم خاه صقعت معذن خراسان ضس

بوهر

ناست محترم خاه كشا س خراسان ضس
ناست محترم ساسمان هظام موقذسي كشا س

مقابع طبوعي خراسان ضس

2

جم
سفارت هوري اسالمي اريان  -عشق آباد

شماره :

6610/223/018863

تاريخ :

6001/5/68

پيوست :

دارد

بسمه تعالی
فوري
اداره كل هماهنگی و پايش روابط اقتصادي دوجانبه
موضوع :ارسال اعالميه مناقصه بين المللی 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 كارخانه روغن كشی از پنبه دانه با ظرفيت فرآوري  033تن پنبه دانه در شبانه روز 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 کارخانه روغن کشی از پنبه
دانه با ظرفیت فرآوری  300تن پنبه دانه در شبانه روز 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 7
مهر  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 :

