
 

                                        المی ایرانجمهوری اس                                             بازرگانی، صنعتی و معدنی                      رایزن                        

                                   وزارت صنعت، معدن و تجارت                                                               ترکمنستانسفارت ج.ا.ایران در                          

 

 شرکتها وتجار ایرانی فعال در ترکمنستان
نام  نام   شرکت رديف

 خانوادگي
 آدرس ايمیل زمینه شغل

گروه بازرگاني  -1
 بهمن

 bahman@online.tm مواد غذايي تاجر حیاتي عباس
 00445955موبايل:    ,  (19)280549تلفن:

 بعد از سفارت روسیه سمت چپ فروشگاه بهمن 10 خیابان ترکمنباشي شماره

 S_eshghabad@keylagroup.com مواد شوينده)يکتا/پاک( تاجر گرامي سعید آلتین شفق -9

 (63688601( موبايل:19)805000تلفن:
  9دروپ  0میرمسکوسکي باالتر از سانتا باربارا آپارتمان 

 ssdanial@gmail.com6  - 01599800 نفت وگاز تاجر سعید نیا سعید - -5

 ايمپاش رستوران دومینو ترکمن کارگو لجستیك

پترو تجارت  -8
 هرمزان

 برقرارمرکز تجاری -عشق آباد مواد شیمیايي مدير  مهسا
 خانم نگارا-09900501موبايل:

 جنب پاکستان بانك-عشق آباد سیمان نماينده ازدو غالم سیمان زاوه تربت -0
 05454422موبايل: 990150تلفن:

 halifa@online.tm مواد نفتي وشیمايي تاجر اشراقي محمود - -0
 09058082-موبايل :خانم آرزو گل    00515592(و      موبايل19)805529

 158 دفتر مسکوسکي شايولي خلیفه سنتر طبقه سوم

 سید گلوب اينتر استار -5
 مصطفي

فیض 
 ساکت

 M_saket23@yahoo.com کلیه زمینه ها تاجر

 00411504 وموبايل:804054-52تلفن:
 شرکت گلوب اينتر استار -مرکز تجاری برقرار

گل  تاج محمد - -4
 محمدی

 oo.comSport5star@yah وسايل ورزشي تولید وفروش
 (19)529405 تلفن–همراه  (00)055105

 روسکي بازار طبقه دوم 
ايران خودرو عشق  -2

 آباد
 

مدير ايران  قلي زاده يغمور
 خودرو

فروش وخدمات پس از 
 فروش انواع خودرو

  عشق آباد انتهای خیابان آتامراد نیازاف شرکت ايران خودرو
 09154804موبايل:
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قمری  علي نقي - -15
 خامنه

 Ghamari1970@yahoo.com میوه تاجر

00409009-01442205 

  مرکز تجاری ايران خودرو–عشق آباد  کاشي وسرامیك تاجر محرابیان عباس نگار سرام -11
 00458445(         موبايل19)854415  --( 19)851985تلفن: 

 00518928-موبايل آقای آزاد

  51آپارتمان   100bساختمان  9/8عشق آباد میر  تاجر محرابیان احمد - -19
 00515509موبايل:

 -بانك صادرات  -15
  عشق آباد

 580505بانك صادرات شعبه عشق آباد تلفن   عشق آباد خیابان مختومقلي خدمات بانکي رئیس شعبه حسني سروش 
 04555484موبايل:

 k.pishva85@gmail.comخلیفه سنتر  ايمیل:-عشق آباد واد شیماييم تاجر پیشوا کیان   - -18

 00519429( موبايل:19)801555تلفن:

 بیزينس سنتر امپريال-آباد عشق دريای خزر -حفاری نماينده مرادی  حفاری شمال -10
 08500158 (    موبايل:19)809055تلفن:

 000154    گلستاني  -10

 روبروی ايمپاش-عشق آباد حمل ونقل رکت مدير ش نیکويي  نیت يولي -15
 00555009و09445155موبايل:

گوني يول)نماينده  -14
 شرکت ياور شرق(

 (19) 008994-خانم لیال -نماينده شرکت در عشق آباد-خ خدای بردی اف-عشق آباد حمل ونقل  احسانچي 

 -عشق آباد حمل ونقل  پوداق نژاد ياشار/ايلیار زيتون ياپراقي -12
 554589ن:تلف

 08089955موبايل:

 09891008-08581140موبايل:-عشق آباد راهسازی  نماينده عبودی منصور آباد راهان پارس -95
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