
 توضیحات حوزه فعالیت شرکت آدرس و تلفن نام مدیر/مدیرعامل عنوان شرکت ردیف

1  Turkmen 

Exporters ،شرکت 
  تعاونی

آباد، خیابان ترکمنستان، عشق سلیمان )مدیر(
 90(، شماره 2127کولیف )
 +99361239911تلفن: 

صادرات و واردات محصوالت 
 ترکمنی

 

2  Yolashan شرکت ،
 خصوصی

 آباد، خیابانترکمنستان، عشق یمشیکوف )مدیر(مامتگیلیچ 
 28(، شماره 1971عزیزوف )

 958776تلفن: 

صادرات شکر، گوگرد صنعتی، 
 کاربامید نوع ب

 

 19 آباد، خیابانترکمنستان، عشق ز.یو. یلنا )مدیر(  شرکت اقتصادی کالی،  3
 قرقلی، ناحیه بختیارلیک

 +99364072897تلفن: 
99363452777+ 

اوکسی هومات  تولیدکننده
)نوعی کود ارگانیک محرک 

  رشد گیاه( در عشق آباد

 

4  Gowy Gun،  شرکت
  اقتصادی

 آبادترکمنستان، عشق سلیم بابایف )مدیرعامل(
 +99362903896تلفن: 

انواع سبزیجات و صادرات  تولید
 به خارج از کشور

 

5  Mahirli Zaman ،
 شرکت اقتصادی

 آباد، خیابانترکمنستان، عشق صحبت امانوف )مدیر( 
 1/49گاراشسیزلیک 

 +99362111441تلفن: 

  صادرات و واردات انواع کاال

6  Guwwas شرکت ،
 خصوصی

 ، خیابانترکمنستان، ماری (ک. امانوف )کارشناس فروش 
  43ترکمنستان، پالک 

 +99364840551تلفن: 

تولیدکننده انواع محصوالت 
 پروپیلن و پلی اتیلنپلی

 

آرزوف نیشان، شرکت   7
 خصوصی

آباد، پراخات ترکمنستان، عشق )مدیر(ن. امانوف 
1/4  

 +99363063650تلفن: 

فعال در حوزه ساخت و ساز، 
خرید و فروش محصوالت 
نساجی و صادرات و واردات 

 انواع کاال
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8  Eyyam Group ،
 شرکت خصوصی

آباد، مرکز ترکمنستان، عشق )مدیر(ری مامدوا ماخ
 آلتین عصیرتجاری 

 +99365485134تلفن: 
99365892279+ 

تولید و صادرات کمد فلزی، 
درب ضدحریق، جعبه تقسیم، 

 جعبه آتش نشانیقفسه فلزی و 

 

9  Taze Duzum شرکت ،
 خصوصی

 ، خیابانترکمنستان، ماری )مدیر(شاخریزادا کاکاجانوا 

 42aپالک  آگزیبیرلیک،
 +99363537316تلفن: 

99362785323+ 

و واردات و حمل و صادرات 
 نقل

 

10  MBMآلتین  ، خیابانترکمنستان، ماری (تولید )مدیروپا  ، شرکت خصوصی
 عصیر

 +99364955959تلفن: 

فیلتر روغن با عمر کاری باال 
فواصل طوالنی مدت برای 

 تعویض روغن

 

11  Altyn Guw شرکت ،
 خصوصی

 آباد، خیابانترکمنستان، عشق )مدیر(اسالن  
  21سیورنایا، شماره 

 + 99364018080تلفن: 

altynguw@gmail.com 

altynguw.com  

تبلیغات و بازاریابی برای لوازم 
 یدکی با کیفیت انواع خودرو

 

12  Altynآباد، خیابانترکمنستان، عشق )مدیر(روشن اِسنوف  ، شرکت اقتصادی 
 122قرقلی، شماره 

 +99365725221تلفن: 

شرکت ساختمانی، ساخت انواع 
 مراکز تجاری و غیره

 

13  Altyn Nesil شرکت ،
 اقتصادی

 آباد، خیابانترکمنستان، عشق )مدیر(شاموخامت تاچلیف  
 122قرقلی، شماره 

  +99365725221تلفن: 

 

سازنده شرکت ساختمانی، 
 آبادترکمن –آباد اتوبان عشق
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14  Tasin Halka شرکت ،
 خصوصی

گالینا الکساندروا یولداشوا  
 )مدیر(

 آباد، خیابانترکمنستان، عشق
  42-58گاراشسیزلیک، 

 99365681171تلفن: 
99363751523+ 

صادرات کاالهای تولیدی 
ستان: مواد ضد آب رولی ترکمن

-الیاف پلی)ایزوگام(، بتونه قیر، 

ضایعات پروپیلنی چندالیه، پنبه، 
مالفه و روبالش، کیسه پنبه، 

پروپیلنی. صادرات های پلی
محصوالت نفتی ترکمنی و 
  ایرانی: قیر و سوخت دیزل

 

15  Ak Yag شرکت ،
 خصوصی

جمال کمیلجانوویچ آستانوف  
 )مدیر(

 ترکمنستان، لباپ
 +99363442318تلفن: 

محصوالت این شرکت از 
ما  کیفیت باالیی برخوردارند.

دائماً در حال توسعه راه حل 
های تازه در حوزه بسته بندی 

  برای مشتریان خود هستیم.

 

16  Gerek Yol شرکت ،
 اقتصادی

دیمیتری پاتوروف )کارشناس 
 (لجستیک

نوربردی آباد، ترکمنستان، عشق
  3خان 

 +99362526611تلفن: 

-این شرکت حمل و نقلی
لجستیکی می تواند همه شرایط 
مورد نیاز برای حمل و نقل بین 

امن را تامین نماید. این المللی 
شرکت، بزرگترین شرکت حمل 
و نقلی در ترکمنستان بوده و 

دارای بزرگترین ناوگان حمل و 
 نقل نیز می باشد.
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17  Turkmen Ak Yol ،
 شرکت اقتصادی

 آباد، خیابانترکمنستان، عشق )مدیر(رسالن ایبراگیموف  
، مرکز 82)آتاتورک(  1972

  Z-7تجاری برقرار، بلوک 
 +99365880833تلفن: 

99312468293+ 
99312468294+  

این شرکت دارای دفاتری در 
گرجستان، ترکیه، ازبکستان و 

در امارات )در ترکمنستان، 
در بندر ترکمن عشق آباد و 

فعالیت در  باشی( می باشد.
زمینه حمل و نقل جاده ای، 

 دریایی، هوایی و ریلی

 

18  Akzaman Lojistik ،
 شرکت خصوصی

 آباد، خیابانترکمنستان، عشق )مدیر(تویلی آبدیف 
 108ترکمنستان بیطرف، شماره 

 +99364017377تلفن: 

 1996ر سال این شرکت د
 سال 23تاسیس شده بیش از 

است که در حوزه خدمات حمل 
و نقلی و لجستیکی فعالیت 

دارد. این شرکت تمام خدمات 
مربوط به حمل و نقل بار در 
کشورهای اروپای شرقی، 

خاورمیانه، آسیای مرکزی و 
میانه را ارائه می نماید. 

این شرکت به حمل همچنین 
ترکمنستان، انواع بار در خاک 

ایران، اوکراین، روسیه و 
  گرجستان اقدام می کند.

 

19  Yelken شرکت ،
 خصوصی

شاموخامت نورموخامدوویچ 
 (عامل)مدیرموالکلیچوف 

 آباد، خیابانترکمنستان، عشق
  109قرقلی 

-تولیدکننده کیسه های پلی

و ساندویچ پانل.  روپیلنیپ
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 +99365881086تلفن: 
99312575745+ 
99312575725+ 

فروش کیسه های استاندارد و 
 قبول سفارش های شخصی

20  Alma Dovran ،
 شرکت خصوصی

  2آباد، پراخات ترکمنستان، عشق )مدیر(آلما دوران 
 +99362231213تلفن: 

ارائه خدمات مربوط به خرید 
هرگونه کاالی صادراتی از 
ترکمنستان از جمله تهیه و 

تنظیم اسناد موردنیاز، بارگیری، 
انعقاد قرارداد حمل با شرکت 

کمک در ثبت حمل کننده. 
در بورس. ارائه کارگزاری 

 برای خریدخدمات کارگزاری 

 

21  BTY Logistic 

Company شرکت ،
 اقتصادی

 آباد، خیابانترکمنستان، عشق )مدیر(عظیم قربانوف  
 پراخات

 +99362722872تلفن: 
99364045434+ 

 40تا  20 بار با کانتیرهایحمل 
از چین به ترکمنستان و  فوت

ازبکستان. دارای سابقه چندین 
 ساله در حمل بار در این مسیر

 

22  Dostlukly osush ،
 شرکت خصوصی

آباد، مرکز عشقترکمنستان،  )مدیر(میرات مرتگولیف بگنچ
  Z2تجاری برقرار، 

 +99365668299تلفن: 

تجارت انواع کاال در حوزه: 
پتروشیمی، مصالح ساختمانی، 
منسوجات، مایحتاج عمومی و 

 مواد غذایی

 

23  Doganlar Yoly ،
 شرکت اقتصادی

ترکمنستان، لباب، کرکی چکر،  )مدیر(مرگن اونوروف 
  16خیابان مدنیت، پالک 

 +99364877905تلفن: 

حمل و نقل جاده ای کاالهای 
خطرناک از جمله محصوالت 

نفت سفید، نفتی )بنزین، 
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سوخت دیزل، میعانات گازی( به 
مقصد افغانستان، ایران و 

 ازبکستان.
 –مسیرهای اصلی: ترکمنستان 

 افغانستان
 ازبکستان –ترکمنستان 

 -ترکمنستان  –ایران 
 افغانستان

24  Meno Logistics 

Turkmen شرکت ،
 اقتصادی

 آباد، خیابانترکمنستان، عشق (گایگیسیز )بازاریاب
  1قرقلی، پالک 

 +99365915591تلفن: 

ارائه مجموعه ای کامل از 
خدمات مربوط به بارگیری، 
تنظیم بارنامه و خدمات با 
 کیفیت حمل بار تا مقصد

 

25  Nusga-Desga ،
 شرکت خصوصی

-دولتبردیویچ آراپ سخن 

 مدیر(معاون )علیف 

آباد، پراخات ترکمنستان، عشق
  9، پالک 1/3
 +99365609818تلفن: 

صادرات بتونه قیر )قیر 
ماستیک( با قیمت پایین و 

 هماهنگی حمل

 

26  Agzybir ogullar ،
 شرکت اقتصادی

 آباد، خیابانترکمنستان، عشق )مدیر(امیر آبدوالیف 
  1/55نیازوف 

 +99361267755تلفن: 

پروپیلنی، تولید کیسه های پلی
محصوالت پالستیکی مانند 

محفظه، سبد، سطل، قفسه، 
ظروف یکبارمصرف، درپوش، 

  جعبه

 

27  Deryaplastik شرکت ،
 اقتصادی

ویکتور ژولیایف )کارشناس  
 (لجستیک

ناحیه آباد، ترکمنستان، عشق
  5خالمامدوف  خیابانبختیارلیک، 

این شرکت برای سالیان 
متمادی یکی از بزرگترین 
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 +99364616424تلفن: 
99312244061+ 
99312244062+ 

تولیدکنندگان محصوالت 
پالستیکی برای مصارف 

ساختمانی و خانگی تحت نام 
"Deryakeramika"  بوده

این شرکت محصوالت است. 
چینی بهداشتی با کیفیت تولید 

استراتژی شرکت می کند. 
عبارتست از همکاری متقابل و 

این درازمدت با مشتریان. 
شرکت با استفاده از امتیاز 

رقابتی تولیدکننده داخلی، خود 
را به عنوان شریکی قابل اعتماد 

و با کیفیت معرفی نموده و 
قیمت برای محصوالت خود 

 قابل قبولی در نظر گرفته است.

28  Tylla Nal شرکت ،
 خصوصی

بگلیویچ رجب اف )رئیس دولت 
 (بخش بازرگانی

، B انآباد، گودترکمنستان، عشق
  90، دفتر شماره 43پالک 
 +99364627518تلفن: 

ارائه دهنده خدمات حمل و نقل 
جاده ای و هوایی و خدمات 

 گمرکی

 

29  World Transport 

Service شرکت ،
 اقتصادی

 آباد، خیابانترکمنستان، عشق )مدیر(ک. م. 
  174آتامراد نیازوف 

 +99312210594تلفن: 

این شرکت نماینده باری 
شرکت های هواپیمایی بزرگ 
در ترکمنستان بوده و در حمل 
و نقل هوایی بین المللی فعالیت 
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 می کند.

30  Hilli Ylag شرکت ،
 خصوصی

تویلی بایموخامدوف 
 (عامل)مدیر

 آباد، خیابانترکمنستان، عشق
  1آگابردیف 

 + 99312474215تلفن: 

ارائه خدمات حمل و نقل جاده 
ای، ریلی، دریایی، هوایی و 

 تنظیم اسناد گمرکی

 

31  Sedna Asia 

Forwarder Co. ،
 شرکت تعاونی

 آباد، خیابانترکمنستان، عشق (گوسین ایبراگیموف )نماینده
برزنگی، مرکز تجاری میزان، 

  406دفتر شماره 
 +99364094745تلفن: 

در  1993این شرکت در سال 
مشهد تاسیس شده و در حوزه 

حمل و نقل جاده ای و 
 کانتینری سرآمد است.

 

32  Becefal Ltd شرکت ،
 سهامی

بردیف آتا جوماموخامدوویچ 
 ()نماینده شرکت

آباد، والیت ترکمنستان، عشق
 آخال

 +99364968855تلفن: 

این شرکت چند سالی است که 
در حوزه حمل و نقل بین المللی 

می کند. کارشناسان بار فعالیت 
مربوط به حمل  شرکت خدمات

بار بین المللی چندوجهی را ارائه 
می نمایند. فعالیت شرکت بر 
روی کشورهای اتحادیه اروپا، 
ترکیه، کشورهای مشترک 

المنافع، چین و امارات متمرکز 
 شده است.

 

33  Yyndam Yollar ،
 شرکت خصوصی

گلدیمیرات خدایبرنوف )رئیس 
 (بخش

آباد، مرکز عشق ترکمنستان،
  4، طبقه "Joshgun"تجاری 

 +99363929362تلفن: 

ارائه دهنده خدمات لجستیکی 
در حوزه حمل و نقل جاده ای، 

 ریلی و دریایی کانتینری

 

34  AMBصادرات و واردات و حمل و  آباد، خیابانترکمنستان، عشق (آ ام ب )نماینده ، شرکت خصوصی 
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 54عندلیب، پالک 
 +99364015774تلفن: 

نقل ریلی در ترکمنستان و سایر 
 کشورها

35  Beyik Yupek 

Yolyشرکت خصوصی ، 
ایلخاما رشیدونا آبدوالیوا 
)رئیس بخش حمل و نقل 

 (چندوجهی

 آباد، خیابانترکمنستان، عشق
 46)کولیف(، پالک  2127

 +99365800504تلفن: 

-خدمات حمل و نقلی
ترخیص فورواردری، لجستیک، 

 گمرکی بار و خدمات تحویل بار

 

36  Prime Shipping 

Agency LLC ،
 شرکت خصوصی

یاگمیروویچ جومایف  ماکست
 )مدیر(

 آباد، خیابانترکمنستان، عشق
  1/141مختومقلی 

 +99365507238تلفن: 

این شرکت در دبی تاسیس شده 
و طی بیست سال گذشته به 

ارائه خدمات لجستیکی و حمل 
و نقل چندمنظوره بین المللی 
مشغول بوده است. مقر اصلی 

شرکت در دبی بوده و در 
کشورهای مشترک المنافع، 

هند، چین، عراق، ازبکستان و 
 ترکمنستان دارای شعبه است. 

 

 –مرکز حمل و نقلی   37
لجستیکی ترکمنستان، 

 شرکت سهامی

آیمراد شیریف )کارشناس 
 (ارشد

 آباد، خیابانترکمنستان، عشق
  7باشی، پالک صفرمراد ترکمن

 +99365601971تلفن: 
99312942233+ 

ارائه راه حل های لجستیکی در 
ترانزیتی و خصوص بارهای 

وارداتی از فرستنده تا -صادراتی
 گیرنده از طریق یک یا چند نوع

  وسیله حمل و نقل

 

38  KICI GALA شرکت ،
 اقتصادی

آباد، پراخات ترکمنستان، ترکمن )مدیر(چنار بخرامبایوا 
4/1  

 +99364425256تلفن: 

تولید کیسه ها و محصوالت 
 پروپیلنی و پلی اتیلنیپلی

ما شرکتی هستیم که به شما 
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کمک می کند بیابید و برای 
 شما ارسال می کند.

39  Connexion 

Management 

Limited شرکت ،
 اقتصادی

 آباد، خیابانترکمنستان، عشق )مدیر(مارات بیاشیموف 
 چخوف، اتحادیه کارفرمایان

 +99364958855تلفن: 

سوخت دیزل . 1فروش عمده: 
تولید ایران،  62/02، 5یورو 

روسیه، ترکمنستان، امکان 
-تحویل از پتروشیمی ترکمن

 باشی
 . کک نفتی 2

 . کاربامید3
 . گوگرد گرانوله4

 . قیر تولید ترکمنستان و ایران5

 

40  Kervenly Yollar ،
 شرکت خصوصی

دولت خوجانپسوویچ شادوردیف 
 (توسعه تجارت )مدیر

 آباد، خیابانترکمنستان، عشق
  157نیازوف، شماره 

 +99364074449تلفن: 

 World Expressشرکت 

Cargo Logistics 

Limited  به ارائه خدمات
حمل و نقلی حرفه ای در تمام 

دنیا از جمله در کشورهای 
مشترک المنافع، اروپا، آمریکا و 

 چین می پردازد. 

 

41  Rhombus Trading، 
  شرکت با مسئولیت محدود

 آباد، خیابانترکمنستان، عشق (عامل)مدیرفرهاد دوردیف 
  1/36گاراشسیزلیک، پالک 

 +99365957534تلفن: 
998934506075+ 

ارائه کننده طیف متنوعی از 
مصالح ساختمانی تولید 

ترکمنستان. دارای شرکایی در 
حوزه محصوالت پلیمری و 

 



 توضیحات حوزه فعالیت شرکت آدرس و تلفن نام مدیر/مدیرعامل عنوان شرکت ردیف

 نفتی

ف الدار، شرکت یعلی  42
 خصوصی

ف یالدار آخمدوویچ علی
 ()موسس

 آباد، خیابانترکمنستان، عشق
2037  

 +99361801117تلفن: 

  فعالیت تجاری عمده )صادرات(

43  Ashyrov M. شرکت ،
 خصوصی

 آباد، خیابانترکمنستان، عشق (مراد مرادویچ آشیروف )نماینده
  114aماسکوفسکایا، پالک 

 +99365199997تلفن: 

صادرات اوره نوع ب و کاربامید 
تن  80000تا  10000از  نوع ب

 بصورت ماهانه

 

44  Omur Yoly ، شرکت
 خصوصی

 آباد، خیابانترکمنستان، عشق (فروش )مدیردولت عزیزوف 
 7بردیف، شماره خدای
 +99365506905تلفن: 

971551508529+ 

حوزه تخصصی: نفت و گاز و 
 آماده همکاری برای خرید عمده

 

45  Jepbar Company ،
 شرکت خصوصی

والدیسالو آلکساندرویچ 
 )مدیر(رادیونوف 

 آباد، خیابانترکمنستان، عشق
  40عندلیب، شماره 

 +99312932681تلفن: 
99365664990+ 

بازیافت الستیک خودرو و تولید 
-خرده الستیک و نصب پوشش

 های رزینی

 

46  Hatamov A. ، شرکت
 خصوصی

آباد، مرکز ترکمنستان، عشق (اف )کارفرماارسالن حاتم
 تجاری اوغوز کنت

 +99364999916تلفن: 

ی دهنده بهترین قیمت براارائه
خدمات حمل و نقل دریایی، 

و هوایی.  ایجاده ریلی،
صادرات و واردات. امکان در 

اختیار گذاشتن کشتی در 
 باشیبندرعباس و بندر ترکمن

 

47  Durmush Yoly ، تولیدکننده انواع محصوالت آباد، ناحیه ترکمنستان، عشق )مدیر(ارسالن بایراموف 
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 بزمئین شرکت خصوصی
 +99365877785تلفن: 

پروپیلن و پلی اتیلن. آماده پلی
در هر اندازه دریافت سفارشات 

 و با قیمت مناسب

48  Mertebeli شرکت ،
 سهامی

 آباد، خیابانترکمنستان، عشق مدیر(معاون )یف رستم گارلی
 45آتالی، شماره 

 +99362377002تلفن: 

. کاربامید نوع ب 1صادرات: 
 50های بصورت فله یا در کیسه

گاز مایع بر اساس . 2کیلویی 
. قیر Platts 3فرمول قیمت 

. 4ای نفتی برای مصارف جاده
 PS 500-GOسیمان پرتلند 

 50های بصورت فله یا در کیسه
. سوخت دیزل بر 5کیلویی 

 Plattsاساس فرمول قیمت 

 

49  Ruhybelent Diyar، 
 شرکت خصوصی

دنیا عبداالیونا اِگندوردیوا 
 )مدیر(

آباد، گودان ب، ترکمنستان، عشق
  43، آپارتمان شماره 9پالک 

 +99312754459تلفن: 
99365834217+ 

ارائه کامل خدمات گمرکی 
برای انواع بار، صادرات و 
واردات، صادرات و واردات 

مجدد، ترانزیت، ورود و خروج 
 موقت، مشاوره

 

50  Ashirov R. ، شرکت
 خصوصی

باشی، بحر ترکمنستان، ترکمن )مدیر(رسالن آشیروف  
  33خزر، شماره 

 +99363431396تلفن: 

-ما دفتر صادرات کارخانه کیان

لی در ترکمنستان هستیم که 
 Hundaiهای توسط شرکت

Engineering Co.  کره(
 TOYOجنوبی( و 
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Engineering  )ژاپن(
اتیلن پلی تاسیس شده است.

با  Inpipe 100مارک 
 کنیم.کیفیت باال تولید می

51  POLAT DOKMA 

SOWDA ، شرکت
 خصوصی

 آباد، خیابانترکمنستان، عشق (آرساری اولیاکولیف )بازاریاب
 کولیف

 +99362604942تلفن: 
99361223010+ 

تولیدکننده انواع پارچه تریکو و 
 پروپیلنالیاف پلی

 

52  Ak Bulut شرکت ،
 سهامی

 آباد، خیابانترکمنستان، عشق (عامل)مدیرگوندوگدی آتاکوف 
 ، طبقه سوم 29کولیف، پالک 

 +99363798090تلفن: 

  تولید و نصب سقف کاذب

53  Begler Yoly ، شرکت
 خصوصی

 )مدیریف امان شیخی
های اقتصادی همکاری

 (خارجی

ناحیه ، ترکمنستان، والیت آخال
 Senagat"آک بوگدای، 

zolagy" ،برکت لی،  خیابان
  25پالک 

  +99365550799تلفن: 

های بزرگترین شرکتیکی از 
تولیدکننده محصوالت پلیمری 

 در ترکمنستان

 

54  Berk ،مدیریف بردیگوانچ گل شرکت تعاونی( 
 (فروش

 ، خیابانماری ترکمنستان،
  11مالنفس، شماره 

 +99361243431تلفن: 

فروش عمده و خرده 
 محصوالت نساجی و تریکو

 

55  Dayhan Sarpasy ،
 اقتصادی شرکت

 )مدیرنظروف احمد خدای
 (فروش

 آباد، خیابانترکمنستان، عشق
، طبقه 81باشی، پالک ترکمن

12  

مرغ، تولید و صادرات تخم
گوجه، گوشت و محصوالت 

 لبنی
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 + 99361327694تلفن: 

56  Deniz Merjeni ،
 شرکت خصوصی

 آباد، خیابانترکمنستان، عشق )مدیر(یف ارسالن چاری
  125آناموف، شماره 

 +99361001090تلفن: 
99362146611+ 

هر نوع توانیم در تهیه می
محصول نساجی ترکمنستان از 

انواع حوله نخ، قبیل پارچه، 
)حوله دستی و حمام با نشان 
مشتری(، محصوالت جین و 
 انواع محصوالت نساجی آماده

 مساعدت کنیم

 

57  Globetrotter شرکت ،
 اقتصادی

 آباد، خیابانترکمنستان، عشق )مدیر(دوران ایشانوف 
، آپارتمان شماره 8لنین، پالک 

21  
 +99365556983تلفن: 

99362674301+ 

حمل و ارسال بار در روسیه، 
قزاقستان، بالروس، گرجستان، 
اوکراین، آذربایجان، ازبکستان و 

 ترکمنستان

 

58  Import Export ،
 شرکت اقتصادی

یف آتا جومامحمدوویچ بردی
 ()نماینده شرکت

 خیابانآباد، ترکمنستان، عشق
 54باشی، شماره ترکمن
 +99365660675تلفن: 

صادرات و واردات کاال، خدمات 
 سازی تماملجستیک و آماده

اسناد موردنیاز. شرکت 
Becefal Logistics 

باشد. همکار شرکت ما می
مسیرهای کاری شرکت: روسیه، 

المنافع، کشورهای مشترک
گرجستان، ترکیه، چین، امارات 

 و ایران

 



 توضیحات حوزه فعالیت شرکت آدرس و تلفن نام مدیر/مدیرعامل عنوان شرکت ردیف

59  Platinum Trade 

and Logistics 

Limited شرکت ،
 خصوصی

امارات، دبی، خیابان شیخ زاید،  )مدیر(اورازوا گوهر موخامت
 World Tradeروبروی 

Centre ، 1504دفتر شماره-
  232004، صندوق پستی 1505

  +99361026610تلفن: 

 3این شرکت خصوصی بیش از 
سال است که در حوزه صادرات 

تولیدی ترکمنستان محصوالت 
پروپیلن و ویژه محصوالت پلیبه

 اتیلنپلی

 

60  Sunshane Invest ،
 شرکت سهامی

 آباد، خیابانترکمنستان، عشق )مدیر(علی بابایف 
  8گاراشسیزلیک، شماره 

 +99365569376تلفن: 

تواند محصوالت این شرکت می
-лنفتی نظیر: سوخت دیزل 

0.2-62 (EN590 

10ppm) ، قیر ، 92بنزین
، M-100 ، مازوت90/60

تحت  اتیلنپروپیلن و پلیپلی
در کشورهای  EXWشرایط 

  المنافع تحویل دهد.مشترک

 

61  Trading company ،
 شرکت اقتصادی

 
 

 )مدیر(مرادوا اُلیا رازی
 آبادترکمنستان، ترکمن

 +99365586552تلفن: 

-تولیدکننده محصوالت پلی

اتیلن با کیفیت به پروپیلن و پلی
 همراه گارانتی

 

بوسان یوالری، شرکت   62
 اقتصادی

مرادوویچ مقصدمیرات ایشان
 (عاملمدیرمعاون )یف خالی

 آباد، خیابانترکمنستان، عشق
  96قلی، شماره مختوم
 +99365562327تلفن: 

99369778742+ 
99312938258+ 

محور اصلی فعالیت شرکت: 
المللی با کانتینر حمل و نقل بین

یخچالدار در مسیرهای 

روسیه )و  –ترکمنستان 

ایران  –بالعکس(، ترکمنستان 
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 –)و بالعکس(، ترکمنستان 
ازبکستان، تاجیکستان، 

ازبکستان،  –ایران  –افغانستان 
 تاجیکستان

، التفات شرکت پخش  63
 شرکت اقتصادی

 

مجموعه آباد، ترکمنستان، عشق )مدیر(مراد آمانوف 
  209انبارها، دفتر شماره 

 +99361785335تلفن: 

کننده محصوالت تولیدی پخش
های معتبر روسی، شرکت

ای و آلمانی در حوزه مواد ترکیه
غذایی، مواد شوینده و لوازم 

 آرایشی

 

 کَسکَد، شرکت اقتصادی  64
 

آلکساندر یوریویچ سپیواک 
 (تجاری )مدیر

 آباد، خیابانترکمنستان، عشق
  41، شماره (گریبایدوفشُرس )

 +99361473216تلفن: 

سال حضور در بازار،  20بیش از 
کننده عمده شیشه با عرضه
به قیمت مناسب به  کیفیت

صورت تخت در انواع سایز، 
قالب و طرح. امکان فرآوری 

ای با محصوالت شیشه
تجهیزات ویژه. تمام محصوالت 

ای مطابق با شیشه
است. استانداردهای جهانی 

  صادرات از ترکمنستان

 

 اُرازوا ب. شرکت خصوصی  65
 

 آباد، خیابانترکمنستان، عشق )مدیر(بهار ارسالنونا اُرازوا  
 42ترکمنستان، شماره 

 +99362964318تلفن: 

صادرات و واردات. تحویل انواع 
کاالهای تولید ترکمنستان در 

 هر نقطه از جهان 
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پاول چرکاشین )بخش صادرات  تِر اونوم، شرکت اقتصادی  66
 (و روابط اقتصادی خارجی

 آباد، خیابانترکمنستان، عشق
  8یف، شماره دوردی

 +99362386065تلفن: 
99361992548+ 

میوه و سبزیجات از صادرات 
ترکمنستان. ارائه خدمات 
 ضدعفونی میوه و سبزیجات

 

ترکمن کارگو، شرکت   67
 خصوصی

آباد، گذرگاه ترکمنستان، عشق )مدیر(گوانچ کاکامرادوف 
 دوساف

 +99362168289تلفن: 

خدمات حمل و نقل و 
اکسپدیتوری در تمام دنیا از 

-جمله کشورهای مشترک

المنافع، اروپا و چین. با انتخاب 
شرکت ترکمن کارگو مطمئن 

خواهید بود که بار شما به موقع 
و صحیح و سالم به مقصد 
خواهد رسید. همکاران این 

حوزه لجستیک شرکت در 
 ای و با تجربه هستند.حرفه

 

 –مرکز حمل و نقلی   68
لجستیکی ترکمنستان، 

 شرکت سهامی

آیمراد شیریف )کارشناس 
 ارشد(

آباد، خیابان ترکمنستان، عشق
  7باشی، پالک صفرمراد ترکمن

 +99365601971تلفن: 
99312942233+ 

ارائه راه حل های لجستیکی در 
خصوص بارهای ترانزیتی و 

وارداتی از فرستنده تا -صادراتی
گیرنده از طریق یک یا چند نوع 

 وسیله حمل و نقل 

 

اولی صحرا، شرکت   69
 اقتصادی

 آباد، خیابانترکمنستان، عشق )مدیر(یف رستم چاری
  23(، پالک 1946انکارا )
 +99312964881تلفن: 

دهنده خدمات حمل و نقل ارائه
 پرسنلو تامین  تحویل کاال بار،

 



 توضیحات حوزه فعالیت شرکت آدرس و تلفن نام مدیر/مدیرعامل عنوان شرکت ردیف

99362245145+ 

 توضیحات حوزه فعالیت شرکت آدرس و تلفن نام مدیر/مدیرعامل عنوان شرکت ردیف

  Severnaya ابانیشهر عشق آباد خ  PartsTMشرکت  70

 AS18 یفروشگاه گارانت

 شماره تماس

99362681441+  

99364567238+  

99362287645+  

 

 ینترنتیفروشگاه ا

 یخودروهای،دکیلوازم

ی)باربری و خارج

مسافربری(عرضه 

خودروهایی مانند قطعاتکننده

تویوتا، نیسان، مرسدس بنز، 

آئودی، هیوندایی، هایما، برلیانس 

 و غیره

 آدرس وبسایت:

https://partstm.com/ 

 ALTYNشرکت  71

GUW 
آباد، خیابان سیورنایا، ترکمنستان، عشق 

  21شماره 

 + 99364018080تلفن: 

 

تامین قطعات یدکی، فیلتر، روغن 

و پالستیک برای انواع ماشین 

 ساختمانیآالت

 VOLVOمانند 

DOOSAN- KOMATSO 

 آدرس وبسایت:

http://altynguw.com 
 اسکایپ:

Pliew.a.o. 
 :آدرس ایمیل

info@altynguw.com 
ALTYNGUW@GMAIL.COM 

 

 اریم شهر ،یترکمنستان، استان مر  «فناوری سبز»شرکت  72

 90عشق آباد  ابانیخ

 شماره تماس:

+99364347525 
+99364016095 
+99352270102 

 یحرارت قیعا شرویکننده پ دیتول

از  ینیتزئ یو مصالح ساختمان

( EPSمنبسط شده ) رنیاستایپل

 پانل چیو ساندو

 آدرس وبسایت

https://akhunji.com.tm/ 

 آدرس ایمیل:

Akhunji09@gmail.com 

 

 :آدرس وبسایتعرضه درب های فلزی، مبل  ک،یلیآبادانس ،10لیی ابانیعشق آباد، خ  EYYAMشرکت  73

https://eyyamgroup.com 
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 211/A شماره  ر،یآس نیآلت یمرکز تجار

 تماس:

+99365485134 
+99312478290 

 

  فلزی، جعبه تابلو برق

 info@eyyamgroupآدرس ایمیل: 

 

 شرکت هرمیتِج 74

(Hermitage) 
 کِریموافرزان  

(Farzone 

Kerimova)) 

 ابانی، خ"Ussat"مرکز تجارت 

G.Kulieva 38عشق آباد/ترکمنستان ، 

 

 شماره تماس:

+99312415902 
+99312752875 

 

ساختمان   زاتیتجه ارائه کننده

 حمام شامل

 مبلمانی، کاش

 ییروشنا، آشپزخانه

 کف یها پوشش

 / درب پنجره

ی، و ساختمان ینیتزئ مصالح

 شیمطبوع و گرما هیتهو

 

 :آدرس وبسایت

https://hermitage.tm/ 

 آدرس ایمیل:

info@hermitage.tm 
 آدرس اینستگرام:

Hermitage-home-interiors-tkm 

 شرکت خصوصی 75

هُشزَمان 

HOSHZAMAN)) 

 ترکمنستان 

 عشق آباد

 شماره تماس:

+99312227473 

  کننده جوجه و تخم مرغتولید 

 شرکت نوسای 76

(NUSAY) 
 یآلت ابانیترکمنستان، عشق آباد،خ 

 70پالک  ف،یگارل

 شماره تماس:
+993 12 422648 

 پوشاک دیخطوط تول

شامل تولید پرده، رومیزی، پتو، 

 روبالشی، لباس خواب و ...

 آدرس وبسایت:

https://nusay.com.tm/ 

 آدرس ایمیل:
info@ttkompleksi.com 

اتحادیه صناغات  77

 پالستیک

(Senagat Plastik) 

 ترکمنستان 

استان بالکان، شهر ترکمن باشی، خیابان 

 11قاراشسیزلیک پالک 

تولید کننده پالت پالستیکی 

 باکیفیت باال
 

 وبسایت:

https://www.senagatplastik.com/ 



 توضیحات حوزه فعالیت شرکت آدرس و تلفن نام مدیر/مدیرعامل عنوان شرکت ردیف
 شماره تماس:

+99324379968 
+99324379964 
+99361809117 

 

 آدرس ایمیل:

manager@senagatplastik.com 
marketing@senagatplastik.com 

شرکت خصوصی میزمز  78

 گَدم

(MIZEMEZ GADAM) 

 گالینا یولداشِوا

(Galina 

Yuldasheva) 

 ترکمنستان

، A.Welihanow ابانیمنطقه چارجو، خ

 شماره تماس: ، لباپ18Aخانه 
99365355554+ 

رول  یرطوبت قیمواد عا دیتول

 یو مخلوطها کیماست ،یسقف

 خشک یساختمان

 :آدرس وبسایت

https://mg-tm.com/ 

 ایمیل: آدرس

info@mg-tm.com 
 

 شرکت 79

 نورلند

(NURLAND) 

 رکش نورمامدوفیت

(Tirkesh 
Nurmammedow) 

 

یدینظر س دیس ابانیشهر عشق آباد خ  

 ساختمان:

 مغازه دولتی سودا

 شماره تماس

+99365697633 
+99365881144 

 

دوخت انواع لباس مردانه شامل 

 کت و شلوار، پیراهن و ...
 :آدرس ایمیل

Bicuw2016@gmail.com 
 

 آدرس اینستگرام

Nurland_studio 

 شرکت ترکمن 80

 پنجره

(Turkmen Penjire)) 

 احمد نورشاهدف

Ahmet 
Nursahedow 

 

 ترکمنستان 

 عشق آباد

 سودا مرکزی

 171تازه زمان، 

 شماره تماس:

+99364010360 
+99312247732 

 

و  یس یو یپ یها لیپروف دیتول

 درب و پنجره یبرا یلوازم جانب
 :آدرس وبسایت

www.tmpen.com 
 آدرس ایمیل:

Nursahatov96@gmail.com 
 

 :آدرس اینستگرامآتلیه معرفی انواع دامن و  ترکمنستان   شرکت زیبا گُزل 81



 توضیحات حوزه فعالیت شرکت آدرس و تلفن نام مدیر/مدیرعامل عنوان شرکت ردیف
(Zibagozel) عشق آباد 

 شماره تماس:

+99361061771 
+99363035115 

برگزاری دوره های آموزشی 

 خیاطی

 

Zibagozel_atelye_ 

شرکت خصوصی باتلی  82

 گدم

(Batly Gadam) 

 فرهاد اَمان مامِدوف 

(Parhat 

Amanmammedow) 

 

 ترکمنستان

استان بالکان، شهربالکان،گاراشسیزلیک 

 185پالک

 شماره تماس:

+99322229003 
+99322228427 

تولید کننده محصوالت نساجی از 

 کیفیت باالپنبه با 

 

 

 آدرس ایمیل:

Batly-gadam@mail.ru 

 شرکت آک تاپ راک 83

(AK TOPRAK) 

 

 
 آقای نورمیرادف

(A.Yu.Nurmyradov) 

 کیرگزیدم ابانیترکمنستان، عشق آباد، خ

(2121 )12 

 شماره تماس:

+99312398050 
+99312398031 

تولید کننده انواع سوسیس و 

 کالباس

 

 آدرس وبسایت:

https://www.ak-toprak.com/ 

 آدرس ایمیل:

info@ak-toprak.com 

 ترکمنستان  ((KENARشرکت کنار  84

 عشق آباد

 شماره تماس:

+99365495329 
+99362317108 

 عرضه کننده انواع ماهی دودی

 
 

 شرکت نورلی میدان 85

(NURLY MEYDAN) 
 ترکمنستان  

 استان بالکان

 .13خانه شهربرکت، خیابان زلیلی، 

 شماره تماس:

+99312211581 
+99312920008 

پرورش دام و طیور، کشت گل 

الله و محصوالت کشاورزی، تولید 

 مواد خوراکی طیور

 

 آدرس اینستگرام:

nurly_meydan 
 آدرس ایمیل:

Nurly.meydan@gmail.com 

 



 توضیحات حوزه فعالیت شرکت آدرس و تلفن نام مدیر/مدیرعامل عنوان شرکت ردیف

 کارخانه روشن 86

(ROWSEN) 

 

 طراپیب ابانیترکمنستان، عشق آباد، خ 

 (ی. )فروشگاه قدمل91/1ترکمنستان، 

 شماره تماس:

+99312216306 
+99364141419 

 تولید انواع کفش مردانه و زنانه

 
 آدرس سایت:

WWW.ROWSHEN.COM.TM 
 آدرس اینستگرام:

ROWSHEN_TURKMENISTAN 

شرکت تجارتی خراسان  87

 پرهیز لمیتد
 شماره تماس: الدین پرهیز حاج صالح

+93799252599 
+99365033230 

 

خرید گاز و نفت از بورس 

 ترکمنستان.

 

 تجار افغان مقیم ترکمنستان.

اعالم آمادگی برای خرید از بورس کااال 

 ترکمنستان

 

 ترکمنستان  دانا یمرکز آموزش 88

 عشق آباد

 قاتیخانه )مرکز تحق 77 یگورگل ابانیخ

 (ریاس نیآلت ییکاال

 شماره تماس:

+99312927727 

+99312927717 

 

 یسیزبان انگل ،یاضیر یدوره ها

کودکان و  یرا برا یو زبان روس

 ،یسیزبان انگل یدوره ها

 ،یفرانسو ،یروس ،یترکمن

 یرا برا ینیو چ یآلمان ،ییایاسپان

 دهد. یبزرگساالن ارائه م

 آدرس وبسایت:

http://dana.edu.tm/ 

 آدرس ایمیل:

info@danacentre.com 

 

 شرکت بیر ال 89

BIR EL)) 
 جوما قدریروف 

(Juma Kadyrov) 

 ترکمنستان

 عشق آباد

 (40)اندلیب 1958خیابان 

 شماره تماس:

+99312227473 

فعال در زمینه کشاورزی 

 ایگلخانه

 

 مذاکراتی با تراکتورسازی تبریز داشته است. 

 

 آدرس ایمیل:

JKK62@mail.ru 

 اکسیرشرکت  90

(Eksir) 
 عشق آباد،ترکمنستان. 

 1دفتر 9،طبقهیورزش یدفتر: مرکز تجار

 شماره تماس:

مواد  شرویکننده پ نیتام

در  یتخصص ییایمیش

 شامل:  انترکمنست

 آدرس وبسایت

https://www.eksir.biz/ 

 آدرس اینستگرام:



 توضیحات حوزه فعالیت شرکت آدرس و تلفن نام مدیر/مدیرعامل عنوان شرکت ردیف
725828 
724677 

 یساختمانییایمیمواد ش

 یخانگیشیو آرا ییایمیش مواد

 هیپا ییایمیش مواد

Eksirchemicals 
 آدرس ایمیل:

info@eksir.biz 

 

 شماره تماس:  شرکت آستین نو 91

+99362978228 

 

 سازنده پاکت بیل مکانیکی و لودر

 
 "سانتی نیاز دارد. 40الی20ورق آهنی "

 یدولت یموسسه انرژ 92

 ترکمنستان

(Gujurly Inzener) 

،عشق آباد کپه داق اتراپ، ترکمنستان 

، مرکز تجاری 1972خیابان آتاتورک 

 برکرار

 شماره تماس:

+99312469091 
+99312469093 

 فعال در صنعت نفت و گاز

 
 آدرس ایمیل

gujurlyinzhener@gmail.com 

 تیفاتشرکت ال 93

(ILTIFAT) 
 ترکمنستان  

 عشق آباد

 شماره تماس:

+99362009071 
+99312754529 

عرضه کننده وسایل مورد نیاز 

برای دفاتر و مدارس شامل انواع 

پوشه ها، منگنه، چسب، خودکار 

 و ...

 

 آدرس وبسایت:

https://www.erichkrause.com/ 

 «داناغب»برند  94

(BAGDAN) 
 یفعزت دوردی

(Azat Durdyyev) 

 ترکمنستان، استان آحال، منطقه

 3بوگدی،شهر آنیو،خیابانودنیک.شماره آک

 شماره تماس:
574626 12 993+ 

077600 61 993+ 

36026 137 993+ 

 ییمحصوالت غذاارائه کننده 

 مرغوب خشک
 آدرس وبسایت:

https://bagdan.biz/ 

 آدرس اینستگرام:

bagdan_nuts 

 آدرس ایمیل:
INFO@BAGDAN.BIZ 

 شرکت رُز گل 95

(rozagul.tm) 
 بختیار قربانف 

 

 ترکمنستان

 عشق آباد

 آدرس اینستگرام: فروش انواع گل رُز

Rozagul.tm 



 توضیحات حوزه فعالیت شرکت آدرس و تلفن نام مدیر/مدیرعامل عنوان شرکت ردیف
 شماره تماس:

+99363010106 
 

 فروشگاه کفش ریورا 96

(RIVERA) 
 عشق آباد، مرکز تجاری برکرارترکمنستان 

 شماره تماس:

+99364131777 

 

 کننده انواع کفش زنانهعرضه 

 
 آدرس اینستگرام:

Rivera.ayakgaplar 

 فروشگاه کفش ماراتون 97

(Maraton) 
عشق آباد، خیابان ترکمنستان 

 آتاتورک،مرکز تجاری برکرار

 شماره تماس:

+99312469003 

 

 عرضه کننده انواع کفش زنانه

 
 آدرس اینستگرام:

Marathon.shoes 
 آدرس ایمو:

+99361177579 

 

 

 

 

 

 

 


