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حمنیت کنندگن :
 -1اتاق بازرگا ی ترکمنستان
 -2بنیاد حمایت از صادرات و سرمایهگذاری ترکمنستان
 -3کنفنراسیون کارفرمایان ترکمنستان
 -4اتحادیه اجتماعی حمایت از توسعه فعاییت کارفرمایی
 -5اتحادیه جها ی مایشگاه ها و توسعه صادرات

گسترش روابط جمهوری اسالمی و ترکمنستان در حوزه اقتصادی از اهمیت بسیاری برخوردار است و ترکمنستان د دروازهدورو د
ایرا دبهدبنزاردهنیدآسینیدمرکزیدوداروپنییداست
ایرررران یررر جرررری ت ررراری قابرررک اتهررراو وتررر میا کننرررنهی یرررازهرررای اساسررری ترکمنسرررتان اسرررت.
عامک حمک و قک و ارتباطات هم در روابط دو کشور ت ثیرگذار است .عنم دسترسی ترکمنستان به آبهرای آزاد باعرش جرنه ترا
مسیر ارتباطی ایران برای ترکمنستان حائز اهمیت جود.افتتاح خط آها مشهن -سرخس -ت ا و خرط آهرا براف  -بنرنرعباس
اقنامات مهمی در جهت توسعهی ارتباطات و ت ارت بیا ایران و کشورهای آسیای مرکزی به ویژه ترکمنستان بوده است.عالوه
بر ایا موارد دو کشور در زمینه ی پروژههای فنی و مهننسی یز با هم همهاری دار ن و ایران سرمایه گذاریهرای متعرندی را در
بخش های فنی و مهننسی ترکمنستان ا ام داده است .عضویت دو کشور در سازمان همهاریهای اقتصرادی (اکرو) یرز عامرک
دیگری است که میتوا ن در روابط دو کشور ت ثیرگذار باجن.
ایرا بعد از روسیه ومین شریک تجنری ترکمنسان محسوب می شو .
ایران و ترکمنستان همهاریهای اقتصادی خود را در چارچوب کمیسیون مشترک اقتصادی د بال می کننرن و وزارت امرور خارجره
ایررررررررران مسرررررر ر وییت طرررررررررب ایرا رررررررری ایررررررررا کمیسرررررررریون را برررررررره عهررررررررنه دارد.
ترکمنستان یهی از تویینکنننگان مهم فت و گاز در میان کشورهای تازه استقالل یافتهی آسیای مرکزی به جمار میرود که ظرفیت
و منابع عظیم آن به دییک بود گزینههای صادراتی محنود جنه است .ایران به عنوان یهی از همسایگان ترکمنسرتان بره دییرک
جغرافیایی و اقتصادی میتوا ن سهم مهمی در رو ن توسعهی همهاریهای دوجا به داجته باجن
جرکت های فعال در میزگردهایی با حضور فعاین اقتصادی از  5کشور خزر در پنک هرای تخصصری برا محوریرت فرت و گراز و
پتروجیمی اب و برق و ا رژی صنعت ساختمان پروژه های فنی و مهننسی در راهسازی و ساختمان تعمیرات ابنیه کرینورهای
حمک و قک جمال به جنوب موادغذایی وکشاورزی دارو وت هیزات پزجهی یوازم خا گی وکایهای مصرفی درگفتگوهرای رودررو
آ ها را پیگیری می ماینن.
ایا رویناد اقتصادی منطقه دریای خزر موجب رو کسب وکار در بازارکشورهای ساحلی خزر و منطقه و توسعه صرادرات کرای و
خنمات فعاین اقتصادی و ت ار و بازرگا ان ایرا ی به جمار می رود.

همراهد اشاندنایجهدمنفیدتست  PCRازدآزمنیشگنههنیدمعابردالزامیداستدوداعابنردآزمنیشد 48سنعتدمیدبنشد
ورو د اروهنیدکدئیند اردودمخدردبهدترکمنسان دممنوعدودجهتدبنزگشتدبهدایرا دتستدجدید  PCRالزامیداست

هزینهدغرفهدبندتجهیزاتداسانندار :ددهرمارمربعد 350یورودد(پسدازکسردتسهیالتدوددینرانه،دمبلغدقنبلدپر اختدجهتدهرمارمربعد 225یورو)د

آخرین مهلت تحویل و جمع آوری کاالی نمونه نمایشگاهی 1400/07/10

آخرین مهلت ثبت نام1400/06/20 :

کلیه بخشهنی نمنیشگنهی شنمل صنعت :پتروجیمی پالستی جویننه و بهناجتی صنعت بیمه با هناری و بورس تویین ابزار و ماجیا آیت وجین ی و
غذایی ت هیزات پزجهی و دارویی -سالمت کشاورزی و کود و اوره برودتی ر گ و روغا جیمیایی کاجی سرامی و سرویسهای بهناجتی آیومینیوم
صنایع فلزی مصایح ساختما ی ذوب آها فوید چوب یویه سازی غذایی دام و طیور مبلمان ساجی و بافننگی بسته بننی و چاپ کاغذ و پایپ ماجیا
های معن ی سیمان خودروسازی و قطعات واگا سازی یستی سازی فت و گاز رایا ه و غیره ...

آدرس دفتر تهران :بزرگراه ستاری ،بلوار فردوس شرقی ،پالک  ،388طبقه سوم ،واحد 14
تلفا دفتر تهران  10( 02144098891 :خط)
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