
POLYOLEFIN PIPE INTERNATIONAL CONFERANCE
I R A N I A N  A S S O C I AT I O N  O F  P E  P I P E  &  F I T T I N G  P R O D U C E R S

راهکارهای توسعه صادرات غیرنفتی  
بیان یک تجربه

( شرکت آوا هونام پلیمر)دکتر فرجی : ارائه



ستان،  در سال های اخیر شرکای تجاری ایران به تعدادی از کشورها مانند عراق، افغانستان، ترکمن
پاکستان،امارات متحده عربی، ترکیه، آلمان، کره جنوبی، چین، هند محدود شده است  

تحریم های شورای 
امنیت سازمان ملل 

متحد 
تحریم های 
کشور های 

غربی 

تاثیر  
رسانه های 

غربی 

هدف

تجارت فرامرزی •
شبکه بانکی •
حمل و نقل •



امارات چینعراقافغانستان
..............متحده

****دولتیوخصوصیسازیبرند****هدفهایبازاردراشتراکاتبررسی****صادراتیهدفبازارهایکشف
تولیدییهاواحدبرایگردشدرسرمایهونقدینگیتامین****هابرندبرایدولتتوسطکالنبازاریابیوتبلیغات
بانکوصادراتضمانتصندوقسرمایهافزایش****صادراتضمانتصندوقتوسطصادراتیهایریسکقبول****
نندگانکصادربرایمالیاتیهایمعافیت****صادراتیهایمشوق****ملیتوسعهصندوقمنابعازصادراتتوسعه
حملیارانه****سیاسیدیپلماسیهایظرفیت****صادراتیکاالهایبرایاولیهموادموقتورودتسهیل****

****ملیارزباآزادتجارتهاینامهموافقت****صادراتیقوانینوفرآیندتسهیل****صادراتیکاالهاینقلو
خارجیسرمایهجذب****پایهبلندمقاماتسفرهایدرتجاریهایهیاتهمراهی****ارزنوساناتکنترل



تاسیس 
شرکت در 

1385سال 

ARAB PLAST 2013  
DUBAI



ARAB PLAST 2013  
DUBAI

ایمیل تبلیغاتی  20000ارسال حدود 
بین المللی 

شرکت در برنامه های گفتگوی  
رودررو نمایشگاه 

حضور در تمام غرفه های مرتبط 
نمایشگاه و صحبت رودررو

هدایای نمایشگاهی ماندگار

ارسال نمونه تجهیزات به 
غرفه 

ه چاپ کاتالوگ های چند زبان

ارائه محصوالت همکاران  
دیگر ایرانی در غرفه  تاثیر تحریم ها و تبلیغات مخرب  

غربی در مورد ایران و ایرانی   



فیس خارجی 
برای شرکت 

ترکیه

مرز مشترک  
زمینی 

توسعه تجاری  
ترکیه در 

سالهای اخیر 

امکان فعالیت 
تجاری برای  

ایرانیان در ترکیه

دروازه ورود به 
اروپا 

اشتراکات  
فرهنگی 

تاریخچه بلند 
تبادالت تجاری  

دو کشور 

تاسیس 
شرکت 
تجاری 

سویفت باز حساب شرکت •
حمایت دولت ترکیه  •
امکان حضور در تمامی بازارهای تجاری •



صنعت ساختمان•
پالست اوراسیا  •
بازیافت •
تاسیسات  •

کو  اینترپالستیکا مس•
اکواترم مسکو    •

پروجکت قطر•

پالست مالزی•

پالست  •
هند 

عرب پالست امارات  •

صنعت چک•

ه تبدیل شرکت ب
ت تولیدی با ظرفی

دستگاه در 300
سال 

ثبت شرکت
srlAHP 

Machine
در جمهوری چک 



صادرات 
شرکت 

روسیه  اوکراین

هند

قطر

نیجریه 
اسپانیا عربستانپرو

اسلوونی

آذربایجا
ن 

عراق 

امارات  ترکیه  مصر الجزایر

لیبی



گروه صنعتی 
AHP

ره،  تولید دستگاه های جوش بات با امکانات ریخته گری، سند بالست، رنگ کو
شهرستان مرزی خوی  ..... ماشین کاری سی ان سی، برش پالسما سی ان سی و 

ی  بازیافت پالستیک شهرستان مرزی خو

ه  تولید شیشه دو جداره و در و پنجر
UPVC  شهرستان مرزی خوی

کارخانه ماشین سازی تهران تانبول تولید تجهیزات آنالیز پالستیک اس

تان بسته بندی صنایع غذایی شهرس
مرزی خوی  



با تشکر از توجه حضار محترم 

www.ahp-makina.com

http://www.ahp-makina.com/

