
  

  

 

 بسمه تعالی

         

  همایش بزرگ بازار آفریقاحضور در  فرم ثبت نام

   راهکارهای ورود به این بازار  همایش پتانسیل های بازار شرق آفریقا و                          

 

 ، فرم ذیل را تکمیل نموده و به آدرس ایمیل  و یا شماره فکس این موسسه ارسال فرمایید. لطفا جهت حضور در همایش

ارسال می گردد.الزم  اعالمی ایمیل  ارسال این فرم ،کارت دعوت جهت حضور شما صادر و به آدرستکمیل و پس از 

 صرفا به همایش مذکور اشد و ورودارسال این فرم به منزله تایید حضور در همایش نمی ب تکمیل و  به توضیح است که

 .)امکان حضور از هر شرکت حداکثر برای دو نفر می باشد.(خواهد بودپذیر امکان موسسه نامه ی این با دعوت

 زمینه فعالیت نام شرکت شهر کشور تلفن ثابت شماره موبایل سمت نام و نام خانوادگی

        
        

  ایمیل شرکت: آدرس شرکت: 

 .فرمایید لحاص تماس تلفن های این موسسه شماره با بیشتر اطالعات دریافت جهت لطفا

 سالن خلیج فارس - درس برگزاری: محل برگزاری نمایشگاه های بین المللیآ

         www.romak.ir وب سایت:                                                                                      02/05/98تاریخ برگزاری: 

 info@romak.irایمیل :                                                                             17تا  30:8: برپایی همایش  ساعت

 02143858195فکس :                                                               02186085811  02177493120ماس : تلفن ت

  

                                                         

  

http://www.romak.ir/
http://www.romak.ir/


  

  

 

                              

 

ضمن تشکر از اعالم حضور آن شرکت در همایش بزرگ تجارت با شرق آفریقا، خواهشمند است بر اساس عناوین ذکر شده در جدول ذیل، نحوه          

 .حضور خود را مشخص فرمایید

 هزینه عنوان

 رایگان بخش اول : حضور در همایش 

 هزار تومان120مبلغ  پاسخبخش دوم : ناهار + پنل پرسش و 

 

 

)شماره  30100346207603لطفا در صورت تمایل جهت حضور در بخش دوم ، مبلغ مورد نظر را به شماره حساب 

تیرماه واریز  13   حداکثر تا تاریخبه نام موسسه آتیه داران روماک ،  ( بانک پارسیان 6221061206191829کارت 

 اعالم نمایید.به این شرکت فرمائید و یک نسخه از فیش واریزی را 

 * الزم به ذکر است شرکت در پنل پرسش و پاسخ ، منوط به حضور در همایش می باشد.

 

( همایش بازار بزرگ  پرسش و پاسخ         اینجانب .................................عالقه مند به حضور در بخش ) رایگان          

 .....واریز نمودم......نفر را طی شماره فیش .......................... ........شرق آفریقا می باشم و مبلغ بابت 

 

 

 و منتظر حضور شما مهمان گرامی هستیم.تکمیل و  ارسال این فرم به منزله ثبت نام نهایی می باشد 

 



  

  

 پاسخ و پرسش تخصصی پنل محترم اعضای

 
 

ایران تجارت توسعه سازمان بازرگانی خدمات توسعه دفتر مدیرکل 

ایران تجارت توسعه سازمان بازرگانی خدمات توسعه دفتر محترم معاون 

سبو احمد رقیه خانم ( ایران در کنیا کشور محترم سفیر ( 

مرتضوی آقای جناب ( اوگاندا کشور در ایران محترم سفیر ( 

دیالن آقای جناب ( کنیا در ایران اسالمی جمهوری سابق بازرگانی محترم رایزن ( 

نسب سیادت آقای جناب ( جنوبی آفریقای در اسالمی جمهوری سابق بازرگانی محترم رایزن ( 

خارجه امور وزارت محترم نماینده 

فراز قربانی آقای جناب ( تونس در ایران اسالمی جمهوری سابق ازرگانیب محترم رایزن ( 

کشتیرانی محترم نماینده 

ایران اسالمی جمهوری گمرک محترم نماینده 

ها صراف کانون محترم نماینده 

مرکزی بیمه محترم نماینده 

ایران صادرات توسعه بانک محترم نماینده 

ایران صادرات تضمان صندوق محترم نماینده 

 خطیب آقای جناب ( روماک داران آتیه موسسه محترم عامل مدیر ( 

 

 

 

 

 

 

  



  

  

 

تجارت با شرق آفریقاجدول زمانی برنامه های دومین همایش   

1398سال  مرداد 2  

 سازمان توسعه تجارت ایران

 عنوان برنامه ساعت  ردیف

9تا  8.30 1 و پذیراییثبت نام    

 تالوت قرآن مجید  9.10تا  9 2

9.15تا  9.10 3  سرود ملی جمهوری اسالمی ایران 

9.20تا 9.15 4 قای آقابیگی(آمجری ) جناب    

.359تا  9.20 5 ) افتتاحیه رعامل محترم موسسه آتیه داران  روماکیسخنرانی آقای خطیب مد 

 همایش(

 مجری  .409تا 59.3 6

.459تا  .409 7  تیزر سازمان توسعه تجارت ایران 

.1010تا  59.4 8 قای مودودی ) سرپرست محترم سازمان توسعه تجارت ایران (آسخنرانی جناب    

10.15تا  10.10 9  مجری 

10.35تا  .1510 11 در تهران سخنرانی خانم رقیه سفیر محترم کنیا   

10.40تا  10.35 12  مجری 

.1011تا  10.40 13 کاپیتان کشاورز مدیرعامل محترم کشتیرانی حافظ دریا سخنرانی جناب آقای   

.1511تا  .1011 14  مجری 

خارجه امور وزارت....   دکتر آقای سخنرانی  35.11تا  .1511 15  

.0411تا  53.11 16  مجری 

.0012تا  04.11 17 کارشناس ارشد حمل و نقل دریایی و مشاور سازمان در جناب آقای مهندس قربان  

 امور حمل و نقل

.0512تا  012.0 18  مجری 

.2512تا  05.21 19 بیمه مرکزی -سخنرانی آقای .....   

22 25.21 اعالم پایان برنامه – مجری   

13.30تا  .3012 23  ضیافت ناهار 

16تا  13.30 24  پنل پرسش و پاسخ 

 


