نشست " کالن شهرها و سرمایه گذاری خارجی :فرصت ها و چالش ها "
*
مشهد – ایران
سه شنبه  19دی
 14:00به بعد

پذیرش در هتل هما – شماره 1

چهارشنبه  20دی
 9:00تا 9:30

افتتاح دوره
-

قرائت قرآن کریم ( 5دقیقه)

-

خوش آمدگویی معاون محترم برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد (10
دقیقه)

-

معرفی سمینار توسط جناب آقای مهندس بهرامی ،دبیر دفتر آسیایی صندوق جهانی
توسعه شهرها  15( FMDVدقیقه)

 9:30تا 10:45

سرمایه گذاری خارجی 1
آقای قهرمانی
-

طرح چارچوب نظام تامین مالی خارجی

-

چرا سرمایه گذاری خارجی؟

 10:45تا 11:00

پذیرایی

 11:00تا 12:30

سرمایه گذاری خارجی 2
آقای قهرمانی
-

ضوابط و مقررات سرمایه گذاری خارجی

 12:30تا 14:00

نماز ،نهار

 14:00تا 15:30

فاینانس یا روش قرضی 1
آقای سلیمیان :مسئول موسسات پولی و مالی بین المللی ،سازمان سرمایه گذاری و کمک
های اقتصادی و فنی ایران OIETAI
-

فرآیندهای تجهیز منابع خارجی به روش قرضی

-

فرآیند استفاده از منابع قرضی خارجی

*امکان تغییر جزئی در عناوین برنامه وجود دارد.

-

قوانین و مقررات مربوطه

 15:30تا 15:45

پذیرایی

 15:45تا 17:30

فاینانس یا روش قرضی 2
آقای سلیمیان :مسئول موسسات پولی و مالی بین المللی ،سازمان سرمایه گذاری و کمک
های اقتصادی و فنی ایران OIETAI
-

مسائل و مشکالت موجود

-

چه فعالیت هایی مناسب سرمایه گذاری خارجی هستند؟

-

مذاکره ،توافق ،تضمین /ضمانت نامه

پنجشنبه  21دی
 9:00تا 9:45

سرمایه گذاری خارجی 3
آقای قهرمانی
-

حمایت و تضمین های دولتی

-

استفاده از ظرفیت بانک های توسعه بین المللی

 9:45تا 10:30

پرسش و پاسخ

 10:30تا 11:00

پذیرایی

 11:00تا 12:30

مورد پژوهی
-

شهرهای جهانی چگونه برای سرمایه پذیری آماده می شوند؟

-

شهرداری های ایران و سرمایه گذاری خارجی (بررسی میزان کارایی سایت های شهرداری
های ایران برای ارائه فرصت های سرمایه گذاری به مشتریان خارجی)

 12:30تا 14:00

استراحت ،نماز ،نهار

*امکان تغییر جزئی در عناوین برنامه وجود دارد.

