
توضیحاتموضوعسخنرانان / اعضازمانعنوان

14:30 - 14:00ثبت نام

افتتاحیه رسمی اجالس و خوشامدگویی15:00 - 14:30

15:00 - 17:00
آقاي مهندس الویري (رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شوراي شهر)،آقاي دکتر نگین تاجی (معاون مالی و اقتصاد شهري شهرداري)، آقاي مهندس نیازي (مدیرعامل 

سازمان سرمایه گذاري)، آقاي دکتر خزائنی (متخصص تامین مالی زیرساخت و مدلهاي مشارکت عمومی-خصوصی)، آقاي مهندس روحانی نژاد (عضو تیم تدوین 
کننده الیحه مشارکت عمومی-خصوصی در سازمان برنامه و بودجه کشور)

نظام هاي قانونی PPP، خال هاي قانونی موجود در بهره برداري از مدل هاي 
PPP

پنل 2
آقاي دکتر فراهانی (عضو شوراي شهر تهران)، آقاي دکتر هاشم خانی(مدیر موسسه مطالعاتی حامیان فردا، متخصص اقتصاد)، آقاي دکتر ادریسیان(مدیر شرکت 
اتریش)، آقاي شجاع پوریان (معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداري تهران)، آقاي دکتر سینایی (مشاور معاون مالی و  what a venture کارانوبین نماینده

اقتصاد شهري شهردار تهران)

فرصت هاي سرمایه گذاري حوزه فرهنگی و اجتماعی و بهره گیري از نظام 
سالن هاي فرعینوآوري در تعریف فرصت هاي جدید

آقاي مهندس علیخانی(رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شوراي شهر)، آقاي دکتر پورسید آقایی (معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداري تهران)، آقاي دکتر پنل 3
همتی(مشاور اقتصادي و سرمایه گذاري معاون حمل و نقل)، آقاي مهندس روحی(رئیس اتاق فکر سازمان تاکسیرانی)

رویکردهاي شهرداري تهران در جذب سرمایه بخش خصوصی در حوزه حمل 
سالن هاي فرعیو نقل و ترافیک و ارائه نمونه فرصتها

17:45-17نماز و پذیرایی میان وعده

19:45 - 17:45اختتامیه و سخنرانی کلیدي

خوش آمدگویی مدیرعامل سازمان،
سخنرانان کلیدي:

Chief)، رئیس کانون نهادهاي سرمایه گذاري. of Cooperation and Partnerships Section,UNECE ,)آقاي همیلتون
سخنرانان رسمی:

آقاي دکتر نگین تاجی (معاون مالی و اقتصاد شهري شهرداري)، رئیس اتاق بازرگانی تهران،  شهردار تهران، رئیس شوراي شهر تهران

پذیرایی شام و نشست غیر رسمی 
... - 19:45شهردار

نشست شهردار با رایزن 
هاي اقتصادي و 

همچنین مدیران عامل 
نهادهاي سرمایه 

گذاري در زمان شام

برپایی نمایشگاهی از پوسترهاي ظرفیت ها و فرصت هاي سرمایه گذاري با تاکید بر حوزه گردشگري و تفریحات رویداد جنبی: 

آذر ماه 1397 اولین اجالس فصلی فرصت هاي سرمایه گذاري شهر تهران و مشارکت عمومی-خصوصی ، 26

زمان بندي پیشنهادي
برگزار کنندگان: سازمان سرمایه گذاري و مشارکتهاي مردمی شهرداري تهران، اتاق بازرگانی تهران، کانون نهادهاي سرمایه گذاري

First  Tehran Investment Opportunities and PPP Forum (Dec 17th)

15 - 17

(اصلی) پنل 1

سالن اصلی، برگزاري افتتاحیه اجالس با خوشامدگویی و توضیحات مدیرعامل سازمان سرمایه گذاري


