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: سرفصلهای آموزشی
Module 1: The Belt and Road Initiative: An Introduction:
Introduction of the Belt and Road Initiative, the Chinese motivation / lack of motivation, the strategic implications
and the up to present impacts of its implementation.
Module 2: BRI Projects Financing:
Issues about financing the BRI projects by the Chinese and problems to investors of the implementation of the
projects
Module 3: Connectivity of the BRI:
The connectivity of the BRI especially in the post-endemic era when supply chains, sea and air transports,
investment and trading relationships, etc. have been in the process of great disruption and transformation.
Module 4: BRI Investment and Management:
The Case of Ukraine as a logistic hub for Eurasian connectivity
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