گـــــروه تـحـقیـقـات
بینالمللی بیزریپورت

وابسته به گروه رونـد اقتصـاد

 معرفی

در زمانهای نه چندان دور فقدان اطالعات دلیل عمده ناکارآمدی تصمیمگیریها قلمداد میشد .در آن مقطع ادارهکنندگان بنگاههای اقتصادی به شدت تشنه
حداقل اطالعات جهت تصمیمگیری بودند.
اما اکنون به نظر میآید وضعیت به شــدت متفاوت شــده است .بسیاری از دانشــمندان حوزه اطالعات در عصر حاضر فزونی اطالعات را سبب پیچیدگی و عدم
بهینگی تصمیمات میدانند .با ظهور فضای مجازی در هر لحظه تولید اطالعات با ســرعت نمایی افزایش مییابد .از این رو در شــرایط حاضر اطالعات مرتبط ،به
هنگام و معتبر نیاز اصلی مدیران کسب و کار است.
با در نظر گرفتن مختصات فوق مشخص میشود که ساماندهی اطالعات و استفاده به موقع از این عنصر حیات بخش چقدر در پویایی تصمیمگیریها اثر خواهد
داشت و شرکتهایی که مأموریت خود را ساماندهی اطالعات جهان میدانند چقدر انتخاب راهبردی داشتهاند.
با درک حساســیت و اهمیت مســائل فوق ،مدیریت ارشد شرکت روند اقتصاد از ســال  1391اقدام به ایجاد دپارتمانی تحت عنوان «گروه تحقیقات بینالمللی
بیزریپورت» کرده اســت که مأموریت اصلی آن پایش بازار و صنایع بااهمیت کشور جهت ارائه اطالعات صحیح ،مرتبط و بهنگام به سرمایهگذاران است .اینگونه
اقدامات قطع ًا میتواند ثمرات خیری برای سرمایهگذاران داشته باشد و آنها را در اتخاذ تصمیم درست یاری نماید.
این دپارتمان در میان مدت درصدد آن است که گزارشهای تحلیلی از فضای کسب و کار و تحلیل صنایع مختلف توسط شبکهای از تحلیلگران شرکت روند
اقتصاد تولید شود و در دسترس اعضاء و سایر نهادها قرار گیرد.
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 حوزه فعالیت

در گامهای اولیه و با بررسیهای مختلف و گسترده صورت گرفته توسط شبکه تحلیلگران این گروه ،به نظر رسید در کوتاهمدت جهت آغاز ارتباط با مخاطبین
و آشنا شدن با ساختار گزارشهای حرفهای تالش شود از گزارشهای شناخته شده مؤسسات بینالمللی معتبر نظیر بانک جهانی ،صندوق بینالمللی پول ،بیزینس
مانیتور و مؤسساتی از این دست استفاده شود .به تدریج فعالیتهای «گروه تحقیقات بینالمللی بیزریپورت» با توجه به نیازهای تحلیلی فعاالن کسب و کار در دو
حوزه بینالمللی و داخلی ســاماندهی شــد و در حال حاضر این گروه به ارائه محصوالت و خدمات خود در دو حوزه گزارشهای تخصصی صنایع گوناگون ایران و
همچنین کشورهای مختلف میپردازد.

www.passport.ir
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 محصوالت و خدمات

 گزارشهای تحلیلی صنایع
«گروه تحقیقات بینالمللی بیزریپورت» از سال  91تا کنون گزارشهای تخصصی صنایع مختلف در ایران را منتشر میکند که از آن جمله میتوان به گزارشهای
فضای عمومی کســب و کار ،خودور ،بیمه ،بانکداری ،مخابرات ،صنایع معدنی ،صنایع زیربنایی ،کشــاورزی ،حمل و نقل ،دارویی و  ...اشاره کرد .دوره زمانی انتشار
گزارشهای مذکور فصلی است و به صورت مداوم از سال  1392تا کنون منتشر شده و به روز رسانی شده است.
این گزارشها پس از بررســی چشــمانداز صنعت به تحلیل نقاط قوت و ضعف ،فرصتها و تهدیدها پرداخته و پیشبینیهای مربوط به هر صنعت را اعم از تولید
و عرضه و فروش و تقاضا را برای پنج تا ده ســال آینده ارائه میدهد .پیشبینیهای صنعت با بهرهگیری از بهترین تکنیکهای مدلســازی ســریهای زمانی و
مدلسازی اقتصادسنجی/علیتی انجام گرفته است .گزارشهای مذکور به رتبهبندی ریسک بازده هر صنعت خاص در منطقه خاورمیانه و چشمانداز بازار ،چشمانداز
رقابتی و چشمانداز منطقه میپردازد .عالوه بر این نمایهای از شرکتهای فعال در آن صنعت به همراه روششناسی تفصیلی گزارش نیز ارائه میشود.
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 گزارشهای تحلیلی ریسک ایران

انتشــار پنج گزارش تحلیل ریسک در حوزههای ریســک عملیاتی ،ریسک تجارت و سرمایهگذاری ،ریسک لجستیک ،ریسک جرائم و امنیت و ریسک بازار کار
توانســته مجموعه تحلیلی گزارشهای مختص ایران را غنیتر کند .دوره زمانی انتشــار گزارشهای مذکور فصلی است و به صورت مداوم از سال  1392تا کنون
منتشر شده و به روز رسانی شده است.
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 گزارشهای تحلیلی کاالها و فلزات اساسی

گروه تحقيقات بينالمللي بيزريپورت پس از انتشــار گزارشهایی مختص ایران و اســتقبال گسترده مخاطبین و در راستای رفع نیاز فعاالن حوزه فلزات و صنایع
معدنی ،از سال  1393اقدام به انتشار گزارشهای نهگانه فلزی سنگآهن ،فوالد ،مس ،روی ،آلومینیوم ،نیکل ،سرب ،قلع و طال نموده که این سری از گزارشها نیز
به صورت فصلی به روز رسانی شده و در اختیار مشتریان قرار میگیرد .در عین حال ،این گروه تحقیقاتی ماهانه تحلیل جامعی از وضعیت بازارهای جهانی کاالیی
ارائه میدهد که تحت عنوان «تحلیل بازار کاال» منتشر میشود .این گزارشها آخرین پیشبینیها درباره قیمت ،شرایط عرضه و تقاضای جهانی و وضعیت تولید
Oil.passport.ir
فلزات را پوشش داده و در عین حال شامل مؤلفههایی از جمله نسبت موجودی به مصرف و چشمانداز رقابتی میباشد .همچنین گزارشهای مذکور تحلیل مفصلی
از نمایه شرکتهای بینالمللی فعال را ارائه میدهد.
در عیــن حــال ،بــه دلیل گســتردگی مطالب در این حــوزه ،گــروه تحقيقات بينالمللــي بيزريپورت اقــدام به راهاندازی ســایت مخصوص آن به نشــانی
 http://metals.passport.irنموده است.
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 گزارشهای تحلیلی بخش انرژی و فرآوردههای نفتی

با توجه به ســهم باالی بخش انرژی و فرآوردههای نفتی در اقتصاد ایران گروه تحقيقات بينالمللي بيزريپورت در کنار انتشــار گزارشهای فصلی نفت و گاز و
پتروشــیمی ایران ،اقدام به انتشــار گزارشهایی در حوزههای تخصصیتر از جمله قیر ،متانول ،اوره و سایر محصوالت پتروشیمی نموده است .همچنین این گروه
گستردهترین دسترسیها به سایتهای مؤسسات تحقیقاتی بینالمللی در حوزه انرژی از جمله آیسیس ،آرگوس مدیا ،پالتس ،آی .اچ.اس مارکیت و  . . .را فراهم
نموده است.
در عیــن حــال ،بــه دلیل گســتردگی مطالب در این حــوزه ،گــروه تحقيقات بينالمللــي بيزريپورت اقــدام به راهاندازی ســایت مخصوص آن به نشــانی
 http://oil.passport.irنموده است.

Oil.passport.ir
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 تحلیل بازارها

روزانه دهها فرصت ســرمايهگذاري (در ظاهر جذاب) پيش روي افراد قرار ميگيرد؛ از واردات آدامس و قليان الكترونيك گرفته تا صادرات پســته و پاي مرغ .از
بســتهبندي و توزيع ســاندويچ صبحانه گرفته تا راهاندازي يك فست فود .از ارائه خدمات آموزشي تدريس زبان روسي گرفته تا خدمات پيك موتوري شبانهروزي.
برای ورود به هر بازاری ،سرمایهگذاران نیاز به شناخت کافی از بازار مورد نظر دارند .گروه تحقيقات بينالمللي بيزريپورت در این راستا اقدام به انتشار گزارشهای
بازارهای مختلف کرده است تا عالقمندان عالوه بر رصد روندهای کلیدی صنعت به پایش فرصتها و تهدیدها پرداخته و ضمن کسب اطالعات کلیدی در مورد
رهبران بازار و برند و بازاریابی از استراتژیها و توسعه بازار مورد نظر خود آگاهی یابند و به شناخت دقیقی از طرفهای عرضه و تقاضا برسند .همچنین این گزارشها
با اســتفاده از روششناســی استوار و شفاف تحقیق بازار ،به پیشبینیهای پنجساله از روند و رشد بازار پرداخته و در کنار تقسیمبندی تفصیلی از محصوالت داخلی
و بینالمللی ،حجم و ارزش تاریخی ،سهم بازار شرکتها و برندها را بررسی مینماید .مجموعه این گزارشها بیش از  96خرده بازار را دربر میگیرد که به صورت
ساالنه نیز به روز رسانی میشود.
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 گزارشهای ویژه (گاه خبر و )...

بخش عمده گزارشهای گروه تحقیقات بینالمللی بیزریپورت ،شــامل گزارشهایی تحت عنوان گزارشهای ویژه صنایع مختلف اســت که به صورت ادواری
(هفتگی ،دوهفتگی ،ماهانه و غیره …) توســط مؤسســات تحقیقاتی کاربردی سراســر دنیا تدوین و بهروزرسانی میشود .این گزارشها با تجزیه و تحلیل عمیق
رویدادهای مهمی که در صنایع مختلف رخ میدهد ،به صورت ویژه و در بازه زمانی خاص منتشــر میشــوند .در این حوزه به تازگی بخش گاهخبر نیز توسط گروه
تحقیقات بینالمللی بیزریپورت راهاندازی شده که به صورت موردی به موضوعات تحلیلی میپردازد.
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 گزارشهای سفارشی

در کنار انتشــار گزارشهایی که بتواند نیاز تحلیلی اکثر ســازمانها ،نهادها و تحلیلگران بازارها را تأمین نماید ،گروه تحقیقات بینالمللی بیزریپورت گزارشهایی
مختص سازمانهای گوناگون نیز تهیه مینماید که این دسته از گزارشها دقیقا برحسب سفارش مشتریان تدوین شده و در اختیار آنان قرار میگیرد.
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 بینالملل

هر سرمایهگذار برای ورود به عرصههای جهانی و فعالیت در بازارهای بینالمللی نیازمند شناخت کافی از فضای عمومی کسب و کار و چشمانداز صنعت مورد نظر
خود در کشور هدف است .در این راستا گروه تحقیقات بینالمللی بیزریپورت امکان ارائه گزارشهای تخصصی را برای عالقمندان فراهم کرده است.
همچنین جهت ارایه بســتههای کامل گزارشهای تحلیلی ،این گروه گزارشهای مؤسسات تحقیقات بینالمللی از جمله Platts، IHSMarkit، Argus،
 ICIS، Business Monitor، Euromonitorو غیره را نیز به صورت انگلیسی و در صورت تقاضای مشتریان به زبان فارسی در اختیار عالقمندان قرار
میدهد که جداول هر گزارش نیز به صورت فایل اکسل نیز قابل دسترسی است.

www.passport.ir
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 مشتریان ما

گروه تحقیقات بینالمللی بیزریپورت طی سالها فعالیت خود توانسته به بیش از صدها شرکت و سازمان فعال و برتر در حوزه صنایع مختلف خدمات مشاورهای و
تحلیلی به صورت مستمر ارائه نماید که همین امر ،این گروه را به بازوی تحلیلی بسیاری از شرکتها و سازمانهای بزرگ تبدیل نموده است و این موضوع ،مهر
تأییدی است بر ارائه خدمات با کیفیت از سوی گروه تحقیقات بینالمللی بیزریپورت.

مرکز مطالعات مدیریت و توسعه
فناوری دانشگاه تربیت مدرس

ارزش آفرینان پاسارگاد

ایرانخودرو

بازرگانی سها کیش

بانک پاسارگاد

بانک رفاه

بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی

پاالیشگاه تبریز

پردیس

تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد

تأمین سرمایه نوین

سازه گستر سایپا

سرمایه گذاران فناوری تک وستا

سرمایه گذاری توسعه ملی

سرمایه گذاری دانایان پارس

سرمایه گذاری صنعت نفت

سرمایه گذاری فرهنگیان

شرکت ایده نگر

شرکت بورس

شرکت پتروشیمی امیرکبیر
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شرکت پتروشیمی مارون

شرکت تأمین سرمایه امین

شرکت دارو سازی کاسپین تامین

شرکت سرمایه گذاری امید توس شرکت سرمایه گذاری پارس آریان

شرکت سرمایه گذاری ساتا

شرکت سرمایهگذاری صنع 
تومعدن شرکت سرمایه گذاری غدیر

شرکت سرمایه گذاری و
مدیریت سهام امیر

شرکت کارگزاری بانک رفاه

شرکت گسترش انرژی پاسارگاد

شرکت مدیریت سرمایه کیان

صداو سیما(شبکه ایران کاال)

صندوق بازنشستگی کشور

عظام خودرو

کارگزاری پارسیان

شرکت تأمین سرمایه سپهر

شرکت سرمایه گذاری توسعه نوردنا شرکت سرمایه گذاری خوارزمی

شرکت سرمایهگذاری
هاللاحمر ایران

شرکت ورتا

گروه توسعه اقتصادی تدبیر

گروه سرمایه گذاری بانک مسکن

مرکزمطالعات برنامه ریزی
استراتژیک سایپا

نصر اصفهان

هلدینگ مالی و
سرمایهگذاری سینا

آریا همراه سامانه
www.passport.ir
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