
راه اندازی موفق یک کسب و کار در کنار استمرار و ماندگاری این 
موفقیت ، همواره یکی از دغدغه های اصلی سرمایه گذاران و صاحبان 

هر کسب و کار است . 
از طرفی در عصر حاضر، اطالعات مرتبط ، به هنگام و معتبر الزمه 
نتیجه گرفت که  توان  این اساس می  بر  موفقیت محسوب می شود. 
بخش،  حیات  عنصر  این  از  موقع  به  استفاده  و  اطالعات  ساماندهی 
تاثیر بسزایی در پویایی تصمیمات الزم برای پیشبرد اهداف راهبردی 

شرکت های مختلف خواهد داشت . 
تحقیقات                                     گروه  اصلی  ماموریت  حساسیت،  این  درک  با 
بین المللی بیزریپورت، پایش بازار وصنایع با اهمیت درسطح کشور، 
هنگام  به  و  مرتبط  اطالعات صحیح،  ارائه  هدف  با  و  وجهان  منطقه 
به سرمایه گذاران است که قطعًا می تواند راهنمای مؤثری دراتخاد 
تصمیم درست داشته باشد. در همین راستا تالش  چند ساله کانون 
نهادهای سرمایه گذاری ایران به انتشار گزارش های تحلیلی انجامیده 
است که یـــــکی از مهــــم ترین گـــــزارش های این مجمـــــوعه، 

گزارش های  تحلیل ریسک می باشد. 
داده های گردآوری شده و پیش بینی های ارائه شده در قالب گزارش های 
در  فعال  سازمان های  و  افراد  برای  مناسبی  راهبردهای  ریسک، 

حوزه های مختلف کسب و کار فراهم می نمایند.
کار،  بازار  به  مربوط  ریسک های  می توان  گزارش ها  این  مطالعه  با 
لجستیک، تجارت و سرمایه گذاری و امور مربوط به جرائم و امنیت را 

در 170 کشور شناسایی و مدیریت نمود.
مورد  نوظهور  بازار   80 در  احتمالی  ریسک های  گزارش ها  این  در 
ارزیابی قرار گرفته اند، ضمن این که پیش بینی های دقیقی از چالش های 
رتبه  و  امتیازات  عالوه  به  است.  شده  ارائه  کشور  هر  در  عملیاتی 
منطقه ای و جهانی هر بازار در گزارش ریسک عملیاتی مشخص شده 

است.

--  خدمات قابل ارائه در این گزارش ها چیست؟ --

 محتوایگزارشهاوراهبردهایارائهشده
. گزارشهایتفصیلیودقیقدرمورد80بازارنوظهور

رتبه بندی های  و  عملیاتی  ریسک  زمینه  در  انجام شده  ارزیابی  های 
حوزه  در  فصلی  گزارش های  تدوین  هدف  با  ریسک  منطقه ای 
ریسک های مربوط به تجارت و سرمایه گذاری، بازار کار، لجستیک و 

جرائم و امنیت با یکدیگر ترکیب شده اند.
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.ریسکبازارکار
ریسک های مهم و فرصت های کسب و کار با در نظر گرفتن قابلیت 
هزینه های  همچنین  و  کار  نیروی  کیفیت  کار،  نیروی  به  دسترسی 
قرار  ارزیابی  مورد  محدود  و  شده  کنترل  کار  بازارهای  احتمالی 

می گیرند.

.ریسکلجستیک
ریسک ها و منافع احتمالی مرتبط با بخش حمل و نقل و زیرساخت های 
و  قرار می گیرند  بررسی  مورد   )... و  گاز  برق،  )آب،  رفاهی  خدمات 
بار مالی  این بخش ها در کنار  قابلیت دسترسی و هزینه های  کیفیت، 

تشریفات اداری و هزینه های داد و ستد ارزیابی می شوند.

.ریسکتجارتوسرمایهگذاری
مستقیم  سرمایه گذاری  جریان های  بررسی  و  پیش بینی  طریق  از 
خارجی، بازارهای مهم واردات و صادرات، میزان مداخله دولت، نظام 
مقررات  و  ستد  و  داد  محدودیت های  حقوقی،  نظام  توسعه  مالیاتی، 
سرمایه گذاری  و  ستد  و  داد  ریسک های  سرمایه گذاران،  به  مربوط 
است،  کشور  یک  سرمایه گذاران  و  تجاری  مؤسسات  پیش روی  که 

به روزرسانی می شوند.

.ریسکجرائموامنیت
و  تروریسم  جنایت،  و  جرم  از  ناشی  احتمالی  خطرات  و  تهدیدها 
انجام  ارزیابی می شوند که ممکن است در زمان  بین المللی  منازعات 
شرکت  کارمندان  و  کار  و  کسب  بر  کشور  یک  در  تجاری  عملیات 

سرمایه گذار تأثیرگذار باشند. 

شاخصهایریسک
.شاخصریسکعملیاتی

و  ریسک ها  ارزیابی  و  مقایسه  امکان  عملیاتی،  چالش های  رتبه بندی 
محدودیت های عملیاتی را برای سرمایه گذاران احتمالی در 170 کشور 

و 5 منطقه فراهم می آورد. 

دادههایتطبیقی
.مقایسهواستخراجدادههای170کشور

از این طریق امکان دسترسی سریع و آسان به بیش از 1/24 میلیون 
داده اطالعاتی برای بازارهای توسعه یافته، نوظهور و پیشرو فراهم 

آمده است.
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دسترسیبهتحلیلگر
.دسترسیمستقیمبهتحلیلگرانریسکعملیاتی

دیدگاه های  و  داده ها  می توانید  تحلیل گران،  به  دسترسی  طریق  از 
به  قرار دهید که منجر  را مورد بحث و بررسی  کلیدی متخصصان 
کسب شناخت کاملی از مسائل کلیدی تأثیرگذار بر سازمان ها خواهد 

شد.

     ---   مزایای منحصر به فرد این گزارش ها چیست؟  --- 

.پوششبههمپیوسته
بین 24 تیم تحقیقاتی در صنایع، تیم های ریسک کشوری و عملیاتی و 
تجزیه و تحلیل های مسائل کلیدی تأثیرگذار بر عملیات ها در بازارهای 

نوظهور یکپارچگی و انسجام وجود دارد.

.فرصتهایموجود
بهبود رشد شاخص  و  از تصمیمات سرمایه گذاری  آگاهی  به منظور 
پنهان و فرصت های دست نخورده  عملیاتی، شاخص های ریسک های 

نیز مورد ارزیابی قرار می گیرند.

.چشماندازیازفضایفعلیکسبوکار
و  نوظهور، سرمایه گذاری ها  گرایش های  و  کنونی  پیشرفت های  تأثیر 
مقررات مورد رصد و بررسی قرار می گیرند. نتایج این بررسی امکان 
ارزیابی سریع قابلیت اجرا و عملی بودن سرمایه گذاری و ریسک های 
مهم اجرای عملیات در یک کشور را برای سرمایه گذاران فراهم می آورد.

            --    چه کسانی و چگونه می توانند از این                       --  
گزارش ها استفاده کنند؟

.تصمیمگیرندگانراهبردیوتیمهایتوسعهکسبوکار
این افراد به منظور آگاهی از تصمیمات عملیاتی و شناسایی ریسک های 
کلیدی در بخش های مختلف از گزارش تحلیل ریسک عملیاتی استفاده 

می نمایند.

.کارشناسانبیمهومتخصصاناعتباراتتجاری
می توانند  عملیاتی  ریسک  تحلیل  گزارش  از  استفاده  با  افراد  این 
در  به ویژه  را  دارایی ها  نمودن  بیمه  با  مرتبط  احتمالی  ریسک های 

بازارهای نوظهور و پیشرو ارزیابی کنند.

.وزارتخانهها
استفاده از گزارش های تحلیل ریسک به این نهادها در تعیین سیاست 
در  راهبردی  فضای  و  مختلف  بخش های  در  تصمیم گیری شفاف  و 

مسائل کالن کمک می کند.

.شرکتهایمشاورهومدیریتریسک
از گزارش مستقل و تخصصی ریسک عملیاتی برای بهبود دیدگاه های 
نحوی  به  را  خود  تذکرات  و  توصیه ها  و  می نمایند  استفاده  خود 

آگاهانه تر و بارزتر به مشتریان و شرکاء ارائه می دهند.

. بانکهاومؤسساتمالی
این نهادها با استفاده از تحلیل ها و پیش بینی های این مجموعه گزارش، 
و  می باشند  جداگانه  صورت  به  کشور  هر  ریسک  ارزیابی  به  قادر 
در  به ویژه  جهان،  مهم  بازارهای  می توانند  گزارش ها  این  بر  اتکا  با 
کشورهایی که دسترسی به اطالعات با مشکالتی همراه است یا دارای 

فضای رقابتی می باشند را مورد ارزیابی قرار دهند.

در صـــورت نیاز به متـن ترجمه شده فارسـی  
درخواست خود را به صورت مکتوب ارائه نمایید.

جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید با شماره
88349112 تمــــاس حاصــل نمایید.  تلفن 

--    برخـی منابـع مورد استفاده              --   

w w w . p a s s p o r t . i r
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