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موسسه توسعه کسب وکار “سوی تعالی” در چه زمینه ای 
فعالیت دارد؟

حوزه کاری این شــرکت در زمینه بیزینس منتور صنعت ســاختمان، 
معماری و شرکت های پیمانکاری است که بر همین اساس نام شرکت 
“سوی تعالی”  انتخاب شد، زیرا نگرش و هدف تیم ما همراهی و همیاری 
صاحبان کسب وکارها برای رسیدن به تعالی کسب وکارشان تعیین شده و 
آنان را تا تحقق این هدف همراهی خواهیم کرد. در حقیقت “سوی تعالی”، 
شــرکت ارائه دهنده خدمات و محصوالت مرتبط با بیزینس کوچینگ 
و منتورینگ کسب وکارها اســت که خدمات کسب وکارها را در 6 حوزه 
مدیریت، بازاریابی و فروش، برندینگ، منابع انسانی، مالی و مالیاتی، امور 
حقوقی و قراردادها به مشتریان ارائه می دهد. قابل ذکر است، پیش از ما 
تجربه های ثبت شده موفقی در دنیا به کار گرفته شده و باید به این موضوع 
مهم اشــاره کنم که ما مدعی نخستین بودن هستیم که به  همین دلیل 

حوزه تخصصی مشخصی از بازار هدف را پوشش می دهیم.

 سرمایه گذاران و کارآفرینان کشورمان با چه چالش های 
مواجه  هستند؟

تصمیم گیری، مهمترین چالش سرمایه گذاران و کارآفرینان است. وقتی 
فرق بین انتخاب و تصمیم را به خوبی تشخیص دهیم، می توانیم ساعت ها 
را با هم صفر کنیــم. اتخاذ تصمیم، انتخاب رفتاری اســت که با میزان 
کمی منطق و بر اســاس شناخت و بینش ما از زندگی رقم می خورد، ولی 
تصمیم، رفتاری است که بر اساس داده ها اتخاذ می شود و به همین دلیل 
تصمیم گیری در بیزینس و سرمایه گذاری، سخت و چالش اکثر فعاالن 
این حوزه اســت، زیرا در زمان سرمایه گذاری، داده های کافی و مرتبط را 
در اختیار نداریم یا اگر داده های کافی در اختیار ما است، مرتبط با موضوع 
اصلی سرمایه گذاری نیست که حتی گاهی در کارآفرینی هم این موضوع 
صادق اســت. کارآفرین را هم با توجه به یک وجه گفته شــده، می توان 
از ســایر افراد جامعه متمایز کرد که نام آن وجــه را می توان “خالقیت و 
نوآوری”  گذاشــت. در واقع یک کارآفرین مسیر خود را از این وجه متمایز 
شــروع می کند و پیش می رود، ولی پس از طی کردن مقداری از مسیر، 
به ابزار قدرتمندتر و متفاوت تری به اسم توان مدیریتی که کاری مملو از 
تصمیم های بزرگ است، نیاز پیدا می کند؛ اینجاست که همان خالء و خطا 
که برای سرمایه گذاران وجود داشته، برای کارآفرینان هم رقم می خورد 

که این خطا همان نداشتن دیتای مناسب و مرتبط با حوزه فعالیت است.
“سوی تعالی” چه امکانات ویژه ای را در اختیار کارآفرینان و 

سرمایه گذاران قرار می دهد؟
فعالیت موسسه توسعه کســب وکار “سوی تعالی”، اتخاذ تصمیم گیری 
درســت در بهترین زمــان و با ریســک پایین برای رفــع چالش های 
سرمایه گذاران و کارآفرینان اســت. ما خدمات این موسسه را در 2 حوزه 
“آموزش تخصصی کارآفرینی و آموزش شایستگی های یک سرمایه گذار” 
و “همراهی گام به گام برای شفاف تر شدن مسیر و به کارگیری ابزارهای 

بیزینسی برای دید بازتر و تمرکز بیشتر”  ارائه می کنیم.

بنیانگذار موسسه توسعه کسب وکار “ سوی تعالی”

تصمیمات اقتصادی بدون چشم انداز
مشکلی را حل نمی کند

مهدیه شهسواری

برای بسیاری از سرمايه گذاران و کارآفرينان، تصمیم گیری مناسب از اهمیت ويژه ای برخوردار است. با توجه به اينکه شرايط اقتصادی ايران و جهان تغییر 
کرده، به نظر می رسد، بايد قبل از انجام هرگونه سرمايه گذاری و اجرای ايده های کارآفرينی، راهنمايی درستی را دريافت کرد. مهندس سلمان ايزدی، 
بنیانگذار موسسه توسعه کسب وکار “سوی تعالی” اونر کمپانی مهندسی صنعت الماس با مدرک کارشناس ارشد عمران در گفت وگو با ماهنامه دنیای 

سرمايه گذاری به اهمیت موضوع کوچینگ و مشاوره برای سرمايه گذاران و کارآفرينان  پرداخت. ماحصل اين مصاحبه را می خوانیم.
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برای گســترش و توســعه فعالیت های این موسسه به 
شهرهای مختلف کشور چه اقداماتی انجام داده اید؟

هم اکنون عالوه بر دفتر مرکزی در تهران در دو استان پر پتانسیل، صنعتی 
و پویای خوزستان و مازندران فعالیت اجرایی و نماینده فعال داریم. از سایر 
دوســتانی که تمایل به همکاری با ما مجموعه “سوی تعالی” دارند هم 
استقبال می کنیم، زیرا دسته مخاطبان ما بیزینس های کوچک و متوسط 
)SME(  هســتند و تا سال های متوالی به خدمات این مجموعه با توجه به 

آینده پژوهی صورت گرفته، نیاز خواهند داشت.
برای بین المللی شدن “سوی تعالی” چه برنامه ای دارید؟

قبل از اقدام برای بین المللی شدن، یکی از هدف های مهم “سوی تعالی” 
شناخته شدن به عنوان همراهی امن و مطمئن در سراسر ایران است. یکی 
دیگر از اهداف ما، همراهی کسب وکارها و پیشرفت آن ها در رفع چالش ها، 
توام با شناخت و درک درست آن ها از کوچینگ و مشاوره است. در واقع در 
صدد هستیم تا کشورمان در این زمینه پیشرفت کند. البته استارت فعالیت 
بین المللی خود را در دســتور کار داریم که با توجه به اقدامات و مذاکرات 
صورت گرفته، از ابتدای سال 2023 میالدی شعبه استانبول این موسسه 

افتتاح و فعال خواهد شد.
برای توسعه اقتصادی و ایجاد امنیت سرمایه گذاری خارجی 

و داخلی چه راهکاری دارید؟
جمله معــروف “صدای نتایج آنقدر بلند اســت که نمی گــذارد صدای 
خودت را هم بشــنوی” در بسیاری از جاها کاربرد. نکته مهم در خصوص 
سرمایه گذاری خارجی این است که با توجه به باز بودن فضای ارتباطات بین 
افراد فعال در هر حوزه، بنده با سرمایه گذاران خارجی ارتباط یا جلسه های 
کاری مختلف داشــتم که از تمام آن ها یک چک لیســت ذهنی و الگوی 

رفتاری یکسان برداشت کردم که 3 سرفصل اصلی زیر را شامل می شود.
1( میزان و زمان بازگشــت ســرمایه؛ در واقع پاســخ به این سوال، علت 
ســرمایه گذاری را شفاف بیان می کند که معموال در همین مرحله درصد 

باالیی از این افراد منصرف می شوند.
 2( رفتار ســرمایه گذاران داخلی؛ موضوع مهم بعدی برای ســرمایه گذار 
خارجی نگاه کردن به رفتار ســرمایه گذاران داخلی یک کشــور است که 
متاسفانه طی سالیان اخیر ســیل مهاجرت سرمایه گذاران داخلی شدت 
گرفته و آنان مکانی را در خارج از مرزهای کشور برای انجام سرمایه گذاری 

در نظر گرفته اند.
 3( ثبات اقتصادی و سیاسی؛ موضوع مهم سوم برای سرمایه گذاران ثبات 
اقتصادی و سیاسی و نوع تعامالت یک منطقه یا کشور با اقتصاد دنیا است 
که با توجه به ثبات چند سال اخیر می توان به این موضوع در ایران امیدوارتر 
بود. در مورد ســرمایه گذاران داخلی هم همان طــور که گفتم، تمایل به 
سرمایه گذاری های بدون مرز؛ اعم از ارزهای دیجیتال، فعالیت در بازارهای 
جهانی یا انتقال سرمایه به بیرون مرزهای کشور بیشتر شده که همین امر 

باعث ایجاد فرصت های دست نخورده یا کامل نشده برای سرمایه گذاری 
در کشور شده است.

 برای رســیدن به ثبات در سیاســت های اقتصادی کشور، به کارگیری 
راهکارهای پیشــنهادی از  سوی ســرمایه گذاران  و کارآفرینان  ایرانی 
اهمیت ویژه ای دارد و اتخاذ دســتورهای اقتصادی بدون چشــم انداز، 
مشــکلی را حل نمی کند. مطالبه بنده از مسئوالن برای جذب سرمایه، 
حمایت واقعی بلندمدت از ســرمایه گذاران داخلــی به منظور ترغیب 

سرمایه گذار خارجی برای ورود به ایران است.
و سخن آخر...

قبل از هر سخنی، قدردان شما و مخاطبان برای این همراهی هستم. از 
سرمایه گذاران و کارآفرینان درخواســت دارم که برای رفع چالش های 
کسب وکاری و رفع دغدغه های روزمره کسب وکار خودشان هم که شده، 
مطالعه و تحقیقاتی در زمینه کوچینگ و داشــتن منتور متخصص حوزه 
فعالیتی خود داشته باشند. شاید داشــتن کوچ و منتور به تصور صاحبان 
کســب وکار و سازمان ها، هزینه ای اضافی تلقی شــود، اما اصل ماجرا، 
سرمایه گذاری در راهی برای توسعه کسب وکار و بهتر دیدن مسائل مهمی 
می باشــد که از دیدگاه مدیران مغفول مانده اســت. به قول معروف ما 
نمی توانیم جنگل را از البه الی درختان ببینیم. مســائلی که راجع به آن 
صحبت می شــود، از نگاه بعضی از مدیران کم اهمیت است، ولی از نگاه 
مدیرانی که تجربه ورشکستگی یا اتفاقا تعالی در کسب وکارشان داشته اند، 
بســیار با اهمیت است. درخواست بنده این است که کمی در رابطه با این 

موضوع، از نگاه این دو دسته مدیر تامل کنیم. 

برای رسیدن به ثبات 
در سیاست های 
اقتصادی کشور، 

به کارگیری 
راهکارهای 

پیشنهادی از  سوی 
سرمایه گذاران  و 

کارآفرینان  ایرانی 
اهمیت ویژه ای دارد
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بالنســبة للعديــد مــن املســتثمرين ورجــال األعامل، يعتــر اتخــاذ القرار 
الصحيــح أمــرًا مهــاًم بشــكل خــاص. بالنظــر إىل أن الوضع االقتصــادي يف 
إيــران والعــامل قــد تغــر، يبــدو أنــه يجــب عليك الحصــول عــى التوجيه 
الصحيــح قبــل القيــام بــأي اســتثامرات وتنفيــذ أفــكار رياديــة. ملعرفــة 
ــزدی  ــلامن ای ــدس س ــع املهن ــا م ــوع تحدثن ــذا املوض ــول ه ــد ح املزي
مؤســس معهــد »ســوی تعالی«للتطويــر األعــامل صاحــب رشكــة املــاس 

للصناعــة و الهندســة نقــرأ مقتطفــات مــن هــذه املقابلــة.
نطــاق عمــل هــذه الركــة يف مجــال األعــامل املوجهــه لصناعــة البنــاء 
والهندســة املعامريــة ورشكات املقــاوالت، ولهذا الســبب تم اختيار اســم 
الركــة »ســوی تعالــی« ألن موقــف وهــدف فريقنــا هو دعــم أصحاب 
األعــامل لتحقيــق التميــز يف العمل. ســندعم حتى يتحقق هــذا الهدف. 
يف الواقــع، »ســوی تعالــی« هــي رشكة تقــدم خدمــات ومنتجات تتعلق 
ــي تقــدم خدمــات األعــامل  ــه األعــامل، والت ــب األعــامل وتوجي بتدري
للعمــالء يف 6 مجــاالت: اإلدارة، والتســويق واملبيعــات، والعالمــات 
التجاريــة، واملــوارد البريــة، واملاليــة والرضيبيــة، والشــؤون القانونيــة و 
انكــامش. مــن الجديــر بالذكــر أن لدينــا تجــارب ناجحــة يف كــر األرقام 
القياســية يف العــامل قبلنــا، ويجــب أن أشــر إىل أننــا ندعــي أننــا أول مــن 

يغطــي مجــااًل معيًنــا مــن الخــرة يف الســوق املســتهدفة.
ــرارات  ــاذ الق ــز يف اتخ ــو التمي ــامل يف نح ــر األع ــاه تطوي ــل اتج يتمث
الصحيحــة يف أفضــل وقــت وبأقــل قــدر من املخاطــر ملواجهــة تحديات 
املســتثمرين ورجــال األعــامل. نقــدم خدمــات هــذا املعهــد يف مجالــني: 
»التدريــب املتخصــص يف ريــادة األعــامل وتدريب كفاءات املســتثمر« و 
»املرافقــة خطــوة بخطــوة لجعل املســار أكر وضوًحــا واســتخدام أدوات 

العمــل مــن أجــل رؤيــة وتركيــز أكــر انفتاًحــا”.
يف الوقــت الحــايل، باإلضافــة إىل املكتب الرئييس يف طهران، لدينا أنشــطة 
تنفيذيــة وممثلون نشــطون يف مقاطعتني صناعيتــني وديناميكيتني ذات 
ــاء  ــا باألصدق ــب أيًض ــدران. نرح ــتان ومازان ــة يف خوزس ــات عالي إمكان
اآلخريــن املهتمــني بالعمــل معنــا يف سلســلة “»ســوی تعالی«للتطويــر 
األعــامل، حيــث أن جمهورنــا مــن الــركات الصغــرة واملتوســطة 
ــدة  ــنوات عدي ــة لس ــذه املجموع ــات ه ــيحتاج إىل خدم )SMEs( وس

قادمــة، اعتــامدًا عــى املســتقبل البحــث.
ــارًا مــن بدايــة عــام 2023، ســيتم  ــا لإلجــراءات واملفاوضــات، اعتب وفًق

افتتــاح فــرع اســطنبول لهــذا املعهــد وتفعيلــه.
ــم  ــن امله ــة، م ــات االقتصادي ــتقرار يف السياس ــق االس ــل تحقي ــن أج م
بشــكل خــاص تطبيــق االســراتيجيات األساســية للمســتثمرين ورجــال 
األعــامل اإليرانيــني. القضيــة املهمــة هــي الدعــم الحقيقي طويــل األجل 
للمســتثمرين املحليــني مــن أجــل تشــجيع املســتثمرين األجانــب عــى 

دخول البالد. 

أكد مؤسس معهد  »سوی تعالی«للتطوير األعامل 

القرارات االقتصادية 
دون منظور ال تحل 

املشكلة

رأس املــال هــو أحــد الركائــز األساســية للنشــاط االقتصــادي، ولكــن أوالً 
وقبــل كل يشء، مــع اكتســاب ثقــة املســتثمرين، يجــب توفــر رشوط 
ــاع  ــامم صن ــاج املســتثمرون إىل احــرام واهت اســتمرار أنشــطتهم. يحت
القــرار والسياســيني يف البــالد، بحيــث توفــر هــذه القضيــة عــى املــدى 
ــني يف  ــى اإليراني ــب وحت ــتثمرين األجان ــول املس ــة لدخ ــل منص الطوي
الخــارج. بخصــوص هــذا املوضــوع، ذهبنــا إىل الدكتــور حســني ســراين، 
 BMB( املســتقبيل والرئيــس التنفيــذي لنــادي فــرص االســتثامر اإليــراين

UK( وتحدثنــا معــه. نقــرأ مقتطفــات مــن هــذه املقابلــة.
تــم إنشــاء هــذا النــادي بهــدف تعزيــز االســتثامر وتقديــم الخدمــات 
ــار املســتثمرين، ولهــذا الغــرض، مــع نهــج ســيناريوهات البحــث  لكب
املســتقبلية الشــهرة ؛ تحــدد الخطــة اإلســراتيجية أهدافهــا ورؤاهــا. يف 
بدايــة تأســيس نــادي فــرص االســتثامر اإليــراين، كان هــديف تحديــد نــوع 
األســواق املســتهدفة واملشــاريع االســتثامرية يف نفــس االتجــاه، لذلــك 

تواصلنــا مــع مســتثمرين مختلفــني ووفرنــا أرضيــة للتــآزر بينهــم.
أنشــأ النــادي مجموعــة متنوعــة مــن الخدمــات لكبــار مســتثمريه وقــام 
بدعــوة العديــد مــن صغــار املســتثمرين للحضــور وتقديــم الخدمــات 
ملســتثمريه املنتظمني. أصبح هذا التآزر أحد عوامل الجذب اإلســراتيجية 

للنــادي، مــع انضــامم العديــد مــن املســتثمرين إىل نــادي يب إم يب.
منــا نــادي فــرص االســتثامر اإليــراين كثــرًا من خــالل توفر بنيتــه التحتية 
البحثيــة املســتقبلية، والتــي جــاءت نتيجــة 10 ســنوات مــن الدراســة 
والخــرة، فضــالً عــن اكتشــاف االحتياجــات الخفيــة لهــذه املجموعــة، 

ووفــر األرضيــة لجــذب مختلــف املســتثمرين.
ينصــب الركيــز الرئيــيس لنــادي فــرص االســتثامر اإليــراين عــى القيــام 
ــة. أقــام  باالســتثامرات والركيــز عــى األحــداث املتعلقــة بهــذه القضي
ــنوات  ــه يف الس ــتثامرية ألعضائ ــات االس ــن الفعالي ــد م ــادي العدي الن
األخــرة، ولكــن يف عــام 2021 مل تكــن هــذه الفرصــة متاحــة لنــا بســبب 
توســع كورونــا، لكننــا نعتــزم إقامــة فعاليــات اســتثامرية يف عــام 2022 

وجــذب املزيــد مــن الجامهــر.
كثــر مــن هؤالء املســتثمرين عى اســتعداد كبــر لجلــب رؤوس أموالهم 
إىل البــالد، لكــن هــذا مل يتحقق بســبب إهــامل املؤسســات الحكومية أو 

القوانــني املرهقة.
ــة،  ــاة املحرم ــد بالحي ــار عــن شــعور جي يبحــث املســتثمرون الكب
ــا ال  ــا أنن ــا. طامل ــة منه ــاح ضخم ــق أرب ــن تحقي ــوا م ــى يتمكن حت
ــاك  ــون هن ــن يك ــطحية، فل ــم الس ــتثمرين، وال مننحه ــرم املس نح

توقع لتعاونهم.

:BMB العضو املنتدب لنادي فرص االستثامر اإليرانية

اإليرانيون الذين يعيشون 
يف الخارج ينتظرون 

قوانني االستثامر يف البالد
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Capital is one of the basic pillars of economic activity, but 
first of all, while gaining the trust of investors, the condi-
tions for the continuation of their activities must be pro-
vided. Investors need the respect and attention of the 
country’s decision-makers and politicians, so that in the 
long run this issue will provide a platform for the entry of 
foreign investors and even Iranians abroad. Regarding this 
issue, we went to Dr. Hossein Sirani, futurist and CEO of 
the Iranian Investment Opportunities Club (BMB UK) and 
talked to him. We read excerpts from this interview.
This club was established with the aim of boosting invest-
ment and providing services to large investors, and for this 
purpose, with the approach of famous futures research 
scenarios; The strategic plan outlines its goals and visions. 
At the beginning of the establishment of the Iranian In-
vestment Opportunities Club, my goal was to determine 
the type of target markets and investment projects in the 
same direction, so we contacted different investors and 
provided the ground for synergy between them.
The club has created a variety of services for its large in-
vestors and has honorably invited many small investors to 
attend and provide services to its regular investors. This 
synergy has become one of the club’s strategic attractions, 
with many investors joining the BMB Club.
The Iranian Investment Opportunities Club has grown a 
lot by providing its future research infrastructure, which 
is the result of 10 years of study and experience, as well as 
discovering the hidden needs of this group, and has pro-
vided the ground for attracting various investors.
The main focus of the Iranian Investment Opportunities 
Club is to make investments and focus on events related to 
this issue. The club has held numerous investment events 
for its members in recent years, but in 2021 this opportu-
nity was not available to us due to the expansion of the 
corona, however we intend to hold investment events in 
2022 and attract more audiences. .
Many of these investors are very willing to bring their cap-
ital into the country, but this has not been achieved due 
to the negligence of government institutions or cumber-
some laws.
Big investors are looking for a good sense of respectful life, 
so that they will make huge profits out of it. As long as we 
do not respect investors, do not give them superficiality, 
there will be no expectation of their cooperation. 

Managing Director of BMB Iranian 
Investment Opportunities Club

Iranians living 
abroad waiting for 
investment laws in 

the country

For many investors and entrepreneurs, making the 
right decision is especially important. Given that the 
economic situation in Iran and the world has changed, 
it seems that you should get the right guidance before 
making any investments and implementing entre-
preneurial ideas. To find out more about this subject, 
we spoke with Eng. Salman Izdi, founder of the “Soye 
Ta’ali” Institute for Business Development and owner 
of Al-Mas Company for Industry and Engineering. We 
read excerpts from this interview.
The scope of this company’s work is in the field of 
business oriented to the construction industry, archi-
tecture and contracting companies, and for this rea-
son the company name “Soye Ta’ali” was chosen be-
cause the position and goal of our team is to support 
business owners to achieve excellence in work. We will 
support until this goal is achieved. In fact, « Soye Ta’ali 
» is a company that provides services and products 
related to business training and business guidance, 
which provides business services to clients in 6 areas: 
management, marketing and sales, branding, human 
resources, finance and tax, legal and contraction. . 
It is worth noting that we have had successful re-
cord-breaking experiences in the world before us, and 
I must point out that we claim to be the first to cover a 
particular area of   expertise in our target market.
The direction of business development »Soye Ta’ali« 
is to take the right decisions at the best time and with 
the least amount of risk to meet the challenges of in-
vestors and businessmen. We offer the services of this 
institute in two areas: “specialized entrepreneurship 
training and investor competency training” and “step-
by-step accompaniment to make the path clearer and 
using business tools for a more open vision and focus”.
At the moment, in addition to the main office in Teh-
ran, we have executive activities and active represen-
tatives in two industrial and dynamic provinces with 
high potential in Khuzestan and Mazandaran. We also 
welcome other friends who are interested in working 
with us on the Business Development chain, as our 
audience is small and Medium Enterprises (SMEs) and 
will need the services of this group for many years to 
come, depending on future research.
According to the procedures and negotiations, starting 
from the beginning of 2023, the Istanbul branch of this 
institute will be opened and activated.
In order to stabilize economic policies, it is especially 
important to implement the basic strategies of Iranian 
investors and businessmen. The important issue is the 
real long-term support for local investors in order to 
encourage foreign investors to enter the country.

The founder of the “Soye Ta’ali” In-
stitute for Business Development con-

firmed

Economic decisions 
without perspective 

do not solve the 
problem
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