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تاثیر ذهنیت بر عینیت
یککردخواهدتغییریچهوچیستواقعجهاناینکه
تصمیمگذاران،سرمایهذهندراینکهواستمساله
چهسیاستواجتماعواقتصادعرصهبازیگرانوگیران
.استدیگریمسالهشود،میپنداشتهواقعیچیزی
مااباشدآفتابیشبآخرتاهواامروزاستممکنمثال
باتاسبارانیهواامروزکهباشندمعتقدکنشگراناگر

ازشایدومیآیندبیرونچترباهمراه،گرمترلباس
هبمنجرکهکننداستفادهبیشترشخصیماشین
هندادرخباران(عینیت)واقعیتدرشدخواهدترافیک

بهمنجر(بارانامکان)ذهنیتهمیناستممکناما
اروککسبباندیدهگزارش.شودعینیتدرتغییرات

هکبگویدگذارانسرمایهوارشدمدیرانبهتواندمی
میکارآفرینانوکنشگرانوفعاالنذهندرچیزیچه

.گذرد



کاهش 

مشابه

افزایش

0 15 30 45 60 75

%71

%16

%13

!قدرت خرید مردم کاهش خواهد یافت

کارآفرینانواقتصادیفعاالن71%
خریدقدرتکهاندکردهبینیپیش
قبلسالبهنسبت1401سالدرمردم
.یافتخواهدکاهش

بهنسبتخریدقدرتگویندمی16%
کردنخواهدتغییری1400سال
قدرتافزایشکهمعتقدندهم%13و

.داشتخواهیمخرید
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20کمتر از 
هزار تومان

و کار محیط کسبدیده بانیدر نظرسنجی کنندگانحدود دو سوم  شرکت 
هزار تومان نخواهد بود25معتقدند قیمت دالر کمتر از 

متقیامسالمعتقدندکنندگانشرکتاز%40حدود
ایـنکــه.بودخواهدتومانهزار30تا26بیندالر
نظرسنجیاقتصاددان70زارشگــبـارشــنـگ

.داردهمخوانیبورسان
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پلماتیک نگرش نسبتا مثبت به عقالنیت دی
المللیو شرایط مطلوب بین 

باندیدهنظرسنجیدرکنندگانشرکتاز55%
تحریم ها1401سالدرمعتقدندکاروکسب

هم%45ومی شودبرطرفکامالیایابدمیکاهش
یدتشدیایافتخواهدتداومتحریم هاکهمعتقدند

.شدخواهد



رشد اقتصادی
مثبت
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تقریبا صفر

رشد اقتصادی 
منفی

یامیدواری کم نسبت به رشد اقتصاد

ویالمللبینمالینهادهایمثبتبینیپیشرغمعلی
اینجاراگزارشاین)،بورساناقتصاددان70پیش بینی

رشدبهنسبتکمیامیدواری(بخوانیدتوانیدمی
یبینپیشونگاهمازمینهایندر.داردوجوداقتصادی

.دانیممیاتکاترقابلرااقتصادیکارشناسان
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فرار : دو سوم پاسخ دهندگان
سرمایه شدت خواهد گرفت

رفراکهمعقتدندکنندگانشرکت92%
همشابیاوشدخواهدبیشتریاسرمایه

مغزهافرارمورددر.بودخواهدقبلسال
استبیشترنگرانیاینانسانیسرمایهو
.رسدمی%95بهو
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مشابه سال 
1400

افزایش 
سرمایه گذاری

ی یک پنجم افراد به افزایش سرمایه گذار
.امیدوارندوکاریو کسب تولیدگرا

دمعتقدنکنندگانشرکتازدرصد40ازبیش
گذاریسرمایهکاهششاهدجاریسالدر

مختلفهاحوزهدرکاروکسبوتولیدگرا
.بودخواهیم



66%
ز معتقدند که بعـد ا

ــا ــای کرون ــت ه اولوی
ـــــرف  ـــــد و مص خری
مشـــــتریان تغییـــــر 

.خواهد کرد

83 %
معتقدنــد کــه هزینــه

کســــب و کارهااداره 
بــه دلیــل افــزایش 
سطح عمـومی قیمـت 
ــد  ــتر خواه ــا، بیش ه

.شد

24%
ل معتقدند که امسا

ل نسبت به سـال قبـ
ـــتری در  ـــی بیش رون
تولیــــــد خــــــواهیم 

.داشت

74%
ــــای  ــــد احی معتقدن

ط و تاثیر متوسبرجام
زیـــــاد بـــــر رونـــــی 

خواهـد کسب و کارها
.داشت



در یک نگاهافکارسنجینتایج 
(بیانگر نسبت از پاسخ دهندگان استدرصدها)

فرار سرمایه 
مالی و انسانی 

92+%

عدم افزایش 
قدرت خرید

87%

کاهش یا حذف 
تحریم ها

55%

26دالر باالی 
هزار تومان
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:دایموندنگاهراهبردی
تهمانگونهکهدرآغازگفتییم،ذهنییتبیرعینیی
توجیهکامالتاثیرگذاراستامابایدبهایننکتیه

تکنیمکهخطاهایمختلفیممکناستبیرذهنیی
ظیربهن.یاتازگیتاخرماموثرباشدازجملهخطای

البهخاطرسوکارمیرسدذهنیتفعاالنکسب
دکهبسییارتیازههسیتنکرونا-هایدشوارتحریم

ددرمنفینسبتبهآیندهدارنیسوگیرییکنوع
حییالیکییهمحاسییباتوپیییشبینیییهییاف ییاینییه

سیالبلکهنسبتامطلیو تیرینسیبتبیهایدئال
.قبلتخمینمیزنند

بااینحالدرسرمایهگیذاریهیاباییدحواسیمان
درکنار(ذهنیتهاینرم)بهحالعمومیجامعه

.باشد(حقایقسخت)عینیت



مدیریت ثروت 
اختصاصی

ارائه خدمات کامال 
اختصاصی به اشخاص 

حقیقی و خانواده ها

کارگزاری 
امالک و 
مستغالت

برای شرکتها و نهادها، 
اشخاص و خانواده های 
مقیم ایران و خارج از 

کشور

امور مدیریت 
سرمایه گذاری و 

اقتصادی 
شرکتها

همکاری بعنوان 
معاونت سرمایه گذاری 

و اقتصادی شرکتها

826231577.26232586، کوچه مروارید، پالک جردنتهران،خیابان
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