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 فصل مطالعات سر

  :پروژه يک بند

 تحقيقات -1
ا و مشاوره قيمت  انياسپ در ايرانی کاالی شده تمام قيمت ومقايسه محصول انواع درخصوص اسپانيا بازار مطالعه -1-1

 گذاری 

 کننده  توليد وداخلی کننده وارد  خارجی رقيب شرکتهای از گزارش ارائه -2-1

 آنها مبدا و نياپااس به نظر مورد وارداتی کاالی حجم از گزارش ارائه -3-1

 اسپانيايی  مختلف برندهای  از فله و شده بندی بسته کاالی قيمت بررسی گزارش -4-1

توجيهی کامل با   طرح ارايه و دوساله پيشنهادی پروژه يک  طول در سرمايه شتوبازگ گذاری سرمايه اوليه ارزيابی -5-1

 تجزيه و تحليل مالی 

 ص ترخي و حمل انبارداری، بازاريابی، های هزينه بررسی -6-1

 نظر مورد محصول واردات گمرکی های هزينه سیبرر -7-1

 اسپانيا  تا  حمل هزينه ارزيابی و بررسی -8-1

 انتخابی  ردمو چند  وپيشنهاد انبارداری هزينه تخمين -9-1

 اسپانيا  مختلف های شهرستان در خريدار محل تا انبار  از کاال  حمل هزينه تخمين -10-1

 نياز  مورد های گواهينامه يا  و بهداشت های هزينه بررسی -11-1

 برند ثبت هزينه بررسی -12-1

 بررسی و ارائه ليست کامل مشتريان محصوالت قابل بررسی در اسپانيا  -13-1

 ين و ارائه گزارش از سوی مشاور به کارفرماالآن فروش سايت واجرای طراحی هزينه تخمين -14-1

 مطالعات پيشرفته  -2
 هدف از انجام پژوهش حاضر  -1-2

 بررسی  محصول از جنبه بازار مصرف کشور اسپانيافصل اول:   -2-2

 صول صادراتی و کاربرد آن در بازار کشور اسپانيای محمعرف .1-2-2

 بازار کشور اسپانيا مورد پسندبررسی بسته بندی های   .2-2-2

 رای محصول ايرانیورودی اسپانيا ب  معرفی کد و تعرفه .3-2-2

 استانداردهای داخلی کشور اسپانيا  .4-2-2

 استانداردهای بين المللی  .5-2-2
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 معرفی ماهيت محصول در کشور اسپانيا  .6-2-2

 نوع کاال  .7-2-2

 يگزينجا ی کاال .8-2-2

 کاالی مشابه .9-2-2

 مزايای نسبی محصول نسبت به کاالهای مشابه .10-2-2

 بررسی الگوی مصرف جامعه اسپانيا .11-2-2

 بررسی سابقه مصرف محصول .12-2-2

 محصول گاه جاي .13-2-2

 مختلف محصول در بازار کشور اسپانيامعرفی گريدهای  .14-2-2

 بررسی قيمت های فروش محصول در کشور اسپانيا .15-2-2

 اسپانيا کشور  فصل دوم: بررسی بازار داخلی محصول در   -3-2

 بررسی عرضه کشور اسپانيا در سال های گذشته .1-3-2

 توليد داخلی کشور اسپانيا .1.1-3-2

 واردات کشور اسپانيا .1.2-3-2

 کشور اسپانيابرآورد ميزان کل عرضه  .1.3-3-2

 EView'sکانات عرضه کشور اسپانيا با استفاده از نرم افزار اقتصاد سنجی پيش بينی ام .2-3-2

 برآورد واردات کشور اسپانيا .3-3-2

 نيا در سال های گذشته اسپا بررسی تقاضای کشور .4-3-2

 تقاضای داخلی کشور اسپانيا  .4.1-3-2

 تقاضای خارجی )صادرات( کشور اسپانيا  .4.2-3-2

 EView'sی  استفاده از نرم افزار اقتصاد سنجپيش بينی تقاضا کشور اسپانيا با  .5-3-2

 EView'sپيش بينی تقاضای داخلی کشور اسپانيا با استفاده از نرم افزار اقتصاد سنجی  .5.1-3-2

   EView'sا با استفاده از نرم افزار اقتصاد سنجی )صادرات( کشور اسپاني  خارجیپيش بينی تقاضای  .5.2-3-2

 بينی امکانات عرضه و پيش بينی تقاضا کشور اسپانيا  تحليل موازنه پيش .6-3-2

 پيش بينی سهم قابل حصول در بازار مصرف کشور اسپانيا  .7-3-2

 فصل سوم : پايش تجارت محصول در بازار کشور اسپانيا  -4-2

 ل ايران به اسپانيا  محصو بررسی بازار صادراتی .1-4-2

 بررسی وضعيت ايران در بازار هدف کشور اسپانيا .2-4-2

 ول در بازار هدف کشور اسپانيابررسی تراز تجاری محص .3-4-2

برآورد وضعيت کشورهای رقيب ايران در بازار هدف کشور اسپانيا ، تعيين رتبه ايران در مقايسه با رقبا و بررسی ظرفيتهای   .4-4-2

 مفغول مانده در کشور هدف 

 Topsisی کشورهای رقيب ايران به روش تاکسونومی عددی با استفاده از نرم افزار دی نهاي بنبه رت .5-4-2

 ئه نقشه های جهانی الگوی واردات کشور اسپانيا از کشورهای رقيبارا .6-4-2
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 EView'sبا استفاده از نرم افزار اقتصاد سنجی  1403پيش بينی مقدار صادرات محصول ايران به کشور اسپانيا تا سال  .7-4-2

 EView'sبا استفاده از نرم افزار اقتصاد سنجی  1403صادرات ايران به کشور اسپانيا تا سال  نی سهمش بييپ  .8-4-2

 فصل چهارم : معرفی پروژه  -5-2

 ضرورت اجرای پروژه  تحليل .1-5-2

 تحليل مالحضات اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، سياسی پروژه در اسپانيا  .2-5-2

 الن اقتصادی کشور اسپانيا است کفصل پنجم : تحليل جايگاه صنعت مورد بررسی در سي -6-2

 نيااجرای پروژه با مجموع استراتژی های کالن اقتصادی اسپا  سازگاری .1-6-2

 مزيت نسبی سرمايه گذاری در صنعت مورد بررسی .2-6-2

 بررسی قوانين مقررات دولتی مرتبط بر صنعت مورد بررسی .3-6-2

 بررسی  مورد صنعت بر آن اثرات و جهانی تجارت سازمان تعرفهای غير و تعرفهای موانعبررسی  .4-6-2

 رات غير رسمی بر صنعت مورد بررسیبررسی تأثير واردات و صاد .5-6-2

 ر هدف و برنامه فروش شرکت فصل ششم : تحليل بازا -7-2

 SWOTتحليل  ارائه .1-7-2

 قوت .2-7-2

 ضعف .3-7-2

 فرصت .4-7-2

 تهديد  .5-7-2

 SWOTنتيجه گيری  .6-7-2

 (   WTO) بررسی و اثر ورود به سازمان تجارت جهانی  .7-7-2

 مطالعات فنی   -3

 لياتی ای عمفصل اول: معرفی طرح و شاخص ه -1-3

   هدف از اجرا .1-1-3

 عملی طرح )ميزان توليد صادراتی( ظرفيت اسمی و  .2-1-3

 معرفی ويژگی های محصول .3-1-3

 : کنترل کيفيت   دومل  فص -2-3

 ضوابط و معيارهای کنترل کيفيت در ايران  .1-2-3

 ضوابط و معيارهای کنترل کيفيت در اسپانيا  .2-2-3

 کنترل کيفيت مواد اوليه  .3-2-3

 کنترل کيفيت در حين توليد  .4-2-3

 نهايیکنترل کيفيت محصول  .5-2-3

 : بررسی مسائل زيست محيطی  سومفصل   -3-3

 ضوابط زيست محيطی روش توليد در اسپانيا  .1-3-3

 ی محصول در اسپانيا ضوابط زيست محيط .2-3-3
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 بررسی تاثيرات زيست محيطی محصول  .3-3-3

 : پيش بينی ميزان توليد  چهارمفصل   -4-3

 : مبانی محاسبات کليه اجزای طرح   پنجم فصل   -5-3

 : هزينه های سرمايه گذاری طرح   ششمفصل   -6-3

 مايه گذاریثابت سر ه هایهزين .1-6-3

 هزينه های سرمايه در گردش .2-6-3

 : برنامه زمانبندی   هفتمفصل   -7-3

 د هزينه های توليد ساليانه : برآور  هشتمفصل   -8-3

 هزينه حقوق دستمزد نيروی مستقيم و سربار  .1-8-3

 هزينه انرژی مصرفی .2-8-3

 هزينه های بيمه .3-8-3

 بندیهزينه مواد اوليه، مصرفی، کمکی و بسته .4-8-3

 هزينه نگهداری و تعميرات .5-8-3

 های استهالک دارائی ثابتهزينه .6-8-3

 هزينه های ثابت و متغير .7-8-3

 مطالعات مالی -4

 ای مالی طرح فصل اول : خالصه پيش بينی ه  -1-4

 فصل دوم : برآورد کل سرمايه گذاری -2-4

 فصل سوم : بررسی اطالعات مالی  -3-4

 فروش و درآمد  .1-3-4

 صورتحساب سود و زيان .2-3-4

 جدول پيش بينی گردش وجوه نقد .3-3-4

 ترازنامه جدول پيش بينی  .4-3-4

 توليد ربسر نقطه س .5-3-4

 IRRو   NPVجدول محاسبه  .6-3-4

 جدول پيش بينی ترازنامه  .7-3-4

 سرمايه در گردش .8-3-4
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 اجرا  :پروژه دوبند

 اسپانيا  در خريدار شرکتهای با جلسات برگزاری و ماهنگیه -5

 گزارش مکتوب صادراتی و ارايه  کاالی مربوطه مراجع يا و اسپانيا بهداشت اداره در ثبت جهت الزم مدارک بررسی -6

 اسپانيا  در الزم های پيگيری و واردات گواهينامه اخذ و ثبت جهت شرکت پرونده ارايه و هماهنگی -7

 اسپانيا  همکاردر شرکتهای ويا مشتريان به محصوالت درمعرفی رکتش مديران همراهی -8

 کارفرما  اداری و حقوقی امور کليه بر مشاوره و نظارت -9

 بازاريابان کارفرما  بر ونظارت پروژه امور کليه مديريت -10

 مشتريان  با بازاريابان مکاتبات کليه رب ارتنظ -11

 يابان بازار و کارفرما پرسنل واخراج استخدام مصاحبه، مديريت -12

 انبار  مديريت و انتخاب -13

 مشتريان  محل تا کاال وحمل ترخيص وهماهنگی مديريت -14

 غرفه  هوادار شرکت مديران تاييد از پس اسپانيا  نمايشگاههای  در شرکت -15

 سهامداران  به شرکت دعملکر گزارش هفتگی  جلسات ارايه -16

 شرکت  وکالی توسط مشتريان با ها قرارداد عقد بر نظارت -17

 کشور  کل در مشتريان به ونهنم ارسال و مديريت -18

 غيره  و انبار کار،  دفتر بازاريابی، حمل، :شرکت های هزينه کاهش مديريت -19

 اجتماعی  های شبکه و شرکت سايت وب مشاوره مديريت -20

 غيره و بابا علی آمازون، :آنالين تبليغات های هزينه نترلک و نآنالي فروش سايت بر نظارت -21

 مشاوره اخذ مجوز های الزم -22

 و انتخاب توزيع کننده ماهر و نظارت بر عملکرد ايشانشناسايی   -23

 استخدام پرسنل فروش و نظارت بر عملکرد ايشان -24
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