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  : هدف از تهیه این گزارش -1

ــری     ــدف تش ــا ه ــزارش ب ــن گ ــالی    حای ــردش م ــازار وگ ــدازه ب ــواعا ان ــب ن ــران ی تنس در ای

ــغ ــز مبل ــولی ونی ــران   پ ــردم ای ــه م ــه   ک ــوالت هزین ــن محص ــت ای ــد باب ــی کنن ــی م وبررس

  .تهیه شده است فرصت هاي مرتبط با آن 

 :مزایاي استفاده ازاین گزارش  -2

  در ایران  ستنیبنواع ا نگاهی به گردش مالی -

 در کشور  در سنوات مختلف محصوالتاین اطالع از گردش مالی  -

  امکان آشنایی با فرصت هاي موجود در این حوزه  -

 ن ازنظرسهم بازارامکان ارزیابی وتعیین جایگاه سازما -

 پروژه هاي برنامه ریزي استراتژیک امکان استفاده از نتایج این گزارش براي اجراي -

 سرمایه گذاري در این حوزه و

در سنوات مورد بررسی طی سال در ایران وگردش مالی آنها تنیسببه سهم انواع نگاهی  -

 1403تا  1395هاي 

 جهت توسعه سهم بازارامکان هدف گذاري براي سازمان وواحدهاي مرتبط  -

  :تی که دراین گزارش به آنهاپاسخ داده شده استسئواال -3

 چقدر است ؟  در ایرانمحصوالت  ایناندازه بازار  -

  چقدراست ؟ در ایران حصوالت ماین ز اک هریسهم  -

 چقدر است ؟ بازار این محصوالت در استان هاي کشوراندازه  -

 چقدر است ؟ به تفکیک  حصوالتماین گردش مالی  -

استان هاي اندازه بازار این کسب وکار درهریک از  1403تا  1390سال هاي  بین -

 چقدر است ؟کشور

 ست ؟کجااین محصوالت  ادراتیص قاصدم -

 تولید محصول چقدر است ؟ میزان  -

 ها وکانال هاي فروش محصول چگونه است ؟مکانیزم  -

  

  



 

٣ | P a g e 
 

 

  :روش تهیه گزارش  -4

ري ، پـــیش بینـــی ، بـــراي تهیـــه ایـــن گـــزارش ازروش هـــاي مختلـــف پیمایشـــی ، آمـــا

ــاوي  ــرآوردوداده کـ ــین وبـ ــا تخمـ ــتفاده از     DATA MININGیـ ــی واسـ ــز بررسـ ونیـ

  .استفاده شده استاین کسب وکار  نظر خبرگان

گـــروه کارشناســـان ایـــن گـــزارش بـــا اســـتفاده از اطالعـــات جمـــع آوري شـــده توســـط 

ــران   ــانیتور ایــ ــزنس مــ ــایت بیــ ــاتی ســ ــاي مطالعــ ــه) focused group(هــ  تهیــ

مــل از انــدازه بــازار آن ارایــه گردیــده     در نهایــت تصــویري کا .شــده اســت   وپــردازش 

  .است 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  گزارش این   واجزاي نگاه سریع به مندرجات

Quick view to this report  

  وضعیت  عوامل ومشخصه ها

  دارد

     ایران در ستنیبازار باندازه  وچشم انداز

    درایران وجهان محصوالت تاریخچه این 

زش ریالی این ار(ندازه بازاربرآورداتخمین و

تا 1390طی سال هاي  رایرانمحصوالت د

  به تفکیک ) 1403

  

ستنی وسهم بانواع  ي ریالیانجام برآوردها

  به تفکیک  آنها

  

    صفحات اکسلی محاسبات 

گزارش تحلیل فضاي کسب وکاروبیان 

SWOT ي آنها 

  

انال هاي فروش کسهم هریک از  ی بهنگاه

   محصول در ایران 

 

   استان هاي کشور سهم  وپیش بینی بررسی

   فرصت هاي موجود در این زمینه ررسی ب

  

    فهرست مندرجات گزارش 

 مقدمه  -1

 تاریخچه  -2

 اي آنه وجذابیتستنی ب -3

 حصوالتماین تحوالت پیش روي  -4

 بیان فرصت هاوتهدیدها  -5

 حصوالت درمجذابیت هاي این نگاهی به  - 6

 ایران وجهان 

 این کسب وکار  بررسی نقاط قوت وضعف -7

 در بازار ایران محصوالت هم انواع سنگاهی به  -8

حصوالت ماین بازار برآورد وپیش بینی اندازه  -9

 ر ایران واستان ها د

 وصادراتی ي درآمدزایینگاهی به فرصت ها -10

 الت براي کشور وحصماین 

 نتیجه گیري  -11

  منابع ومآخذ -12
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  :منابع مورداستفاده درتهیه این گزارش - 5

  :درتهیه این گزارش حسب موردازمنابع مختلف زیراستفاده شده است 

 تحقیقات میدانی و محاسبات داده کاوي انجام شده توسط کارشناسان سایت بیزینس مانیتور ایران -

 توسط سایت بیزینس مانیتور ایران گزارشات منتشر شده  -

   راجع مربوطهماطالعات وآمار بررسی  -

 بهداشت ، درمان وآموزش پزشکیوزارت  -

 ازمان استانداردسگزارشات  -

 سازمان بهداشت جهانی گزارشات  -

 ولید ظروف چینیتصنف گزاش  -

 بررسی گزارشات وآمار مرتبط در این خصوص -

 مرتبط  وداخلی هاي بین المللیسایت  -

تولید  –کارشناسان  -دیرانمشامل (انجام مطالعات وپژوهش هاي انجام شده بر روي خبرگان  -

 )وشرکت هاي پخش لبنیاتارشناسان وزارتخانه هاک -بازاریابان - گانکنندوارد  – کنندگان

 سایت مرکزآمارایران -

 وزارت صنعت ، معدن وتجارت -

 سایت گمرگات کشور -

 آمارواطالعات منتشره توسط سایرمراکزاطالع رسانی -

  :فواصل زمانی بازنگري گزارش  - 6

ــانی    ــل زمـ ــزارش درفواصـ ــن گـ ــ   6ایـ ــازنگري ونتـ ــاه یکباربـ ــرم  مـ ــیان محتـ ایج آن دراختیارمتقاضـ

  .قرارخواهدگرفت 

  :این گزارش  نحوه تماس وخرید

  business.monitor@yahoo.com :پست الکترونیکی 

  22012304-22041812-22059814:تلفن 

 -2665شماره  –جنب بن بست آرامش  –روبروي پارك ملت  -خیابان ولی عصر -تهران  - ایران  :نشانی 

  17واحد –بقه دوم ط–ساختمان صورتی 

  :سایت 

www.businessmonitor.ir  
  :تلگرام

@IRANBUSINESSMONITOR 
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  هشت فرصت هاستبایران ، 
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  نگاهی به گزارشات منتخب سایت بیزینس مانیتور ایران 

  

  ) :تماس وتلگرام (شماره تلفن ادمین

00989030798475  
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