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(ماهه 06دوره پرورش ) جهت زهرگیری عقرب طرح توجیهی پرورش      

ًگْذاریهَلذ ٍ ّشیٌِ تجْیشات  ًوًَِ(: سزهایِ اٍلیِ ضاهل خزیذ 1جذٍل)    

 ردیف ًام ٍسیلِ تؼذاد قیوت ٍاحذ)ریال( ّشیٌِ کل)ریال(

 1 تجْیشات ًگْذاری ػقزب 1 444.444.444 444.444.444

 2 سّزًگْذاری سّزگیزی ٍ تجْیشات  1 64.444.444 64.444.444

 3 ها14ِّ ًوًَِ ّای هَلذ 14.444 154.444 1.544.444.444

 4 ّشیٌِ حول ًوًَِ ّا  14.444 3.444 34.444.444

 جوغ سزهایِ اٍلیِ 2.434.444.444

 

دستگاُ هخػَظ ًگْذاری ػقزب ضاهل:باکس،پٌس،پٌبِ،فیلتز کزبي،فیلتز ًاًَ کزبي،کَلز آبی،ّیتز،َّاکص ٍ تَْیِ،تجْیشات * 

 سّزگیزی،تاًک است،دستگاُ رطَبت ساس ٍ . . . 

هتزی جْت سّزگیزی ٍ 34هتزهزبؼی بزای پزٍرش بِ ّوزاُ یک اتاق  124یک اتاق ًوًَِ ػقزب:14444فضای هَرد ًیاس بزای پزٍرش *

.هتزی جْت قزًطیٌِ هی باضذ 34یک اتاق   

.الرٍ تَلیذ هیطَد 04تا  25بار سایص دارد ٍ در ّز بار بیي 2طی یکسال ّز ػقزب *  

ى اس ّز ًوًَِ ػقزب سّزگیزی داضت.سال هیتَا 5هاّگی تا   14*بِ طَر هیاًگیي اس سهاى  

.ریال هی باضذ  5.724*ّشیٌِ ی تغذیِ ی ّز ػقزب هاّیاًِ حذٍد   

 کل سزهایِ هَرد ًیاس جْت ضزٍع کار:  2.434.444.444 

 

  سالیاًِ ّشیٌِ ّای جاری (:2جذٍل)

 ردیف ػٌَاى ّشیٌِ هقذار ّشیٌِ)ریال(

 1 سَخت)آب  ٍ بزق ٍ گاس ( 34.444.444
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جیزجیزک،سَسک،هلخ ٍ حطزُ سالیاًِخزیذ  617.764.444  2 

 جوغ ّشیٌِ 647.764.444

 

هاّگی)سي بلَؽ سوی ػقزب ّا (است.  14سي خزیذ درًظز گزفتِ ضذُ بزای خزیذ ػقزب ّا *  

ٍرٍد بِ فارم است. اس هاُ بؼذ 3ٍ  2درغذ تلفات در ًظز گزفتِ ضذُ است کِ هیاًگیي تلفات 14*  

 

:سالیاًِ (:پیص بیٌی سَد3جذٍل)  

 ردیف ضزح هاّاًِ در خزیذ تضویٌی)ریال(

144.444.444*45                        درآهذ حاغل اس فزٍش سّز هایغ  4.544.444.444  1 

 2 استْالک سالیاًِ ػقزبْا 344.444.444

((2)بِ ًقل اس جذٍل)سالیاًِ  جوغ ّشیٌِ 647.764.444  3 

   یکسالِ سَد خالع دٍرُ 3.552.244.444

 

،قیوت ّز گزم سّز 144.444.444درغذ( ٍ ػذد 14ػقزب)با تلفات  0444، هیشاى سّز هایغ تَلیذ ضذُ در یکسال اس  45در سطز اٍل ػذد 

 هایغ ػقزب)بِ ریال( هیباضذ.

سال ، ایي ػقزبْا اس بیي بزٍد در غَرتیکِ در  5استْالک را بِ اسای ػقزبْا هحاسبِ ًوَدُ این با ایي پیطفزؼ کِ بؼذ اس  ،2در سطز 

کِ ًِ تٌْا استْالک هحسَب ًویطَد بلکِ سَددُ ًیش  )هاًٌذ رٍغي ػقزب(قزبْا گزفتػدٍرُ پزٍرش هیتَاى فزآٍردُ ّایی اس پایاى 

 هیباضذ.

ًوًَِ ػقزب هیباضذ. 1244هبٌای تَلیذ سّز، تَلیذ یک گزم سّز هایغ بِ اسای ّز   

یذ ٍ قیوت قزار دادُ این.گاًِ اس لحاظ تَل6در تواهی هحاسبات فَق، هبٌا را هیاًگیي گًَِ ّای   
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