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بستزی دربوم تخمگذار مزغ 0111 پزورشطزح توجیهی   

 نژاد جذیذ تیم مینی سالن

 پیص تیٌی ّشیٌِ ٍ درآهذ

سزهایِ اٍلیِ (82جذٍل)   

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

ًگْذاری هزؽ تخوگذار ضاهل2 سیستن گزهایص ٍ سزهایص  تجْیشات   880.888.888

داًخَری ، آتخَری  هتٌاسة تا هحل استقزار هتفاٍت است( ،هٌثغ آب ،)

الًِ تخوگذاری ٍ ، اتَهاسیَى  رٍضٌایی ، تَْیِ هطثَع اتَهات ،   

8 

تَهی هزؽ تخوگذارهاِّ 3 ًیوچِ  8888    858.888 858.888.888  5 

     جوغ ّشیٌِ تجْیشات 550.888.888

 

  جذٍل)5(2هخارج راُ اًذاسی کسة ٍ کار

 ردیف ػٌَاى ّشیٌِ هقذار ّشیٌِ)ریال(

(8)ًقل اس جذٍل ٍ سزهایِ اٍلیِ  تجْیشات 550.888.888  8 

(هاّگی )تخوگذاری2.2هاِّ تِ سي 3ًیوچِ داى هَرد ًیاس تزای  رسیذى  سزهایِ در گزدش)جْت خزیذ 800.168.888  3 

 جوغ ّشیٌِ 305.168.888

 کیلَگزم هیثاضذ)اس قزار ّز کیلَ داى 1.660هاّگی)سي ضزٍع تخوگذاری(  2.2 حذٍد تا سيهاّگی  3*هػزف ّز هزؽ اس سي 

(تا قثل اس ضزٍع تخوگذاری تَهاى 8288هیاًگیي  

 سزمایه السم جهت شزوع کار    000.061.111   ریال 

 

)هاّاًِ( (2ّشیٌِ ّای جاری3جذٍل)  

 ردیف  ضزح       ّشیٌِ)ریال(

38*8208* 138داى)جیزُ ؿذایی( 05.166.888  8 

                 8.888.888 

 

 5 سَخت)آب،گاس،تزق ٍ ....(

  85.888.888  3 استْالک هزؽ  

 5.558.888 درغذ دٍرُ تخوگذاری 0دٍرُ پزٍرش + درغذ  3تلفات     

  ٍاکسي 302.888

 0 جوغ ّشیٌِ 20.268.888
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ْای تخوگذار تا تؼذاد هزؿ 138ػذد  8در جذٍل فَق در سطز ضذ.گزم در رٍس هیثا 888*اس ضزٍع تخوگذاری هیشاى هػزف رٍساًِ ّز هزؽ 

تؼذاد رٍسّای  38ٍ ػذد  تَهاى قیوت داى تؼذ اس ضزٍع تخوگذاری( 8088)کیلَیی هثلؾ هػزفی داى رٍساًِ ّز هزؽ 8208، ػذد کسز تلفات

 هاُ هیثاضذ(

2(2پیص تیٌی سَد0جذٍل)  

)ریال(ماهانه  ردیف شرح 

 8  0288*  38% * 68*138تا کسز درغذ تلفات(   )تػَرت فلِ  فزٍش 02.338.888

2288*  38% * 68*138تا کسز درغذ تلفات(   ) ستِ تٌذیتتػَرت  فزٍش 15.808.888  5 

)در فزٍش تػَرت فلِ( جوغ ّشیٌِ 20.268.888  3 

0.308.888+ 3 جوغ ّشیٌِ فلِ (ستِ تٌذیت)در فزٍش تػَرت  جوغ ّشیٌِ 66.138.888  0 

خالع در فزٍش فلِ سَد 86.061.888  2 

خالع در فزٍش تػَرت تستِ تٌذیسَد  52.831.888  6 

 

تلفات هزؿْا در تذتزیي سي یؼٌی ضزٍع سي تخوگذاری هیثاضذ. ( ،0جذٍل ) *پیطفزؼ در هحاسثات  

هزؿْا فزٍختِ  ،هاُ تَلیذ 0هاِّ در ًظز گزفتِ ضذُ است.یؼٌی تؼذ اس  0دٍرُ تَلیذ ّن زفتِ ضذُ است.گدرغذ در ًظز  68هیاًگیي تَلیذ  *

هزؿْای جَاى جایگشیي هیگزدد. تا ضذُ ٍ  

ٌذی هیثاضذ.ّشیٌِ تستِ تٌذی ٍ تزچسة هاّیاًِ جْت تستِ ت 0سطز  0ریال در جذٍل  0.308.888*ػذد   

 

 


