طرح توجیهی پرورش بلدرچین گوشتی در بستر -قفس ( 01.111قطعه ای)

*پزٍرش تلذرچیي گَضتی در تستز هیثاضذ.
پیص تیٌی ّشیٌِ ٍ درآهذ

جذٍل( :)8سزهایِ اٍلیِ
ردیف

ًام ٍسیلِ

تعذاد

قیوت ٍاحذ(ریال)

ّشیٌِ کل(ریال)

8

تجْیشات پزٍرش تلذرچیي گَضتی ضاهل :سیستن گزهایص دست

8

;0.000.000

;0.000.000

ساس (هتٌاسة تا هحل استقزار هتفاٍت است) ، ،هٌثع آب  ،رٍضٌایی ،
تَْیِ هطثَع، ،داًخَری ( 9سزی) ٍ آتخَری ( :سزی)
9

تلذرچیي یکزٍسُ

80.000

;.000

;0.000.000

داى دٍرُ پزٍرش ( ;9رٍس)

1.000

8=.000

891.000.000

کیلَ
901.000.000

جوع ّشیٌِ

*سالي هَرد ًیاس جْت پزٍرش  80.000تلذرچیي در تستزحذٍد  8<0هتز هزتع هیثاضذ.
-8:سزهایِ السم جْت اًجام کار 901.000.000 :ریال

جذٍل(ّ:)9شیٌِ ّای جاری (;9رٍسُ)
ردیف

ضزح

ّشیٌِ(ریال)

8

داى(جیزُ ؼذایی)8=.000* 0.1*1<00

898.=00.000

9

سَخت(آب،گاس،تزق ٍ )....

8.<00.000

:

خزیذ جَجِ یکزٍسُ

;0.000.000

;

ّشیٌِ حول

9.000.000

جوع ّشیٌِ

8=<.800.000

*در جذٍل فَق در سطز  8عذد  1<00تعذاد تلذرچیي تا کسز < درصذ تلفات  8تا ; رٍسگی  ،عذد  8=.000هثلػ ّز کیلَ داى
هصزفی تطَر هیاًگیي تِ ریال ٍ  0.1هیشاى داى هصزفی ّز تلذرچیي طی دٍرُ  ;9رٍسُ تِ کیلَگزم هیثاضذ.
*هثٌای هحاسثات داضتي سالي ( ٍ ًِ اجارُ) ٍ کار کزدى خَد ضخص ٍ عذم استفادُ اس کارگز در ایي تعذاد هیثاضذ.
* تلفات در سٌیي  8تا ; رٍسگی (تا هیاًگیي ارسش  <<00ریال تاسای ّز تلذرچیي تلف ضذُ) هیاًگیي <درصذ ٍ اس ; رٍسگی تا
پایاى دٍرُ (تا هیاًگیي ارسش  80.000ریال) هیاًگیي  9درصذ هیثاضذ.یعٌی تعذاد تلذرچیٌْای تاقیواًذُ پایاى دٍرُ  1:80قطعِ
هیثاضذ.

1

تین تحقیقاتی هیٌی سالي
هجزی هیٌی سالي پزٍرش هزغ تخوگذار تَهی ،تلذرچیي ٍ تَقلوَى ضوارُ تلفي01881191190 :آدرس سایت:

www.minisalon.ir

جذٍل(:):پیص تیٌی سَد:
ردیف

ضزح

هاّاًِ(ریال)

8

فزٍش ()1<.000 * 0.9:0*1:80

819.080.<00

9

جوع ّشیٌِ (تِ ًقل اس جذٍل ()9

8=<.800.000

سَد  ;9رٍسُ

8=.180.<00

*.در جذٍل ( ):سطز اٍل عذد  1:80تعذاد تلذرچیي ّای تاقیواًذُ پایاى دٍرُ  ،عذد ٍ 0.9:0سى سًذُ پایاى دٍرُ تلذرچیٌْا تِ
کیلَگزم ٍ  1<.000هثلػ ّز کیلَ تلذرچیي ٍسى سًذُ هیثاضذ.

2

تین تحقیقاتی هیٌی سالي
هجزی هیٌی سالي پزٍرش هزغ تخوگذار تَهی ،تلذرچیي ٍ تَقلوَى ضوارُ تلفي01881191190 :آدرس سایت:

www.minisalon.ir

