طرح توجیهی پرورش بلدرچین مولد در قفس( 01111قطعه ای)
پیص تیٌی ّشیٌِ ٍ درآهذ

جذٍل(ّA)8شیٌِ تجْیشات ٍ سزهایِ اٍلیِ
ردیف

ًام ٍسیلِ

تعذاد

قیوت ٍاحذ(ریال)

ّشیٌِ کل(ریال)

8

تجْیشات پزٍرش تلذرچیي تخوگذار ضاهل Aسیستن گزهایص ٍ

8

<0000000000

<0000000000

سزهایص (هتٌاسة تا هحل استقزار هتفاٍت است)  ،قفس تْوزاُ
داًخَری ًاٍداًی ٍ آتخَری اتَهات ٍ سیٌی کَد ،هٌثع آب ،
رٍضٌایی  ،تَْیِ هطثَع
9

تلذرچیي هَلذ  ;0رٍسُ

800000

:>0000

:>000000000

:

داى هَرد ًیاس جْت رسیذى تلذرچیي  ;0رٍسُ تِ سي تخوگذاری

:<00کیلَ

9<0000

?>0<000000

( <0رٍسگی) هیاًگیي  :<0گزم تِ اسای ّز قطعِ
@<>,<00,000

جوع ّشیٌِ

*سالي هَرد ًیاس جْت پزٍرش  80000تلذرچیي تخوگذار در قفس حذاقل  8<0هتز هزتع هیثاضذ0
* اس آًجاییکِ پزٍرش تلذرچیي تا سي تلَغ در تستز صَرت هیگیزد ٍ سپس تِ قفس هٌتقل هیطَد پیطٌْاد اکیذ هیطَد کِ سي
تلذرچیي جْت ٍرٍد تِ قفس  ;0رٍسُ تاضذ کِ در حذٍد  <0رٍسگی تخوگذاری ضزٍع هیطَد0
*قیوت توام ضذُ  80000تلذرچیي  <0رٍسُ  ;<>0<000000ریال هیثاضذٍ0سى تلذرچیي پایاى دٍرُ هیاًگیي  9=0گزم هیثاضذ ٍ تا
احتساب < درصذ تلفات  @<00تلذرچیي پایاى دٍرُ دارین کِ تا پیطفزض ٍسى سًذُ اس قزار ّز کیلَ  8:00000ریال دارینA
 :9808000000ریال = =@<00* 8:00000 * 009
تا کسز قیوت توام ضذُ تلذرچیي اتتذای دٍرُ ( ;<>0<000000ریال) اس تلذرچیٌْای پایاى دٍرُ ( :9808000000ریال ) سیاى
 8:=0;000000ریال را تاتت استْالک دارین (تزای = هاُ) کِ سیاى تزای  8هاُ هیطَد  990>::0::; Aریال
-8:سزهایِ السم جْت ضزٍع کار @<>0<000000 Aریال

جذٍل(ّA)9شیٌِ ّای جاری (هاّاًِ)
ردیف

ضزح

ّشیٌِ(ریال)

8

داى(جیزُ ؼذایی)9<0000*00@*@<00

98:0><00000

9

سَخت(آب،گاس،تزق ٍ ٍ ٍ )0000اکسي

;,<00,000

:

تلفات تِ اسای ّز هاُ

;990>::0::

جوع ّشیٌِ

;9;00@?:0::
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*در جذٍل فَق در سطز  8عذد  @<00تعذاد تلذرچیي تا کسز < درصذ تلفات هیثاضذ ،عذد  9<0000هثلػ ّز کیلَ داى هصزفی
تطَر هیاًگیي تِ ریال(تا احتساب ّشیٌِ حول) ٍ عذد @ 00کیلَ ( @00گزم) هیاًگیي هصزف داى هاّاًِ ّز تلذرچیي هیثاضذ0
*هثٌای هحاسثات  ،داضتي سالي ( ٍ ًِ اجارُ) ٍ کار کزدى خَد ضخص ٍ عذم استفادُ اس کارگز در ایي تعذاد کن هیثاضذ0
* تلفات در سٌیي هختلف اتفاق هی افتذ اها در هحاسثات حالت تذتیٌاًِ یعٌی تلفات دراتتذای سي تلَغ ( <0رٍسگی) را هثٌا قزار
هیذّین0
جذٍل(A):پیص تیٌی سَدA
ضزح

هاّاًِ(ریال)

ردیف
8

فزٍش (<> 980:تستِ  89تایی) ) تا قیوت ّز تستِ :0000ریال

=;809<00000

9

فزٍش (در خزیذ تضویٌی) تا قیوت ّز تستِ  9<0000ریال

<:;0:><0000

:

جوع ّشیٌِ (تِ ًقل اس جذٍل ())9

;9;00@?:0::

;

سَد خالص در فزٍش آساد

===;00099=0

<

سَد خالص در فزٍش تضویٌی

===9@:0:@80

*تا هذیزیت خَب هیتَاى تطَر هیاًگیي @0درصذ(اس  @<00تلذرچیي هادُ) طی =هاُ تَلیذ داضت@0 (0درصذ اس  @<00تلذرچیي
هادُ یعٌی رٍساًِ  ?<<0تخن تلذرچیي)
*در جذٍل ( ):سطز اٍل عذد <> 98:تعذاد تستِ ّای  89عذدی حاصل اس  9<=<00عذد تخن تلذرچیي در یکواُ ٍ عذد :0000
هیاًگیي قیوت تستِ تٌذی تخن تلذرچیي تِ ریال هیثاضذ0
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