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ساله4دوره سوددهی  | ساله 8دوره پرورش   |  هکتار 01پالونیا به ازای طرح توجیهی پرورش   

(6344پاییض   طشح:ًگاسش )تاسیخ   

  

 پیص تیٌی ّضیٌِ ٍ دسآهذ

   سشهایِ دس گشدش(ِ اٍلیِ + )سشهای  هَسد ًیاص(:سشهایِ 6جذٍل)  

 سدیف ًْادُ تعذاد قیوت ٍاحذ)سیال( ّضیٌِ کل)سیال(

(ّکتاس) 64 674,444,444 6,744,444,444 ّضیٌِ ّای آهادُ ساصی صهیي ضاهل: ضخن ٍ  

ٍ... حفش چالِ ،،صیشضکي،کاسگشدیسک  

6 

(ّکتاس) 64 274,444,444 2,744,444,444  2   سیستن آتیاسی قطشُ ای 

)ًَتت دس دٍسُ( 6 444,444,444 444,444,444 ّضیٌِ کَد اٍلیِ)تشکیثی اص کَدّای  

 اٍسُ،پتاس،فسفات (

4 

)تي(444 2,744,444 674,444,444 ()ًَتت اٍلکَد پَسیذُ داهی   3 

 74کیسِ )  627 6,444,444 627,444,444

 کیلَیی(

 7 ّضیٌِ پَدس گَگشد

ًْال 62,744 674,444 6,067,444,444  1 خشیذ ًْال 

)تي( 6*374 2,744,444 6,067,444,444  

تي( 4674)  

تشای سال   کَد داهی ساالًِسشهایِ دس گشدش 

)سالی یک ًَتت(0تا  2   

6 

)ًَتت(6*60 14,444,444 6,714,444,444  
 

کَد هایع هاّیاًِ تشای سشهایِ دس گشدش 

(ًَتت 60ساالًِ )سال6یعٌی  0تا  2سالْای    

0 

ٍ پیص تیٌی ًطذُ( ْاسایش ّضیٌِ ّا)آفت کط 6 7,444,444,444 7,444,444,444  6 

هَسد ًیاصجوع سشهایِ  26,307,444,444  
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تِ .سال، دسختْا تصَست یک دس هیاى قطع هیطًَذ 3ٍ دس ّش  ّکتاس  64ًْال دس  62744هیثاضذ؛یعٌی  3*2فَاصل کاضت ًْالْا * 

خَاّین داضت کِ کاستشی چَب غیشصٌعتی سا ساًتی هتش  24 سالِ تا قطش تقشیثی3دسخت  1274، ایي تشتیة دس سال چْاسم اٍل

خَاّین داضت کِ تعٌَاى چَب ساًتی هتش  34هیاًگیي قطش سالِ تا 0دسختْای  سال  3ّش داساست ٍ اص سال چْاسم دٍم تِ تعذ،

 صٌعتی قاتل استفادُ خَاّذ تَد.

َدتاى ٍ تصَست هیاًگیي هیثاضذ.تا پیطفشض اجشا تَسط خَدتاى ٍ ًیشٍی کاس خ )سدیف دٍم(*ّضیٌِ آتیاسی قطشُ ای  

هیتَاًذ کوی تیطتش ٍ یا کوتش تاضذ. ،ًْال هتٌاسة تا ( تِ طَس هتَسط هحاسثِ ضذُ ک1ِقیوت خشیذ ًْال)سدیف *  

عذد هزکَس دس حالت هتَسط سٍ تِ تاال  *ّضیٌِ ّای هشتَط تِ آهادُ ساصی صهیي)سدیف اٍل( هتٌاسة تا ضشایط صهیي هتفاٍت تَدُ ٍ

  هیثاضذ ٍ هوکي است ّضیٌِ ّا دس صهیي هَسدًظش ضوا کوتش تاضذ.

 * آب هَسد ًیاص تِ اصای ّش ّکتاس دس سال  744 الی 6444 هتش هکعة هیثاضذ.)هتٌاسة تا هٌطقِ(

کِ تاعث ٍ اقاهتگاُ تَم گشدی ٍ کطت تلفیقی  پالًَیا *دس ایي طشح ، دسآهذّای جاًثی ضاهل پشٍسش صًثَس عسل ٍ فشٍش تشگ

 سَددّی صٍدتش ٍ تیطتش طشح هیطًَذ سا رکش ًکشدُ این.

*دس صَست یک قطعِ تَدى صهیي هزکَس ، یک ًفش کاسگش تشای سسیذگی تِ اهَس جاسی کافیست ٍ پیطفشض، کاس کشدى خَدتاى تش 

 سٍی صهیي هیثاضذ.

 

ریال72,484,111,111      کل سرمایه مورد نیاز:     

 
 

:سالِ 3دس  ّش دٍسُ  (:پیص تیٌی سَد2جذٍل)  

)سیال( سال3ِدٍسُ   سدیف ضشح 

دس سال چْاسم اٍل هیلیَى سیال( 74 تي  اص قشاس ّش تي  6674 )سالِ 3ًْال   1274 فشٍش 06,744,444,444  6 

دس سال چْاسم هیلیَى سیال( 04)یک هتش هکعة اص قشاس ّش هتشهکعة سالِ  0 ًْال  1274 فشٍش 744,444,444,444 2 
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 دٍم تِ تعذ

هثلغ یک ّطتن ٍ لحاظ کشدى  2ّا تجض سدیف  سدیفّوِ جوع  (6جوع ّضیٌِ)تِ ًقل اص جذٍل) 62,322,606,744

ٍ  (دٍسُ تشداضت 0هثلغ خشیذ ًْال تش  صهیي ٍ  آهادُ ساصی ّای ّضیٌِ تِ علت تقسین) 1 ٍ 6 سدیف

(است(سالِ 3 ی تشداضتسال هیثاضذ ٍلی دٍسُ ّا 0)چَى ّضیٌِ ّا هشتَط تِ 2ًتیجِ تقسین تش   

4 

سالِ اٍل 3 خالص سَد 67,466,062,744  3 

سالِ ّای تعذی 3سالِ دٍم ٍ  3 خالص سَد 306,766,062,744  7 

 

ًَتت ، تشداضت چَب داضت.یعٌی پس اص ّش تاس تشداضت چَب ، هجذدا  0*تا ّش تاس کاضت ًْال پالًَیا ، تِ طَس هتَسط هیتَاى تا 

یافتِ  صهاى سضذ تشای دٍسّای تعذی کاّصت اٍل ، ضدسخت سٍیص کشدُ ٍ دس ًَتت تعذ قاتل تشداضت است.ٍ هْوتش ایٌکِ تعذ اص تشدا

.کِ تِ هعٌی سَددّی تیطتش هیثاضذٍ تش هشغَتیت چَب افضٍدُ هیطَد   

تِ هیضاى یک ّطتن لحاظ ضذُ است.چشا کِ تا  ٍ ّضیٌِ آهادُ ساصی صهیي، ، هثلغ پشداختی تاتت خشیذ ًْال 2اص جذٍل  4*دس سدیف 

دس  ٍ آهادُ ساصی صهیي ًْالخشیذ دٍسُ ٍجَد داسد کِ تِ هعٌای عذم پشداخت هثلغ  0ّش تاس کاضت ًْال، اهکاى تشداضت هتَسط 

.دٍسُ ّای تعذی تشداضت هیثاضذ  

 

سیال خشیذاسی هیگشدد)دس  74,444,444ّش تي سالِ اٍل، تِ علت غیشصٌعتی تَدى تِ صَست تٌاط ٍ اص قشاس 3فشٍش چَب تَلیذی *

(سال دیگش، تش قیوت فشٍش افضٍدُ هیگشدد. 3یعٌی ٍ قطعا دس صهاى تشداضت  6344سال   

سالِ ّای تعذی ، تِ علت صٌعتی تَدى آى ، تِ صَست هتشهکعة ٍ اص قشاس ّش هتش هکعة 3سالِ دٍم ٍ توام  3فشٍش چَب تَلیذی اها 

.سال تعذ تا افضایص چطوگیش قیوتْا هَاجِ خَاّین تَد 0( کِ قطعا دس 6344)دس سال هیگشدد.سیال هعاهلِ  04,444,444  
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