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تحت پوشش خوشه سازی تیم مینی سالن | (هکتار زمین دو )بادام مامایی طرح توجیهی پرورش   

(66تیر  62)تاریخ ًَشتي طرح:   

 پیص تیٌی ّشیٌِ ٍ درآهذ

تجْیشات+  ًْال خزیذ آهادُ ساسی سهیي+ یِ ضاهلسزهایِ اٍل(:1جذٍل)  

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

ضاهل آتیاری قطزُ ای ٍ تخاری تاغی پزٍرشتجْیشات  1 200,000,000 400,000,000  1 

 2 آهادُ ساسی سهیي 1 10,000,000 20,000,000

 3 ًْال تادام هاهایی 800 300,000 240,000,000

تجْیشاتجوغ ّشیٌِ  660,000,000  

 

اس تخاری تاغی جْت جلَگیزی اس سزها سدگی تْارُ استفادُ هیطَد.ًْال تادام قاتل کاضت هیثاضذ. 400درّز ّکتار *   

ریال  6,000لیتز گاسٍییل در سال ، جْت سَخت تخاری تاغی استفادُ هیطَد.اس قزار ّز لیتز 700طَر هیاًگیي  اسای ّز ّکتار ،تِ تِ *

 )ًزخ آساد(

ّکتار تاؽ را هذیزیت کٌذ ٍ پیطفزض طزح تز کار کزدى صاحة سهیي هیثاضذ. 2هیتَاًذ * ّز ًفز   

.کَددّی ٍ سوپاضی تِ صَرت ساالًِ صَرت هیگیزد *  

 جذٍل)2(:هخارج راُ اًذاسی کسة ٍ کار اس اتتذا تا اًتْای دٍرُ

هقذار 

 ّشیٌِ)ریال(

 ردیف ػٌَاى ّشیٌِ

(1سزهایِ اٍلیِ )ًقل اس جذٍل  660,000,000  1 

سال)تا رسیذى تِ تاردّی( 3تار طی 3،  (کَددّی ٍ سوپاضیسزهایِ در گزدش)جْت  540,000,000  2 

هاُ(12 طیگاسٍییل سَخت)آب ٍ  20,000,000  4 

 جوغ  1,220,000,000

http://www.minisalon.ir/


 
 
 
 
 
 
 

 
 

    

    

رشد ٍاحدهای فٌاٍر هوداى ، جَرقاى ، هرکس تحقیقات کشاٍرزی ٍ هٌابع طبیعی استاى هوداى ، هرکسآدرس دفتز ّوذاى:   

3116671664، کد پستی 2: هازًدراى ، چالَس ، بلَار اهام رضا ، جٌب ترهیٌال قدین شهسَار ، ساختواى دریا، ٍاحد دفتز پطتیثاًی آدرس  

        46662724342هَتایل:         46672266363تلفي:    

 
 

Site: www.minisalon.ir           Email:  info@minisalon.ir 

 

 

 سزهایِ السم جْت ضزٍع کار تِ اسای 2 ّکتار:   1,220,000,000   ریال

 

، سال  کیلَ 2، سال چْارم  خطک پَست چَتیتا  کیلَ تادام 1در سال سَم  هیشاى تَلیذ ّز درخت تاردّی اس سال سَم تَدُ ٍ*

کیلَ هیثاضذ کِ ایي افشایص تذریجی تَدُ ٍ هیاًگیي تَلیذ  15کیلَ ٍ سال سی ام  12لَ ، سال پاًشدّن کی8کیلَ ، سال دّن  4پٌجن 

در تاؽ ، تاػث افشایص  ی سًثَر ػسلاستفادُ اس کٌذٍ .لَ در ًظز هیگیزینکی 8ساالًِ را تا احتساب دٍ سال اٍل کِ تاردّی ًذارین ، 

در ػزضِ  ریال 1,200,000،خطک چَتی پَست  در سهاى ًگارش ایي طزح ، هیاًگیي قیوت ّز کیلَ تادام تاچطوگیز راًذهاى هیطَد.

هیثاضذ. ػوذُ  

یاتذ کِ پس اس گذراًذى دٍرُ ّای تاساریاتی خارجی تین در صَرت تاساریاتی ٍ صادرات ، قیوت فزٍش تِ هیشاى هؼٌاداری افشایص هی 

  تحقیقاتی هیٌی سالي ، قادر تِ ضزٍع کار تاساریاتی خارجی خَاّیذ تَد.

:ساالًِ (:پیص تیٌی سَد3جذٍل)  

 ردیف ضزح هاّاًِ)ریال(

  کیلَ تادام هاهایی  6,400 هیاًگیي  فزٍش 7,680،000,000

 

1 

2اس جذٍل   3 + سطز 2سطز  یک سَم  ّشیٌِ ّا ضاهل 200,000,000  2 

هاِّ 12سَد خالص دٍرُ  7,480,000,000  

 

 2هی ًوایین کِ در سطز  3سال هیثاضذ کِ جْت هحاسثِ سَد سالیاًِ ، آًزا تقسین تز  3هزتَط تِ  2اس جذٍل  2*ّشیٌِ سطز 

.لحاظ ضذُ است 3جذٍل   

)غالة کارگزّا تیوِ ػطایزی ٍ... هیلیَى تَهاى اس سَد هذکَر کاستِ هیگزدد.24*در صَرت استفادُ اس کارگز تِ صَرت سالیاًِ ، 

 دارًذ(

هیلیَى تَهاى  200*در صَرت ًذاضتي سهیي جْت کاضت ، در هٌاطق هَردًظز تین هیٌی سالي ، ایي سهیٌْا تِ طَر هیاًگیي ّکتاری 

سال اخیز ، تِ طَر هیاًگیي سالیاًِ تیص اس  5تاغْا تز اساس قیوت تَدُ کِ ػالٍُ تز سَد اػالهی در تاال ، ارسش افشٍدُ سالیاًِ ایي 

.تَدُ است کِ ایي ارسش افشٍدُ تِ سَد سالیاًِ ها اضافِ هیگزدد 60   
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