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6344ٍیرایص هْر هاُ  | ماهه 455دوره پرورش |  قطعه ای 300 پرواری برنز طرح توجیهی پرورش بوقلمون  

 پیص تیٌی ّسیٌِ ٍ درآهذ

یکرٍزُ ٍ خریذ جَجِ تجْیسات سرهایِ اٍلیِ ضاهل : خریذ(:6جذٍل)  

کل)ریال( ّسیٌِ  ردیف ًام ٍسیلِ تؼذاد لیوت ٍاحذ)ریال( 

تجْیسات ًگْذاری تَللوَى ضاهل: سیستن گرهایص ٍ  6 344,444,444 344,444,444

سٌیي جَجگی ٍ  آتخَری،داًخَری ٍ  سرهایص

، دهاسٌج ٍ  هٌثغ آب ، رٍضٌایی ، تَْیِ هطثَع،تسرگسالی

  رطَتت سٌج ، ایٌلت ٍ کاٍر ایٌلت

6 

 2 جَجِ یکرٍزُ 444 444,444 64,444,444

 جوغ ّسیٌِ تجْیسات 364,444,444

هتر هرتغ هیثاضذ.  64 پرٍار ،  تَللوَى لطؼِ  444سالي هَرد ًیاز جْت پرٍرش *  

 

 جذٍل)2(:هخارج راُ اًذازی کسة ٍ کار از اتتذا تا سي کطتار)سرهایِ اٍلیِ + سرهایِ در گردش(

 ردیف ػٌَاى ّسیٌِ همذار ّسیٌِ)ریال(

(6)ًمل از جذٍل  جْت خریذ تجْیسات ٍ جَجِ سرهایِ اٍلیِ 364,444,444  6 

رٍزُ تِ سي  6سرهایِ در گردش)جْت خریذ داى هَرد ًیاز ترای  رسیذى جَجِ  761,444,444

   ((کیلَ 7کیلَ ٍ هادُ ّا تِ ٍزى  6ٍزى  )ًرّا تِ هاّگی 3.7هیاًگیي 

2 

هاُ(3.7ٍاکسي )سَخت)آب،گاز،ترق ٍ ....( ٍ  34,444,444  4 

 جوغ ّسیٌِ 6,641,444,444

 

% هادُ هیثاضذ.74% ًر ٍ 74کِ تا پیطفرض  (ریال 24.444هیاًگیي  داى از لرار ّر کیلَ )کیلَ 23هیاًگیي هصرف داى ّر لطؼِ تَللوَى  *  

 

 سرهایِ الزم جْت ضرٍع کار:      6,641,444,444    ریال
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هیثاضذ.کن هثٌای هحاسثات داضتي سالي ) ٍ ًِ اجارُ( ٍ کار کردى خَد ضخص ٍ ػذم استفادُ از کارگر در ایي تؼذاد  *  

لطؼِ تَللوَى تالؾ دارین. 227% در ًظر گرفتِ ضذُ است.یؼٌی در پایاى دٍرُ ، 7هیاًگیي تلفات  *  

ریال ٍزى زًذُ 144.444کیلَگرم هیثاضذ از لرار ّر کیلَ   1*هیاًگیي ٍزى زًذُ تَللوًَْای تالؾ،   

حالت تذتیٌاًِ یؼٌی تلفات در سي تلَؽ را هثٌا لرار هیذّین. ، * تلفات در سٌیي هختلف اتفاق هی افتذ اها در هحاسثات  

حاظ گردیذُ است.؛ ّرچٌذ در ایي طرح ًر ٍ هادُ تاّن لجَجِ ّای ًر هیثاضذ تِ ػلت تازارپسٌذی تیطتر خریذ*اٍلَیت ،   

 

(:پیص تیٌی سَد:4جذٍل)  

 ردیف ضرح هاّاًِ)ریال(

کیلَیی 1لطؼِ تَللوَى تالؾ  227فرٍش تر پایِ هیاًگیي  6,421,444,444  6 

(6جذٍل ضوارُ  2+ سطر  2جذٍل ضوارُ 4ٍ  2ّسیٌِ ّا )ضاهل سطر  641,444,444  2 

هاِّ  3.7سَد خالص دٍرُ  424,444,444  4 

دٍرُ( 2.3رٍزُ تیي دٍرُ ّا هیطَد  67سَد خالص ساالًِ )تا رػایت فاصلِ  612,444,444  3 

 

درصذی ساالًِ را خَاّین داضت. 64ّسار تَهاى ، سَد خالص 14ّواًطَر کِ هیثیٌین ، در صَرت فرٍش تَللوَى تِ ازای ّر کیلَ ٍزى زًذُ ،  * 

تَهاى هیثاضذ. ّسار 36حذٍدا ،   *لیوت توام ضذُ ّر کیلَ ٍزى زًذُ تَللوَى ،  

 

 

:ضرٍع پرٍرش تحت پطتیثاًی کاهل تین هیٌی سالي ، از طریك لیٌک زیر الذام کٌیذجْت   

www.minisalon.ir/rah   

http://www.minisalon.ir/
http://www.minisalon.ir/rah

