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دامی  لیتری هزار  5جلبک طرح توجیهی پرورش   

 پیص تیٌی ّسیٌِ ٍ درآهذ

، استَک ٍ کَد تجْیسات یِ ضاهل خریذسرهایِ اٍل(:6جذٍل)  

 ردیف ًام ٍسیلِ تعذاد قیوت ٍاحذ)ریال( ّسیٌِ کل)ریال(

ٍ  ٍاى   پوپ َّای سالٌی جلثک ضاهل  پرٍرشتجْیسات  6 214,444,444 214,444,444

، اتصاالت َّا ، هَج ساز ، صافی ، پکیج آزهایص ، دهاسٌج 

  طثقِ( 2، تخاری هحیط ، پایِ ٍاى یا آکَاریَم )ترای 

6 

، کَد  استَک جلثک 6 67,444,444 67,444,444  2 

تجْیساتجوع ّسیٌِ  477,444,444  

 

 

هتر هرتع هیثاضذ. 27حذٍد ، لیتری 7,444*سالي هَرد ًیاز جْت پرٍرش   

 *ّذف از اجرای طرح ، هذیریت تْیٌِ پساب پرٍرش هاّیاى زیٌتی هیثاضذ.

 گرم 73,444یعٌی در یک سال ،  لیتر در هاُ قاتل ترداضت هیثاضذ. 7444گرم جلثک تِ ازای ّر  3,744*هیاًگیي 

کیلَ( 73)  

لحاظ هیطَد.  3، سَددّی ضرٍع هیطِ ٍ ّسیٌِ هاّاًِ کَد ّن از هاُ  3*از اتتذای هاُ   

، فرٍش هستقین  عوذُ یکجاتستِ تِ ًَع فرٍش )فرٍش  *هیاًگیي قیوت ّر کیلَ جلثک خطک ضذُ گریذ داهی

ریال هیثاضذ. 64,444,444الی  6,444,444 از  ، (، فرٍش خردُ تِ تازار  

در ًتیجِ هثلغ سطر دٍم از جذٍل  َد.سال ترداضت جلثک ًو 44هیتَاى از ّویي هسرعِ ، تا *تا هذیریت صحیح ، 

ریال 2,744,444تقسین هی کٌین تا ّسیٌِ استَک ٍ کَد تِ ازای ّر سال تِ دست تیایذ کِ هیطَد :  44را تر  6  
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 جذٍل)2(:هخارج راُ اًذازی کسة ٍ کار از اتتذا تا اًتْا

هقذار 

 ّسیٌِ)ریال(

 ردیف عٌَاى ّسیٌِ

(6سرهایِ اٍلیِ )ًقل از جذٍل  477,444,444  6 

یکسال (کَدسرهایِ در گردش)جْت  62,444,444  2 

هاُ(62 طی سَخت)آب،گاز،ترق ٍ ... 24,444,444  4 

 جوع ّسیٌِ 416,444,444

 سرهایِ الزم جْت ضرٍع کار:   416,444,444   ریال

 

:یکسالِ (:پیص تیٌی سَد4جذٍل)  

 ردیف ضرح هاّاًِ)ریال(

گرم جلثک خطک ضذُ گریذ   73,444 هیاًگیي  عوذُ یکجا  فرٍش 461,444,444

ریال( 6,444,444)کیلَیی  داهی  

6 

گرم جلثک خطک ضذُ   73,444هستقین تِ تازار هیاًگیي   فرٍش 342,444,444

ریال( 1,444,444گریذ داهی )کیلَیی   

2 

گرم جلثک خطک ضذُ گریذ داهی   73,444خردُ هیاًگیي   فرٍش 642,444,444

ریال( 64,444,444)کیلَیی   

4 

از  4ٍ  2+ سطر  6از جذٍل   2ّسیٌِ ّا ضاهل یک سی ام از سطر  43,744,444

2جذٍل   

3 

 7 سَد خالص ساالًِ در فرٍش عوذُ یکجا 434,744,444

 1 سَد خالص ساالًِ در فرٍش هستقین تِ تازار 466,744,444

 6 سَد خالص ساالًِ در فرٍش خردُ 116,744,444
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