
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

4661756973، کد پستی 2هازندراى ، چالوس ، بلوار اهام رضا ، جنب ترهینال قدین شهسوار ، ساختواى دریا، واحد : آدرس دفسز خطسیثاًی  

09118520402:       هَتایل01152211494: زلفي  

 
 

Site: www.minisalon.ir         instagram:  khusheha 

 

 

1401 تدوین اردیبهشت | ساله 1دوره پرورش | ( تایی1,000)طرح توجیهی پرورش زالومولد  

 خیص تیٌی ّشیٌِ ٍ درآهذ

.ضزٍع وٌیذ (زحر حوایر ها)تزاتز ایي ظزفیر 10اػذاد ایي طزح یه هثٌا تَدُ ٍ هیسَاًیذ وار خَد را تا ًصف ایي ظزفیر ٍ یا   

سالَ+ سزهایِ اٍلیِ ضاهل خزیذ زدْیشاذ :(1)خذٍل  

(زَهاى)ّشیٌِ ول (زَهاى)لیور ٍاحذ   ردیف ًام ٍسیلِ زؼذاد 

ٍاى خلی ازیلي،خایِ سِ : زدْیشاذ خزٍرش سالَ ضاهل 1 10,000,000 10,000,000

لیسزی ًگْذاری وَوَى، 100طزفِ،خشیزُ ٍ هَاد تسسز ٍاى 

 لیسزی ، ٍسایل 500اسدزی هِ خاش،خوح َّا،هخشى 

، خوح ًین اسة ، سٌگ سئَلیر ، (زطر ٍ اله)زغذیِ

خىیح آسهایطگاّی ،خر ًگْذاری ًَسادّا، تخاری گاسی ٍ 

 وَلز آتی

1 

 2 سالَهَلذ 1,000 40,000 40,000,000

 خوغ ّشیٌِ زدْیشاذ 50,000,000

 

. هسز هزتغ هیثاضذ25 سالَی هَلذ ، 2,000سالي هَرد ًیاس خْر خزٍرش *  

.هحاسثاذ تا خیطفزض داضسي فضای خزٍرش ٍ وار زَسط خَدزاى هیثاضذ*  

  راُ اًذاسی وسة ٍ وار اس اتسذا زا اًسْای دٍرُهخارج:(2)خذٍل

(زَهاى)همذار ّشیٌِ  ردیف ػٌَاى ّشیٌِ 

(1ًمل اس خذٍل )سزهایِ اٍلیِ  50,000,000  1 

هَلذّا، یىثار در سال ٍ ًَسادّا، دٍتاردر سال (خْر زغذیِ)سزهایِ در گزدش 6,000,000  2 

(ها12ُطی... آب،گاس،تزق ٍ )سَخر 1,200,000  3 

 خوغ  57,200,000

 

  زَهاى57,200,000:   سزهایِ السم خْر ضزٍع وار
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 سال لاتل اسسفادُ تَدُ ٍ خس اس آى خْر هصارف درهاى حیَاًاذ ٍ یا خْر گزفسي رٍغي سالَ لاتل اسسفادُ 3سالَّای هَلذ زا *

یؼٌی هحاسثاذ ها تذتیٌاًِ ).هیثاضٌذ اها در ایي طزح خیص فزض آًسر وِ ایي سالَ ّا در خایاى سال سَم زَلیذ ، هسسْله هیگزدًذ

  زَهاى13,333,000: زمسین هیىٌین وِ هیطَد (سال) 3خْر هحاسثِ اسسْالن ساالًِ ، هثلغ سالَّای هَلذ را تز .(هیثاضذ

 ٍ در سال سَم 11، در سال دٍم 13در ّز سزی زىثیز، در سال اٍل (تا احسساب زلفاذ تزخی هَلذّا)هیاًگیي زَلیذ سزاًِ ّز هَلذ *

 22,000یؼٌی . الرٍ هیثاضذ22 لطؼِ هیثاضذ وِ تا دٍتار زىثیز در سال هیاًگیي زَلیذ ّز هَلذ 11 الرٍ هیثاضذ وِ هیاًگیي ساالًِ آى 9

 لطؼِ الرٍ در سال 

الرٍّای تِ دًیا آهذُ را زا سهسساى ًگْذاری وزدُ ٍ الرٍّای سزی اٍل زىثیز را تؼذ اس دٍتار زغذیِ ٍ رساًذى تِ سایش آرایطی ٍ * 

طَری تزًاهِ ریشی هیىٌین وِ ػزضِ ها فمط در .وثزیسی ،ػزضِ هی وٌین ٍ الرٍّای سزی دٍم در ّواى سایش الرٍ ػزضِ هیگزدد

.ّزچٌذ اس خاییش هیسَاًین فزٍش خَد را تِ صَرذ هاّاًِ ٍ تاسَد ووسزضزٍع وٌین.سهسساى تاضذ زا تاحذاوثز لیور تِ فزٍش تزساًین  

  لطؼِ 9,900.  سالَ دارین18،800یؼٌی در سهاى ػزضِ . درصذ هیثاضذ10هیشاى زلفاذ الرٍّا زا سهاى رسیذى تِ سي فزٍش،هیاًگیي  *

.  لطؼِ سالَی سایش الر9،900ٍسالَ سایش آرایطی ٍ وثزیسی ٍ   

. زَهاى درًظز گزفسِ ضذُ اسر5,000 زَهاى ٍ هیاًگیي لیور الرٍ 11,000هیاًگیي لیور سالَّای سایش آرایطی ٍ وثزیسی *  

:خیص تیٌی سَد ساالًِ:(3)خذٍل  

(زَهاى)ساالًِ   ردیف ضزح 

ّز لطؼِ هیاًگیي )  لطؼِ سالَ سایش وثزیسی 9,900 هیاًگیي فزٍش ػوذُ 158,400,000

( زَهاى5,000ّز لطؼِ هیاًگیي ) لطؼِ الرٍ سالَ 9,900 + ( زَهاى11,000  

 

1 

2  اس خذٍل 3 ٍ 2ّشیٌِ ّا ضاهل سطز  7,200,000  2 

 3 اسسْالن لیور هَلذّا در ّز سال 13,333,000

ها12ِّسَد خالص دٍرُ  137،867،000  

 

( هاُ سال تِ دسر هی آیذ12ایي ػذد اس زمسین سَد ساالًِ تز )  زَهاى11,500,000: سَد خالص هاّاًِ حذٍدا هیطَد*  

. ، خزیذاری هیگزددلاتل زوذیذخاییٌسز اس طزح زَخیْی ٍ طثك لزارداد یىسالِ % 7زوام سالَّای زَلیذی وارآهَساى زحر خَضص ها ، تِ لیور   

. ارسال تفزهاییذ09114861623 را در خیح ایٌسساگزام  خَضِ ّا ٍ یا ضوارُ ٍازساج "حوایر سالَ"خْر ضزٍع فؼالیر زحر حوایر ها ، ػثارذ   


