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1000تدوین آبان  |ساله 1دوره پرورش  | (تایی 20,000)مولد زالوطرح توجیهی پرورش   

 پیص تیٌی ّشیٌِ ٍ درآهذ

سالَ+  تدْیشات یِ ضاهل خزیذسزهایِ اٍل(:1خذٍل)  

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

،پایِ سِ ٍاى پلی اتیلي ضاهل:  سالَ پزٍرشتدْیشات  1 2,000,000,000 2,000,000,000

لیتزی ًگْذاری کَکَى 100طزفِ،خشیزُ ٍ هَاد تستز ٍاى 

، ٍسایل لیتزی  500اسپزی هِ پاش،پوپ َّا،هخشى ،

تغذیِ)تطت ٍ الک(، پوپ ًین اسة ، سٌگ سئَلیت ، 

تخاری گاسی ٍ  ،پت ًگْذاری ًَسادّاپکیح آسهایطگاّی ،

 کَلز آتی

1 

هَلذ سالَ 20,000 200,000 4,000,000,000  2 

سزهایِ اٍلیِ هَردًیاسخوع  6,000,000,000  

 

هتز هزتع هیثاضذ. 250،  ی هَلذسالَ 20,000سالي هَرد ًیاس خْت پزٍرش *  

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

هقذار 

 ّشیٌِ)ریال(

 ردیف عٌَاى ّشیٌِ

(1سزهایِ اٍلیِ )ًقل اس خذٍل  6,000,000,000  1 

تار در سال2 )الرٍّا(ٍ ًَسادّا هَلذّا، یکثار در سال (سزهایِ در گزدش)خْت تغذیِ 860,000,000  2 

هاُ(12 طی سَخت)آب،گاس،تزق ٍ ... 180,000,000  3 

 خوع  7,040,000,000

 

 سزهایِ السم خْت راُ اًذاسی کار:   7,040,000,000   ریال
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سال قاتل استفادُ تَدُ ٍ پس اس آى خْت هصارف درهاى حیَاًات ٍ یا خْت گزفتي رٍغي سالَ قاتل استفادُ  3سالَّای هَلذ تا *

هحاسثات ها تذتیٌاًِ )یعٌی .هستْلک هیگزدًذ، پیص فزض آًست کِ ایي سالَ ّا در پایاى سال سَم  طزح ، هیثاضٌذ اها در ایي

 هیثاضذ(

هیثاضذ کِ ًَساد  9ٍ در سال سَم  11، در سال دٍم 13*هیاًگیي تَلیذ سزاًِ ّز هَلذ )تا احتساب تلفات تزخی هَلذّا(، در سال اٍل 

قطعِ الرٍ در سال  220,000قطعِ هیثاضذ یعٌی  11هیاًگیي ساالًِ آى   

کثزیتی ، عزضِ هی  آرایطی ٍ  تِ سایش* الرٍّای تِ دًیا آهذُ را تا سهستاى ًگْذاری کزدُ ٍ تعذ اس دٍتار تغذیِ ٍ رساًذى 

 کٌین.طَری تزًاهِ ریشی هیکٌین کِ عزضِ ها فقط در سهستاى تاضذ تا تا حذاکثز قیوت تِ فزٍش تزساًین.

درصذ هیثاضذ.یعٌی در  10هیاًگیي  در ضزایط استاًذارد پزٍرش ، کثزیتی ،آرایطی ٍ رسیذى تِ سایش *هیشاى تلفات الرٍّا تا سهاى 

کثزیتی دارین. آرایطی ٍ قطعِ سالَ سایش  198,000سهاى عزضِ   

.است ریال درًظز گزفتِ ضذُ 80,000هیاًگیي  ٍ آرایطی سالَّای سایش کثزیتی*قیوت   

:ساالًِ (:پیص تیٌی سَد3خذٍل)  

 ردیف ضزح هاّاًِ)ریال(

)ّز قطعِ  کثزیتی آرایطی ٍ سایش قطعِ سالَ  198,000 هیاًگیي  فزٍش 15,840,000,000

  (ریال 80,000هیاًگیي 

 

1 

2اس خذٍل  3ٍ  2ّشیٌِ ّا ضاهل سطز  1,040,000,000  2 

ّز سالاستْالک قیوت هَلذّا در  1,333,000,000  4 

هاِّ 12سَد خالص دٍرُ  13,467,000,000  
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