
راسی( 52)طرح توجیهی پرورش االغ شیری  

(:سرهایِ اٍلیِ ضاهل خریذ گلِ هَلذ ٍ ّسیٌِ تجْیسات داضتی6جذٍل)    

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

داضتی ضاهل: آتخَری، رٍضٌایی ، تَْیِ هطثَعتجْیسات  27 4745444 156745444  6 

تجْیسات پرٍرش کرُ ضاهل: آتخَری، رٍضٌایی ، تَْیِ  27 2445444 754445444

 هطثَع

2 

 4 خردکي 6 6654445444 6654445444

 3 االؽ ضیری ترجیحا آتستي یا دارای کرُ 27 6754445444 46754445444

تَهاى( 245444داضتی)راسی ّسیٌِ حول  27 2445444 754445444  7 

 جوغ سرهایِ اٍلیِ 36456745444

هتر هرتغ هیثاضذ5 1الی  3*سالي هَرد ًیاز جْت پرٍرش ّر راس   

هاُ از سال اهکاى چرا در هرتغ ٍ یا استفادُ از ضایؼات کطاٍرزی فراّن است ٍ 6*پیطفرض هحاسثات ترای هٌاطمی است کِ حذالل 

دادُ هیطَد کِ در خیلی از هٌاطك کطَر هوکي است5 هاُ از سال جیرُ دستی 4فمط   

 جذٍل)2(:هخارج راُ اًذازی کسة ٍ کار

همذار 

 ّسیٌِ)ریال(

 ردیف ػٌَاى ّسیٌِ

(6سرهایِ اٍلیِ )ًمل از جذٍل  36456745444  6 

هاُ جیرُ 4هاُ ضیر هادر ٍ هرتغ +  1سرهایِ در گردش پرٍار کرُ تا سي یکسالگی)  3457445444

تَهاى( +  65144کیلَ)یؼٌی ّر راس رٍزاًِ  1تَهاى ٍ رٍزاًِ 444از لرار ّر کیلَ ًگْذاری 

تَهاى در سال 6125444هاُ چرای در هرتغ یؼٌی جوؼا ّر راس 4  

2 

کیلَ جیرُ )جْت خریذ جیرُ 64سرهایِ در گردش االؽ داضتی از لرار رٍزاًِ هیاًگیي  62454445444

تَهاى)یؼٌی ّر  6444رُ فالضیٌگ از لرار ّرکیلَ هاُ جی 6االؽ ضیری کِ  27هَرد ًیاز 

راس رٍزاًِ 64ّسار تَهاى(  ٍ 6 هاُ چرای آزاد ٍ 2 هاُ جیرُ ًگْذاری از لرار ّر کیلَ 444 

تَهاى در سال 3145444ّسار تَهاى( یؼٌی جوؼا ّر راس 4تَهاى)یؼٌی ّر راس رٍزاًِ   

4 

 3 سَخت)آب  ٍ ترق ٍ گاز ( 2454445444

 جوغ ّسیٌِ 76652745444
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 کل سرهایِ هَرد ًیاز جْت اًجام کار:   76652745444 ریال

71457445444=  6( تجس ردیف 2+ جذٍل) 7ٍ  3( ردیف 6جوغ ّسیٌِ ّای دٍرُ:جذٍل)  

هیگیرین5راس در ًظر  27% در زهاى فرٍش لحاظ هیطَد ٍ در حالت پیطفرض یک کرُ را تؼٌَاى تلفات تِ ازای ّر 6*تلفات   

 *تصَرت پیطفرض تواهی کرُ ّا در سي یکسالگی فرٍختِ هیطًَذ کِ در هحاسثات زیر لحاظ گردیذُ است5

(:پیص تیٌی سَد3جذٍل)  

در فرٍش تضویٌی تین هیٌی 

 سالي)ریال(

ردی ضرح در فرٍش هستمین)ریال(

 ف

لرار االؽ جَاى یکسالِ از  23فرٍش تر پایِ هیاًگیي  61154445444 62454445444

ّسار 744(  /هستمینّسار تَهاى)644ّر راس 

( تضویٌیتَهاى)  

6 

کیلَ ػٌثرًسارا)کَد 34فرٍش رٍزاًِ هیاًگیي  64454445444 71354445444

کیلَ( تِ لیوت کیلَیی  635144خطک ضذُ()ساالًِ 

(تضویٌیتَهاى ) 35444( / هستمینتَهاى  75444 ) 

 

کیلَ تِ هذت  6257فرٍش رٍزاًِ ضیر از لرار رٍزاًِ  21652745444 22754445444

هاُ(   از لرارّر کیلَیی 7کیلَ طی  6167هاُ )7

(تضویٌیتَهاى ) 625444( / )هستمینتَهاى  675444  

 

((4جوغ ّسیٌِ)تِ ًمل از جذٍل) 71457445444 71457445444  4 

   هاِّ  62 سَد خالص دٍرُ 16156745444 41157445444

 

تراتر افسایص یاتذ5 2فرٍش هستمین، حذالل لیوت تازار در ًظر گرفتِ ضذُ ٍ هیتَاًذ تا *لیوت در   
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