
توضیحات قیمت کل تومان قیمت جزءواحد تعداد ردیف 

6,0009,000,000قطعه11,500
برای خرید، قیمت به روز محاسبه 

می شود

5,000750,000عدد2150

5,000100,000عدد320

20,0001,000,000عدد50کفی 

10,000210,000متر 21پایه 

6,000,00012,000,000عدد52

500,000500,000عدد61

600,000600,000عدد71

1,900,0001,900,000عدد81

90,00090,000دستگاه 91

11,00022,000دستگاه 102

111-1,000,0001,000,000

قبل از تغذیه خرید نمایید 100,000200,000عدد122

(تکثیر  ) قفسه مغازه ای 4

(قطر کمتر از درب ورودی  ) لیتری ایستاده 800مخزن آب 

دماسنج میله ای 

تاسیسات و لوله کشی 

(تشت و الک  )وسایل غذا دهی 

قبل از خرید عکس ارسال خواهد 

شد

 لیتری 5-بطری پرورش 

 (اسپیلت  )سیستم سرمایش  

سیستم آب تصفیه 

دماسنج و رطوبت سنج دیجیتالی

 (بخاری گازی  )سیستم گرمایش  

خرید زالو مولد 

 قطعه زالوی مولد 1500طرح مالی تکثیر  

 قطعه 1500با ظرفیت  (سرمایه ثابت + سرمایه متغیر )کل هزینه های مورد نیاز پرورش زالو 

شرح 

 کیلیویی پنیری13سطل 

عمادلیچکو

ور معتبرترین مرجع آموزش و تولید زالوی طبی در کش

emadleechco.com



 قطعه زالوی مولد 1500طرح مالی تکثیر  

عمادلیچکو

ور معتبرترین مرجع آموزش و تولید زالوی طبی در کش

emadleechco.com

131-300,000300,000

20,000240,000ماه 1512

161-0
هزینه مشاوره موقع عقد قرار داد 

لحاظ خواهد شد

27,912,000

سرمایه متغیر سرمایه ثابت

18,672,0009,240,000قیمت کل قیمت جزءتعداد زالو شرح ردیف 

1
 ) ماهه 15فروش زالوی سایز متوسط پس از دوره

(کمترین قیمت 
15,0004,00060,000,0000.670.33

15,00070010,500,000(کمترین قیمت  )فروش بچه زالو پس از دوره دوم 2

70,500,000

 ماه12هزینه مشاوره 

جمع 

هزینه نگهداری دستگاه ها 

هزینه متفرقه 

درآمدحاصل از فروش زالو

جمع 



 قطعه زالوی مولد 1500طرح مالی تکثیر  

عمادلیچکو

ور معتبرترین مرجع آموزش و تولید زالوی طبی در کش

emadleechco.com

(تومان )قیمت 

6,224,000

9,240,000

15,464,000

36,000,000

9,975,000

45,975,000 

30,511,000 

2,034,067

همانطور که در محاسبات فوق مالحظه می کنید میزان سود حاصله پس از 

که در محاسبه هزینه ها بدترین .  میلیون تومان می باشد 30کسر هزینه ها 

صرفه  )حالت لحاظ شده و در صورتیکه فرد مدیریت تولید را لحاظ نماید 

و از پتانسیل های موجود استفاده نماید درصد سود  (جویی در هزینه ها 

.افزایش خواهد یافت 

کل سود خالص

سود در ماه

محاسبه سود 

 1/5 درصد کل هزینه و در سال اول فقط 45)سرمایه ثابت 

(هزینه ها لحاظ میگردد

( درصد کل هزینه ها 41 )سرمایه متغیر 

 ماه18درصد حاصل از زالوی سایز متوسط پس از 60سود 

( درصد حاصل از فروش بچه زالو 95)سود بچه زالو 

 ماهه18جمع کل هزینه های 

شرح

کل سود ناخالص


