
 ]۲۱:۰۲ ۳۰.۰۱.۱۵, [محمدی

 نه است رفته فروش کاالی به مربوط پيداست اسمش از که همونطور نظر مورد مبلغ اول جلسه در کردم عرض که همونطور
 شده توليد

 ]۲۱:۰۲ ۳۰.۰۱.۱۵, [محمدی

 نه است رفته فروش کاالی به مربوط پيداست اسمش از که همونطور نظر مورد مبلغ اول جلسه در کردم عرض که همونطور
 شده توليد

 

 

 ]۲۱:۰۵ ۳۰.۰۱.۱۵, [محمدی

 کم ان از شده ساخته کااللی موجودی و ميشود محاسبه شده توليد کاالی شده تمام بهای که ميبينيد شد ذکر که موردی 3 بر عالوه
 نرخ و فروش بازار موارد در بيشتر بررسی به نياز و دست دليل بی عموما شده ساخته کاالی موجودی افزايش ميشود

 دارد محصوالت

 

 ]۲۱:۰۵ ۳۰.۰۱.۱۵, [محمدی

 مصرفی اوليه مواد اينکه علت به... و معدن سيمان مثل خاصی شرايط در اما ميباشد شرکت هزينه ترين اصلی عموما اوليه مواد
 هزينه از بيشتر اوليه مواد جانبی های هزينه که ای گونه به است پايين توجهی قابل مقدار به اوليه مواد قيمت ميباشد معدن خاک
  :ميکنيم بررسی را موضوع بامثالی . است اوليه مواد برای شده پرداخت های

 

 ]۲۱:۰۶ ۳۰.۰۱.۱۵, [محمدی
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 و ميگيرد جای تن 5 حمل برای کاميون هر در و !!!!! است تومان هزار 13 معدن در بنتونايت خاک تن هر قيمت کنيد فرض
 گرانتر بار خود از حمل هزينه شرايط اين در که ميبينيد !!!! ميگيرد تومان هزار 200 معدن تا خاک اين حمل برای کاميون هر
 است

 

 ]۲۱:۰۷ ۳۰.۰۱.۱۵, [محمدی

 ها شرکت برخی در اما اند شده داده توضيح جدولی در ومبلغی و مصرفی مواد تفکيک به اوليه مواد ها شرکت از بسياری در
 جدی مشکل با اوليه مواد دقيق بررسی برای ما صورت اين در ، است شده اکتفا مبلغ نوشتن به تنها يا ندارند وجود يا جداول اين

  .هستيم مواجه

 

 ]۲۱:۰۵ ۳۰.۰۱.۱۵, [محمدی

 کم ان از شده ساخته کااللی موجودی و ميشود محاسبه شده توليد کاالی شده تمام بهای که ميبينيد شد ذکر که موردی 3 بر عالوه
 نرخ و فروش بازار موارد در بيشتر بررسی به نياز و دست دليل بی عموما شده ساخته کاالی موجودی افزايش ميشود

 دارد محصوالت

 

 ]۲۱:۰۵ ۳۰.۰۱.۱۵, [محمدی

 مصرفی اوليه مواد اينکه علت به... و معدن سيمان مثل خاصی شرايط در اما ميباشد شرکت هزينه ترين اصلی عموما اوليه مواد
 هزينه از بيشتر اوليه مواد جانبی های هزينه که ای گونه به است پايين توجهی قابل مقدار به اوليه مواد قيمت ميباشد معدن خاک
  :ميکنيم بررسی را موضوع بامثالی . است اوليه مواد برای شده پرداخت های

 

 ]۲۱:۰۶ ۳۰.۰۱.۱۵, [محمدی

 و ميگيرد جای تن 5 حمل برای کاميون هر در و !!!!! است تومان هزار 13 معدن در بنتونايت خاک تن هر قيمت کنيد فرض
 گرانتر بار خود از حمل هزينه شرايط اين در که ميبينيد !!!! ميگيرد تومان هزار 200 معدن تا خاک اين حمل برای کاميون هر
 است
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 ]۲۱:۰۷ ۳۰.۰۱.۱۵, [محمدی

 ها شرکت برخی در اما اند شده داده توضيح جدولی در ومبلغی و مصرفی مواد تفکيک به اوليه مواد ها شرکت از بسياری در
 جدی مشکل با اوليه مواد دقيق بررسی برای ما صورت اين در ، است شده اکتفا مبلغ نوشتن به تنها يا ندارند وجود يا جداول اين

  .هستيم مواجه

 

 ]۲۱:۰۸ ۳۰.۰۱.۱۵, [محمدی

 است اسوه سازی دارو اوليه مواد به مربوط تصوير اين

 

 ]۲۱:۰۹ ۳۰.۰۱.۱۵, [محمدی

 ديگر از پايينتر نيز مبلغ و است نشده اوليه مواد جزئيات به ای اشاره ميکنيد مشاهده سشرق مالی های صورت در که همانطور
 است شده ذکر عوامل

 

 

 ]۲۱:۰۹ ۳۰.۰۱.۱۵, [محمدی 

 يافتن در مارا تنها کار اين و کنيم مراجعه بودجه گزارشات در توضيحی های ياداشت به بايد اطالعات يافتن برای شرايط اين در
  .کرد خواهد ياری شرکت برای مصرفی مواد عناوين

 

 ]۲۱:۱۰ ۳۰.۰۱.۱۵, [محمدی
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  )کااليی بورس ای مديره هيئت جهانی دولتی (است فروش قيمت مانند اوليه مواد از بسياری قيمت

 

 ]۲۱:۱۰ ۳۰.۰۱.۱۵, [محمدی

 است جهانی اوليه مواد قيمت از ای نمونه روی خاک و دولتی اوليه مواد قيمت از ای نمونه قند چغندر و پتروشيمی خوراک نرخ

 

 ]۲۱:۱۰ ۳۰.۰۱.۱۵, [محمدی

 ان بودن وارداتی يا داخلی همچنين است مهم ما برای شرکتی هر اوليه مواد تهيه محل

 

 ]۲۱:۱۰ ۳۰.۰۱.۱۵, [محمدی

 L90قطعات تامين (کننده تامين چند دست در اوليه مواد نبودن انحصاری و اصلی کننده تامين توسط اوليه مواد تامين در استمرار
 شرکت توليد ريسک از شرايط اين از هرکدام بودن وبهينه هستند توجه مورد موارد از ) ميگيرد صورت پارس رنو توسط تنها

  .ميکاهد

 

 ]۲۱:۱۱ ۳۰.۰۱.۱۵, [محمدی

 بگيرد انجام بايد حتما اوليه مواد برای شما خود توسط نرخ محاسبه فروش نرخ مانند

 

 ]۲۱:۱۲ ۳۰.۰۱.۱۵, [محمدی

 ؟ نيست سوالی
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 شده اعالم پايينتر سشرق مبلغ سالم

 دهيد توضيح

 

Aidin Yooshi, [۳۰.۰۱.۱۵ ۲۱:۱۵[ 

]Forwarded fromمحمدی[ 

 ؟ شده اعالم پايين چيزی چه

 

Aidin Yooshi, [۳۰.۰۱.۱۵ ۲۱:۱۶[ 

]Forwarded fromپردل[ 

 شده اعالم تر پايين مبلغ ايد گفته

 

Aidin Yooshi, [۳۰.۰۱.۱۵ ۲۱:۱۶[ 

]Forwarded fromمحمدی[ 
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 مصرفی اوليه مواد اينکه علت به... و معدن سيمان مثل خاصی شرايط در اما ميباشد شرکت هزينه ترين اصلی عموما اوليه مواد
 هزينه از بيشتر اوليه مواد جانبی های هزينه که ای گونه به است پايين توجهی قابل مقدار به اوليه مواد قيمت ميباشد معدن خاک
  :ميکنيم بررسی را موضوع بامثالی . است اوليه مواد برای شده پرداخت های

 

Aidin Yooshi, [۳۰.۰۱.۱۵ ۲۱:۱۸[ 

]Forwarded fromمحمدی[ 

 عدد پيداست هم تصوير در سربار مقابل در و دارند پايينی قيمت اوليه مواد ميکند استفاده معدن خاک چون و است سيمانی سشرق
 است خاص شرايط گفتم که همونطور اما است کوچکتری

 

Aidin Yooshi, [۳۰.۰۱.۱۵ ۲۱:۱۹[ 

]Forwarded fromمحمدی[ 

 ؟ شد حل

 

Aidin Yooshi, [۳۰.۰۱.۱۵ ۲۱:۱۹[ 

]Forwarded fromپردل[ 

 ممنون

 

Amir Noorani, [۳۰.۰۱.۱۵ ۲۱:۲۰[ 

 دارد؟ وجود قيمتها اين برای ثابتی مرجع و سايت آيا

 

 ]۲۱:۲۰ ۳۰.۰۱.۱۵, [محمدی

 ؟ چه يعنی است مستقيم دستمزد ميکنيد مشاهده که دستمزد مبلغ دوستان خوب

 

 ]۲۱:۲۱ ۳۰.۰۱.۱۵, [محمدی

 نيستند ثابتی مبلغ کدام هيچ کاال بورس رقابتی غير های قيمت برخی و دولتی های قيمت از غير

 

 ]۲۱:۲۱ ۳۰.۰۱.۱۵, [محمدی

 ميکنند اعالم هارو نرخ اين دولتی پرتالهای يا صنفی های انجمن های سايت اما
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 ]۲۱:۲۲ ۳۰.۰۱.۱۵, [محمدی

 روغن کارخانجات انجمن مثل

 

 ]۲۱:۲۲ ۳۰.۰۱.۱۵, [محمدی

 قند کارخانجات صنفی انجمن

 

 ]۲۱:۲۲ ۳۰.۰۱.۱۵, [محمدی

 پخش و پااليش ملی شرکت

 

 ]۲۱:۲۲ ۳۰.۰۱.۱۵, [محمدی

 رقابت شورای

 

 ]۲۱:۲۲ ۳۰.۰۱.۱۵, [محمدی

 ....و

 

Amir Noorani, [۳۰.۰۱.۱۵ ۲۱:۲۳[ 

 𑠀.ممنون

 

 ]۲۱:۲۳ ۳۰.۰۱.۱۵, [محمدی

 کرد پيدا جستجو کمی با ميشه و ميشه ای اشاره مالی های صورت در گذاری قيمت مرحع عموما که

 

 ]۲۱:۲۳ ۳۰.۰۱.۱۵, [محمدی

 ميکنيم پيگيری مستقيم دستمزد از رو مطلب خوب

 

 ]۲۱:۲۴ ۳۰.۰۱.۱۵, [محمدی

 ميشود پرداخت ) است محصول توليد مستقيم نفر که کارگری (مستقيم که دستمزدی يعنی

 

 ]۲۱:۲۵ ۳۰.۰۱.۱۵, [محمدی
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 ميکند محسوسی نچندان تغييرات کار وزارت قوانين يا تورم با زيرا نيست موضوع اين بررسی به نيازی

 

 ]۲۱:۲۵ ۳۰.۰۱.۱۵, [محمدی

 ميبينيد را سرباز عنوان به مهمتری عامل اما

 

 ]۲۱:۲۶ ۳۰.۰۱.۱۵, [محمدی

 است استهالک و انرژی های هزينه از کليدی اطالعات دربردارنده سربار

 

 ]۲۱:۲۷ ۳۰.۰۱.۱۵, [محمدی

 بسنجيم شرق سيمان روی بر را هدفمندی تاثير ميخواهيم کنيد فرض

 

 ]۲۱:۲۸ ۳۰.۰۱.۱۵, [محمدی

 جمع شده تمام بهای عوامب ديگر با و دهيم افزايش مصوب نسبت به را گاز برق اب هزينه کرده رجوع سربار جدول به بايد
 ميکند کم چقدر را شرکت سود ببينيم تا کنيم

 

 ]۲۱:۲۸ ۳۰.۰۱.۱۵, [محمدی

]Forwarded fromمحمدی[ 
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 ]۲۱:۲۹ ۳۰.۰۱.۱۵, [محمدی

 دارند سربار صورت در را بااليی مبلغ شده مشخص عناوين که داريد توجه

 

 ]۲۱:۲۹ ۳۰.۰۱.۱۵, [محمدی

 ؟ چيست استهالک

 

 ]۲۱:۳۰ ۳۰.۰۱.۱۵, [محمدی

 است خريده 1 تولثيد خط برای ماشين يک شرکت

 

 ]۲۱:۳۱ ۳۰.۰۱.۱۵, [محمدی

 است ان مفيد عمر ميکند عنوان ای سرمايه طرح يا و توليد خط اندازی راه يا خريد در شرکت که نکاتی مهمترين از

 

 ]۲۱:۳۱ ۳۰.۰۱.۱۵, [محمدی

 مورد ان برای انداز راه يا سازنده شرکت تضمينی زمان يعنی مفيد عمر

 

 ]۲۱:۳۲ ۳۰.۰۱.۱۵, [محمدی

 دارد استهالک با ارتباطی چه اين حاال

 

 ]۲۱:۳۳ ۳۰.۰۱.۱۵, [محمدی

 𑠀 است حسابداری کلک نوع يک استحالک

 

 ]۲۱:۳۴ ۳۰.۰۱.۱۵, [محمدی

 کم زيان و سود جدول از مفيد عمر سالهای طی در اما ميکند پرداخت خريد لحظه در را ماشين يا توليد خط ان خريد پول شرکت
 ميکند

 

 ]۲۱:۳۵ ۳۰.۰۱.۱۵, [محمدی

 جای به ميشود کم مالی صورت از استهالک ميليون 10 سالی شده هزينه ميليون 100 و است سال 10 مفيد عمر کنيد فرض
 شود کم ميليون 100 اول سال در اينکه
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 ]۲۱:۳۶ ۳۰.۰۱.۱۵, [محمدی

 ميکند محاسبه را استهالک وار قانون به مالی های صورت در جدولی اما

 

Aidin Yooshi, [۳۰.۰۱.۱۵ ۲۱:۳۷[ 

 شود؟ می آورده سرفصل کردام در اوليه هزينه ماشين يا و توليد خط خريد زمان در محمدی جناب

 

Aidin Yooshi, [۳۰.۰۱.۱۵ ۲۱:۳۷[ 

 کدام

 

 ]۲۱:۳۷ ۳۰.۰۱.۱۵, [محمدی

 

 

Aidin Yooshi, [۳۰.۰۱.۱۵ ۲۱:۳۷[ 

 دارد کاميون خريد برای سرمايه افزايش قصد که حتوکا مثل
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 ]۲۱:۳۷ ۳۰.۰۱.۱۵, [محمدی

 مشهود ثابت های داريی

 

 ]۲۱:۳۸ ۳۰.۰۱.۱۵, [محمدی

 ميدهند توضيح تفضيل به اونجا بگيريد رو سرمايه افزايش توجيهی گزارش بايد شما باشد سرمايه افزايش اگر

 

Aidin Yooshi, [۳۰.۰۱.۱۵ ۲۱:۳۸[ 

 شود؟ نمی آورده مالی های صورت در دوبار خريد هزينه صورت اين در خب

 

Aidin Yooshi, [۳۰.۰۱.۱۵ ۲۱:۳۹[ 

 استهالک برای بار يک و خريد برای بار يک

 

 ]۲۱:۳۹ ۳۰.۰۱.۱۵, [محمدی

 مياد استهالک فقط همون نمياد که خريد ديگه نه

 

Aidin Yooshi, [۳۰.۰۱.۱۵ ۲۱:۴۰[ 

 شود؟ می ثبت کجا شود می خارج شرکت از مثال، عنوان به ها کاميون خريد هنگام در که اوليه پول پس

 

 ]۲۱:۴۰ ۳۰.۰۱.۱۵, [محمدی

 نباشه پذير استهالک نظر مورد کاالی که مياد زماينی يک فقط خريد

 

 ]۲۱:۴۱ ۳۰.۰۱.۱۵, [محمدی

 نقد موجودی جدول يک و داريم زيان و سود جدول يک ببينيد

 

 ]۲۱:۴۱ ۳۰.۰۱.۱۵, [محمدی

 مشه کم نقد موجودی در ميشه داده اون خريد به که پولی
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 ]۲۱:۴۲ ۳۰.۰۱.۱۵, [محمدی

 جداست نقد موجودی از کامال زيان و سو جدول اما

 

Aidin Yooshi, [۳۰.۰۱.۱۵ ۲۱:۴۲[ 

 𑠀کالس ادامه بريم است درست

 

 ]۲۱:۴۳ ۳۰.۰۱.۱۵, [محمدی

 موجودی در اما ميشه تلقی ) شده نقد (شده گرفته زيان و سود در مقدار اين ميگيره چک و ميفروشه محصول يک وقتی شرکت
 ميشه گرفته نظر در طلب نقد
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