
  
  خام پسته فرآوري هاي هزينه درصدي 15 افزايش

  
 از تعدادي مديران حضور با 1394 سال در خام پسته خشك و تر فرآوري هاي هزينه بيني پيش جلسه - پسته ماهنامه
 ايران پسته انجمن دفتر محل در جاري سال ماه شهريور نهم دوشنبه تاريخ در ايران پسته انجمن عضو فرآوري هاي كارگاه
 دهد، مي نشان 1394 سال در پسته خشك و تر فرآوري هاي هزينه خصوص در ايران پسته انجمن هاي بررسي. شد برگزار
 اين بيني پيش. داشت خواهد رشد درصد 13,5 ميزان به 1393 سال به نسبت 1394 سال در پسته تر فرآوري هزينه

 هزينه خشك، و تر فرآوري مرحله دو مجموع در محاسبات اين مطابق. است درصد 17 معادل خشك فرآوري در افزايش
 منظور كه است توضيح به الزم. داشت خواهد رشد درصد 15 ميزان به 1393 سال به نسبت 1394 سال در پسته فرآوري

 كردن گوني و خشك فرآيند پايان تا فرآوري كارگاه به تازه پسته محموله ورود بدو از فرآوري مراحل كليه تر، فرآوري از
  . باشد مي پسته

 پسته فله بندي بسته انتهاي تا پسته نهايي كردن خشك از پس فرآوري مراحل كليه خشك، فرآوري از منظور ديگر، سوي از
  . باشد مي فروش آماده
 با سپس. است شده ارائه نوعي مكانيزه فرآوري كارگاه يك براي 1393 سال در پسته فرآوري هاي هزينه ابتدا زير، جدول در

 1394 محصول فرآوري هاي هزينه بخش، هر در 1393 سال به نسبت حاضر سال در ها هزينه افزايش درصد تخمين از استفاده
  . است شده بيني پيش
 و آالت ماشين از استفاده ميزان محصول، مديريت نحوه استقرار، محل به بسته مختلف، فرآوري هاي كارگاه كه كرد توجه بايد

 هاي هزينه بيانگر صرفاً حاضر جدول در مندرج ارقام بنابراين،. دارند متفاوتي هاي هزينه...  و مصرفي سوخت نوع كار، نيروي
 .باشند نمي كشور پسته ضبط هاي كارگاه كل به تعميم قابل و بوده نوعي كارگاه يك
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



  

  

  94 سال هاي هزينه بيني پيش  93 سال هاي هزينه عملكرد  هزينه عنوان  فرآوري نوع

   واحد هزينه كل از سهم
  )ريال/ كيلوگرم(

 درصد
  افزايش

 از سهم
  كل

     واحد هزينه
/ كيلوگرم( 

  )ريال

  840  %29  %20  700  %28  بيمه و حقوق  تر فرآوري

  180  %6  %20  150  %6  كارگري مخارج ساير

  35  %1  %20  30  %1  بر نخاله تراكتور كرايه

  35  %1  %10  30  %1  برق

  25  %1  %20  20  %1  آب

  55  %2  %10  50  %2  سوخت

  330  %12  %10  300  %12  آالت شينام نگهداري و تعمير

  90  %3  %10  80  %3  ساختمان نگهداري و تعمير

  1،590  %56 %17 1،360 %54 جاري هاي هزينه مجموع

  160  %6  %10  150  %6  ساختمان استهالك

  1100  %39  %10  1،000  %40  آالت ماشين استهالك

 هاي هزينه كل جمع
 تر فرآوري

100,0% 2،510 13,5% 100%  2،850  

  1560  %65  %20  1،300  %63  كارگري بيمه و حقوق  خشك فرآوري

  120  %5  %20  100  %5  كارگري مخارج ساير

  55  %2  %10  50  %2  تلفن و آب و برق



  90  %4  %10  80  %4  سرقت و سوزي آتش بيمه

  50  %2  %10  45  %2  آالت شينام نگهداري و تعمير

  40  %2  %10  35  %2  ساختمان نگهداري و تعمير

  115  %5  %15  100  %5  جاري ساير

  2030  %84 %19 1710 %83 جاري هاي هزينه مجموع

  220  %9  %10  200  %10  ساختمان استهالك

  160  %7  %10  150  %7  آالت ماشين استهالك

 هاي هزينه كل جمع
 خشك فرآوري

100,0% 2،060 17% 100%  2،410  

  5،260  %15 4،570 خشك و تر فرآوري هاي هزينه كل جمع
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