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مهندس صادقی مدیرعامل رشکت توسعه نیشکر
و صنایع جانبی:

امسال  ۶۰۰هزارتن شکر
تولید خواهیم کرد

بــه گزارش نیشــکرنیوز،مدیر عامل شــرکت توســعه
نیشــکر و صنایــع جانبــی گفــت :شــرکت توســعه
نیشــکر و صنایــع جانبــی در ســال زراعــی ۹۵-۹۶
پیــش بینــی مــی شــود بــا توجــه بــه اقدامــات
انجــام شــده بیــش از  ۶۰۰هــزار تــن شــکر تولیــد
کنــد کــه ایــن میــزان شــکر از برداشــت حــدود ۶
میلیــون تــن نیشــکر تولیــد خواهــد شــد کــه رکورد
جدیــدی در برداشــت نیشــکر و تولیــد شــکر مــی
باشــد.
نســیم صادقــی افــزود :مــا در ســال گذشــته بــرای
تنظیــم بــازار حــدود ۱۰۵هزار تــن شــکر وارد کردیم
و همچنیــن  ۴۰هــزار تــن هــم از شــرکتهای
دیگــر ،شــکر خریــداری کردیــم تــا عــاوه بــر
تامیــن شــکر کشــور بتوانیــم بــا ایــن خریــد داخلی
بــه شــرکت هــای کــه تــا حــدودی مشــکل مالــی
داشــتند کمــک کنیــم امــا هــدف مــا ایــن اســت
کــه در ســالهای آینــده تولیــد و تجــارت شــکر در
توســعه نیشــکر بــه یــک میلیــون تن شــکر برســد
و مــا بتوانیــم در مجمــوع  ۵۰درصــد شــکر مــورد
نیــاز کشــور را تامیــن کنیــم.
صادقــی اظهــار کــرد :مــا بــرای ایجــاد اشــتغال
بایــد زمینههــای الزم را فراهــم کنیــم و عــاوه
بــر فعالیــت تولیــد نیشــکر و شــکر کارهــای غیــر
نیشــکری بیشــتری را در اراضــی آیشــی و در
پتانســیلهای موجــود خــود انجــام دهیــم و از
تمامــی ظرفیتهــا و امکانــات شــرکت بــرای تولید
و اشــتغال اســتفاده کنیــم.

مدیرعامــل شــرکت توســعه نیشــکر و صنایــع
جانبــی در خصــوص اقتصــاد مقاومتی گفــت :بحث
اقتصــاد مقاومتــی کــه رهبــر معظــم انقــاب بیــان
کردنــد در شــرکت توســعه نیشــکر در حــال انجــام
اســت و ضریــب خوداتکایــی در صنعــت نیشــکر
بســیار باالســت.
وی افــزود :اکنــون مــا از تولیــد  ۳۰۰هــزار تن شــکر
رســیدیم بــه تولیــد  ۶۰۰هــزار تــن شــکر و مــا بــا
اطمینــان میگوییــم کــه توســعه نیشــکر مصــداق
بــارز اقتصــاد مقاومتــی مقــام معظــم رهبری اســت
چــرا کــه مــا در شــرایط تحریــم بــا تمــام تــوان
و تــاش کار کردیــم و عــاوه بــر اینکــه تولیــد
خــود را افزایــش دادیــم بــه اشــتغال پایــداری هــم
رســیدیم.
وی اظهــار کــرد :در زمینــه کارهــای تحقیقاتــی در
شــرکت توســعه نیشــکر مــا دو درصــد از فــروش
خــود را بــرای انجــام کارهــای تحقیقاتی گذاشــتیم،
لــذا مــا در انجــام کارهــای تحقیقاتی هیچ مشــکلی
نداریــم و در حــال حاضــر هــم بیــش از  ۷۰طــرح
تحقیقاتــی کالن در حــال انجــام داریــم.
وی بــه پــروژه هــای در دســت اجــرا در ایــن
شــرکت از جملــه؛ ســالن چنــد منظــوره ورزشــی
توســعه نیشــکر ،راه انــدازی کارخانــه شــکر قهوهای
کــه در مرحلــه نصــب تجهیــزات اســت ،اشــاره کرد
و گفــت :راه انــدازی کارخانــه کاغذســازی هــم کــه
در اوایــل بــا همــکاری چینیهــا شــروع شــده بــود
در حــال حاضــر بــا همــکاری اروپائیــان در حــال
نهایــی شــدن اســت و امیدواریــم امســال عملیــات
اجرایــی آن را آغــاز کنیــم.
مدیرعامــل شــرکت توســعه نیشــکر همچنیــن
در خصــوص سیاســتهای کلــی ایــن شــرکت
در ســال جــاری گفــت :بــه حداقــل رســاندن
مصــرف آب و اســتفاده بهینــه از آن ،رعایــت
تمــام اســتانداردها در همــه واحدهــا ،نقــش جــدی
در تنظیــم بــازار قنــد و شــکر در کشــور و کنتــرل
و تامیــن نیــاز ایــن بــازار ،تولیــد  ۳۳میلیــون لیتــر
الــکل و تولیــد ســایر محصــوالت جانبــی و تــاش
بــرای تعامــات اجتماعــی بیشــتر ،تــاش بیشــتر
جهــت رعایــت اســتانداردهای زیســت محیطــی،
همــکاری با شــرکتهای دانــش بنیــان و در نهایت
ایجــاد اشــتغال بیشــتر و رســیدن بــه یــک تولیــد و
توســعه پایــدار از اهــم برنامههــای ماســت.
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کسب عنوان رشکت برتر در زمینه برگزاری کمیته های حفاظت فنی و
بهداشت کار توسط رشکت کشت و صنعت نیشکر دهخدا

مدیــر عامــل شــرکت کشــت و صنعــت
نیشــکر دهخــدا در گفــت و گــو بــا
نیشــکرنیوز اظهــار داشــت :شــرکت کشــت و
صنعــت نیشــکر دهخــدا بــا توجــه بــه برگــزاری
کمیتههــای حفاظــت فنــی و بهداشــت کار در
ســال  ۹۴موفــق بــه دریافــت عنــوان شــرکت
برتــر از اداره کل تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی
اســتان خوزســتان شــده اســت.
فریبــرز کریمیزنــد افــزود :بــه منظــور تامیــن
مشــارکت کارگــران و کارفرمایــان و نظــارت بــر
حســن اجــرای مقــررات حفاظــت فنی و بهداشــت
کار و در راســتای صیانــت نیــروی انســانی و منابع
مــادی شــرکت و همچنیــن پیشــگیری از حــوادث
و بیماریهــای ناشــی از کار ،حفــظ و ارتقــای
ســامتی کارگــران و ســالم ســازی محیطهــای
کار ،تشــکیل کمیتههــای حفاظــت فنــی و
بهداشــت کار بــا رعایــت ضوابــط و مقــررات برای
تمــام بنگاههــای اقتصــادی الزامــی اســت.
کریمــی زنــد بــه وظایــف کمیتــه حفاظــت فنی و
بهداشــت کار از جملــه؛ طــرح مســائل ومشــکالت
حفاظتــی و بهداشــتی درجلســات کمیتــه وارائــه
پیشــنهادات الزم جهــت رفــع نواقــص و ســالم
ســازی محیــط کار ،همکاری و تشــریک مســاعی
بــا کارشناســان بهداشــت حرفــهای و بازرســان
کار ،جهــت اجــرای مقــررات حفاظتــی و بهداشــت
کار ،توجیــه وآشناســازی کارگــران نســبت بــه
رعایــت مقــررات و موازیــن بهداشــتی وحفاظتــی

در محیــط کار ،همــکاری بــا کارفرمــا در تهیــه
دســتورالعملهای الزم بــرای انجــام کارمطمئــن،
ســالم وبــدون خطــر و … اشــاره کــرد.
الزم بــه ذکــر اســت شــرکت کشــت و صنعــت
نیشــکر دهخــدا بــا اجــرای ضوابــط مربــوط بــه
تولیــد ،نگهــداری و بســته بنــدی در راســتای
ارتقــاء کمــی و کیفــی محصــول ،موفــق بــه
کســب تندیــس و لــوح واحــد نمونــه تولیــدی در
ســال  ۹۴از معاونــت غــذا و دارو دانشــگاه علــوم
پزشــکی جنــدی شــاپور و همچنیــن موفــق بــه
دریافــت گواهینامــه عضویــت افتخــاری یــک
ســاله از انجمــن بهبــود و کیفیــت صنایــع ایــران
گردیــد.
شــرکت کشــت و صنعت نیشــکر دهخــدا از جمله
واحدهــای هفتگانــه شــرکت توســعه نیشــکر و
صنایــع جانبــی میباشــد کــه توانســت در زمینــه
تولیــد نیشــکر و شــکر رکوردهــای جهانــی را بــه
نــام خــود بــه ثبــت برســاند .ایــن شــرکت در ۲۵
کیلومتــری شــمال اهــواز واقــع شــده اســت.
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تالیف:
دکرت حسن حمدی
بــه گزارش نیشــکرنیوز بــه نقــل از روابط
عمومــی مؤسســه تحقیقــات و آمــوزش
توســعه نیشــکر و صنایــع جانبــی ،دکتــر حســن
حمــدی از پیشکســوتان زراعــت نیشــکر اســت
کــه فعــاالن ایــن حــوزه« ،گلدهــی نیشــکر
در ایــران» را مدیــون تالشهــای ایشــان
میداننــد .حمــدی دربــاره لــزوم گلدهــی
نیشــکر در ایــران گفــت :صنعــت نیشــکر ایــران
متکــی بــه واریتههــای قدیمــی اســت کــه در
مناطقــی هماننــد جنــوب امریــکا و جهــت
بهرهبــرداری در شــرایط آب و هوایــی آنهــا
اصــاح و معرفــی شــده انــد .بنابرایــن اصــاح
ارقــام جدیــد نیشــکر منطبــق بــا شــرایط آب و
هوایــی و خــاک جنــوب کشــورمان و معرفــی
آنهــا بــه کشــت و صنعتهــای نیشــکری
یــک ضــرورت اســت .در ایــن راســتا جهــت
تولیــد واریتههــای ســازگار در شــرایط آب و
هوایــی خوزســتان بــه القــاء گلدهــی در ایــن
گیــاه بــرای تولیــد بــذر نیــاز داریــم.
وی افــزود :بــا توجــه بــه اینکــه نیشــکر در
شــرایط آب و هوایــی خوزســتان بــه گل دهــی
نمـیرود طــی پژوهشهــای وســیع و طوالنــی
مــدت شــرایط الزم در گلخانــه بــرای ایــن گیاه

فراهــم شــد کــه پــس از گلدهــی و بذرگیــری
طــی مراحــل مختلــف سلکســیون مشــخص و
واریتــه ایرانــی وارد فرآینــد آزمایشــی تولیــد
شــده اســت.
کتــاب حاضــر ضــرورت تولیــد بــذر و انجــام
عملیــات اصالحــی بــرای معرفــی واریتههــای
جدیــد را در هشــت فصــل بــا عنوانهــای
(تاریخچــه و اهمیــت گلدهــی نیشــکر،
گیاهشناســی نیشــکر ،گلدهــی نیشــکر ،دوره
روشــنایی ،عوامــل موثــر بــر گلدهی،گلدهــی در
شــرایط گلخانــه در ایــران ،گلدهــی در شــرایط
طبیعــی ایــران وگلدهــی در شــرایط کنتــرل
شــده) توضیــح میدهــد.
گفتنــی اســت ایــن کتــاب کــه در زمینــه
مستندســازی مطالعــات مؤسســه تحقیقــات
و آمــوزش توســعه نیشــکر و صنایــع جانبــی
خوزســتان ارزش بــه ســزایی دارد بــه ســفارش
مؤسســه ،توســط نشــر کــردگار در  ۱۶۲صفحــه
در شــمارگان هــزار نســخه و بــا قیمــت ۱۸۰۰۰
تومــان منتشــر شــده اســت .عالقمنــدان بــرای
تهیــه ایــن کتــاب میتواننــد بــا شــماره
تلفن۰۶۱۳۳۱۳۰۷۲۹کتابخانــه مؤسســه تمــاس
بگیرنــد.
خربنامه  nعلمی  nفرهنگی
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بــه گزارش نیشــکرنیوز بــه نقــل از روابط
عمومــی مؤسســه تحقیقــات و آمــوزش
توســعه نیشــکر و صنایــع جانبــی ،مؤلــف ایــن
کتــاب نتیجــه پژوهشهــای خــود و ســایر
محققــان موسســه و همچنیــن مطالعــات ســایر
مراکــز تحقیقاتــی را کــه طــی ۵۰ســال گذشــته
کــه در حــوزه آفــات و بیماریهــای نیشــکر
انجــام شــده را در ایــن کتــاب گــرد آوری کــرده
اســت .الزم بــه ذکــر اســت مدیریــت مبــارزه با
آفــات و بیماریهــای نیشــکر از مباحــث مفیــد
و کاربــردی ایــن اثــر اســت کــه نویســنده بــه
آن توجــه شــایانی داشــته اســت.
مؤلــف پــس از شــرح مفصــل آفــات و
بیماریهــای نیشــکر در دو فصــل مجــزا،

فهرســت اســامی و اصطالحــات علمــی و
واژه نامــه ،چهــار ضمیمــه کاربــردی را نیــز
بــه کتــاب افــزوده اســت کــه از جملــه آنهــا
میتــوان بــه بررســی تطبیقــی علفهــای
هــرز میزبــان بیمــاری هــای نیشــکر بــا
علفهــای هــرز موجــود در ایــران و خوزســتان
اشــاره کــرد.
نشــر کــردگار اخیــرا ایــن کتــاب را در ۳۳۷
صفحــه در شــمارگان هــزار نســخه و بــا قیمــت
 ۲۰۰۰۰تومــان منتشــرکرده اســت .عالقمنــدان
بــرای تهیــه ایــن کتــاب مــی تواننــد بــا شــماره
تلفــن  ۰۶۱۳۳۱۳۰۷۲۹کتابخانــه مؤسســه
تحقیقــات و آمــوزش توســعه نیشــکر و صنایــع
جانبــی تمــاس بگیرنــد.
خربنامه  nعلمی  nفرهنگی
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بــه گــزارش نیشــکرنیوز بــه نقــل از
روابــط عمومــی مؤسســه تحقیقــات و
آمــوزش توســعه نیشــکر و صنایــع جانبــی،
اهمیــت موضــوع مصــرف بهینــه آب در
ســطح حــدود  ۱۰۰هــزار هکتــار اراضــی
نیشــکر خوزســتان ،نویســنده کتــاب را بــر
آن داشــته تــا پــس از بررســی طرحهــای
کاربــردی اجــرا شــده در نیشــکر ،نتایــج مهــم
و کاربــردی آنهــا را گــردآوری و تدویــن کنــد.
مطالعــه ایــن کتــاب بــه مدیــران ،کارشناســان
آبیــاری مــزارع ،دانشــجویان و همــه افــرادی

کــه در زمینــه نیشــکر و آبیــاری آن فعالیــت
دارنــد ،توصیــه میشــود .گفتنــی اســت کتــاب
ی دشــتگل،
فــوق توســط مهنــدس علــی شــین 
از محققــان فعــال مؤسســه در شــش فصــل
گــردآوری و بــه ســفارش مؤسســه تحقیقــات
و آمــوزش توســعه نیشــکر و صنایــع جانبــی
خوزســتان منتشــر شــده اســت .عالقمنــدان
بــرای تهیــه ایــن کتــاب میتواننــد بــا شــماره
تلفــن ۰۶۱۳۳۱۳۰۷۲۹کتابخانــه مؤسســه
تمــاس بگیرنــد.
خربنامه  nعلمی  nفرهنگی
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دستاوردهای استقرار استاندارد آموزشی  iso 10015برای
دستیابی به کشاورزی دقیق
ب ــه گ ــزارش نیش ــکرنیوز ،مدیرعام ــل
شـــرکت کشـــت و صنعـــت نیشـــکر
دهخ ــدا گف ــت :پ ــس از س ــپری ش ــدن ی ــک
ســـال از اســـتقرار اســـتانداردهای آمـــوزش
 ،iso 10015آمـــوزش کارکنـــان شـــرکت در
راس ــتای نهادین ــه س ــازی کش ــاورزی دقی ــق
بصـــورت منظـــم تـــر و در قالبـــی هدفمنـــد
پیگیـــری شـــده اســـت.
فریب ــرز کریم ــی زن ــد اف ــزود :در س ــال مال ــی
 ،۱۳۹۴-۹۵ســـرانه  ۶۹ســـاعت آمـــوزش
بـــرای هـــر نفـــر هدفگیـــری شـــده کـــه
تاکنـــون  ۵۱ســـاعت آن محقـــق و مابقـــی
ت ــا پای ــان ش ــهریورماه  ۹۵ب ــه مرحل ــه اج ــرا
گذاشـــته خواهـــد شـــد.
ایشـــان تاکیـــد نمودنـــد کـــه بـــا تکیـــه
بـــر برقـــراری ارتبـــاط تنگاتنـــگ بـــا
موسســـه تحقیقـــات و آمـــوزش نیشـــکر و
ایجـــاد مفاهمـــه در زمینههـــای آمـــوزش
و تحقیقـــات تـــاش شـــده اســـت ضمـــن
اســتاندارد کــردن عملیاتــی همچــون واکاری،
مبـــارزه بـــا علفهـــای هـــرز ،آبیـــاری و …
ب ــا آم ــوزش م ــداوم و در ضم ــن کار ،مه ــارت
هم ــکاران افزای ــش و فرهن ــگ انج ــام ای ــن

امـــور در ســـطح وســـیع نهادینـــه گـــردد.
مدیرعامــل کشــت و صنعــت نیشــکر دهخــدا
در پایـــان ،رمـــز اصلـــی موفقیـــت شـــرکت
دهخـــدا را اعتقـــاد راســـخ هیـــات مدیـــره و
تم ــام مدی ــران اجرائ ــی ب ــر اهمی ــت توس ــعه
همـــه جانبـــه ســـرمایههای انســـانی قلمـــداد
و تنظیـــم تقویـــم آموزشـــی بـــر پایـــه
نیازســـنجی مســـتمر شـــغلی پســـتهای
ســـازمانی و اســـتقرار ســـامانه نرمافـــزاری
را ابـــزاری کارآمـــد بـــرای ایجـــاد ســـازمانی
توس ــعه مح ــور و یادگیرن ــده دانس ــته و اظه ــار
امیـــدواری نمـــود کـــه طـــی چنـــد ســـال
آین ــده ب ــا اس ــتقرار نظ ــام حاکمی ــت ش ــرکتی
و مدیریـــت اســـتراتژیک در حوزههـــای
عملیات ــی و تکنول ــوژی اطالع ــات ،گامه ــای
مهـــم و مســـتمری را در مســـیر تبدیـــل
ش ــرکت ،ب ــه س ــازمانی یادگیرن ــده برداش ــته
خواهـــد شـــد.
کش ــت و صنع ــت نیش ــکر دهخ ــدا از جمل ــه
واحده ــای ش ــرکت توس ــعه نیش ــکر و صنای ــع
جانب ــی اس ــت ک ــه در  ۲۳کیلومت ــری ش ــمال
اه ــواز ق ــرار دارد.
خربنامه  nعلمی  nفرهنگی
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