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بومیسازی قطعات صنعتی صنایع نیشکر
از سوی محققان کشور

بــه گــزارش نیشــکرنیوز بــه نقــل از
ایســنا ،امیررضــا بنــدری مجــری طــرح
تولیــد قطعــات صنعتــی از دســتاوردهای
تحقیقاتــی خــود نــام بــرد و گفــت :بــر ایــن
اســاس توانســتیم بخــش قابــل توجهــی از
قطعــات و تجهیــزات آســیابهای صنعتــی
ماننــد تیغههــا و پوشــتههای غلطــک مــورد
اســتفاده در صنایــع نیشــکر و نیــز قطعــات
صنعتــی چــون انــواع چــرخدندههــا ،حلزونــی
پمپهــا و انــواع پرههــا و پمپهــای چدنــی
و اســتیل را تولیــد کنیــم.
وی طراحــی و ســاخت متههــا و تیغچههــای
رســوبزدایی را از دیگــر تولیــدات فناورانــه
نــام بــرد و اظهــار کــرد :ایــن تیغههــا کــه در
صنعــت قنــد و نیشــکر کاربــرد فــراوان دارنــد،
بــا حرکــت دورانــی درون تیوپهــای تغلیــظ
شــربت ،رســوبات آهکــی و معدنــی را پــاک
کــرده و بدنههــای تبخیرکننــده را آمــادۀ
بهرهبــرداری میکننــد.
بنــدری رفــع چالــش واردات ایــن تجهیــزات
و جلوگیــری از خــروج ارز را از مزایــای

تولیــد داخلــی ایــن محصــوالت دانســت و
خاطرنشــان کــرد :بــا توجــه بــه تعرفههــای
گمرکــی و مشــکالت ناشــی از تحریمهــای
اقتصــادی ،واردات ایــن قطعــات بــا مشــکالت
زیــادی همــراه اســت از ایــن رو تولیــد ایــن
قطعــات در داخــل کشــور از نظــر اقتصــادی
مقــرون بــه صرفــه اســت و از ســوی دیگــر بــا
وجــود چندیــن کارخانــۀ نیشــکر و چغندرقنــد
در کشــور ،تولیــد صنعتــی ایــن قطعــات توجی ه
اقتصــادی دارد.
مجــری طــرح ،طراحــی و ســاخت چــرخ
دندههــای صنعتــی و تعمیــر و ســاخت
قطعــات ســبک و ســنگین صنعــت قنــد در
کنــار تولیــد دســتگاههای رســوب زدایــی را
از دیگــر توانمندیهــای ایــن تیــم تحقیقاتــی
برشــمرد و افــزود :مــا عــاوه بــر طراحــی
قطعــات صنعتــی کارخانجــات ،مطالعاتــی را
بــرای دســت یافتــن بــه فنــاوری ســاخت
شــیلنگهای انتقــال نیــرو در دســتور کار
داریــم.
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افزایش  ۳برابری تولید شکر
در رشکت توسعه نیشکر
طی چند سال گذشته

بهگزارش
نیشــکرنیوز مدیــر عامــل
شــرکت توســعه نیشــکر و صنایــع جانبــی
گفــت :شــرکت توســعه نیشــکر و صنایــع
جانبــی در ســال زراعــی  95-96پیشبینــی
میشــود بــا توجــه بــه اقدامــات انجــام شــده
بیــش از  600هــزار تــن شــکر تولیــد کنــد
کــه ایــن میــزان شــکر از برداشــت حــدود 6
میلیــون تــن نیشــکر تولیــد خواهــد شــد کــه
رکــورد جدیــدی در برداشــت نیشــکر و تولیــد
شــکر مــی باشــد کــه تولیــد ایــن میــزان
شــکر و نیشــکر نشــان از افزایــش ســه و نیــم
برابــری تولیــد شــکر طــی ســالهای اخیــر
اســت.
نســیم صادقــی افــزود :مجموعــه شــرکت
توســعه نیشــکر مجموعــه ای اســت که ســطح
انتظــارات از آن باالســت و مــا بایــد بکوشــیم
در حــد توانمــان بــه انتظــارات منطقــی و
معقــول پاســخ دهیــم و بــه نظــر میرســد مــا
بــه آن خــود بــاوری کــه بایــد داشــته باشــیم
رســیدهایم امــا پتانســیل و ظرفیــت تولیــدی
مــا بیــش از ایــن میــزان تولیــد اســت .مــا از
متوســط  ۵۸تــن نیشــکر در هکتــار بــه تولیــد
حــدود  ۱۰۰تــن در هکتــار میرســیم کــه
خیلــی امیدوارکننــده اســت امــا هنــوز وســط

راه
هســتیم .تحــول در
توســعه نیشــکر فوقالعــاده بــود امــا کافــی
نیســت و مــا بایــد مســیر رو بــه رشــد خــود را
بــا ســرعت بیشــتری پیــش ببریــم.
مدیــر عامــل شــرکت توســعه نیشــکر و صنایع
جانبــی بــا بیــان اینکــه توســعه و اســتقالل
کشــور بــا کار عــادی امــکان نــدارد و هیــچ
کشــوری پیشــرفت نکــرده مگــر بــا همتــی
عالــی و کاری جهــادی در ایــن مســیر پیــش
رفتــه باشــد گفــت :بحــث اقتصــاد مقاومتــی
کــه رهبــر معظــم انقــاب بیــان کردنــد در
شــرکت توســعه نیشــکر در حــال انجــام اســت
و ضریــب خوداتکایــی در صنعــت نیشــکر
بســیار باالســت.
صادقــی اظهــار کــرد :مــا از تولیــد  ۱۵۷هــزار
تــن شــکر در چنــد ســال گذشــته رســیدیم بــه
تولیــد  ۶۰۰هــزار تــن شــکر و مــا بــا اطمینــان
مــی گوییــم کــه توســعه نیشــکر مصــداق بارز
اقتصــاد مقاومتــی مقــام معظــم رهبــری اســت
چــرا کــه مــا در شــرایط تحریــم بــا تمــام توان
و تــاش کار کردیــم و عــاوه بــر اینکــه تولید
خــود را افزایــش دادیــم بــه اشــتغال پایــداری
هــم رســیدیم.
وی افــزود :مــا در ســال گذشــته بــرای تنظیــم
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بــازار شــکر  ۱۰۵هــزار تــن شــکر وارد کردیــم
و  ۴۰هــزار تــن هــم از شــرکت هــای دیگــر،
شــکر خریــداری کردیــم کــه هــدف مــا ایــن
اســت کــه در ســالهای آینــده تولیــد و تجــارت
شــکر در توســعه نیشــکر بــه یــک میلیــون
تــن شــکر برســد و مــا بتوانیــم در مجمــوع
 ۵۰درصــد شــکر مــورد نیــاز کشــور را تامیــن
کنیــم.
مدیرعامــل توســعه نیشــکر بیــان کــرد :مــا
بــرای ایجــاد اشــتغال بایــد زمینــه هــای
الزم را فراهــم کنیــم و عــاوه بــر فعالیــت
تولیــد نیشــکر و
شــکر کارهــای
غیــر نیشــکری
بیشــتری را در
اراضــی آیشــی
و در پتانســیل
هــای موجــود
خــود انجــام
دهیــم و از تمامــی
و
ظرفیتهــا
امکانــات شــرکت بــرای تولیــد و اشــتغال
اســتفاده کنیــم.
وی اظهــار کــرد :در زمینــه کارهــای
تحقیقاتــی در شــرکت توســعه نیشــکر مــا
دو درصــد از فــروش خــود را بــرای انجــام
کارهــای تحقیقاتــی گذاشــتیم ،لــذا مــا در
انجــام کارهــای تحقیقاتــی هیــچ مشــکلی
نداریــم و در حــال حاضــر هــم بیــش از ۷۰
طــرح تحقیقاتــی کالن در حــال انجــام داریــم.
صادقــی بــه پــروژه هــای در دســت اجــرا در
ایــن شــرکت از جملــه؛ راه انــدازی کارخانــه
شــکر قهــوه ای کــه در مرحلــه نصــب
تجهیــزات اســت ،بهــره بــرداری رســمی از
خــط تولیــد شــکر دارویــی و… اشــاره کــرد و

گفــت :راه انــدازی کارخانــه کاغذســازی هــم
کــه در اوایــل بــا همــکاری چینــی هــا شــروع
شــده بــود در حــال حاضــر بــا همــکاری
اروپائیــان در حــال انجــام آخریــن مراحــل
قــرارداد مــی باشــد و امیدواریــم امســال
عملیــات اجرایــی آن را آغــاز کنیــم و همچنین
یکــی از پــروژه هــای در دســت اجــرای مــا
ســالن چنــد منظــوره ورزشــی توســعه نیشــکر
و همچنیــن ســاخت مدرســه روســتایی بــود
بــود کــه ایــن ســالن و مدرســه روســتایی
بــا رعایــت اســتانداردهای جهانــی در هفتــه
دولــت بــه بهــره
بــرداری رســیدند.
مدیرعامل
شــرکت توســعه
نیشــکر همچنیــن
خصــوص
در
سیاستهای
ایــن
کلــی
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،
پایــش پزشــکی روســتائیان حاشــیه طــرح هــا،
تــاش بیشــتر جهــت رعایــت اســتانداردهای
زیســت محیطــی ،همــکاری بــا شــرکت هــای
دانــش بنیــان و در نهایــت ایجــاد اشــتغال
بیشــتر و رســیدن بــه یــک تولیــد و توســعه
پایــدار از اهــم برنامــه هــای ماســت.
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به گــزارش نیشــکرنیوز،
فریبــرز کریمــی زنــد
روز دوشــنبه در گفــت
و گــو بــا خبرنــگاران
ایــن
اظهارکــرد:
شــرکت  ۱۰هــزار
هکتــار ســطح زیــر
کشــت نیشــکر دارد کــه
در ســال زراعــی جــاری
 ۹هــزار هکتــار زیــر
کشــت رفتــه و پیــش
بینــی مــی شــود از ایــن ســطح ۹۴۰ ،هــزار تــن
نیشــکر برداشــت شــود.
وی بــا بیــان اینکــه ظرفیــت اســمی کارخانــه
تولیــد شــکر ایــن شــرکت  ۱۰۰هــزار تن اســت
افــزود :پیــش بینــی مــی شــود در ســال زراعــی
جــاری ایــن شــرکت بــه ظرفیــت کامــل اســمی
خــود دســت یابــد.
وی ادامــه داد :در ســال زراعــی گذشــته ۱۶۵
هــزار تــن شــکر در کارخانــه ایــن شــرکت
تصفیــه شــد کــه  ۱۰۰هــزار تــن از ایــن حجــم
از کشــت و صنعــت دهخــدا بــوده و بقیــه آن از
کشــت و صنعــت هــای دیگــر و بخشــی از آن
نیــز از طریــق واردات بــود.
کریمــی زنــد ادامــه داد :برداشــت نیشــکر تــا
 ۱۵فروردیــن  ۹۶بــه پایــان خواهــد رســید و
روزانــه حــدود  ۱۰هــزار تــن نیشــکر از ســطح
زیــر کشــت برداشــت خواهــد شــد.
مدیرعامــل شــرکت کشــت و صنعــت نیشــکر
دهخــدا افــزود :از تفالــه هــای برداشــت نیشــکر
ســه محصــول شــکر ،مــاس و بــاگاس تولیــد
مــی شــود کــه از محصــول بــاگاس ۲۴۲
فــراورده فرعــی همچــون چــوب ســازی  ،الــکل
و در واحدهــای تولیــد انــرژی اســتفاده مــی
شــود.

آغاز بزرگرتین عملیات متمرکز
کشاورزی ایران

وی ،ادامــه داد :یــک شــرکت خصوصــی
بــا ســرمایه ای بالــغ بــر  ۷۶میلیــون دالر در
خوزســتان در آینــده ای نزدیــک کارخانــه تولیــد
ذغــال اکتیــو را در کنــار صنایــع جانبــی کشــت
و صنعــت نیشــکر دهخــدا راه انــدازی خواهــد
کــرد.
وی بــا بیــان اینکــه بــا راه انــدازی ایــن کارخانه
ســالیانه حــدود  ۴۰هــزار تــن ذغــال اکتیــو در
ایــن کارخانــه تولیــد مــی شــود ادامــه داد :بــا راه
انــدازی ایــن کارخانــه حــدود یــک هــزار نیروی
انســانی جــذب و اشــتغال زایــی خواهــد داشــت.
مدیرعامــل شــرکت کشــت و صنعــت نیشــکر
دهخــدا بــا بیــان اینکــه توانایــی تولیــد داخلــی
شــکر کمتــر از مصــرف کشــور اســت گفــت:
تمــام صنایــع تولیــدی نیشــکر در کشــور حــدود
یــک میلیــون و  ۶۰۰هــزار تــن شــکر تولیــد
مــی کننــد و مصــرف داخلــی شــکر حــدود ۲
میلیــون و  ۱۰۰هــزار تــن اســت کــه بــا ایــن
حجــم تولیــد بــرای تعــادل بــازار نیــاز بــه حدود
 ۵۰۰هــزار تــن واردات داریــم.
شــرکت کشــت و صنعــت نیشــکر دهخــدا از
واحدهــای هفتگانــه شــرکت توســعه نیشــکر و
صنایــع جانبــی اســت کــه بــا  ۲هــزار و ۱۸۳
نفــر نیــرو ،در  ۲۵کیلومتــری شــمال اهــواز قــرار
دارد.
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مدیرعامل رشکت بازرگانی توسعه نیشکر:

کاهش قیمت شکر/امکان تامین نیاز مرصفکنندگان از بورس کاال

مدیرعامــل شــرکت بازرگانــی توســعه
نیشــکر گفــت :باتوجــه بــه فصل برداشــت
چغنــدر ،افزایــش تولیــد شــکر و شــروع فصــل
ســرما ،بــازار شــکر بــه کلــی متعــادل شــده و بــا
افزایــش عرضــه شــکر در بــورس کاال ،مصــرف
کننــدگان بــه راحتــی مــی تواننــد نیازهــای خــود
را از بــورس تامیــن کننــد.
بــه گــزارش نیشــکرنیوز ،علیرضــا حمیــدی در
گفتوگــو بــا ایســنا ،در خصــوص وضعیــت بــازار
و قیمــت شــکر بیــان کــرد :بــه لحــاظ ذخایــر
اســتراتژیک و شــروع فصــل تولیــد ،کمبــودی در
کشــور وجــود نــدارد و بــا پایــان یافتــن فصــل
گــرم ســال و کاهــش تولید نوشــیدنی و بســتنی،
تقاضــا کاهــش یافتــه و قیمــت هــا نیــز بــه
میــزان محسوســی افــت را تجربــه کــرده انــد.
وی گفــت :البتــه ناگفتــه نمانــد بــا توجــه بــه این
کــه در مــاه محــرم قــرار داریــم ایــن کاهــش
قیمــت و تقاضــا بــه مقــدار قابــل مالحظــه
ای کنتــرل شــده اســت امــا بــه طــور معمــول
همیشــه در فصــل ســرد ســال تقاضــا نســبت بــه
تابســتان کاهــش مــی یابــد.
حمیــدی در رابطــه بــا عرضــه شــکر در بــورس
کاالی ایــران گفــت :شــکر ماننــد هــر کاالی
دیگــری تابــع قانــون عرضــه و تقاضاســت؛ امــا
برخــی کاالهــا در شــرایط فصلــی دچــار تغییــر
مــی شــوند کــه شــکر نیــز از ایــن قاعــده
مســتثنی نیســت.
بــه گفتــه وی ،شــرایط بــورس کاال بــرای
معاملــه محصــوالت مختلــف از جملــه شــکر

بهتــر از بــازار آزاد اســت؛ بــه طوریکــه در بــورس
شــفافیت قیمتــی وجــود دارد و بایــد پــس از
عرضــه محصــوالت ،تقاضاهــای موجــود در بازار
را بــه ســمت بــورس هدایــت کــرد تــا همــه چیز
در رونــد معامــات مشــخص شــود.
مدیرعامــل شــرکت بازرگانــی توســعه نیشــکر
معتقــد اســت بــا توجــه بــه تعــادل عرضــه و
تقاضــای شــکر در بــورس ،در حــال حاضــر
عــاوه بــر شــکر وارداتــی ،شــکر تولیــد داخلــی
هــم وارد بــازار مــی شــود و پیــش بینــی مــی
شــود قیمــت ایــن محصــول در بــازار بازهــم
کاهــش پیــداکنــد.
مدیرعامــل شــرکت بازرگانــی توســعه نیشــکر بــا
تاکیــد بــر اینکــه عواملی همچــون وجود واســطه
گرهــا قیمــت شــکر را در مــاه هــای اخیــر تحــت
تاثیــر قــرار داد ،اظهــار کــرد :در زمــان کاهــش
قیمــت واســطه گــران بــا ســودجویی ،اقــدام بــه
خریــد شــکر خــام مــی کننــد و بــا عــدم عرضــه
آن در بــازار موجــب کمبــود ایــن محصــول در
بــازار مــی شــوند و بعــد از ایــن کــه بــازار بــا
کمبــود شــکر مواجــه شــد بــا قیمــت هــای غیــر
منطقــی بــه عرضــه شــکر در بــازار مــی پردازنــد
کــه ایــن اتفــاق هــا بــا عرضــه پــر حجــم شــکر
در بــورس کاال و آشــنایی تمــام فعــاالن بــازار بــا
رونــد معامــات بــورس بــه کلــی حــذف خواهــد
شــد و تولیدکننــدگان و مصــرف کننــدگان مــی
تواننــد بــه خوبــی از ظرفیــت هــای بــورس بــه
منظــور تامیــن نیــاز و تعــادل بــازار اســتفاده
کننــد.
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برگزاری اولین کارگاه فعالیت های غیرنیشکری در کشت و صنعت
نیشکر امام خمینی(ره)
مدیر فعالیتهای اقتصادی غیرنیشکری شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی در اولین کارگاه
فعالیتهای غیرنیشکری شرکت کشت و صنعت نیشکر امام خمینی(ره)اعالم نمود :هدف اصلی از
برگزاری این نوع کارگاهها بررسی و ارتقاء کیفیت فعالیتهای غیرنیشکری است.

بـــه گـــزارش نیشـــکرنیوز ،جعفـــر
ف ــاح پ ــور ب ــا بی ــان اینک ــه از جمل ــه
اه ــداف م ــا ب ــرای برگ ــزاری کارگاه فعالی ــت
ه ــای غیرنیش ــکری هماهنگ ــی در عملی ــات
واحدهـــا و بیـــان نقـــاط قـــوت و ضعـــف
پروژههـــا و اســـتفاده از تجربیـــات یکدیگـــر
و ارزیابـــی عملیـــات انجـــام شـــده و تجزیـــه
و تحلیـــل و هدفمنـــد نمـــودن آنهـــا بـــه
صـــورت جـــدی مـــورد توجـــه قـــرار گیرنـــد.
وی ب ــا تاکی ــد ب ــر اینک ــه ،آم ــوزش و برنام ــه
ری ــزی م ــی توان ــد اس ــتعداد و توانمندیه ــای
موج ــود غی ــر نیش ــکری کش ــت و صنعته ــا
را ش ــکوفا نمای ــد و الزم ــه آن ایج ــاد بس ــتر
مناســـب بـــرای فعالیتهـــا میباشـــد کـــه
البت ــه ط ــرح توجیه ــی فن ــی -اقتص ــادی آن
از اهمیـــت زیـــادی برخـــوردار اســـت و لـــذا
ارزیابـــی کارشناســـی فعالیـــت هـــا را امـــری
ضـــروری و جـــدی دانســـتند کـــه مدیریـــت
کالن ش ــرکت توس ــعه نیش ــکر نی ــز پش ــتیبان
چنی ــن فعالیتهای ــی خواه ــد ب ــود.
ایشـــان اظهـــار کـــرد :کلیـــه فعالیـــت هـــای

غی ــر نیش ــکری نبای ــد مزاحم ــت ی ــا منافات ــی
ب ــا عملی ــات نیش ــکری ایج ــاد نمای ــد.
در ادامـــه دکتـــر بوعـــذار بعنـــوان ســـخنران
و مدع ــو در خص ــوص کارآفرین ــی و اهمی ــت
اشـــتغالزایی در فعالیـــت غیـــر نیشـــکری
گف ــت :س ــه ش ــاخصه اصل ــی یعن ــی مطالع ــه
بـــازار ،مطالعـــه فنـــی و مطالعـــه مالـــی
اصـــول مهـــم در رابطـــه بـــا فعالیـــت هـــای
اقتصـــادی غیـــر نیشـــکری هســـتند کـــه
بایـــد بـــه آنهـــا توجـــه داشـــت.
وی اســـاس کارآفرینـــی و اشـــتغال زایـــی
را ” ارزش آفرینـــی” یـــا ” ثـــروت آفرینـــی
” تعریـــف نمـــود و افزونـــد :توجـــه ویـــژه
بـــه موضـــوع آمـــوزش در تمـــام ســـطوح و
همچنیـــن ارزیابـــی طرحهـــای ویـــژه غیـــر
نیشـــکری بـــا پشـــتوانه فنـــی و اقتصـــادی،
قب ــل از ش ــروع پ ــروژه ،از ضروری ــات اس ــت
کـــه بایـــد مـــورد توجـــه قـــرار گیرنـــد.
همچنیـــن دکتـــر جافریـــان مشـــاور دفتـــر
مدیریـــت فعالیـــت هـــای اقتصـــادی غیـــر
نیشـــکری اظهـــار نمودنـــد :بازدیدهـــای
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گروهـــی باعـــث میشـــود ” گـــروه کاری”
بـــه ” کارگروهـــی ” منســـجم تبدیـــل شـــده
و رونـــد بســـیار مطلوبـــی بـــرای توســـعه
فعالیتهـــای غیـــر نیشـــکری همســـو بـــا
سیاســـتهای کالن توســـعه نیشـــکر بوجـــود
آورد.
وی اظهـــار کـــرد :آمـــوزش نیـــروی انســـانی
در واقـــع بزرگتریـــن ســـرمایه یـــک شـــرکت
میباشـــد و توســـعه برگـــزاری کالسهـــای

تخصصـــی و آموزشـــی در ســـطح مدیـــران
محتـــرم عامـــل و معاونیـــن محتـــرم
کشـــاورزی کشـــت و صنعتهـــا گامـــی
مه ــم در هوی ــت بخش ــیدن ب ــه فعالیته ــای
غیـــر نیشـــکری خواهـــد بـــود.
دکتـــر جافریـــان پیشـــنهاد نمودنـــد
کـــه ،ســـاخت ســـیلو بـــرای جمـــعآوری
سرشـــاخههای نیشـــکر موضوعـــی نـــو و
ارزشـــمند اســـت کـــه میتوانـــد منجـــر
بـــه تولیـــد یـــک خـــوراک
دام مطلـــوب و مانـــدگار
در تامیـــن نیـــاز غذایـــی
دامهـــا و کاهـــش
هزینههـــای تولیـــدی و
حمــل و نقــل علوفــه بســیار
موث ــر باش ــد .البت ــه ایش ــان
تاکی ــد نمودن ــد ب ــرای ای ــن
امـــر میبایســـت کار
کارشناس ــی ص ــورت گی ــرد.

خربنامه  nعلمی  nفرهنگی
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