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  فارابی پیشتازفارابی پیشتاز
در تولید و فروش شکرهای ویژهدر تولید و فروش شکرهای ویژه

  

دارویی  شکر  مشتریان  تعداد  افزایش  ضمن 
تولیدی فارابی، رکورد تولید و فروش این محصول 
به میزان 5،760،976 تن و 3،992،840تن در 

بهره برداری سال 1401- 1400 شکسته شد.

پروانه ساخت شکر مایع )زرین دانه ( از سوی سازمان غذا و دارو صادر شد. 
براساس برنامه های توسعه محصوالت و ارائه نتایج مقایسه ای تولید شکر 
مایع در کشورهای صاحب صنعت نیشکر گزارش و مستندات الزم به سازمان 
غذا و دارو ارائه شد و در نهایت فارابی به عنوان تنها واحد تولیدکننده شکر 

مایع مجوز تولید این محصول را دریافت کرد.

عملیات بهره برداری تولید شکر در کارخانه تصفیه شکر 
فارابی با تولید 184011 تن  پایان یافت. در سالهای1400 و 
1401 تولید شکر در این کشت و صنعت با میزانی فراتر از 
ظرفیت اسمی کارخانه )175 هزارتن ( انجام شد. گفتنی 
از  بیشتر  درصد   105 شکر  تولید   1401 سال  در  است 

ظرفیت اسمی کارخانه بوده است. 

رکورد تولید و فروش شکر دارویی شکسته شد

شکر مایع پروانه تولید دریافت کرد

برای دومین سال متوالی 

تولید شکر سفیداز ظرفیت اسمی فراتر رفت
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بازدید غرفه توسعه نیشکر در نمایشگاه هفته دولت

اطالعیه
تخصصی  آثار  و  کتاب  ترجمه   و   چاپ  

صنعت  نیشکر

موسسه تحقیقات و آموزش نیشکر تنها دارنده 
مجوز            نشر کتابهای تخصصی حوزه نیشکر است .

جهت  میرساند،  گرامی  همکاران  اطالع  به   
یافته  و  متون  نشر  و  ترجمه  کتاب،  چاپ 
گوناگون  حوزه های  در  خود  علمی  های 
آثار  می توانند  نیشکر،  صنعت  و  کشاورزی 
گردآوری،  ترجمه،  تالیف،  قالب  در  را  خود 
نمایند. ارسال  مربوطه  مدیریت  طریق  از 

حضور  با  شهریورماه   31 لغایت   27 تاریخ  از  انبارگردانی  عملیات 

مالی شرکت کشت  امور  و همراهی همکاران  از حسابرسان  گروهی 

پس  انبار  موجودی های  کنترل  هدف  با  و  فارابی  حکیم  صنعت  و 

مقدار  بین  موجود  تفاوت های  اصالح  و  زمانی  بازه  یک  طی  از 

گرفت. صورت  کاال  کاردکس  موجودی  مقدار  و  موجودی  واقعی 

انجام عملیات انبارگردانی

شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی هم در کنار سایر شرکتهای گروه توسعه نیشکر با حضور فعال در نمایشگاه هفته دولت محصوالت 

خود را به نمایش گذاشت. 8 شهریور فرصتی بود تا نیشکری ها دور هم جمع شوند تا در غرفه ای متمرکز با حضور مدیرعامل شرکت توسعه 

نیشکر و صنایع جانبی و سایر مدیران عامل شرکتهای گروه نیشکر، میزبان بازدیدکنندگان و عالقه مندان به نیشکر و محصوالت آن باشند.

اخبار
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صنعت
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موکب های نیشکرموکب های نیشکرپذیرای زائران کربالپذیرای زائران کربال
 موکب های اربعین فرصتی برای تجدید پیمان با شهدای کربال  

آبادان  به  اهواز  جاده  مسیر  در  حسین)ع(  امام  موکب  برپایی  با  جانبی  صنایع  و  نیشکر  توسعه  شرکت 
برپایی  مجری  عنوان  به  فارسی  سلمان  صنعت  و  کشت  شرکت  بود.  اربعین  ایام  در  حسینی  زائران  پذیرای 
بودند. کربال  زائران  میزبان  خزاعی  دعبل  و  فارابی  حکیم  های  شرکت  همراهی  با  حسین)ع(  امام  موکب 

برپایی  انجام تعهدات خود نسبت به  بر  الزم به ذکر است شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان، عالوه 
موکب های شرکت توسعه نیشکر، در راستای اشاعه ی فرهنگ عاشورایی، با در اختیار قراردادن امکانات مختلف 
با موکب های شادگان و کارون نیز تعامل داشت. ایاب و ذهاب بسته های پذیرایی و ...  از جمله سرویس های 

شرکت  عامل  مدیر  شهریورماه   21 تاریخ  در 
عامل  مدیران  و  معاونین  همراه  به  توسعه 
سلمان  و  فارابی  حکیم  صنعت های  و  کشت 
فارسی از موکب امام حسین)ع( بازدید کردند. 
صنایع  و  نیشکر  توسعه  شرکت  مدیرعامل 
جاده  در  نیشکر  موکب   از  بازدید  ضمن  جانبی 
تا  خدمات رسانی  استمرار  بر  آبادان،  به  اهواز 
کرد. تأکید  کشور  به  حسینی  زائران  بازگشت 

شرکت توسعه نیشکر با برپایی سه موکب مجهز 
و  سرمایشی  سیستم  با  همراه  استراحتگاه  به 
امکاناتی نظیر نمازخانه، سرویس های بهداشتی، 
درجاده اهواز به آبادان و جاده خرمشهر در ایام 
بود. حسینی  زائران  پذیرای  اربعین  پیمایی  راه 

بازدید مدیران نیشکری از موکب های اربعین

گزارش
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به مناسبت سالگرد عملیات اجرایی کارخانه در شهریور 1379 

مزین  بزرگ  دانشمند  این  نام  با  که  فارابی  حکیم  شکر  کارخانه  اجرایی  و  زیربنایی  عملیات   1379 سال  شهریورماه 
از هفت ستاره  دیگر  تولد ستاره ای  سالگرد  دومین  و  بیست  آغاز شد.  هزارتن   100 اسمی ساالنه  ظرفیت  با  بود،  شده 
تحوالتی  با  مصائب  و  رنج ها  تلخی  است.  شده  امید  بارقه  خوزستان  تفته  و  گرم  سرزمین  در  نیشکر  آسمان  درخشان 
ایجاد  با  فارابی  شکر  کارخانه  راه اندازی  کرد.  خواهد  شیرین  را  خوزستان  و  منطقه  مردم  کام  بنیادی  چنین  این 
نصب  احداث،  عملیات  باشد.  سرزمین  این  ساکنین  همیشگی  درد  بر  مرهمی  توانسته  رفاه  و  شغلی  فرصت های 
دوران  آن  از  سال هاست  شد.  انجام  داخلی  متخصصان  و  کارآمد  نیروهای  دست  به  بهره برداری  مدیریت  تجهیزات، 
ثمر  به  نیشکر  توسعه  شکر  کارخانه  ششمین  احداث  در  عملیاتی  نیروهای  خستگی ناپذیر  و  بی وقفه  تالش  می گذرد، 
طعم دار  و  غذایی  شکر  تولید  بر  عالوه  می بالیم  خود  به  فرارسیده  کارخانه  شکوفایی  و  بلوغ  دوران  که  اکنون  نشست. 
برمیداریم گام  عزیز  ایران  خودکفایی  برای  درخاورمیانه  دارویی  شکر  تولیدکننده  تنها  عنوان  به  زرین دانه،  تجاری  نام  با 

 کارخانه شکر فارابی در گذر زمان 
گزارش ویژه
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 برگزاری دوره آموزشی
کریستالیزاسیون طبخ شکر

برای  شکر  طبخ  کریستالیزاسیون  عملیات  آموزشی  دوره 
همکاران تولید شکر کشت و صنعت حکیم فارابی و با اولویت 
آموزش نیروهای جدید توسط مهندس احسان رشیدی زاده، از 
کارشناسان با سابقه این شرکت در تاریخ 21 شهریور برگزار شد. 

 برگزاری دوره آموزشی
ایمنی و آتش نشانی تخصصی

دوره آموزشی ایمنی و آتش نشانی تخصصی ) عملیات اطفاء 
حریق ( روز چهارشنبه  30 شهریور در محل ایستگاه آتش نشانی 
توسط مهندس صفر کردزنگنه  مربی اطفاء حریق برگزار شد.

آموزش
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  درخشش کشتی گیر فارابیدرخشش کشتی گیر فارابی7

سعد عساکره در مسابقات موی تای خوزستان ضمن کسب 
مقام قهرمانی، به عنوان بازیکن فنی برتر وزن 75- انتخاب شد

 حضور تیم نیشکر فارابی
در رقابت های لیگ فوتسال نیشکر

کارکنان  از  اقبال زاده،  محمود 
تجهیزات  مدیریت  در  شاغل 
مکانیکی، که چندی پیش مجوز 
حضور در مسابقات جهانی کشتی 
پیشکسوتان در کشور بلغارستان 
را کسب کرده بود، در مسابقات 
دو 100 متر تیم پیشکسوتان استان 
قهرمانی  مقام  به  نیز  خوزستان 
رسید.   اقبال زاده در ماده دو 100متر 
با ثبت رکورد 13 ثانیه  و 91 صدم 
ثانیه بر سکوی نخست  ایستاد.

 اولین تمرین تیم فوتسال مدیران و رؤسای ادارت برگزار شد

 امین سهرابی
مربی تیم والیبال ساحلی زیر 17 سال استان خوزستان انتخاب شد

ورزش

در مسابقات در مسابقات دو و میدانیدو و میدانی  
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گاوچرانکگاوچرانک

گاوچرانک پرنده ای سودمند برای طبیعت و از راسته لک لک سانان 
که  شده  دیده  زیاد  نامگذاری:  علت  است.  حواصیلیان  خانواده  و 
گاوچرانک روی گاو یا درکنار آن بایستد و حشره های مزاحم گاو را 
شکار کند. گاهی هم بر گاو سوار می شود و از انگل های پوستی اش 
تغذیه می کند و در اصطالح گاو را می چرد. نام فارسی و انگلیسی 
این پرنده، از همین رفتارش گرفته شده است )Cattle egret( این 
پرنده همانند هم خانواده ای هایش دارای گردن نسبتا بلند برای دید 
کافی، منقار دراز برای گرفتن حشرات و پاهای بلند برای حرکت در 
حاشیه برکه ها و تاالب ها می باشد. به نسبت دیگر حواصیل ها کمتر 
کشاورزی  زمین های  و  چمنزارها  در  بیشتر  و  بوده  آب  به  وابسته 
اجتماعی تر  حواصیل ها  دیگر  نسبت  به  همچنین  می شود.  دیده 
قدم  معموال  و  سروصدا  بی  آرام،  پرندگانی  گاوچرانک ها  هستند. 

زدن را به پرواز ترجیح می دهند.

آنها  بیشتر حشرات تشکیل می دهند.   را  پرنده  این    رژیم غذایی 
عالوه بر اینکه با دامها همزیستی دارند با تغذیه از انواع حشرات 
حضور  جهت  ازین  و  می کنند  کنترل  را  کشاورزی  آفات  جمعیت 
هم  شما  شاید  است.  مفید  کشاورزی  زمین های  و  مزارع  در  آنها 
دیده  و ماشین های کشاورزی  تراکتورها  اطراف  در  را  پرندگان  این 
باشید. آنها به دنبال ماشین های کشاورزی دویده و از حشراتی که 
به واسطه شخم زدن یا سایر عملیات های کشاورزی از زمین بیرون 

می آیند تغذیه می کنند.

حیات وحش

پرندگان زیبای مزارع فارابیپرندگان زیبای مزارع فارابی
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برترین ها

هبار رزاز فرزند منصور

 ونداد مکوندی فرزند حبیب

 کسب مقام انیب قهرماین رقابهتای کاراته هشرستان

 کسب مقام انیب قهرماین رقابهتای کاراته استان

میالد دیناروندی فرزند اسکندر

کسب مقام قهرماین جام راسخون استان خوزستان

 کسب مقام انیب قهرماین رقابهتای کاراته استان

امیرعیل آلبونعیم فرزند حسن

فاطیما صیدایل فرزند جعفر

کسب مقام قهرماین رقابهتای کاراته استان خوزستان

کسب مقام سوم رقابهتای تکواندو استان خوزستان

نگار فاطمی نژاد فرزند حمیدرضا

فرزندان افتخارآفرین کارکنانفرزندان افتخارآفرین کارکنان

کسب رتبه چهارم مسابقات رسارسی درهسایی از قرآن

امین فردوس پناه فرزند عبدالکاظم
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