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بیست و یکمین مراسم گرامیداشت روز ملی صنعت 
و معدن امسال در شرایطی برگزار شد که شاخص های 
صنعتی روند رو به رش��د خود را ادام��ه داده و حال و 
 ه��وای صنعت،معدن و تجارت کش��ور ه��ر روز بهتر 

می شود.
  ب��ه گزارش ش��اتا، پ��س از گذش��ت نزدیک به 
۴ ده��ه از پی��روزی انق��اب اس��امی صنعت،معدن و 
تجارت کش��ور روزهای پر فراز و نش��یبی را س��پری 
کرده و این روزها بسیاری از تاطم ها و مشکات این 
حوزه ها به مدد همت دولتمردان ایران اسامی و متولیان 
بخش دولتی و خصوص��ی صنعت،معدن و تجارت رو 
به پایان اس��ت.هرچند گزارش های آم��اری متعددی 
در آس��تانه انتخابات دوره دوازدهم ریاس��ت جمهوری 
از وضعی��ت صنعت، مع��دن و تجارت ب��ه عنوان یکی 
ازمهم ترین بخش های اقتصاد کشور منتشر شد، اما مرور 
دوباره عملکرد دولت یازدهم در آستانه مراسم روز ملی 
صنعت و مع��دن این حقیقت را بار دیگر تبیین می کند 
ک��ه دولت تدبیر و امید اقتصاد و بخش خصوصی فعال 
در ای��ن حوزه را از لبه پرتگاهی که می رفت صنعت و 
معدن این مرز و بوم را نابود کند، نجات داده است.سال 
۹۵ برای صنعت،معدن و تجارت کشور با وجود همه کم 
و کاستی ها سال خوبی بود. سالی که توانست نور امید 
را در قلب تولیدکنندگان زنده کرده و افق های تازه ای 
پیش روی آنان بگشاید.رشد ۱۱.۵ درصدی پروانه های 
بهره برداری ایجادی و توسعه ای در سال ۹۵ نسبت به 
سال قبل نشان می دهد میزان سرمایه گذاری در کشور 
در ح��وزه صنعت و معدن افزایش داش��ته و در حقیقت 
س��رمایه گذاران شرایط کش��ور را برای ورود به حوزه 
تولید و اشتغال مناس��ب ارزیابی کرده اند.آمارها نشان 
می دهد در س��ال ۹۵ حدود ۲۹۵ هزار میلیارد ریال در 
بخش پروانه های بهره برداری در کشور سرمایه گذاری 
شده که در مقایسه با سال ۹۴ بیش از ۶۳ درصد بیشتر 
شده است.این افزایش سرمایه گذاری ارمغانی مهم چون 
افزایش اشتغال برای کشور به همراه داشته و نزدیک به 

۹۰ هزار نفر در صنعت کش��ور مشغول به کار شدند که 
افزایش حدود ۱۵ درصدی نس��بت به اشتغال سال قبل 
در حوزه پروانه های بهره برداری داشته است.همچنین 
نگاهی منصفانه به بخش معدن نشان می دهد این حوزه 
ارزشمند کشور هم با تعهد و پشتکار معدنکاران ایرانی با 
وجود همه دشواری ها شرایط خوبی را سپری کرده است.

افزای��ش حدود ۸ درصدی ص��دور پروانه بهره برداری 
 معادن و راه اندازی ۸۵۴ معدن جدید در کش��ور نشان 
می دهد، با وجود اینکه ش��غل معدن سخت ترین شغل 
جهان ش��ناخته می شود اما هنوز هم ایرانیان توانمندی 
هس��تند که از ظرفیت های خوب و مهم کش��ور به نفع 
اقتصاد و مردم استفاده می کنند.بررسی های کارشناسی 
دفترآم��ار و فراوری داده ه��ای وزارت صنعت،معدن و 
تجارت نشان می دهد در سال ۹۵ با وجود آنکه هزینه 
راه اندازی یک کارخانه در کش��ور ح��دود ۴۷ درصد 
افزایش یافته و از ۳.۵ میلیارد تومان به حدود ۵ میلیارد 
تومان رس��یده اما تاش س��رمایه گذاران برای ایجاد و 
توس��عه کارخانه ها کاهش نیافته و هر روز فعالیت یک 

یا چند کارخانه جدید در کش��ور کلید خورده است.از 
سوی دیگر بررسی طرح های صنعتی در دست اجرا در 
کش��ور نشان می دهد، در سال گذشته بیش از ۶۱هزار 
طرح صنعتی در کش��ور در حال س��اخت است که اگر 
سرمایه گذاری ۶۸۰۰میلیارد ریالی پیش شده برای این 
طرح ها محقق شده و راه اندازی شوند به تدریج بیش از 
یک میلیون و ۹۰۰هزار شغل جدید در سال های آینده 
در کش��ور ایجاد خواهد ش��د. به همین منظور وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در تاش اس��ت تا طرح های 
نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی باالی ۶۰ درصد را به بهره 
برداری برس��اند تا بخش��ی از این هدف بزرگ در سال 
جاری محقق شود.فاصله میان روز ملی صنعت و معدن 
سال قبل تا امسال در بخش سرمایه گذاری خارجی هم 
برای کشورمان مملو از خبرهای امید بخش بوده است.

پس از برجام و باز شدن درهای تجارت جهانی به روی 
ایران که دس��تاورد ب��زرگ دولت دکتر روحانی در حل 
بحران اقتصادی سال های قبل است کشورهای متعددی 
با ایران وارد معامله شدند و چرخ های اقتصادی کشور 

با شتاب بیشتری در مقایسه با سال های گذشته در حال 
حرکت است.این روزها کارخانه داران و سرمایه گذاران 
 متعددی از کش��ورهای آلمان،عراق،ترکیه،افغانس��تان،
مالزی،هلند،اوکراین،آذربایجان، چین،فرانسه،امارات، ای
اسپانیا،گرجس��تان،  تالیا،کانادا،کویت،اتریش،انگلیس، 

فناند،روسیه،پاکستان و هندوستان در کشورمان مجوز 
راه ان��دازی کارخان��ه های صنعتی ،معدن��ی و تجاری 
دریافت کرده اند و قرار است با رقمی بیش از ۵ میلیارد 
دالر که در س��ال ۹۵ در هیات سرمایه گذاری وزارت 
صنعت،معدن و تجارت مصوب شده، این کارخانه ها در 
کش��ور راه اندازی شوند که خود نقش موثری در رونق 

تولید کشور و افزایش اشتغال خواهد داشت.
حال تولید بد نیست

فع��االن صنعت��ی و معدن��ی و مدی��ران وزارت 
صنعت،معدن و تجارت در حالی شنبه ۱۷ تیر روز ملی 
ح��وزه کاری خود را گرامی می دارن��د که حال و روز 
تولید در یک س��الی که گذش��ت چندان بد نبوده است.

تولید کش��ور پس از بحران ه��ای بزرگی که در دولت 
محم��ود احمدی نژاد طی کرد روند رو به رش��د خود 
را آغاز کرد و س��ال گذشته غیر از چند کاال در حوزه 
صنعت ساختمان س��ایر محصوالت شاهد رشد تولید 
بوده و هستند.نگاهی به آمار منتشر شده از تولید سال 
۹۵ و مقایس��ه آن با سال ۹۴ نش��ان می دهد خودرو 
و ماش��ین آالت مختلف کشاورزی و صنعتی در صدر 
فهرس��ت کاالهایی هس��تند که با افزایش تولید همراه 
بوده ان��د. این کااله��ا از خودروی س��واری گرفته تا 
کمباین و تراکتور و خودروهای سنگین از ۲۳تا ۸۱.۵ 

درصد افزایش تولید داشته اند.
لوازم خانگ��ی هم وضعیت مطلوبی را در س��ال 
۹۵ س��پری کرده اند و انواع محصوالت مورد استفاده 
خانواده های ایرانی در کشور رشد تولیدی از ۷ درصد 
برای انواع تلویزیون تا ۷۵ درصد برای انواع ماش��ین 
لباسشویی داشته اند.رقمی که نشان می دهد برخاف 
ادع��ای برخی ک��ه از رکود و بی رمقی بازار در س��ال 

گذشته دم می زنند تولید کشور در یکسال اخیر حال و 
روز خوب و مطلوبی داشته است.

در بخ��ش معدن هم با وجود اینکه میزان رش��د 
تولید چندان چشمگیر نبوده، اما می توان گفت غیر از 
چند محصول معدنی که آن هم با صنعت ساختمان در 
ارتباط بوده سایر محصوالت معدنی از یک تا ۹ درصد 
رش��د تولید را در کارنامه خود ثبت کرده اند.کاالهای 
منتخب شیمیایی و پتروشیمی نیز در سالی که گذشت 
از ی��ک  تا ۵۶ درصد رش��د تولید داش��تند تا کارنامه 
دولت یازدهم در س��ال ۹۵ درخش��ان تر از سال های 

گذشته ثبت شود.
تجارت در روز صنعت

هر چند گرامیداش��ت فعالیت های حوزه تجارت 
در روزی با عنوان روز ملی صادرات انجام می ش��ود، 
اما بد نیس��ت ک��ه در روز ملی صنع��ت و معدن حوزه 
تج��ارت نیز مورد بررس��ی قرار گیرد.تجارت کش��ور 
 ک��ه برخی مدعی اند در کش��ور چندان ب��ه آن توجهی 
نمی ش��ود این روزها ش��رایط متعادلی دارد.نگاهی به 
آمارهای منتشر شده دولتی نشان می دهد واردات کشور 
در س��ال ۹۵ با وجود افزایش ۵ درصدی از نظر ارزش 
که آن هم ب��ه دلیل افزایش قیمت کااله��ا بوده از نظر 
وزنی ۴ درصد کاهش یافته و در مقابل صادرات س��ال 
۹۵ ش��اهد افزایش حدود ۳۹ درصدی  از نظر وزنی و 
۳.۵۴ درصدی از نظر ارزشی بوده است.در این بین وزن 
تجارت کش��ور در حوزه ص��ادرات و در گروه صنعت 
۲۶.۵ درص��د ، در بخش مع��دن ۵۸.۴ درصد افزایش 
یافته است که نشان می دهد حوزه تجارت ایران اسامی 
برای مسووالن وزارت صنعت،معدن و تجارت بیش از 
پیش اهمیت داش��ته و در س��ال های گذش��ته هر روز 
برگ زرینی بر کارنامه تجاری کشور افزوده شده است.

ارزش تجارت کشور در بخش صادرات نیز حکایت از 
رش��د دارد.ارزش صادارت گروه صنعت ۵.۴ درصد و 
گروه معدن حدود ۵۰ درصد بیشتر شده که حکایت از 
افزایش درآمدهای صادراتی ایران در این بخش هاست.

رویش جوانه های امید در تولید و اشتغال

ISQI کیا سراتو آپشنال ، با کیفیت ترین خودروی ایرانی در گزارش
س��راتو خودرویی پرطرفدار اس��ت که مدتی به صورت وارداتی در دسترس عموم قرار 
گرفت و پس از ورود نسل جدید آن به بازار ایران، سایپا طی توافق و قراردادی با کیا ، تولید 
آن را آغاز کرد. در حال حاضر سراتو آپشنال سایپا تنها خودرو کمتر از 100 میلیون تومان غیر 

چینی است که با امکانات و مشخصات فنی قابل قبول عرضه می شود.
    خودرو کیاسراتو محصول گروه خودروسازی سایپا، در جدیدترین گزارش ارزشیابی 
کیفی خودروهای داخلی در اس��فند ماه س��ال 95 از سوی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد 
ایران )ISQI(، دارای چهار ستاره کیفیت شد. در مقایسه با بهمن ماه  95 تنها تغییر کیفی در 

خودروهای مورد ارزیابی از سوی ISQI در حوزه سواری مربوط به خودرو کیا سراتو گروه 
سایپا است که با افزایش یک ستاره کیفی نسبت به سال قبل در اسفند ماه 4 ستاره شده است. با 
کسب این موفقیت در رده قیمت 75 تا 100 میلیون تومان خودرو کیاسراتو در جایگاه اول در 
این رنج قیمتی قرار گرفته است.  همچین در خرداد ماه سال جاری نیز، طبق گزارش ISQI گروه 
سایپا کیفیت کیا سراتو را در بحث دقت مونتاژ باالتر برده و توانسته دوباره با چهار ستاره کیفی 
به عنوان با کیفیت ترین خودرو این رده شناخته شود. بر اساس آخرین تغییرات اعمال شده در 
خودرو کیاسراتو از سوی گروه خودروسازی سایپا، این محصول با ویژگی هایی جدید شامل: 

سانروف ، سیستم قفل و سوئیچ هوشمند یا همان Smart Key ، سیستم تعویض دنده از پشت 
فرمان، مولتی مدیا و رهیاب ماهواره ای )GPS(، سنسور و دوربین دنده عقب ، صندلی چرم و 
پشت آمپر جدید، به بازار عرضه شده است. تمامی این آپشن ها با کیفیت بسیار مطلوب و مطابق 
با استانداردها و الزامات طراحی، تولید می شوند و بر اساس فرآیندهای شرکت کیاموتورز کره 
بر روی خودروی تولیدی سایپا قرار می گیرند. تجهیز کردن بیشتر سراتو پس از نظرسنجی های 
مختلف انجام شده از مشتریان صورت پذیرفته است، که در آن از دید جامعه مصرفی وجود چنین 

امکاناتی الزم و مهم دانسته شد.

2  سراتو  آپشنال
رخی  از  امکانات کیا

معرفی  ب

   کیاسراتو آپشنال، تمام خواسته هاي مشتري را برآورده مي کند و با تجهیزات ایمني و امكانات رفاهي استاندارد با هندلینگ عالي، لذت رانندگي را به ارمغان آورده است 

 :)Smart Key( سیستم سوئیچ هوشمند و استارت دکمه ای  
برای احساس آرامش بیشتر و امنیت باالتر در نسخه های سراتو 
س��ایپا آپشنال، قابلیت روش��ن کردن خودرو با استارت دکمه ای و 
سوئیچ هوش��مند به خودرو اضافه شده است. در این سیستم، راننده 
برای قفل یا باز کردن درب ها، نیازی به فشار دادن دکمه روی کنترل 
از راه دور ن��دارد. در واقع زمانی که کلید، همراه یا در جیب راننده 
اس��ت، توسط گیرنده های حس��اس خودرو شناسایی می شود. حال 
وقتی که راننده، دس��تگیره درب را می گیرد یا دکمه صندوق عقب 
خودرو را فشار می دهد، قفل ها به صورت اتوماتیک باز می شوند. 

راننده باید کلید را به همراه خود داشته باشد؛ زیرا شناسایی کلید 
توسط گیرنده های خودرو ضروری است. هنگام ترک 
خودرو، راننده می تواند با فش��ار دادن یک دکمه، با 
لمس دس��تگیره درب خودرو، و یا فقط با دور شدن 
از خ��ودرو، درب های خودرو را به طور اتوماتیک 

قفل کند.

1

  سانروف: 
سانروف جزو امکاناتی است که در نسخه های 
دنده ای و اتوماتیک کیاس��راتو آپشنال وجود دارد. 
 این س��انروف ه��ا به ص��ورت دو حالت��ه برقی باز 
می شوند و استاندارد های روز دنیا را دارا هستند. 

3

4

  تودوزی چرم: 
کیاس��راتو آپش��نال به عنوان یک خودرو 
خانوادگ��ی و ب��ه روز، در کن��ا تمامی امکانات 
کارب��ردی، به تودوزی چرم نیز مجهز ش��ده که 
زیبایی خوبی را به کابین این خودرو می بخشد، 
کیفی��ت خوب مواد به کار رفت��ه در داخل اتاق، 

از ویژگی های سراتو سایپا محسوب می شود.

  پشت آمپر جدید: 
این خودرو از نظر امکانات رفاهی به روز 
ش��ده و تا حدی طراحی داخل��ی آن تغییر کرده 
 و ب��ا صفحه پش��ت آمپر جدید به ب��ازار عرضه 
می شود. این صفحه طیف رنگی متفاوتی دارد و 
حس رانندگی بهتری را به راننده منتقل می کند.

5

  دنده پشت فرمان: 
پیش��رانه قوی 156 اس��ب بخار موتور دو 
لیتری س��راتو در کنار گیربکس ش��ش س��رعته 
اتوماتیک، قدرت خوبی را به این س��دان جذاب 
خانوادگی می دهد. این بار در نس��خه آپشسنال 
دنده پشت فرمان هم به خودرو اضافه شده که به 
مراتب هیجان رانندگی با سراتو را بیشتر می کند.

6

  نمایشگر کارآمد: 
شرکت سایپا برای سراتوهای آپشنال مانیتور 
مخصوص قرار داده که هماهنگی خوبی با شرایط 
ای��ران دارد و قابلیت مس��یریابی و GPS در آن 
تعبیه ش��ده اس��ت. دوربین سنس��ور پارک عقب 
هم جزو امکاناتی اس��ت که تا ح��د زیادی با این 

نمایشگر هماهنگی خوبی دارد.


