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مقدمه 

، با نوساااا  و ایشابی بی روبه قیمت م  موا ه کنیمروز که به قیمت خودروهای داخلی نگاهی می های اخیر هردر ماه

شت خودروها درشوبم. وقتی دالبل م  را  وبا میمی ، هکف کارخانه به دلیل کمبود مواد اولی شوبم به مواردی چو ، انبا

 . شودبیا  می نواقص قطعات خودرو در کارخانه و نوسا  و ایشابی قیمت ارز و ...

که  استمنچه که در ابن میا  همواره مورد انتقاد کارشناسا  بوده است، وابستگی به قطعه سازی به خارج از کشور بوده 

 های برای شکستن انحصار واردات قطعات خودرو بوده است. تامین ابن قطعات بکی از برنامه

سال شرکت در ابن میا   ست که  شریتهتربن کروز به عنوا  بکی از بشرگ صنابع تولیدیها ساز کشو پی ور با تربن قطعه 

ابن شرکت با همت ار را بشکند و به بازار خودرو سروسامانی بدهد. ار انحصبدوهشار قطعه توانسته  3بومی سازی بیی از 

های اخیر بسیاری از قطعات استراتژبک قطعه توانسته در سال متخصصا  و مهندسا  داخلی و با استفاده از دانی بنیا 

سااازی از  مله تولید یرما  برقی، ابربو و ... را بومی سااازی کرده و با تولید انبوه م  در شاارابم تحربم هالمانه ممربکا 

ت الم نیقطعات خودرو، ماش یساز یمهندسا  کروز عالوه بر بومعلیه ابرا ، کشور را در ابن راستا بی نیاز از خارج کند. 

 مجموعه حاصل شده است. نبکامل در ا بیسازند و خودکفایم شیرا ن دیدر روند تول ازیمورد ن

 مقایبا  هبا تو ه به ابنکه در سال  هی تولید ابن شرکت توانسته به تولید ابربو و انبوه سازی م  دست بابد، در مصاحب

در صاانعت داخل قطعه  ،ابن قطعه؛ به بررساای نحوه تولید رتباطات و روابم عمومی شاارکت کروزا مدبرمجتبی نظری، 

 . پرداختیمسازی 

 کروز در یک نگاهشرکت قطعه سازی 

بعنی همشما  با  نو تحمیلی و اوج یشاااارهای ) 1361کروز از بدو پیدابی خود در ساااال صااانابع تولیدی شااارکت 

هشار نفر به صورت غیر مستقیم  60 به صورت مستقیم و پرسنل 12000تا حال حاضر که بیی از  (المللی علیه کشوربین

سازی  * ستگی قطعه  ست، واب سان بوده ا شنا شور بوده صنعت خودرو آنچه که همواره مورد انتقاد کار ست ابه خارج از ک

 های برای شکستن انحصار واردات قطعات خودرو بوده است.که تامین این قطعات یکی از برنامه

هزار  3از  شیب یساز یقطعه ساز کشور با بوم نتری شرفتهیو پ نیتراز بزرگ یکیکروز به عنوان  یدیتول عیشرکت صنا *

 .بدهد یقطعه توانسته انحصار را بشکند و به بازار خودرو سروسامان

شته واردات ربگیا قطعه * شرکت کروز پس از  یدر گذ سرما یها شیانجام آزما ،یقاتیسال کار تحق 5بود و   هیمتعدد و 

  آن شده است. دیموفق به تول یرانیمهندسان ا یبر دانش و توانمند هیبدون کمک از خارج و با تک ر،یچشمگ یگذار

ستراتژ نیا* سانیمتفاوت  یسخت افزار که در خودروها یعالوه بر طراح کیقطعه ا ستلزم اجرا ک ست، م ه مرحله ب یا

ست و پس از ط یهزار خط نینرم افزار چند کیمرحله  ست با ت یا ست، در گام نخ  ربگیعدد کنترلر ا 500 راژیمراحل ت

 برسد.انبوه  دیبه تولدر سال جهش تولید توانسته در روز 

ساز* ساخت داخل قطعه و رونق تول یشرکت قطعه  سعه  س یمل دیکروز با حذف واردات، تو سته ب شکال یاریتوان ت و از م

شتغال، حذف واردات با هدف کاهش ارزبر ستا یموانع از جمله ا سعه و رونق تول یدر را از  یرگیداخل و با بهره دیتو

 .را فراهم سازد انیدانش بن
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میلیو  دالری را به همراه 50قطعه مورد نیاز صانعت خودرو را بومی ساازی کند و صاریه  وبی  3000توانساته بیی از 

: تامین از استکه عبارت استراتژی مشخصی را به عنوا  مبنای کار خود در نظر داشته ابن شرکت توانسته  .داشته باشد

ستفاده از یرصت شور، همگام با ا صنابع ک ستم های با کیفیت و مطمئن  هت بر مورده کرد  نیازهای  سی ای هقطعات و 

 .تربن شرکت تولید کننده قطعات خودرو کشوربه عنوا  بشرگ نفوذ به بازارهای صادراتی خار ی برایمو ود 

شرکت کروز قابل تو ه ضور پررنو زنا  در  ست  ح صد 70 که طوری به ا  زنا  ،نفری هشار12 شرکت ابن شاغال  در

ستند ست نفر هشار 3 میشا  ابن از که ه ستند خانوار سرپر شده از که ه به طور معمول در . اندطرف کمیته امداد معریی 

لف کاری بساایار مورد تو ه اساات از ابن رو در اغنظر و هربفها دقتها و بخیسااازی و اغلف یعالیتهای قطعهشاارکت

 .شودهای با دقت باال استفاده میکشورهای اروپابی نیش از زنا  برای یعالیت

 در شرکت ابن است،  نفر پرسنل مغاز کرده 4در خیابا  پیروزی تهرا  و تنها با  1360کروز یعالیت خود را ابتدا در سال 

 قطعات سازیداخلی هدف با ،70 سال از و پرداخت مخابراتی هایسیستم قطعات ساخت به هاتحربم شروع با و 66 سال

سترش پیدا کرد و اکنو  شر ابن در خودرو قطعات تولید روند کرد، اقدام خودرو قطعات ساخت به پیکا  خودروی کت گ

شرکت به حدود  سنل ابن  شاهد یعالیت 12تعداد پر شرکت  3هشار نفر ایشابی پیدا کرده و  سابت بشرگ تولیدی در ابن 

 خودروی هشار 68 از بیی سازیتجاری و 91 سال در 206 پژو سازیداخلی  اقدامات مهم ابن مجموعههستیم. از  مله 

 .است خودروابرا  ناقص

سال  شته  1361شرکت کروز از بدو پیدابی خود در  شخصی را به عنوا  مبنای کار خود در نظر دا ستراتژی م تاکنو ، ا

های باکیفیت و مطمئن  هت برمورده کرد  نیازهای صنابع و سیستم : تامین قطعات. ابن استراتژی بدبن قرار استاست

تربن شاارکت های مو ود  هت نفوذ به بازارهای صااادراتی خار ی به عنوا  بشرگکشااور، همگام با اسااتفاده از یرصاات

ناشی و واردات قطعات  یخار  یشرکا یعدم همکار لیسازا  به دلدر قدم اول قطعه. تولیدکننده قطعات خودروی کشور

 یسازیدر صنعت خودرو را داخل تیسخت یعال مبشرا نببه یکر چاره ایتادند و تنها راه گذر از اهای بین المللی از تحربم

صنا «تکیها»قطعات  شرکت  ستند،  ن با تکیهاقطعات  یسازیدر امر داخل شتازیبه عنوا  پ شیکروز ن یدیتول عبدان

 دست مورده است.به یریچشمگ جبنتا نهیزم نبکرده و در ا لبیرصت تبد کببه خود  یرا برا هامبتحر

طعات کننده ق دیتول هایشرکت نبتررو به گسترش خود با بشرگ یو ین یشرکت به واسطه ارتباطات تجار نبا نیهمچن

 یارزش ایشوده برا جادبمحصاااوالت نومورانه خود را  هت ا ن،بنو هایموریخودرو در  ها ، توانساااته با اساااتفاده از ین

 .عرضه کند متیق نبخود با بهتر ا بمشتر

 :قطعه سازی کروزتاریخچه شرکت 



 

   4 
 

 

(1361)افتتاح کارخانه 

( 1362)تولید کلید و سوئیچ لوازم خانگی 

(1369)تولید کانکتورها و سوئیچ های مخابراتی 

(1371)تولید انواع سوئیچ های خودرو : ورود به صنعت خودرو

(1374)تولید انواع بی سیم 

(1375)تولید قطعات تزئینی 

(1378)تولید نشانگرها 

(1379)صادرات دسته بی سیم به اروپا 

(1383)تولید قطعات قوای محرکه 

1384)انتقال کلیه خطوط دسته بیسیم به این کارخانه : 2راه اندازی کارخانه 

(1386)تولید قطعات تعلیق و ترمز 

( 1388)تولید قطعات کنترل بدنه و حفاظت 

( 1390)تولید داشبورد، سپر، ایربگ و چراغ:3راه اندازی کارخانه 

(1391)تولید رادیو ضبط 

( 1392)تولید قطعات سیستم تهویه 

(1393)تولید کویل 

(1394)ماشینکاری بلوک سیلندر 

(1395)تولید کاتالیست اگزوز 

(1396)تولید فرمان برقی 
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 در سال جهش تولید بزرگترین و پیشرفته ترین قطعه ساز کشور

اط با شرکای ها و قطع ارتبشرکت صنابع تولیدی کروز به عنوا  بشرگتربن و پیشریته تربن قطعه ساز کشور با شروع تحربم

. ندکتجاری اقدام به تولید داخل ابربو خودروهای سواری کرد تا کشور را از وابستگی برای تامین ابن قطعه هابتک مبرا 

های الزم انجام شد و سرانجام در سالی که با در ابتدا نمونه اولیه تولید و به  هت اهمیت باالی م  در بحث ابمنی تست

 مشبن شده است به تولید انبوه رسید. "ولید هی ت"عنوا  

 (1399) جهش تولیددر سال   (ACUتولید رایانه کیسه هوا )

و مدول کیسه هوا تشکیل شده که در گذشته همه منها وارداتی بودند  (ACU)ابربو از دو قسمت اصلی رابانه کیسه هوا 

و شرکت کروز پس از پنج سال کار تحقیقاتی، انجام مزمابی های متعدد و سرمابه گذاری چشمگیر، بدو  کمک از خارج 

وه بر طراحی سخت م  شده است. ابن قطعه استراتژبک عال و با تکیه بر دانی و توانمندی مهندسا  ابرانی مویق به تولید

ایشار که در خودروهای متفاوت بکسا  است، مستلشم ا رای مرحله به مرحله بک نرم ایشار چندبن هشار خطی است و پس 

عدد کنترلر ابربو در روز به تولید انبوه رسید و تیراژ تولیدی م  در حال  500از طی مراحل تست، در گام نخست با تیراژ 

 ایشابی است.

 هوا و کاربرد آن رایانه کیسه 

کند. ابربو محسوب می شود که یرما  انفجار و باز شد  ابربو را صادر می یرما  دهنده: مغش (ACU)رابانه کیسه هوا 

ای برخوردار است، چرا که بابد تشخیص دهد در برخورد در ابربو بسیار مهم است و از حساسیت وبژه ACUوهیفه 

بک برد الکترونیکی است و پردازنده شتاب منفی را در  ACUربو صادر شود. خودرو با چه مانعی یرما  باز شد  اب

 کند. زمانی که خودرو با خودروبیشتاب سنج چگونگی تغییر در سرعت خودرو را پیگیری میدهد. تصادیات تشخیص می

 ربا   بک مدار سپس. اندازدمی راه به را مدار سنج شتاب کند، اصابت –با دبوار و با با ه تلفن با هر چیش دبگری  -دبگر

نوعی است که حتی در توسترها هم به کار ریته است، با ابن  هما  از الما  ابن. یرستدمی کنندهگرم الما  به الکتربکی

منفجر  های  امد سدبم مزبدشود و قرصگرم شد  الما  باعث ابجاد احتراق می .شودتر داغ میتفاوت که بسیار سربع

شده در ستو  یرما  با باشد که کیسه خالی هوای  اسازیل ابن انفجار حجم باالبی از گاز نیتروژ  میشوند. حاصمی

 . دهدثانیه رخ میمیلی 30تا  20کند. تمامی ابن اتفاقات در مدت داشبورد و با هر  ای دبگر ماشین را با سرعت پر می

 رایانه کیسه هوا در راستای داخلی سازی کشور

ایشار کالیبره شده در ابن برد است که بر اساس هر خودرو م باشد و مهم نردر همه خودروها بکسا  می ACUپلتفرم برد 

را با تیبا از محصوالت خانواده سابپا مغاز کرد و موازی با م  پروژه سمند از خانواده  ACUباشد. کروز تولید متفاوت می

زم های الو پلتفرم تولید و نرم ایشار منحصر به منها هم تهیه و تستابرا  خودرو را پیی برد. برای ابن دو خودر تمحصوال

  رسد.هم انجام شده که به زودی پس از عقد قرارداد با خودروسازا  به تولید انبوه می

در حال حاضر نرم ایشار همه محصوالت ابرا  خودرو و سابپا نوشته شده و یقم تست م  بر روی خودروها مانده است که 

 رسد.ای بسیار نشدبک به تولید انبوه میبرنامه زما  بندی شده انجام و در مبندهطی بک 

بخی پلتفرم و کالیبراسیو  تشکیل شده که پلتفرم م  مشتمل بر الگوربتم تشخیص  2ابربو از  توا  گفت کهمی در اصل

تصادف و همچنین تشخیص سناربوهابی است که نبابد با تصادف اشتباه گریته شود و یرما  باز شد  ابربو صادر شود. 

 ر کالیبراسیو  مربوط به خانواده خودروهایشود. کروز در حال حاضبخی کالیبراسیو  نیش متناسف با نوع خودرو تنظیم می
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سواری ابرا  خودرو و سابپا را مماده سازی کرده و تا پابا  سال  اری کالیبراسیو  نرم ایشار برای همه خودروهای داخلی 

شود. کروز تامین کننده اصلی ابربو مورد نیاز خودروسازا  کشور است و ابربو های خودروهای داخلی مانند انجام می

 ... را تولید می کند. ، وانت مربسا ، کارا و207، 206، پارس، 405، ساندرو، سمند، 90تیبا، سابنا، ال

 اقدامات شرکت در راستای رونق و جهش تولید 

شته ب نبا سال گذ و  پابسا دیبه خطوط تول و یلیم15 خودرو،را با دیقطعه به خطوط تول و یلیم 22از  ییشرکت در 

سع تیفیکرد تا در کنار ریع تعهدات، با حفظ ک قبگروه بهمن تشر دیبه خطوط تول و یلیم کب بر  یباال در قطعات خود، 

 نیدر تام تبمحدود جادبو ا هامبکروز با شااروع تحر یدیتول عبصاانا تبه بازار کرد. شاارک ترتیفیباک یعرضااه خودرو

س یموثر یهاقطعات، گام شته و هنوز ا یسازیداخل یبپو ریدر م ست. اادامه یحرکت  هاد نببردا سبف  نبدار ا صل  ا

 به خارج از کشور شد.  یوابستگ شا یو م یخودرو، کاهی ارزبر شریتهیاز قطعات پ یاریبس یسازیداخل

سته ب نبا صدها قطعه از قطعات موردن ییشرکت تاکنو  توان شته از خارج  دیخطوط تول ازیاز  سازا  که در گذ خودرو

مثال در سال گذشته  توانست  یکند. برا یسازیشرکت بوم نببا عمق ساخت داخل و دانی مهندسا  ا شد،یم نیتام

شبورد و کل یقطعات یراوان سا کبیکو یهایرودر هیاز  مله  مجموعه دا  یدارا ی لوممپرها هیکل سا ،بمر ACU نا،بو 

SBR ک،بیکو ربوبمجموعه قطعات ا پا،بو سااا خودرورا بدک لس ا یهاوپخیبو رادECU خانواده  یبرا دبنساال  د

سوئ207محصوالت دنا و  ستاندارد  یهابانک چی،  سا یگانه برا85ا محصوالت  یسازیبوم رهیو... را به زنج پابمحصوالت 

 شرکت اضایه کند. نبا

پروژه تک نود  یو را طخودر را بمحصااوالت ا کیشاابکه برق و الکترون متیکروز در سااال گذشااته توانساات عملکرد و ق

س ییرما  برق دیتول نیکند و همچن یسازنهیبه شبکه الکترون میدناپالس، مجموعه قطعات دسته  سال را  یانبسا کیو 

 یمریچراغ، قطعات پل نه،بم ل،بکو م،یمانند دسته س یقطعات یسازیعمق داخل یببا ایشا یبنگاه اقتصاد نبا توسعه دهد.

 بیم  به خودکفا یهاسااهیدر دوخت ک ربو،با ACU یسااازیو عالوه بر بوم ایتبدساات  یمطلوب اریبساا جبو .... به نتا

  .دیرس

پژو  لیاز قب بیدر خودروها یبنگاه اقتصاد نبکشور است و قطعات ا یصنعت خودروساز یازهاین یاصل کنندهنیتام کروز

از  ییشرکت در سال گذشته ب نب. اردیگیینو و... مورد استفاده قرار مدانو نا،بکاپرا، سا انس،یبرل با،ی، رانا، ت206، 405

گروه  دیبه خطوط تول و یلیم کبو  پابساااا دیبه خطوط تول و یلیم15 خودرو،را با دیقطعه به خطوط تول و یلیم 22

سع تیفیکرد تا در کنار ریع تعهدات، با حفظ ک قببهمن تشر ضه خودرو یباال در قطعات خود،  به بازار  رتتیفیباک یبرعر

 کند.

 رایانه کیسه هوا  خط تولید

اندازی و تولید انبوه قطعا از ابن قطعه در روز را دارد که به محض راه 2000ابربو قابلیت تولید  ACUخم تولید 

 شود.اشتغالشابی قابل تو هی برای ابن حجم از تولید می

ابربو پس از پنج سال کار تحقیقاتی، انجام مزمابی های متعدد و سرمابه گذاری چشمگیر و بدو  کمک از  ACUتولید 

خارج و با تکیه بر دانی و توانمندی مهندسا  ابرانی انجام شد. بومی سازی ابن محصول مهندسی معکوس نبوده و همگام 

ت. در ابن بین کروز که برای پیشریت صنعت به ارتباط با با دانی روز دنیا و نیاز خودروسازا  از ابتدا طراحی شده اس
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دانشگاه و نخبگا  اعتقاد وبژه دارد در ابن خصوص پروژه هابی با دانشگاه های تهرا ، امیرکبیر و شربف پیی برده و در 

 تولید داخل ابن قطعه همکاری الزم را داشته است.

یکی برد الکتروندرصدباالبی از سازی شده و ه صورت صددرصدی بومیتولید ابن قطعه که از همه مهمتر نرم ایشار م  است ب

 هایبرد که مختص کمپانیتولید داخل است. برخی از قطعات مورد نیاز ابن برد از استانداردهای خاصی بهره می ،م  هم

 شود.میکشور ابن قطعات و مواد اولیه وارد  ودست شماری مانند بوش در دنیا است 

 شرکت کروز در سال جهش تولید های برنامه

الی است که ذهن هر ؤابن س ؟!در دستور کار خود دارد یابرنامه دبقطعات  د دیتول یبرا ی ارشرکت کروز در سال ابم

عمق  یبایشا ،یداخل ACUانبوه  دیمغاز تولال بابد بیا  داشت که ؤکند. برای پاسخ به ابن سمخاطبی را به خود  لف می

از  مله  توا یگازسوز و ... را م یخودروها ECUو راننده، قطعات ترمش،  نیسرنش ربوبا یهاسهیدر ک بیخودکفا

 .دانست دیولشرکت در سال  هی ت یهابرنامه

بانک، ست کامل  چی لوممپر، سوئ لیو برق خودرو از قب کی، قطعات شبکه الکترون ECU م،یتوسعه محصول دسته س

 ینابسا ن،یشاه یبرا یرما ، قطعات ترمش و ... لکیو غرب ربوبمجموعه قطعات ا ،ینی لو و عقف، قطعات تشئ یهاچراغ

طور عمده مماده قرار دارد که به یدر دستور کار  شرکت در سال  ار خودرورا بپالس(  اسال )مثل رانا یو خودروها 99

 انبوه هستند. دیتول

 مشکالت خودروسازان در زمان تحریم

ها بوده است. در بین قطعاتی خودروسازا  در دورا  تحربم، همین خودروهای ناقص در کف کارخانهبکی از مشکالت اصلی 

خورد و حاال ابن امیدواری هست که ابن چالی کمتر به که خودروسازا  کمبود داشتند، نام کیسه هوا نیش به چشم می

زمانی ادامه خواهد داشت و تا م  وقت، چالی ها علیه خودروسازی ابرا  تا چه چشم مبد. به هر حال مشخص نیست تحربم

تامین قطعاتی مانند کیسه هوا هم کم و بیی است؛ بنابرابن داخلی سازی کیسه هوا به کمرنو شد  ابن مسئله می 

 . انجامد

 بومی سازی قطعات ایربگ با استفاده از دانش بنیان 

های متفاوت سیستم ابربو با دانشگاه های شربف، امیرکبیر و تهرا  واحد تحقیق و توسعه کروز برای بومی سازی بخی

همکاری داشته که عالوه بر پیشبرد پروژه، نخبگا  دانشگاه های مذکور با گذراند  مموزش های مورد نیاز  ذب کروز 

 شدند. 

کشور از هرییت های صنعتی در واقع بک همکاری دو سر برد میا  کروز و  امعه دانشگاهی صورت گریته که شرکت

نخبگا  و دانشگاهیا  بهره می برند. در واقع کروز توانسته در عرصه بومی سازی کیسه هوا، شعار ارتباط صنعت و دانشگاه 

همچنین با بومی سازی قطعات متفاوت ابربو و ایشابی هرییت تولید، نیروی انسانی  .را تا حدی و به نوبه خود عملی کند

 محصول نیش ایشابی پیدا کرده است. مستقر در خطوط تولیدی ابن

گروه کروز  یشبکه با دوراند دبدیخود م یروییرا پ یکشور اتفاقات خاص یصنعت خودروساز ها،مباز تحر یبا اعمال برخ

را مغاز کرد و تا به امروز  ECUنسل از  نیاول دیتول 92شد، بلکه کروز از سال  اثریب کنندگا مبتنها اعمال هالمانه تحرنه

 کند. یسازینسل متفاوت از م  را صددرصد بوم 5 ،یلشرکت داخ نیتوانسته به عنوا  نخست
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 قبشرت دیقطعه به خطوط تول هاو یلیشده بود، م ینامگذار دیکه سال رونق تول یشرکت مویق شد در سال نباهمچنین 

 سا ،بمر  ACU نا،بو سا کبیکو یهایرودر هیاز  مله  مجموعه داشبورد و کل یکروز در سال گذشته قطعات یراوان کند.

 کرد. یسازیو... را بوم پابو سا خودرورا بلس ادک یهاوپخیبو راد SBR یدارا ی لو ممپرها هیکل

 کالم آخر 

سازی کروز با  ساخت داخل قطعه حذف وارداتشرکت قطعه  سعه  شکالت و  یمل دیو رونق تول، تو سیاری از م سته ب توان

گیری از دانی با بهرهو موانع از  مله اشتغال، حذف واردات با هدف کاهی ارزبری در راستای توسعه و رونق تولید داخل 

  یراهم سازد.بنیا  را 

سشابی تاثیر ب تواندلذا تو ه به صنعت قطعه سازی به دلیل نقی م  در تولید ناخالص داخلی و ابجاد ارزش ایشوده باال می

سازی کروز هم به دلیل تامین برخی قطعات تولید شرکت قطعه  شد. در ابن میا   شته با شور دا داخل  هت  برای هر ک

ه تربن شرکت تولیدکنندای به عنوا  بشرگنفوذ به بازارهای منطقهو تالش در  هت برمورده کرد  نیازهای صنابع کشور 

 قطعات خودرو کشور محسوب شود. 

د قتصاد مقاومتی و رونق تولیهای اساسی ابن شرکت در راستای اها و گامبا تو ه به پیشریترسد که رو به نظر می از ابن

لذا تو ه و حمابت بیی از پیی . برداردصنعت قطعه سازی کشور  های اساسی در راستایتواند گامداخل، ابن شرکت می

 رونق و رشد و توسعه روزبه تواند عنوا  صنعتی پوبا و مهم میدولت و مسئوال  دولتی به صنعت قطعه سازی کشور به 

 . ابن صنعت کمک شابانی کندایشو  

  

 


