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با اولویت دادن به تولید و اشتغال،
 اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی

 و اصل 44 قانون اساسی،

 انقالب اقتصادی 
را هدف گرفته ایم.
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صنعت خودروسازی کشور این روزها با مشکالت و موانع زیادی روبروست. 

مشکالتی که برخی از آن ها به تحریم های ظالمانه علیه صنعت خودروسازی 

کشورمان برمی گردد و دسته دیگری از مشکالت نیز ریشه در داخل کشور 

دارند. شاید بتوان قطعه سازان را در سال رونق تولید، سربازان خط مقدم 

این نبرد نابرابر اقتصادی و صنعتی دانست که از سوی دشمنان ایجاد شده 

اما  است  داده  افزایش  را  سازان  قطعه  مشکالت  گرچه  ا  تحریم ها  است. 

فعاالن این حوزه که عموما افراد متخصص و مجهز به دانش روز دنیا هستند 

را بر آن واداشته است تا با بومی سازی این صنعت گام های محکمی را 

در زمینه خودکفایی و بی نیازی از خارج بردارند. تحریم های دشمنان، 

فرصتی برای تولید کنندگان و تامین کنندگان این عرصه مهیا  کرده است تا 

بتوانند با تکیه بر توان داخلی به خودباوری برسند.

مقــدمــه
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شرکت سمتکو نیز بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری در سال رونق 

تولید، با برنامه ریزی دقیق در حوزه های مختلف تولیدی، گام های اساسی 

در زمینه خودکفایی و بومی سازی برداشته است. این شرکت با تمرکز بر 

بومی سازی قطعات توانسته است، میزان عمق داخلی سازی محصوالت 

وانت  قطعات  درصد  از 90  بیشتر  راستا  همین  در  دهد.  افزایش  را  خود 

نیسان بنزینی و 86 درصد قطعات نوع دوگانه سوز این محصول، در داخل 

کشور تولید می شود. مسئوالن این شرکت امیدوارند با اجرای برنامه های 

جامع تامین و تولید بتوانند، عالوه بر افزایش کمی و کیفی قطعات داخلی، 

قطعات وارداتی محصوالت سبک تجاری را نیز در آینده نزدیک بومی سازی 

کنند.
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سیاست های اصلی شرکت سمتکو
در سال رونق تولید )1398(

۱
افزایش تولید: میزان تولید همگن محصوالت شرکت سمتکو در شش ماهه 

نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته74 درصد افزایش 

یافته و میزان فروش محصوالت خودرویی نیز رشد بیشتر از 50 درصدی را 

نشان می دهد.

۲
داخلی سازی قطعات استراتژیک: با توجه به ظرفیت های سخت افزاری، 

نرم افزاری، دانش فنی و سرمایه های انسانی شرکت سمتکو، برخی قطعات 

حساس که عالوه بر کمبود تامین کنندگان خارج از شرکت ، تاثیر به سزایی 

در کیفیت نهایی محصوالت تولیدی شرکت نیز دارند با شناسایی و اولویت 

بندی مراحل ساخت، با کیفیتی بسیار باال و حداقل ریسک در تامین، در 

داخل شرکت تولید می شود. از جمله مهم ترین قطعات می توان به پوسته 

مستر در مجموعه مستر بوستر اشاره کرد.
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۳
افزایش عمق ساخت داخل: پیرو منویات مقام معظم رهبری، سیاستهای 

کالن کشور و در راستای تاکیدات مقام عالی وزارت، فعالیت های بسیار 

ارزشمندی در این حوزه صورت گرفته است. بر همین اساس، سمتکو به 

عنوان تنها شرکت تولیدی از استان آذربایحان شرقی است که توانسته در 

دومین میز تخصصی تعمیق ساخت داخل وزارت صمت، تفاهم نامه ای با 

شرکت سازه گستر سایپا به امضا برساند.

عالوه بر این در حال حاضر پروژه های ساخت داخل سه مجموعه تولیدی، 

از  یکی  عقب  و  جلو  کالیپرهای  و  خودروی 206  عقب  کالیپرهای  شامل 

خودروهای نظامی که در حال حاضر تقریبا به صورت 100 درصد خرید 

خارجی صورت می گیرد، در مرحله طراحی و برنامه ریزی برای ساخت 

داخل است. بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته، دو مجموعه از قطعات 

اشاره شده، قبل از پایان سال به مرحله نهایی تولید می رسند. 

۴
توسعه سبد محصول: شرکت سمتکو که از زیرمجموعه های شرکت سایپا 

است، عالوه بر تامین بخش اعظمی از مجموعه های مربوط به سیستم ترمز 

شرکت سایپا، فعالیت های جدیدی را نیز در راستای افزایش سبد محصول 

در همین مجموعه آغاز کرده است. از جمله موارد جدید برنامه ریزی شده 

در این شرکت می توان به سیلندر عقب تیبا ، کالیپر نیسان و شیر برنجی 

نیسان اشاره کرد.
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5
تولید  سالجاری  در  نیز  مشتریان  توسعه  راستای  در  مشتریان:  توسعه 

محصوالت ایران خودرویی از جمله کالیپرهای پژو 405 که در چند سال 

تولید  چرخه  به  مجددا   ، بود  شده  متوقف  شرکت  در  آن  تولید  گذشته، 

بازگشته و عالوه بر آن پروژه های تولید کالیپرهای جلو و عقب 206 و جلو 

و عقب سمند شروع شده است. قرارداد تولید کالیپر جلوی206 در مراحل 

نهایی و منتظر امضای طرفین است.

در همین راستا برای اولین بار عالوه بر شرکت های خودرو سازی سایپا و 

ایران خودرو ، با یکی از شرکت های سازنده  خودروهای نظامی زیر مجموعه 

وزارت دفاع نیز پیگیری ها و مذاکرات الزم به عمل آمده و اولین قرارداد 

ساخت کالیپرهای جلوی یکی از خودروهای نظامی با طراحی و تکنولوژی 

رسیده  طرفین  امضای  به  سواری  خودروهای  کالیپرهای  از  تر  پیشرفته 

است. نمونه اولیه این محصول مورد تایید قرار گرفته و تولید انبوه آن از 

بهمن ماه سالجاری آغاز می شود. 

 6
در  نیز  هایی  فعالیت  فوق،  اقدامات  بر  عالوه  صادرات:  سوی  به  پیش 

راستای صادرات در شرکت سمتکو در حال انجام است. نتیجه اقدامات 

 صورت گرفته در حوزه صادرات در گزارش های آتی به صورت دقیق اعالم

خواهد شد.
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 مقا یسه
تولید و ارسال  همگن
شش ماهه سال 1398
با مدت مشابه سال 1397 
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معرفی
 پروژه های اصلی
 تحقیق و توسعه
سال 1398
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  ۱     طراحی سیموالتور ها ) و شبیه سازی اجزای اصلی و کلیدی محصوالت و مکانیزم های آنها و تست مجموعه ها(
۲      گیج های الکترونیکی، بادی و  اپتیکی 

 ABS ۳    مدوالتور
  MBA(Mecnanical Brake Assist( ۴     بوستر

5     بوستر دو دیافرا گمه
6      ترمز دستی) حالت پارک( کالیپر عقب

7     پروژه کالیپرهای عقب و جلوی پژو 206 و سمند
8      دستگاه تست دینامومتری تست

پروژه های اصلی تحقیق و توسعه
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طراحی سیموالتورها ) و شبیه سازی اجزای اصلی و کلیدی محصوالت و مکانیزم های آنها(
1

اهداف:
الف(   بدست آوردن دانش فنی طراحی و انتخاب اجزای ترمز خودرو

ب(  بهینه سازی اجزای مورد استفاده در محصوالت
پ(  کاهش هزینه های ساخت و اصالح قالب ها و ابزار های تولید

ت(  کاهش هزینه های تست های عملکردی و دوام
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   گیج های الکترونیکی، بادی و  اپتیکی 
2

اهداف:
الف(   تضمین آینده برند گیج سازی سمتکو

ب(  در اختیار گرفتن بازار تقریبًا  انحصاری گیج های الکترونیکی خارجی در چند گام موثر
پ( راه اندازی خطوط تولید المانهای استاندارد گیجهای الکترونیکی، بادی و اپتیکی

in-Line ت(  تولید انواع ماشینهای اندازه گیری آزمایشگاهی و
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ABS مدوالتور
3

ABS هدف: تولید انبوه پک
الف(   ایجاد آزمایشگاه سیموالتور و جمع آوری داده 

ب(    ایجاد بخش تولید و ساخت به منظور راه اندازی خط تولید پک ABS شامل خطوط 
ماشین کاری، خطوط مونتاژ الکترونیک، واحد کنترل کیفی تولید، بخش نرم افزار

پ(    ایجاد آزمایشگاه کنترل کیفی محصول
ABS ت(   ایجاد بخش ساخت مدار الکترونیکی پک

ABS سیستم ECU ث(   اایجاد واحد طراحی نرم افزاری
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Brake Assist پروژه تولید بوستر
4

هدف:
ارتقای محصوالت تولیدی شرکت به کمک بهبود زمان پاسخ ترمزگیری مکانیزم

در شرایط اضطراری ترمزگیری
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تولید بوستر دو دیافرا  گمه
5

هدف: 
ارتقای سبد محصوالت تولیدی شرکت به کمک تولید بوسترهای با توان باالتر

برای خودروهای با وزن باال )خودروهای نیمه سنگین (
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تولید کیت کامل ترمز دستی برقی) حالت پارک( کالیپر عقب
6

هدف:
ارتقای سبد محصوالت تولیدی شرکت به کمک تولید کیت کامل حالت پارک

 به کمک ساخت کالیپر عقب برقی
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تولید کالیپر های عقب و جلوی پژو 206 و سمند
7

هدف: 
ارتقای سبد محصوالت تولیدی شرکت به کمک تولید انواع کالیپر های 

عقب و جلوی پژو 206 و سمند 
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طراحی و ساخت دستگاه تست دینامومتری ترمز
8

هدف:
ارتقای توانمندی آزمایشگاه کنترل کیفی شرکت 

و ارتقای کیفی محصوالت تولیدی شرکت به کمک بررسی های دقیق تر
و پیاده سازی استانداردهای باالتر روی محصوالت شرکت   




	100.pdf
	Jeld

