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لبخـند به طبیعت، لبخـند به زندگی

ماژول یکی از برندهای پرآوازه و باســابقه در صنعت تولید پروفیل یو.پی.وی.سی 
در ایران اســت. مدیران ماژول از ابتدا ســاختار مجموعه خود را بر پایه اســتفاده از 
فناوری های روز جهان بنیان نهاده و همواره به دنبال تولید دانش در این زمینه بودند 
تا از این رهگذر نه فقط به تولید پروفیل مشــغول باشند، بلکه در زمینه ارتقای دانش 

و فناوری های نوین در میهن عزیزمان نیز گام های بلندی بردارند.
امروز همه این تالش ها به بار نشسته و ماژول به عنوان یکی از معدود تولیدکنندگان 
صنعت یو.پی.وی.سی به شمار می رود که توانسته است نام خود را در معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری به عنوان شرکتی دانش بنیان به ثبت رساند. بدون تردید این 
مهم، دســتاورد بزرگی محسوب می شود و از این نظر ماژول را باید یکی از افتخارات 

صنعت یو.پی.وی.سی کشورمان محسوب کرد. 
موفقیت هــای پی درپی ماژول ما را بر آن داشــت تا برای آگاهــی از کم و کیف 
فعالیت های این مجموعه بازدیدی داشــته باشیم از ساختمان اداری و کارخانه عظیم 
ماژول. روزهای پایانی بهمن ماه 1396، گروه خبری پنجره ایرانیان از مجموعه بزرگ 
ماژول دیدن کرد و ضمن بازدید از بخش ها متنوع این مجموعه با مدیران سختکوش 

آن به گفتگو نشست.
پروفیل یو.پی.وی.ســی ماژول در سال 1389 به تولید انبوه رسید. این کارخانه  در 
زمینی به وســعت 20 هزار مترمربع واقع است که 12هزار مترمربع آن به سالن های 
سرپوشــیده اختصاص داده شده و دستگاه های اکسترودر آن در 9 خط در حال تولید 

پروفیل یو.پی.وی.سی هســتند. البته دو خط از این مجموعه دارای قالب های دوبل 
بــوده که قادر به تولید همزمان دو شــاخه پروفیل هســتند و از این نظر، عمال این 
کارخانه در 11 خط مشــغول تولید اســت. همچنین ظرفیت تولید این مجموعه 10 
هزار تن در ســال است و حدود 80 نفر در بخش های اداری و تولیدی آن مشغول به 

کار هستند.
گــروه خبری پنجره ایرانیان در ابتدا پای صحبت های مدیرعامل باســابقه، پرتوان 
و بنام ماژول نشســت. علی نظری جویباری نامی اســت که نه تنها در صنعت تولید 
پروفیل یو.پی.وی.ســی کشورمان شناخته شــده است بلکه در حوزه ورزش و به طور 
خاص فوتبال، شــهره عام و خاص اســت. همگان روزگار خوش باشــگاه محبوب 
اســتقالل تهران را در دوره مدیریت وی و نام ماژول را بــر پیراهن آبی و پرافتخار 
بازیکنان این تیم به یاد داشــته و برخالف امروز خاطرات خوشــی را از استقالل آن 
روزگار و تحت مدیریت ایشان در ذهن دارند. علی نظری جویباری با مدیریتی توانمند 
در این حوزه قابلیت  های خود را در اداره مجموعه های بزرگ به خوبی نشان داده است. 
البته ایشان در گفتگو با گروه خبری با فروتنی و البته شجاعت هر چه تمام تر اشارات 
اندکی به زحمات فراوان خود در این حوزه ها داشتند و بیشتر تالش کردند تا درد دل 
تولیدکنندگان را از این رســانه منعکس کنند. دردهایــی که بدون تردید در دل اکثر 

فعاالن حوزه تولید کشورمان موج می زند.
پــس از آن برای آگاهی از چند و چــون فعالیت هایی که در کارخانه ماژول جریان 

بازدید اختصاصی پنجره ایرانیان از مـاژول

 تنها مجموعه تولیدی دانش بنیان در حوزه پروفیل یو.پی.وی.سی کشور



دارد به ســراغ دو تــن از مدیران زحمتکش ماژول رفتیم: مهندس محمود رشــوند، 
مدیر کارخانه و محســن باقرتابار مدیر تولید. طی این گفتگو با فرایند تولید ماژول و 

سیستم های نوینی که در فرایند تولید به کار گرفته شده اند آشنا شدیم. 
اما پرسشی را که از ابتدا در ذهن ما و البته بسیاری از خوانندگان پنجره ایرانیان بود 
با مهندس هادی غالمی، مدیر تحقیق و توسعه در میان گذاشتیم: ماژول چگونه نام 
خود را در میان شرکت های دانش بنیان به ثبت رسانیده و اساسا منظور از دانش بنیان 
چیســت؟ و البته از این بحث وارد موضوع نانوتکنولوژی شدیم و افتخار دیگری که 
ماژول برای صنعت یو.پی.وی.ســی به ارمغان آورده است. ماژول امروز شاید تنها یا 
یکی از معدود تولیدکنندگان پروفیل یو.پی.وی.ســی در کشــورمان باشد که به طور 
رســمی و تحت نظر و با گواهینامه های ستاد ویژه توسعه فناوري نانو از این فناوری 
روز جهانی در تولید محصوالت خود استفاده می کند. ماژول با استفاده از این فناوری 
تا به امروز تحولی شگرف در این صنعت به ارمغان آورده و با تداوم فعالیت های علمی 
و تحقیقاتی، طرح های بســیاری را در دســت اجرا دارد که ثمرات آن محصوالتی با 

کیفیاتی جادویی خواهند بود.
بخش پایانی گفتگوهای ما با مهندس آرمین نظری، مدیرفروش و علیرضا اشتری، 
مســئول خدمات پس از فروش اختصاص داشــت. در این گفتگو از ســبد محصولی 
ماژول و خدمات پس از فروش این شــرکت پرسیدیم و باخبر شدیم که محصوالت 
بســیار جدیدی در حال ساخت هستند که شــاید با ورود آنها به بازار در سال 1397 
شــاهد تحولی در بازار در و پنجره باشــیم، که از آن جملــه می توان به پروفیل های 
آلومینیومی ماژول اشــاره کرد. اما خدمات پس از فروش ماژول حدیثی دیگر دارد و 

شاید گوی سبقت را از بسیاری از همکاران خود در کشور ربوده باشد.
آنچه از این بازدید و گفتگو با مدیران پنجره دریافتیم آن اســت که این مجموعه، 

پرتوان و پرشتاب در مسیر توسعه و پیشرفت در حرکت است. 
به نظر می رسد مدیریت این مجموعه شادابی و نشاط ورزشکاران را با دانش محوری 
و به روز بودن صنعتگران تلفیق کرده و به دنبال هموار کردن مســیر ناهموار تولید در 

کشورمان است.
با هم گزارش اختصاصی پنجره ایرانیان از ماژول و گفتگو با مدیران آن را می خوانیم:
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علی نظری جویباری نامی است شناخته شده، نه تنها در صنعت تولید پروفیل یو.پی.وی.سی 
کشورمان بلکه در حوزه ورزش و به طور خاص فوتبال. نام نظری جویباری و به ویژه مدیریت 
وی با خاطرات تلخ و شــیرین خیل عظیم هوادران باشگاه محبوب استقالل در دوره مدیریت 
وی عجین شده است. علی نظری جویباری نشان داده است که رمز و راز مدیریت را بلد است 

و به عنوان یک مدیر کاربلد مجموعه تحت اداره خود را با موفقیت رهبری می کند.
 اما داستان مدیریت او در عرصه تولید کشورمان ماجرایی دیگر دارد. نظری جویباری خیلی 
زود وارد بخش صنعت شد و از اوائل دهه 1360 در زمینه طراحی قالب های صنعتی کار خود 
را آغاز کرد. پس از چندی شروع به تولید قطعات خودرو کرد و در این مسیر به پیشرفت های 
بزرگی نیز نائل شــد. مجموعه تحت نظارت وی قطعات کلیدی خودرو مانند اکســل را تولید 
کرده و نیاز شــرکت ایران خودرو در این زمینه را تامین می کرد. وی با تحمل ســختی های 
فراوان تمامی تالش خود را صرف کرد تا در این حوزه به فعالیت خود ادامه دهد و به ســهم 
خود نقشــی در صنعت خودروسازی کشورمان داشته باشد، اما نامالیمات و مشکالت فراوانی 
که حاصل ســومدیریت در این حوزه بود مسیر تولید را به شدت ناهموار کرد و سبب شد وی 

برخالف میل خود فعالیت هایش را در این زمینه متوقف کند.
پس از آن، نظری جویباری تحقیقات گسترده ای را انجام داد تا توان و تجربه مدیریتی خود 
را صرف صنعتی نوین کند و در این راه سفرهای فراوانی را به کشورهای مختلف انجام داد تا 
اینکه با صنعت نوپای پروفیل یو.پی.وی.سی آشنا شد و با توجه به نیاز کشورمان در این حوزه 
تصمیم گرفت در این صنعت ســرمایه گذاری کند و بدین ترتیب وارد صنعت یو.پی.وی.سی 

شد و ساخت یکی از پروفیل های بنام کشور را با رویکرد تولید دانش و فناوری آغاز کرد.
در بازدید اختصاصی که از مجموعه ماژول داشــتیم فرصتی فراهم شد تا گفتگویی داشته 
باشــیم با علی نظری جویبــاری، مدیرعامل ماژول تا از چند و چــون فعالیت های این واحد 
تولیدی بزرگ باخبر شویم، اما ایشان با فروتنی تنها اشارات اندکی به زحمات فراوان خود در 
این حوزه  داشتند و بیشتر تالش کردند تا درد دل تولیدکنندگان را از این رسانه منعکس کنند. 

دردهایی که بدون تردید در دل اکثر فعاالن حوزه تولید کشورمان موج می زند.

درنتیجه، گفتگو به ســمت بررســی وضعیت اقتصادی و مشــکالت موجود در حوزه تولید 
ســوق یافت. وی عدم وجود برنامه های کالن و ســازنده اقتصادی و همچنین مدیریت های 
نادرست را مسبب اصلی وضعیت نابسامان اقتصاد کشورمان می داند که مسلما تاثیرات شدید 
و اجتناب ناپذیری را بر صنعت گذاشــته  است. بر همین اســاس است که ایشان عقیده دارد: 
»طبق تحقیقات مفصلی که انجام دادیم صنعت پروفیل از آینده  درخشــانی برخوردار بود، اما 
فقدان برنامه های کالن دولتی مانع از تحقق این آینده شــد. سومدیریت ها سبب شد تا امروز 
از ظرفیت سالن های بسیار وسیع و امکانات گسترده ای که برای این کار در نظر گرفته بودیم، 
به طور کامل استفاده نشود. پیش بینی ما با توجه به نیاز کشورمان و همچنین ضرورت مقابله 
با هدررفت انرژی که روزبه روز بر اهمیت آن اضافه می شود، راه اندازی 30 خط تولید پروفیل 
یو.پی.وی.ســی بود، البتــه من برنامه هایی برای به کار انداختن 150 خط داشــتم، و تصمیم 
داشــتیم با رسیدن به این ســطح تولید، به غیر از تامین نیاز بازار به سهم خودمان، بخشی از 
بازار کشــورهای همسایه را نیز به دســت آوریم تا عالوه بر ورود ارز به داخل کشور در تامین 
شــغل برای جوانان این مرز و بوم هم نقش قابل قبولی داشــته باشیم. اما مشکالت و موانع 
موجود سبب شده است که ما فقط 9 خط را راه اندازی کنیم و با توجه به وضعیت امروز، حتی 

از تمامی ظرفیت این خطوط نیز استفاده نکنیم.«
وی در توضیح ریشه اصلی مشکالت گفت: »یکی از علل اصلی بروز این وضعیت نابسامان 
سیاست های نادرســت بانکی و اخذ بهره های سنگین از تولیدکنندگان و همچنین باال بودن 
نرخ بهره برای سپرده گذاران بانکی است. نرخ بهره بانکی ایران در میان کشورهای جهان از 
رتبه بســیار باالیی برخوردار اســت و این در حالی است که بهره بانکی برای نمونه در ترکیه 
8 درصــد، چین 4/35 درصــد، آمریکا و کانادا 75/. درصد، دانمــارک 5/. درصد و در برخی 
کشــورهای پیشرفته منفی است. یعنی کســی که پولی در بانک می گذارد باید هزینه هایی را 
هم به بانک بپردازد. روشن است که باوجود بهره های باال کسی به سراغ سرمایه گذای در کار 

پرمشقتی مانند تولید نمی آید.«
مدیر عامل ماژول در بخش دیگری از ســخنان خود با اشاره به توصیه رهبر معظم انقالب 

کاهش تصدی گری دولت تنها راه حل مشکالت
 گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان با علی نظری جویباری؛
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در خصوص اقتصاد مقاومتی خاطرنشان ساخت: »روش و رویکردی که دولت در حوزه اقتصاد 
و صنعت برگرفته است با اصول اقتصاد مقاومتی منافات دارد. ضمن اینکه بر اساس مصوبات 
مجلس هشتم شورای اسالمی قرار بود 20 درصد از فروش نفت در حوزه تولید سرمایه گذاری 
شود که این امر هم محقق نشد. مسئوالن باید توجه داشته باشند که تحقق اقتصاد مقاومتی 

جز با کمک نهادهای اقتصادی و بانکی کشور میسر نمی شود.«
وی با تاکید بر اینکه تولید و اشــتغال زیربنای اقتصاد مقاومتی است، افزود: »تحقق اقتصاد 
مقاومتی تنها با کمک بانک ها و صندوق توســعه ملی امکان پذیر می شود. دقت داشته باشید 
که 30 درصد از کل درآمد به صندوق توسعه ملی واریز می شود، اما این صندوق هیچ کمکی 
بــه بخش تولید نمی کند. فلســفه ایجاد صندوق توســعه ملی این بود کــه در اختیار بخش 
خصوصی قرار بگیرد و بیشتر صرف ارائه تسهیالتی باشد که باعث کارآفرینی و اشتغال شود، 
ولی متاســفانه یا در اختیار دولتی ها یا خصولتی هاست و بخش خصوصی کمترین نقش را در 
آن دارد. به نظر من دیپلماســی اقتصادی را جــدی بگیریم تا کار و تولید رونق بگیرد و فضا 
برای اشتغال فراهم شود. حتی کشورهایی مانند عربستان و قطر با توجه به اینکه درآمد نفتی 
بســیار باالیی دارند، اخیرا به تولید داخلی چراغ سبز نشان داده اند و زیرساخت های تولید خود 
را با اســتانداردهای جهانی پایه ریزی کرده اند. پس مطمئن باشــید در چند سال آینده همین 

کشورهای نفتی در تولید و اشتغال سرآمد می شوند.«
نظــری جویباری یکی دیگر از مشــکالت بزرگ حوزه تولید را روحیه کاســبکاری دولت 
می دانــد: »دولت، به ویژه دولت فعلی، در همه زمینه ها بــه فکر گرفتن پول از تولیدکنندگان 
اســت، بدون اینکه مشکالت آنها را بداند یا تالشــی برای رفع آنها کند از هر فرصتی برای 
گرفتن پول از ما تولیدکنندگان دریغ نمی کند. برای نمونه، باید مسئوالن ذی ربط پاسخ دهند 
که چرا پتروشــیمی که متعلق به کشور خودمان اســت تولیدات خود را با قیمت باالتری در 
داخل کشــور به فروش می رساند. یعنی از یک طرف سود بیشتری را از تولیدکنندگان داخلی 
به جیب می زنند و از سوی دیگر سبب می شوند قیمت تمام شده تولیدات ما از رقیبان خارجی 

باالتر باشد و در نتیجه توان رقابت در بازارهای جهانی نداشته باشیم.«
وی در ادامــه اضافه کرد: »دولت به جای اینکه هزینه های خود را از تولیدکنندگان داخلی 
تامین کند باید به فکر بازارهای خارجی باشــد. اگــر برنامه ریزی های بلندمدتی در این زمینه 
وجود داشــت و حوزه صادرات به خوبی رونــق می گرفت، نه تنها امروز دولت با کمبود بودجه 
روبــه رو نبوده و مجبور نبود برای جبران این کمبودها به تولیدکنندگان داخلی فشــار بیاورد، 
بلکه تولیدکنندگان نیز از وضعیت بســیار خوبی برخوردار بودند و ضمن ارزآوری باال، معضل 
اشتغال کشــور را نیز تا حد بسیاری حل کرده بودند. دولت باید برای صادارت فکری اساسی 
کند. رونق صادرات یکی از راه های رســیدن به اقتصاد مقاومتی و حل بسیاری از معضالت و 

گرفتاری های کنونی است.« 
مدیــر عامل مــاژول در توضیح وضعیت فعلی صادرات کشــورمان گفــت: »باید مطابق 
کشــورهایی که در زمینه صادرات موفق عمل کرده اند، دولت ما نیز از تولیدکنندگان حمایت 
کنــد؛ مثال برای صادرات یارانه هایی را در نظر بگیرد تــا تولیدکنندگان بتوانند با قیمت های 
رقابتی وارد بازارهای جهانی شــوند. ما با در نظر گرفتن نیاز بازارهای همسایه تالش بسیاری 
را برای صدور کاال به این کشــورها به خرج دادیم، ولی عدم حمایت دولت از یکسو و موانع 
بسیار زیادی که در این مسیر وجود دارد از سوی دیگر، و همچنین وجود رقیبانی که از حمایت 

کامل دولت های خود برخوردار بودند، مانع از تحقق این مهم شد.«
وی در توضیح دالیل رکود ســنگین بازار مســکن اظهار داشــت: »دولت خود را سرگرم 
مســائلی مانند برجام کرده و تمام وقت و هزینه های خود را مصروف به این امر داشته است. 
صرف نظــر از نتایج مثبت یا منفی برجام، دولت باید توجه خود را معطوف معضالت کشــور 
کند و برنامه هایی را برای رفع آنها طراحی و پیاده ســازد. از سوی دیگر مشاهده می کنیم در 
حوزه های دیگری که دولت در آنها به طور مســتقیم منتفع است، مانند صنعت خودروسازی، 
ســریعا راهکارهایی به کار گرفته و تالش می شود رونق به این حوزه ها بازگردد. بدون تردید 
اهمیت حوزه مســکن که مولد چندین هزار شغل مستقیم است، بسیار باالتر از خودروسازی 
بوده و دولت باید برای رفع رکود از این حوزه که با معیشت میلیون ها نفر مرتبط است فکری 

عاجل کند؛ همانطور که در زمینه های مربوط به خود سریعا عمل کرده است.«
در پایــان از نظری جویباری خواســتیم تا با توجه به تجربه خویــش در دو حوزه به ظاهر 
متفاوت، وجه تشابه حوزه صنعت با حوزه ورزش را برایمان بازگو کند، وی پاسخ داد: »ورزش 
و خصوصا فوتبال عالقه شــخصی من اســت و من به خاطر عشقی که بدان دارم همواره در 
این زمینه نیز فعال هســتم. اما صنعت و تولید، شــغل و ابزار امرار معاش من است. متاسفانه 

امروز تشابه این دو حوزه بسیار زیاد شده است. 
می دانیم که ورزش وسیله ای برای تزریق روحیه شادابی و طراوت در جامعه است و از این 
نظر باشــگاه های بزرگ و محبوبی مانند استقالل و پرسپولیس باید ارتقا یابند تا نشاط جامعه 
ارتقاء یابد. اما شاهدیم که امروزه ورزش نیز به یک صنعت تبدیل شده است و به جای اینکه 
دولت در ورزش ســرمایه گذاری کند به فکر برداشت پول از آن است. به عبارت دیگر در این 

حوزه هم دولت کاسبکارانه برخورد می کند.
 بنابراین ورزش ما هم به سرنوشت صنعت دچار شده است. با کمال تاسف باید بگویم غالب 
مشکالت موجود در حوزه های مختلف کشور اعم از تولید یا ورزش، نتیجه روحیه کاسبکاری و 
تصدی گری باالی دولت است و برای کاهش مشکالت موجود کشور راهی جز کوچک شدن 

دولت و کاهش تصدی گری آن نیست.«
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سیستم های نوین تولید در ماژول
گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان با مدیران بخش تولید ماژول؛

 با وجود آنکه کارخانه ماژول ظاهرا با 9 خط مشــغول به تولید است اما 
با توجه به اینکه دو دســتگاه از این ماشین آالت دارای قالب های دوطرفه 
هستند و می توانند همزمان دو شــاخه پروفیل را تولید کنند، عمال خطوط 
تولید این کارخانه به 11 عدد می رســد. توان تولید این دو دستگاه پیشرفته  
500 کیلو در ســاعت می باشــد. مجموع خطوط تولید ماژول از توان تولید 

واقعی ساالنه 10 هزار تن پروفیل برخوردار هستند.

کارخانه ماژول یکــی از معدود واحدهای تولید پروفیل یو.پی.وی.ســی 
کشورمان است که به صورت اختصاصی برای تولید پروفیل ساخته و نصب 
و راه انــدازی 30 خط تولید در آن پیش بینی شــده اســت. به عبارت دیگر 
تمامــی امکانات این کارخانه اعم از میکســرها و غیره برای 30 خط تولید 
تهیه شــده اند و همچنین تمامی این 30 دستگاه در فضای کارخانه جانمایی 
شده اســت که به محض افزایش نیاز بازار این تعداد دستگاه قابل نصب و 

بهره برداری هستند.

در سال 1388 پس از چندین ســال تحقیق و پژوهش در نقاط مختلف 
جهــان و همچنیــن فراهــم آوردن مقدمات زیرســاختی، ماشــین آالت 
پروفیل سازی خریداری شده و در سال 1389 کارخانه ماژول به بهره برداری 
رســید. این کارخانه هم اکنون در زمینی به مساحت 20 هزار مترمربع و در 
سالن هایی به مســاحت 12هزار مترمربع و با اشتغالزایی مستقیم برای 80 

نفر مشغول به کار است.

کارخانه ماژول یکی از بزرگترین واحدهای تولید پروفیل یو.پی.وی.ســی 
کشورمان به شمار می آید. این کارخانه که از امکانات فنی منحصربه فردی 
برخوردار است، ابتدا با سه خط اکسترودر پروفیل یو.پی.وی.سی و در زمینی 
به مســاحت 5هزار مترمربع کار خود را آغاز کرد، اما پس از مدت کوتاهی 
با توجه به مدیریت کارآمد این مجموعه و پیاده ســازی طرح های توســعه، 
شــمار خطوط به عدد 9 و مســاحت زمین کارخانه بــه 20 هزار مترمربع 

افزایش یافت.

کارخانه پروفیل ســازی ماژول با تکیه بر تجربه طوالنی آقای علی نظری جویباری در حوزه تولید و صنعت در اواخر دهه 1380 به کار افتاد و از آن 
دوره تاکنون این کارخانه با رویکرد دانش محوری بی وفقه به امر تولید انواع مقاطع پروفیل مشــغول اســت. برای آشنایی با نحوه فعالیت کارخانه 
ماژول پای گفتگوی دو تن از مدیران باتجربه این بخش نشستیم. مدیریت کارخانه بر عهده مهندس محمود رشوند قرار دارد. وی دارای دو مدرک 
کارشناسی حسابداری و بازرگانی، و نیز مدرک کارشناسی ارشد مدیریت مالی بوده و هم اکنون در مقطع دکترا مشغول به تحصیل در رشته مدیریت 
حرفه ای کسب و کار )DBA( است. همچنین محسن باقرتابار به عنوان مدیر تولید با ده سال سابقه در زمینه تولید پروفیل یو.پی.وی.سی مشغول به 
کار اســت. این دو با کوله باری از دانش و تجربه کارخانه ماژول را با آخرین متدهای مدیریتی روز دنیا اداره می کنند. در ادامه ماحصل گفتگوی ما را 

با این دو عزیز می خوانید:
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در این کارخانــه، پروفیل های یو.پی.وی.ســی با دو برند مــاژول و وینکو تولید 
می شوند. برند وینکو، محصول اکونومی این واحد بوده و برند ماژول محصول اصلی 
و پرآوازه این کارخانه به شمار می رود. کارخانه ماژول با توجه به بازارسنجی که انجام 
داده بود، در ابتدا با تولید پروفیل سری 60 چهار حفره کار خود را آغاز کرد اما در ادامه 
انواع مقاطع مختلف مانند پروفیل های کشــویی و سری 70 را نیز به سبد محصولی 
خــود افزود. محصوالت ماژول با توجه بــه بهره گیری از فناوری نانو در تولید آنها از 
کیفیت کم نظیری برخوردار بوده و دارای اســتحکام و شفافیت قابل توجهی  هستند. 
همچنین در آینده ای نزدیک محصــوالت جدیدی ازجمله پروفیل های آلومینیوم در 

این واحد به تولید خواهند رسید.

در اداره کارخانه ماژول از سیستم های مدیریتی به روز و پیشرفته ای استفاده می شود 
که از آن جمله می توان به سیستم انتقال مواد خودکار یا هندلینگ متریال اشاره کرد. 
همچنین سیستم برنامه ریزی مواد نیز در این کارخانه پیاده سازی شده است. با توجه 
به اینکه مواد اولیه هر از چندگاه با برندهای مختلف وارد بازار می شوند، این سیستم 
پیاده شده است تا این مواد پیش از آنکه وارد سیلوها شوند به طور کامل مورد تجزیه 
و تحلیل قرار گیرند و و کیفیت آنها تایید شود. همچنین در انتهای خط تولید پروفیل 

کد مواد اولیه روی شاخه ها به صورت بارکد درج می شود.

کلیه مشــخصات تولید اعم از مواد اولیه مورد اســتفاده و شرایط تولید از 
جمله شماره دستگاه، شماره میکسر، نام مدیر خط و کارگر مربوطه به صورت 
کد روی شــاخه های پروفیل ثبت می شود. این سیســتم این امکان را مهیا 
می ســازد تا در صورت بروز هر گونه مشــکل در یک شاخه پروفیل تمامی 

داده های مربوط به روند تولید آن قابل پیگیری باشد.

کارخانه ماژول از انبارهای وسیعی برخوردار است که از این نظر نیز جایگاه 
ممتازی را در میان تولیدکنندگان پروفیل کشورمان داراست. نوع انبارش در 
ایــن انبارها که فضایی حدود 6500 مترمربــع را به خود اختصاص داده اند، 
به صورت کامال روشــمند و علمی انجام می شود. ضمن اینکه نحوه انبارش 
و خروج پروفیل از انبار به گونه ای است که محصوالت به ترتیب زمان تولید 
خود از انبار خارج می شــوند تا بدین وسیله از انبارش طوالنی یک محصول 
خودداری شود. البته باید به این نکته نیز توجه داشت که این کارخانه با توجه 
بــه حجم مصرفی و نیاز بازار به تولید مبادرت کرده و همواره تالش می کند 

تا از انبارش طوالنی پروفیل های پرهیز کند.
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ماژول یکـــه تاز عرصه نوآوری و پیشرفت
گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان با مدیر بخش تحقیق و توسعه ماژول؛

مجموعه ماژول به واسطه توجه ویژه مدیران آن به مبحث فناوری های روز دنیا توانسته است افتخارات بسیاری را برای خود به ارمغان آورده و در 
این عرصه گوی ســبقت را از بسیاری از هم صنفان خود برباید. ماژول یکی از معدود مجموعه های تولیدکننده پروفیل یو.پی.وی.سی است که موفق 
شده نام خود را در فهرست شرکت های دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری کشورمان به ثبت رساند و تمامی گواهینامه های معتبر را 
در این زمینه به دست آورد. این مهم از رهگذر تحقیقات طاقت فرسا و سرمایه گذاری های کالن در این زمینه حاصل شده است.  یکی از دستاوردهای 
مهم ماژول که این مجموعه را در رسیدن بدین جایگاه کمک شایانی کرده است، تولید دانش مربوط به ساخت پروفیل یو.پی.وی.سی با استفاده از 
نانوتکتولوژی است. اما واقعا یک شرکت دانش بنیان چه ویژگی هایی دارد و اساسا فناوری نانو، که امروزه بسیار به گوش می رسد، به چه معناست و 
چه تحولی می تواند در صنعت تولید پروفیل یو.پی.وی.سی ایجاد کند؟ این پرسش ها را با مهندس هادی غالمی، مدیر بخش تحقیق و توسعه ماژول 
در میان گذاشــتیم: وی دارای دو مدرک کارشناسی در رشــته های صنایع و متالوژی صنایع، و نیز دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته مهندسی 

متالوژی است. ماحصل این گفتگو را با هم می خوانیم:

این سخن بدان معناست که متخصصان مجموعه ماژول برای نخستین بار موفق به تولید یک دانش بومی شده اند. روند این موفقیت زیر نظر کارشناسان معاونت دانش 
و فناری ریاســت جمهوری طی شــده و مطابق با تمامی بندهای پروتکل این معاونت تشخیص داده شــده و از این مرکز گواهینامه هایی که موید دانش بنیان بودن ماژول 
هســتند صادر شده است. بنابراین تنها شاخص دانش بنیان بودن یک مجموعه تاییدیه معاونت دانش و فناری ریاست جمهوری است و هر ادعای مشابهی بدون ارائه چنین 

مدرکی فاقد اعتبار است.

ماژول یک شرکت دانش بنیان است

کربنات کلســیم ماده ای اســت که پژوهشگران ماژول متوجه شدند می توانند در دانه بندی آن تغییراتی ایجاد کنند. دانه های این ماده در حالت عادی در ابعاد میکرومتر هستند اما با 
استفاده از این دانش می توان کربنات کلسیمی با ابعاد نانو متر، یعنی هزار برابر کوچک تر تولید کرد. در واقع با تغییر چینش مولکولی بسیاری از خواص فیزیکی و شیمیایی این ماده 
نیز دســتخوش تغییراتی شــده و عیوب خطی و سطحی و حجمی آن تا حد بسیاری برطرف می شود. پس از کشــف روش این کار توسط پژوهشگران ماژول، نمونه آزمایشی آن در 

داخل کشور ساخته و تست TEM روی آن صورت گرفت. این تست در دانشگاه تهران انجام شد و نتایج آن کامال موفقیت آمیز بود. 

دانش تولیدی ماژول در خصوص فناوری نانو کدام است؟

دانش تولیدی ماژول در زمنیه فناوری نانو اســت. پژوهشــگران این مجموعه با بررســی پنج ماده اصلی سازنده پروفیل های یو.پی.وی.سی دریافتند که با تغییر دانه بندی کربنات 
کلســیم می توانند محصولی را تولید کنند که از کیفیت بســیار باالتری از نمونه های قبلی برخوردار باشــد. این مجموعه با استفاده از این فناوری توانسته است پروفیل هایی را تولید 

کند که از استحکام و شفافیت بسیار بیشتری برخوردار باشند.

فناوری نانو در خدمت پروفیل های ماژول

نانوفناوری به معنای توانمندی تولید و ساخت مواد، ابزار و سیستم های جدید با در دست گرفتن کنترل در مقیاس نانومتری یا همان سطوح اتمی و مولکولی، و استفاده از خواصی 
است که در این سطوح ظاهر می شوند. به عبارت دیگر با تغییر در اندازه  دانه های یک ماده می توان برخی خواص فیزیکی و شیمیایی آن را تغییر داد.

فناوری نانو چیست؟
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این پروفیل ها ســطحی بســیار براق تر داشته و شفافیت آنها باالتر است. همچنین اســتحکام پروفیل های نانو از 30 تا 40 درصد افزایش می یابد و تمامی آزمون های ضربه این 
افزایش مقاومت را تایید کرده اند. افزون بر این، مقاومت این پروفیل ها در مقابل تغییر رنگ نیز افزایش چشمگیری می یابد. اداره استاندارد پروفیل های نانوی ماژول را مورد آزمون 
قرار داده و این محصوالت تســت زنون را به میزان شــش هزار ساعت با موفقیت پشت سر گذاشــته و موفق به دریافت گرید S از این مرکز شده اند. از سوی دیگر، پروفیل های 
نانو به راحتی آلوده و کدر نمی شــوند. اگر ســطح پرفیل های عادی را که بسیار صیقلی به نظر می آیند تحت کریســتالوگرافی قرار دهید درخواهید یافت که این سطوح از پستی و 
بلندی های فراوان و نوک تیزی برخوردار هســتند. با اســتفاده از فناوری نانو، سطح پروفیل تا حد بسیار زیادی این پستی و بلندی  ها را از دست داده و نوک تیز این برآمدگی ها گرد 
می شود. بنابراین گرد و غبار بسیار ریز نیز نمی توانند در البه الی آنها رسوخ کنند و به تدریج سطح پروفیل را کدر کنند. بدین ترتیب سطح پروفیل های نانو همواره تمیزتر و براق تر 

از پروفیل های معمولی به چشم می آیند.

پروفیل های نانو چه خصوصیاتی دارند؟

پس از تایید کامل دانش تولید شــده توســط ماژول نوبت به تجاری ســاختن این ماده رســیده بود، اما به دلیل فقدان امکانات الزم در کشورمان، ماژول مجبور می شود به یک 
شــرکت معتبر ترکیه ای ســاخت این ماده جدید را سفارش دهد. به عبارت دیگر یک شرکت بسیار توانمند خارجی با استفاده از دانش کامال بومی ماژول، امروزه در حال تولید انبوه 

کربنات کلیسیم در ابعاد نانومتر است.

چگونگی تجاری شدن دانش ماژول در زمینه نانو

حوزه نانو یکی از جدیدترین و گسترده ترین دستاوردهای بشری است که تاکنون توانسته تغییرات قابل توجهی را در زندگی بشر ایجاد کند، اما این همه ماجرا نیست. دانشمندان 
بر این باورند که پیشــرفت در حوزه نانو راه های بســیار جدیدی را در زندگی آدمیان خواهد گشــود و تحوالت بسیار بیشــتری را به بار خواهد آورد. از این رهگذر ماژول نیز سیر 
مطالعات و تحقیقات خود را پایان نداده و با تمام تالش و توان خود در پی آن اســت تا به کمک این فناوری نوین دســتاوردهای بیشتری را برای صنعت یو.پی.وی.سی به ارمغان 

آورد. یکی دیگر از روش های این فناوری استفاده از پوشش های نانوست و از این طریق ماژول به دنبال تولید پروفیل هایی است که هرگز نیازی به تمیزکردن نداشته باشند.

فناوری نانو پایانی ندارد

دانشمندان با مشاهده سطوح آب گریز برگ  نیلوفر آبی، این برگ ها را مورد بررسی و مطالعه قرار داده و دریافتند که تارهای بسیار ریزی روی این برگ ها قرار دارد و زاویه قرار 
گرفتن این تارها، حدود 170 درجه، مانع نفوذ آب در برگ های نیلوفر آبی می شود. بدین ترتیب گل نیلوفر آبی همانطور که هزاران سال مورد احترام و توجه قومیت های متنوع در 
نقاط مختلف دنیا بود، این بار نیز توانســت الهام بخش روشــی شگرف در زمینه نانوفناوری شود. دانشمند با استفاده از این روش توانسته اند موادی را تولید کنند که با آغشتن آنها 

به مواد مختلف مانع از نفوذ هرگونه رطوبت یا آلودگی در آنها شوند.

نیلوفر آبی الهام بخش دانشمندان نانوفناوری

در حال حاضر محققان ماژول طرح هایی را در دست اقدام دارند که با به سرانجام رسیدن آنها، محصوالتی تولید خواهند شد که هیچگاه آلوده نشده و نیاز به تمیزکردن ندارند. 
این مهم با بهره گیری از پوشــش های نانو انجام خواهد شــد. با تولید انبوه این پروفیل ها، ما پنجره هایی خواهیم داشــت که مانند نیلوفر آبی هیچ آلودگی را به خود نمی گیرند و 
زحمت تمیز کردن آنها برای همیشه از سر ما رفع خواهد شد. البته این محصوالت خودتمیزشونده در دو نوع خواهند بود: پروفیل های آب گریز و آب دوست. در نوع نخست چینش 
مولکولی به گونه ای خواهد بود که از نفوذ ذره ای آب و آلودگی جلوگیری خواهد شد و در نوع آب دوست، پروفیل در ابتدا آلودگی را به خود می گیرد اما این آلودگی با تابش آفتاب و 
در اثر اشعه یو.وی تجزیه شده و پس از مدت کوتاهی پروفیل مانند زمان تولید خود تمیز و براق خواهد شد. این نوع پروفیل ها برای اقلیم فالت مرکزی ایران که از تابش بسیار 

باالیی برخوردار هستند بسیار مناسب خواهند بود.

پنجره های خودتمیزشونده ماژول

ثمرات نانوفناری تمامی ندارد. یکی دیگر از کارکردهای بسیار سودمند این فناوری، تولید پروفیل های آنتی باکتریال است. هم اکنون ماژول با استفاده از فناوری نانو قادر 
اســت پروفیل هایی تولید کند که از ورود هرگونه باکتری و میکروب جلوگیری کرده و فضاهایی کامال ایزوله را فراهم آورند. این نوع پنجره ها برای مکان هایی مانند اتاق 

عمل کاربرد بسیار فراوانی دارند. 

پنجره های صددرصد ایزوله با پروفیل های ماژول

ماژول از آزمایشــگاه مجهزی برخوردار است که افزون بر انجام آزمون های کنترل کیفیت برای محصوالت تولیدی خود، محلی است برای تحقیق و پژوهش های بیشتر. مدیران 
این مجموعه طرحی را در دست دارند که آزمایشگاه موجود ماژول را به سرعت توسعه داده و به یکی از پیشرفته ترین آزمایشگاه های کشور مبدل سازند. به نظر می رسد همواره باید 

در انتظار دستاوردهای شگرف آزمایشگاه ماژول باشیم.

آزمایشگاه رو به رشد ماژول در خدمت ارتقای کیفیت
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گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان با مدیران بخش فروش ماژول؛

اگــر تا اینجای گزارش همــراه بودید دریافتید که ماژول با اتکا بر تجربه طوالنی بنیان گذار خود در حــوزه تولید و همچنین با به کار گرفتن 
مدیران زبده و همچنین سیستم های نوین در روند تولید و البته با برگرفتن رویکردی مبتنی بر تولید دانش و فناوری های نوین، بسیار استوار و 
توانمند گام  در مســیر تولید پروفیل های یو.پی.وی.سی گذاشته است. در بخش پایانی این گزارش جا دارد تا بر انواع محصوالت این مجموعه 
و همچنین خدمات خاصی که ماژول به مصرف کنندگان خود ارائه می دهد نگاه دقیق تری بیاندازیم. برای این منظور گفتگویی را ترتیب دادیم با 
مدیر فروش ماژول، مهندس آرمین نظری، دارای مدرک کارشناسی در رشته مهندسی صنایع؛ و مسئول خدمات پس از فروش ماژول مهندس 
علیرضا اشتری، دارای مدرک کارشناسی در رشته مهندسی نرم افزار، و از این دو مدیر پرتوان در خصوص محصوالت تولیدی ماژول و خدمات 

ارائه شده توسط این مجموعه به هم میهنان عزیزمان سواالتی را پرسیدیم. با هم ماحصل این گفتگو را می خوانیم:

ماژول هم اکنون با ســبد محصولی پروپیمانی در حال فعالیت بوده و محصوالت بســیاری دیگری را نیز در دست تحقیق و بررسی دارد که در آینده ای بسیار نزدیک وارد 
بازار کشورمان خواهد شد. در ابتدا الزم است بدانیم که ماژول در سال 1390 موفق به کسب نشان استاندارد اجباری شده است و از آن زمان تا به امروز تحت بازرسی های 

مرتب و دقیق اداره استاندارد قرار دارد و گواهینامه  آن به طور مرتب تمدید شده است.
ماژول در ابتدا با تولید پروفیل های سفید سری 60 چهار حفره کار خود را شروع کرد و به تدریج تولیدات دیگری را نیز بدان افزود. پروفیل های سفید و مغز رنگی لمینیت 
شــده و همچنین انواع پروفیل های کشویی از جمله محصوالت ماژول هستند. هم اکنون پروفیل های سری 80 کشویی جفت ریل و سری 110 کشویی تک ریل ماژول در 

حال تولید می باشند.

آشنایی با محصوالت ماژول

ماژول یکی از نخســتین تولیدکنندگان داخلی اســت که پروفیل کشــویی تک ریل خود را به طور کامل تولید و عرضه می کند. برای مثال کاور بازشو کشویی گسگت دار و مولین 
عمودی از جمله محصوالت نایاب بازار هستند که در این مجموعه در حال تولید می باشند. هچنین تبدیل چهار لنگه کشویی که غالبا جنس یو.پی.وی.سی آن در بازار یافت نمی شود 

و پنجره سازان مجبورند با قیمت گزاف تر، نوع آلومینیومی آن را خریداری کنند، در سبد محصولی ماژول قرار دارد. 
از دیگر ابتکارات ماژول در زمینه پروفیل های کشویی، تولید یکسری ملزومات آلومینیومی است که می تواند استحکام پنجره های ریلی دارای ابعاد بزرگ را چند برابر کند. عموما 
پنجره های تک ریلی که در ابعاد بزرگ و تا ارتفاع دو نیم متر هســتند دچار لرزش می شــوند. برای این نقیصه ماژول یک دماغه آلومینیومی طراحی کرده اســت که روی پروفیل 
یو.پی. وی.ســی ســوار می شوند و در نتیجه استحکام آنها افزوده شده و این پنجره های بزرگ هیچ لرزشــی را به خود نخواهند دید. به عبارتی دیگر، پروفیل ماژول در سال 1397 

دست کم در عرصه پروفیل های کشویی تکتاز میدان خواهد بود.

بدون رقیب در عرصه پروفیل های کشویی

تکمیل سبد محصولی پروپیمان ماژول در سال آینده
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افزون بر این، ماژول محصوالتی دارد که مشــابه آن در بازار به ندرت یافت می شــود. برای نمونه می توان به پروفیل های دوجزئی اشــاره کرد. این پروفیل ها به صورت 
دوجزئی اکسترود می شوند و دورنگ هستند. به عبارتی دیگر، این پروفیل ها سفید بوده که الیه رویی آن به رنگ دیگری است و همانطور که اشاره شد این پروفیل به صورت 
یکپارچه از دســتگاه خارج می شــود. بنابراین از دوام بسیار بیشتری از پروفیل های لمینیت دار برخوردار است و اگر قیمت پایین تر آن را نیز در نظر بگیریم، می تواند جایگزین 
بســیار مناسبی برای پروفیل های لمینیت دار به شــمار آید. این پروفیل ها در حال حاضر در دو رنگ مشکی و قهوه ای تولید می شوند اما امکان تولید هر رنگی که دارای کد 

رال است وجود دارد. 

پروفیل های دوجزئی، ابتکاری دیگر از ماژول

متاســفانه به دلیل کمبود آگاهی در جامعه، مصرف کنندگان تمامی نقایصی را که ممکن اســت در پنجره ها وجود داشــته باشــند، به پروفیل آن پنجره نسبت می دهند در 
حالی که غالب ایرادات به نحوه مونتاژ و نصب پنجره بازمی گردد و تنها دفورمه شدن یا تغییر رنگ پنجره مربوط به پروفیل آن می شود. با وجود این، ماژول برای حمایت از 
برند خود در بازار و البته رضایت خاطر مردم عزیز، رسما اعالم کرده است که هر مصرف کننده پنجره ماژول در هر نقطه از کشور اگر با مشکلی روبه رو شد می تواند با دفتر 
مرکزی یا نمایندگی های ماژول تماس بگیرد و کارشناســان ماژول بدون فوت وقت به منطقه مورد نظر اعزام شــده و بدون توجه به اینکه قصور مربوط به چه مرحله ای از 

ساخت پنجره بوده، به رفع عیوب آن اقدام خواهد کرد. 

خدمات پس از فروش واقعی برای مصرف کننده واقعی

ماژول برای توزیع سریع و موثر محصوالت خود در نقاط مختلف کشور، در هر استان یک نمایندگی داشته یا در حال ایجاد یک نمایندگی است. مجموعه ای که خواهان 
نمایندگی توزیع پروفیل های ماژول است باید از سابقه و حسن شهرت مناسبی در منطقه مورد نظر و همچنین توان فنی باالیی برخوردار بوده و در ضمن تمامی تضامین 
ماژول را تامین کند. ماژول نمایندگان خود را کامال زیر نظر داشــته و بر تعامالت آنها با کارگاه ها نظارت دقیق دارد. در ضمن نمایندگی ها باید قادر باشــند تمامی خدمات 
پس از فروش ماژول را به مشتریان خود ارائه دهند. نمایندگان فروش موظفند بر فعالیت تمامی کارگاه های نظارت داشته باشند و از فروش پروفیل به مجموعه هایی که از 
استانداردها و شرایط الزم برخوردار نباشند پرهیز کنند. ماژول در هیچ نقطه از کشور انبارک ندارد و در مناطقی که هنوز نماینده ای تعیین نشده است، دفتر مرکزی ماژول 

خود راسا به تامین پروفیل و ارائه خدمات پس از فروش مبادرت می کند.
دفتر مرکزی ماژول اطالعات تمامی کارگاه های پنجره ســازی که با پروفیل ماژول کار می کنند و حتی آنهایی که از نمایندگی ها خرید خود را انجام می دهند در اختیار 
دارد و فعالیت این کارگاه ها را رصد می کند و طرحی را در دست اجرا دارد که این نظارت ها به صورت منظم و دقیق تری اجرا شوند. در بازرسی های انجام شده هر کارگاهی 
که اســتانداردهای مصوب ماژول را در ســاخت در و پنجره رعایت نکند مورد بازخواســت قرار گرفته و در صورت تکرار این موارد، فروش پروفیل های ماژول بدان کارگاه 

متوقف می شود.
ماژول در نظر دارد زمانی که کلیه کارگاه ها به طور کامل  تحت پوشــش چتر نظارتی درآمدند، ضمانت نامه هایی برای مصرف کنندگان صادر کند. از این منظر، ماژول به 

دنبال صدور ضمانت نامه هایی حقیقی است که سبب اطمینان خاطر کامل مصرف کنندگان باشند. 

نحوه توزیع محصوالت ماژول در ایران

محصوالت جدید ماژول
ماژول محصوالتی را در دســت تولید دارد که در ســال آینده وارد بازار خواهد شد. یکی از این تولیدات پروفیل های یو.پی.وی.سی سری 70 پنج حفره است. اما گام بزرگ 
ماژول در مسیر پیشرفت ورود به تولید پروفیل های آلومینیومی است که این مهم در سال آینده محقق خواهد شد. این محصوالت عبارت خواهند بود از پروفیل های نرمال، 

ترمال بریک و آلومینیوم های نمای کرتین وال.
بنابراین ماژول با سبد محصولی پروپیمان از پروفیل های یو.پی.وی.سی سری 60 و 70، پروفیل های سفید و رنگی، لمینیت دار یک طرفه و دوطرفه، پروفیل های دوجزئی، 

پروفیل های تک ریل و جفت ریل و نیز انواع مقاطع پروفیل های آلومینیومی حضوری متفاوت در بازار رقابت سال 1397 خواهد داشت.


