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ه سبالن پارچی کارخانه نساجی فعلتي از گذشته و وضعیگزارش  

   
  ١٣٨٧هم مهر دسيزشنبه                                                                                               دقتصا ایدانشجو

  
ـ که به همت بخش  خاورميانهوبزرگترين مجتمع نساجی پوشاک کشور خبر افتتاح ١٣٨۶ مرداد سال ٢٨در روز 

 دولتی در اردبيل ساخته شده بود ـ توسط رئيس جمهور، روی سايتهای خبری ايران خصوصی و همکاری بانکهای

خانه به رئيس جمهور در مراسم افتتاح اين پروژه عظيم ابراز اميدواری کرده بود که محصوالت اين کار. قرار گرفت

  .تمام نقاط دنيا صادر گردد

 در صنعت نساجی باشد؛ کارهای مطالعاتی آن از سال تواند تحولیرسيد میکارخانه سبالن پارچه که به نظر می

درآن .  افتتاح شد١٣٨۶ مرداد ٢٨ آغاز گرديده بود، در روز ٨٢ آغاز شده بود و عمليات اجرائی آن از سال ١٣٧٨

روزها سخنانی که از مسئولين کارخانه در مورد کيفيت محصوالت توليدی، ظرفيت باالی توليد و توان رقابتی آن با 

آورد که توليدات اين کارخانه شد اين تصور را در ذهن هر فردی به وجود میت مشابه خارجی شنيده میمحصوال

سالها بدون رقيب در عرصه نساجی کشور و منطقه حضور خواهد داشت و برای هزاران نفر به طور مستقيم و 

  :توان به اين موضوع پی بردمیا بيشترآن روزهعامل کارخانه دراظهارات مديراز. رمستقيم شغل ايجاد خواهد کردغي

 ـ ٩٨٣روزنامه ابتکار ـ نسخه ( روبه روست یتيري امروز با مشکالت مدیسبالن پارچه اعتقاد دارد صنعت نساج *

٢٣/۵/٨۶(  

  در بحث پوشاکیي و خودکفایي دارد بلکه همراه با اشتغالزایه اقتصادي توجی در صنعت نساجیگذارهينه تنها سرما *

  )همان(ز باشدين ني نقش آفری تواند در اقتصاد ملیم

ن يران بهتريم پوشاک ساخت اي عمل کند که با افتخار اعالم کنیاد پوشاک به گونهيسبالن پارچه قصد دارد در تول *

ابل ق) (همان(مي نام کشورمان باشیر اعتاليمس شود بلکه صادرکننده آن دریريلوگاست تا نه تنها از ورود پوشاک ج

 )شودتوليد می ZINIA برند تجاریم اکنون محصوالت اين کارخانه با توجه است که ه

 یهاني ندارد چون از قبل تمریمشکل چندان  WTO  ورود بهی برایران سبالن پارچه اعتقاد دارند صنعت نساجيمد *

 )همان.( خواهد گرفتیل نمره قابل قبوی ورود به عرصه جهانیاند و در تجربه رقابت براالزم را کرده

ت را يفيش کيم افزاي بنا داری و داخلیجهان وارد شدن به رقابت در بازاریند براي گویران سبالن پارچه ميمد *

 )همان( .ميمت کنين کاهش قيگزيجا

 را دات سبالن پارچه حرف اول و آخري تولیم که مراکز فروش انحصاريادهي منسجم تدارک آن را دیزيبا برنامه ر *

  )همان(. گفتن داشته باشدیبرا

 به ین واحد نساجيدات اي درصد تول۶٠ن شرآت به منظور صدور ي ساله ا۵برنامه عامل سبالن پارچه ازريمد *

  )٢۴/۵/٨۶سايت خبری تفاهم ـ  (گر خبر دادي دیآشورها

ه خيلی با آنچه شنيده بوديم تفاوت و اما امروز پس از گذشت يک سال از افتتاح اين مجتمع با وضعيتی مواجه هستيم ک
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ترين و بزرگترين مشکل اين مجتمع است، همان مشکلی است که مديران مجتمع در اصلی» مديريت ناکارآمد«دارد، 

  .ناميدندروزهای افتتاح کارخانه آن را مشکل صنعت نساجی در کشور می

های کارخانه اکنون اکثر بخشم بايد بگوييم که همهای کارخانه ارائه دهياگر بخواهيم گزارشی از وضعيت فعلی بخش

های رنگرزی و تا حدودی نيز بخش هيچگونه توليدی ندارند و انبار کارخانه نيز تقريبًا خالی است و فقط بخش

تغيير و تحول مديران .  گردندآيند و بدون هيچ فعاليتی برمیريسندگی فعال است و روزانه کارگران به کارخانه می

های گذشته و های توليدی اين مجتمع نيز دستخوش تغييرات ساعات کاری در ماهباعث شده است که سالنارشد 

  .ها شودجابجايی مداوم شيفت

بحث به تعويق افتادن حقوق کارگران از بهمن ماه که . وضعيت حقوق کارگران نيز از بزرگترين مشکالت است

 از آن حقوق اسفند ماه در پايان فروردين ماه پرداخت شد و عالوه بر آن پس.  روز به تأخير افتاد آغاز شد١٠ها حقوق

 ١۵٠٠از ارديبهشت ماه هيچ حقوقی به بيش از ) شهريور(ای نيز به کارگران پرداخت نشد و هم اکنون هيچگونه عيدی

ه و شايد هم های مختلف کارخانتوان گفت در مقاطعی مديران  بخشکارگر کارخانه پرداخت نشده است و فقط می

های به تعويق افتاده توان گفت که حقوقبا يک حساب سرانگشتی می. اندهايشان را دريافت کردهکارگرانی حقوق

گيرند تا ی بدون حقوق میهای ماهانههای مختلف مرخصیکارگران قسمت. باشد ميليارد ريال می٢۵کارگران بالغ بر 

و حتی کارخانه طرح ابتکاری فروش محصوالت به . د را تأمين کنندبتوانند با مشاغل موقتی مخارج معيشتی خو

های کارگران در مقاطع مختلف نيز تأثيری در بهبود اعتراض. کارکنان را به جای حقوقشان را نيز تجربه کرده است

عنوان مثال هايی گسترده دارد که عدم پرداخت آنها به عالوه بر اين موارد، کارخانه بدهی. اين وضعيت نداشته است

  .تواند باعث بروز مشکالت جدی با ادارات گاز و برق شودمی

توان گفت که کارخانه به شدت با خأل مديريتی مواجه اگر بخواهيم به بررسی علت اين مشکالت بپردازيم به جرأت می

 ميليون يورو تسهيالت ٨٠ ميليارد ريال و ١٨٠٠چراکه تاکنون کارخانه . گيرداست و اکثر مشکالت از اينجا نشأت می

آيد که اين مقدار سرمايه برای دوران ساخت کم باشد و يا اينکه در سال اول به نظر نمی. بانکی دريافت کرده است

به گفته منابع آگاه، يکی از نمودهای مديريت ناکارامد، در دوران ساخت . برداری کارخانه را با مشکل روبرو کندبهره

ی دوران ساخت بيش از آن ی تمام شدهباشد چنانکه هزينهبع تخصيص يافته برای آن دوران میی استفاده از مناو نحوه

حساب آن دوران های بیهای فراوان و هزينهباشد و اين نيز به علت ريخت و پاشمقدار واقعی مورد نياز کارخانه می

دوباره نشسته تا بتواند ه انتظار وامی طوری که اکنون کارخانه با نبود سرمايه درگردش مواجه است و ب. باشدمی

     .کاری بکند

هايی در صحبت. بارزترين نمود مشکل مديريتی که هرکسی به آن اذعان دارد بحث بازاريابی ضعيف اين مجتمع است

پارچه را از های انحصاری فروش سبالن که مديرعامل کارخانه در روزهای افتتاح کارخانه کرده بود تأسيس نمايندگی

ولی اآلن شاهد آن هستيم که يک . ها بوداهداف برنامه منسجم کارخانه خوانده بود و فروش اينترنتی نيز از ديگر برنامه

سايت کارخانه هيچ ها و در وب فروش حتی در سطح خود شهر اردبيل وجود ندارد چه رسد به ديگر استاننمايندگی

شود و هيچگاه اسمی از سبالن پارچه در تبليغات تلويزيونی و خيابانی ديده نمی. دشواثری از فروش اينترنتی ديده نمی

البته در روزهايی از تابستان تبليغاتی کمرنگ . شودهای استان ديده نمیپارچه در فروشگاههيچگاه محصولی از سبالن
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ز به زودی متوقف شدند و کار های سيما انجام شد که آنها نيبرای جذب نمايندگی در سراسر کشور از طريق شبکه

. نتيجه ماندها گذاشته بود بیی باالی حق فروش انحصاری که کارخانه برای نمايندگیجذب نمايندگی به خاطر هزينه

 ميليون قطعه پوشاک در سال را دارد بايد بيش از نيمی از محصوالت خود را در ٣۵ای که ظرفيت توليد کارخانه

رساند ولی شاهد آن هستيم که عدم مديريت صحيح در کيفيت منجر به عودت محصوالت خارج از مرزها به فروش ب

  .توليدی اين کارخانه از کشورهای خارجی شده است

باشد ديگر مسئوليت از در رسيدگی به اين مسأله نبايد اين ديد را داشته باشيم که چون مشکل در بخش خصوصی می

 ميليارد ١٨٠٠اين مجتمع . مسئوليت اين حوادث باشيم و بايد فقط شاهد بیشوددوش دولت و صاحبنظران برداشته می

های دولتی و در رأس آنها بانک تجارت به ـ  از بانکی صاحب کارخانه  به غير از آورده ميليون يورو ـ٨٠ريال و 

 در محل ٢٢/۵/٨۶ مدير امور اعتباری بانک تجارت در کنفرانس خبری که روز. عنوان بانک عامل وام گرفته است

دفتر مرکزی کارخانه با حضور مديرعامل کارخانه برپا شده بود، بيان کرده بود که علت سرمايه گذاری بانک تجارت 

حال کدام يک از اهداف . باشددر اين پروژه دو ويژگی بسيار مهم اشتغالزايی و ارزش افزوده باالی صنعت نساجی می

شد ها در استان داده می پروژه تأمين شده است؟ اگر اين حجم وام به ديگر پروژهگذاری در ايناين بانک برای سرمايه

کردند؟ آيا وزات صنايع و معادن به عنوان متولی بخش صنعت در کشور نبايد برای حل آنها نيز اينگونه با آن رفتار می

نمايندگان مجلس، (سئولين استان ها می پوشاک در خاورميانه فکر بکند؟ طبق آخرين بررسیمشکل بزرگترين کارخانه

به دنبال اين هستند تا بتوانند وامی برای کارخانه مهيا کنند تا بتواند حقوق ) استاندار و فرماندار و يا ديگر مسئولين

خواهيم فقط حقوق کارگران ولی اين راه حل مشکل نيست ما نمی.  در گردشی داشته باشدکارگران را بپردازد و سرمايه

باشد که پيامدهايی اين يک اجحاف در حق صنعت استان و کشور می.  و کارخانه به همان وضعيت باقی بماندداده شود

بايد مشکل را از درون کارخانه حل کرد و آن همه سرمايه بلوکه شده را به کار . بدتر از وضعيت فعلی دربر دارد

کارخانه سبالن پارچه هم به جايی نرسيد و بايد منتظر «: نبايد به اين راحتی به قضيه نگاه کنيم و بگوييم که. واداشت

  ».دوهای بعدی بپروژه

 
 ددانشجوی اقتصا

  اين گزارش به ايميل اتحاديه آزاد کارگران ايران ارسال شده است


