گفتوگو با «حسین فروزان » مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری  -صنعتی ماکو

احداث فرودگاه و بیش از  50پروژه عمرانی بزرگ
در منطقه آزاد ماکو حاصل  1500روزکارجهادی
منطقــه آزاد -تجاری ماکویکی از مناطق آزاد هفتگانه ایراناســت که در راســتای اهدافاقتصادی اینکشــور ،ایجاد آن در
۲۴مردادماه سال  ۱۳۸۹تصویبشده است .از سال  ۹۲یعنی از ابتدای شروع کار دولت تدبیر و امید تاکنون نسبت به منطقه
آزاد ماکو نگاه ویژه و ممتازی شــده بهگونهای که طی هشــتماهه ســال جاری صادرات منطقه آزاد ماکــو از مرز هفت میلیارد
و  ۲۰۰میلیون دالر گذشــت .مطــرح کردن منطقــه آزاد ماکو بهعنــوان قطب اقتصادی و اولین شــهر اســتان از جمله اهداف
مدیرعامل این منطقه است که در این راستا بیش از  ۵۰پروژه عمرانی و زيرساختي و چندین پروژه گردشگری اجراشده است.
طرحهای مطالعاتی با اعتبار  ۶۵میلیارد ریال با پیشــرفت فیزیکی  ۸۰درصد تا مهرماه ســال جاری ،احداث فرودگاه با اعتبار
یک هزار و دویست میلیارد ریال با پیشرفت فیزیکی  ۹۰درصد ،احداث پایانه صادراتی با  ۲۸۶میلیارد ریال ،احداث مجموعه
تجاریو بازرگانی(شهرجدیدماکو)بااعتبار۳۰۰میلیاردریال،احداثبوستانامامخمینیوپارکبانوانشوط با۴۰۰میلیارد
ریال با پیشــرفت فیزیکی  ۹۱درصــد ،احداث مجتمع تجاری امیــد با اعتبار ۱۰۵میلیارد ریال اجرا شــده و یا میشــود .احداث
شهرک صنایع ســبک با هزینه  ۱۳۱میلیارد ریال ،شهرک سنگ و صنایع ســنگین با اعتبار  ۴۵۰میلیارد ریال ،مرکزهمایشها و
نمایشــگاههای بینالمللی  ۱۱۴میلیارد ریال ،مشــارکت در احداث مدارس  ۱۲۰میلیارد ریال ،احــداث بزرگراه از گیت ورودی
منطقه تا بازرگان با اعتبار  ۴۳۰میلیارد ریال نیز از دیگر پروژههای عمرانی دردســت اجرای ســازمان منطقه آزاد ماکو هستند.
جاده کمربندی لجســتیک با اعتبار  ۹۷میلیارد ریال  -تعریض جاده بازرگان تا ســاری ســو با  ۳۱میلیــارد ریال ،تعریض جاده
شــوط تا ســه راهی محور ترانزیتی با  ۶۰میلیارد ریال و تعریض جاده پلدشت تا ســه راهی محور ترانزیت با اعتبار  ۷۳میلیارد
ریال جزئی از پروژههای زیرســاختی سازمان منطقه آزا ماکو هستند .در بخش کشــاورزی  ۱۱پروژه با اعتبار  ۷۳میلیارد ریال در
بخش کشاورزی و  ۱۲پروژه با اعتبار  ۱۵۰میلیارد ریال در بخش توسعه صنعت گردشگری در حال اجراست.
بهســازی و تجهیــز ســاختمانهای اداری با  ۳۹میلیــارد ریال ،احــداث گیت اصلی منطقــه و ســاختمانهای جانبی گیب با
۴۸میلیارد ریال ،بهبود محیط و عمران روســتاهای درون محدوده  ۷۲میلیارد ریال و احداث ،تکمیل و تجهیز اماکن ورزشــی
نیز با  ۶۱میلیارد ریال از جمله پروژههای عمرانی ســازمان است .پروژه تعریض خیابان امام شهر ماکو که خواسته شهروندان
منطقه اســت ۴۰۰،میلیارد برای اینمنظور پیش بینیشــده و احداث فنس محدوده منطقه و شهرک صنعتی نیزبا  ۴۰میلیارد
اعتبار در دستور کار سازمان است .برای سایر پروژههای عمرانی نیز  ۳۹۰میلیارد ریال اعتبار درنظر گرفته شده است.
در مصاحبهای با «حســین فروزان » مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد تجــاری – صنعتی ماکو ،از کم و کیف برنامههای ایشــان
برای توسعه و پیشرفت این منطقه مهم شمال غرب کشور پرسیدهایم که ماحصل این گفتوگو ،تقدیم میشود.
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چشمانداز ،وضعیت کلی و برنامههای این
منطقهکدامند؛لطفاًتوضیحدهید؟
امــروز بــه حول قــوه الهی ،تدابیــر دولت و در ســایه
همدلــی مــردم و مســئولین ســازمان منطقــه آزاد،
قطــار توســعه و پیشــرفت ایــن منطقــه حرکــت کرده
و در صــورت تــداوم شــتاب توســعه فعلــی تــا ســال
 ۱۴۰۰ماکــو پیشــرفتهترین و توســعهیافتهترین شــهر
نغربــی میشــود .توســعه همهجانبــه
آذربایجا 
ایــن شهرســتان در ســایه تعامــل محقــق میشــود.
زیرســاختها بــرای تولید و صــادرات در ایــن منطقه
آمادهشــده و برای نیل به هدف نهایی و جایگاه واقعی
شهرســتان تاریخــی ماکــو باید تــاش مضاعــف کرد.
مأموریت این ســازمان ،توســعه صــادرات و ارزآوری،
ورود بــه بازارهــای جهانــی ،تســهیل ورود و جــذب

ســرمایههای خارجــی ،جــذب و انتقــال فناوریهــای
نوین و اشــتغالزایی است که آمارها نشان میدهد در
این خصوص رشد چشمگیری داشتهایم.
بــاتوجــهبــهاینکــهدرایــناواخــرمنطقــه
آزاد ماکو حواشــی زیــادی داشــت ،وضعیت
درآمدهایسازمانچگونهبودهاست؟
درآمد سازمان در سال جاری با پیشبینیهایمان
متفاوت است .حاشیهســازی و مخدوش کردن چهره
منطقه آزاد ماکو در اذهان عمومی باعث رکود درآمد
و عــدم ســرمایهگذاری صاحبــان صنایــع در منطقــه
میشــود .حجــم صــادرات مجــدد از طریــق منطقــه
آزاد ماکــو از  ۵میلیــون دالر در طول یک ســال گذشــته
بــه  ۶میلیون دالر در  ۸ماهه ســال جاری افزایشیافته
اســت .همچنیــن در  ۸ماهه ســال جــاری  ۵۸میلیون

دالر صادرات کاالی داخلی صورت گرفته که نسبت به
مدت مشابه در سال گذشته رشد خوبی داشته است.
پروژههــای عمرانــی یکــی از مهمتریــن
فعالیتهای ســازمان منطقــه آزاد اســت؛ در
حالحاضرچهپروژههاییرادنبالمیکنید؟
اکنون ســازمان حــدود  ۵میلیــارد ریــال در احداث
مجتمع آبرســانی  ۱۶روســتای بوراالن ،یک میلیارد
و  ۳۰۰میلیــون ریــال در احــداث مجتمــع آبرســانی
 ۱۶روســتای دم قشــاق ۵ ،میلیــارد ریــال در احــداث
تأسیسات آبشــیرینکن پلدشــت ۳۰ ،میلیارد ریال
در بهسازی و آسفالت معابر شهری ،بالغبر  ۲میلیارد
ریال در احداث پل شــوط و  ۳میلیــارد ریال در احداث
پل پلدشت مشارکت دارد.
درایامدههمبارکفجروچهلمینســالگرد
پیروزی انقالب اســامی قــرار داریــم ،انقالبی
که بــا همت مــردم محقق شــد .مــردم در نگاه
توسعهایمنطقهآزادماکوچهنقشیدارند؟
تقویــت اقتصــاد محلــی و افزایــش اشــتغالزایی
موهبتــیاســتکــهدرســایهنظــاممقــدسجمهوری
اســامیدراینمنطقهایجادشــدهودرنهایتمنجربه
رشداقتصادملیخواهدشد.البتهتقویتاقتصادمحلی
مشــوقبرایجذبســرمایهگذاران
ومنطقهایبهارائه
ِ
داخلیوخارجینیازداردکهدراینزمینهبازاریان،تجار
ومعتمدینمنطقهنقشبسزاییدارند.هیچتوسعهای
بــدونهمتوهمراهــیمردمامکانپذیرنیســتواگر
بخواهیم منطقه آزاد ماکو بهعنــوان منطقه آزاد موفق
درکشــورمطرحشود،بایدآحادمردمواقشارمختلفو
نخبگانکمکویاورخادمینشانباشند.
در ایــن ایام چــه پروژههایــی در منطقه آزاد
ماکوافتتاحخواهدشد؟
بلــه چندیــن پــروژه؛ افتتــاح مجتمع تجــاری امید
منطقــه آزاد ماکــو ،افتتــاح مزرعــه پــرورش قــارچ،
بهرهبــرداری از مرکــز جامع ســامت شــهری شــوط،
افتتاح کارخانه ســنگبری الماس و اشتغال برای ۲۵
نفر با ســرمایهگذاری  ۳۰میلیارد ریال ،بهرهبرداری از
طرح تأمین برق شــبکه داخلی و آب شهرک صنعتی
شــماره دو ماکــو بااعتبــار  ۱۳میلیــارد و  ۸۵۰میلیــون
ریال ،آغاز احداث طرح پارک بزرگ ورودی شهر ماکو
(پارک مســافر) ،بهرهبرداری از  ۸واحد مسکونی ویژه
مددجویان تحت پوشش بهزیستی شهرستان شوط،
آغــاز فــاز دوم نيــروگاه ســيكل تركيبي ،تکمیــل پایانه
اصلی فرودگاه بزرگ منطقه آزاد ماکو و چندین طرح
بــزرگ دیگر از جمله پروژههایی اســت کــه در منطقه
آزاد ماکو در ایام دهه فجر افتتاح یا آغاز خواهد شد.
مســیر حرکتشــمادرجذب ســرمایهگذار
در ســازمان چگونهبودهاســتوچــههدفی را
دنبال میکنید؟
در سالهای گذشــته بهدلیل عدم وجود زیرساخت
و کمبــود امکانــات نتوانســتیم آنچنــان در جــذب
ســرمایهگذاری خارجــی موفــق باشــیم امــا اکنــون
زیرســاختها اعــم از شــهرکهای صنعتــی ،منابــع
انرژی و … آماده اســت و در ســالهای آینده بیشــترین
سرمایهگذاری خارجی را در این منطقه شاهد خواهیم
بــود .منابــع داخلی جوابگــوی اشــتغال نیســت و باید
شرایط مســاعد برای حضور ســرمایهگذار در منطقه را
مهیا کنیم .سرمایهگذار درجایی سرمایهگذاری میکند
کــه جو حاکم مســاعد باشــد پس بایــد ازلحــاظ روانی و
عملیاتی و ایجاد بســتر آرام ،تالش کنیم و شهروندان و
مسئولین از تنش و ایجاد جو ناآرام ،پرهیز کنند.
یکی از معضالت و مشــکالتی که همیشه در
ماکو دیده میشــود ،مشکالت ترافیک و تجمع
کامیونهادرمنطقهآزادماکواســت؛برایرفع
اینمعضلچهاقداماتیانجامشدهاست؟
ســرمایهگذار بخــش خصوصــی بــا دعــوت
مســئولین ســازمان منطقــه آزاد اقــدام بــه احــداث
پایانــه چندمنظــوره نوبتدهــی و خدماتــی بــرای
راننــدگان در زمینــی بــه مســاحت  ۱۴هکتار کــرده که

