شــامل بخشهای سیستم مکانیزاسیون نوبتدهی،
رســتوران ،مجموعــه تعمیرگاهی ،پارکینگ وســایط
نقلیه ســنگین و… است .حجم سرمایهگذاری در این
پــروژه نزدیک بــه  ۴۰۰میلیــارد ریال اســت و پروژه در
سال آینده به بهرهبرداری میرسد.
آقای فروزان پروژه شهرک لجستیک در چه
وضعیتی قرار دارد و از احداث این شــهرک چه
اهدافیرادنبالمیکنید؟
در کنــار موقعیــت اســتراتژیک منطقــه آزاد ماکــو
بهعنــوان یک دروازه ترانزیتی و لجســتیکی بــرای اروپا،
احداث شــهرک لجســتیک ضمن کاهش هزینه و زمان
حملونقــل کاال ،فرصتهــای اقتصــادی ســودآوری را
در توســعه تأسیســات لجســتیکی فراهم میآورد .ارائه
خدمــات پشــتیبانی و حملونقــل و ترانزیــت ،تســهیل
تجــارت و به حداقــل رســاندن هزینههــای حملونقل
و تمرکــز خدماترســانی از اهــداف احــداث شــهرک
لجســتیک اســت .ایــن شــهرک در  ۲فــاز و در زمینــی به
مســاحت  ۱۲۰هکتار انجام میشود که مراکزی از جمله
انبارهــای عمومــی ،ســردخانه ،انبارهــای تخصصــی
نگهــداری روغــن و ســنگهای معدنــی و ســاختمانی،
انبارهــای کانتینــری و آزمایشــگاههای موردنیــاز و
همچنین تأسیسات رفاهی و خدماتی است.
حمایــت مســئوالن منطقــه آزاد ماکــو از
صنایعکوچکراچگونهارزیابیمیکنید؟چند
شرکتویاواحدصنعتیکوچکدراینمنطقه
اقتصادیفعالیتمیکند؟

این مناطق بهرهمند شوند .بیش از  ۷۵صنایع کوچک
و متوســط در منطقــه آزاد ماکو فعالیت دارنــد که برای
بیشازسههزارنفرفرصتشغلیایجادکردهاند.
در روزهــای گذشــته خبری مبنیبــر تعیین
ســهمیه واردات پوشــاک و کاالی همراه مسافر
در منطقــه آزاد ماکو منتشــر شــد؛ جزئیات این
مصوبهبهچهصورتاست؟
توجه داشــته باشید که ســهمیه کاالی تجاری برای
ورود بــه منطقه آزاد ماکو در ســال جــاری  ۴۶۰میلیون
دالر اســت .ســهمیه پوشــاک و کاالی همراه مسافر در
منطقه آزاد ماکو نیز در ســال جــاری  ۲۵میلیون دالر و
بــرای انزلی  ۱۷میلیون دالر اختصاصیافته اســت که
در ســال جاری  ۱۵میلیون دالر کاالی همراه مســافر به
بازارچه مرزی منطقه آزاد ماکو واردشدهاست.
ازبخــشعمرانــیفاصلهبگیریموســؤالی
را از حــوزه گردشــگری از شــما بپرســیم .یکــی
از پتانســیلهای موجــود در ماکــو ،ســد ارس
اســت کــه میتــوان از آن در حوزه گردشــگری
بهره زیــادی بــرد؛ در ایــن زمینه چــه اقداماتی
انجا مشدهاست؟
دریاچه ســد ارس یکی از پتانســیلهای گردشگری
منطقــه آزاد ماکــو اســت و توســعه گردشــگری در این
سد نیازمند برنامهریزی و تعریف زیرساختهاست.
متأســفانه تاکنــون ایــن بحــث در ایــن ســد مغفــول
مانــده و آنطور که بایــد از این فرصت استفادهنشــده
اســت و طــی ســالیان گذشــته بهدلیــل بیتوجهــی به

بســیاری از کشــورهای توســعهیافته همچــون کره
جنوبی ،ژاپن و آلمان با رونق صنایع کوچک و متوسط
توانســتهاند هــم اشــتغال فــراوان ایجــاد کننــد و هــم
بخــش باالیی از صــادرات و تولیــد ناخالص ملی خود
را بــر پایــه اینگونه صنایع قــرار دهنــد .در حال حاضر
چهار شــهرک صنعتی در منطقه آزاد ماکو وجود دارد
کــه میتوان بــا تأمیــن زیرســاختهای الزم و اعطای
مشوقات ،زمینه حضور کارآفرینان و صاحبان صنایع
خرد و کوچک و سرمایهگذاران خارجی را فراهم کرد.
قــرار گرفتن شــهرکهای صنعتــی در منطقــه آزاد
فرصتیطالییبرایواحدهایتولیدیوصنعتیایجاد
کــرده و واحدهای صنعتی و تولیدی کــه در این منطقه
فعالیــت میکننــد ،میتواننــد ازمزایاو امتیــازات ویژه

ظرفیتهای گردشــگری و جاذبههــای این مجموعه
عظیــم ،بخــش عمــدهای از چشــماندازهای زیبــای
جنگلهــای حاشــیه دریاچــه تخریبشــده اســت.
ســازمان منطقــه آزاد ماکــو در نظــر دارد در چارچوب
تفاهمنامهای مشترک با شرکت آب منطقهای استان
آذربایجان شرقی ،ســاماندهی و احیای این مجموعه
را آغاز کند .بهرهبرداری از ظرفیتهای این مجموعه
بهویــژه در حــوزه گردشــگری آبی و ســاحلی و تســریع
در توســعه گردشــگری منطقه میتوانــد عامل ایجاد
اشتغال و درآمد پایدار در منطقه باشد.
یکیازمواردیکههمیشهبهگوشمیرسد،
اســتخدام نیروهــای غیربومی در منطقــه آزاد
ماکواست؛پاسخیبرایایننقددارید؟

خوشــبختانه آمارهای موجود گــواه کارهای انجام
شــده اســت ۸۵ .درصــد از کارمندان ســازمان منطقه
آزاد ماکــو بومــی منطقــه ۶ ،درصــد خارج اســتانی۵ ،
درصــد بومــی اســتان و  ۴درصــد ارومیــهای هســتند.
 ۵۹درصــد کارکنــان این ســازمان بهصــورت حجمی
(شرکتی) فعالیت میکنند و تعداد کل کارکنان شاغل
 ۲۵۷نفر هســتند که از این تعــداد  ۴۱درصد ب هصورت
ســازمانی مشــغول به کار هســتند .از مجموع کارکنان
نیــز ۸۳ ،درصــد کارمنــدان مــرد بــوده و  ۱۷درصــد را
نیز زنان تشــکیل میدهند ۷۵ .درصــد این کارمندان
متأهــل بــوده و در خدمت ســازمان منطقــه آزاد ماکو
هســتند ۴۴ .درصــد از کارمنــدان ایــن ســازمان دارای
سطح تحصیالت لیسانس ۲۳ ،درصد فوقلیسانس،
 ۲۲درصــد دیپلــم ۵ ،درصد فوقدیپلــم ۵/۵ ،درصد
زیر دیپلم و  ./۵درصد در ســطح دکترا هستند .ضمن
آنکه ،از زمان تأسیس این ســازمان بیش از  ۵هزار نفر
اشتغالزایی در منطقه آزاد ماکو صورت گرفته است.
حجم صــادرات و تولیدات صنعتی منطقه
درسالجاریبهچهصورتاست؟
حجــم صادرات ســال ۹۵کاالی تولیدی منطقه۴۲
میلیــون دالر و صــادرات مجــدد در همین مــدت ۵۰۰
هــزار دالر اســت .در ۹مــاه منتهــی به آذر امســال ،رقم
صادرات مجدد در منطقه به  ۷میلیون و  ۲۰۰هزار دالر
رسید و  ۱۴برابر شد ،اما میزان صادرات از تولید منطقه
کاهش یافت؛ زیرا  ۲واحد تولیدی بزرگ که یکی از آنها
ســال گذشــته ۴۰میلیــون دالر درآمد داشــت ،بهدلیل
برخیمشکالتتاکنونفعالیتینداشتهاست.
پرونــدهای از منطقــه آزاد ماکــو جهــت
جلوگیری از اقدامات شایســته ســازمان به قوه
قضاییه ارسال شــد؛این مورد را چگونه تشریح
یکنید؟
م 
ســال گذشــته یکی از نماینــدگان مجلس شــورای
اســامی بــرای بررســی ایــن موضوع بــه منطقــه آزاد
ماکــو آمد و در گــزارش خود به رئیــس مجلس مطرح
کرد کــه تخلفــی در این منطقه واقع نشــده اســت ،اما
ایــن گزارش در کمیســیون تغییر کــرد و پرونده تخلف
منطقه آزاد ماکو به قوه قضائیه ارجاع داده شــد .وقتی
ســازمانی از سوی سازمان حسابرســی کنترل میشود
و تاکنــون یــک بنــد حسابرســی مبنی بر تخلــف وجود
نداشته ،میتوان نتیجه گرفت به این پرونده شتابزده
نگاه شده است.
آخریــن وضعیت فــرودگاه منطقــه آزاد را
چگونهارزیابیمیکنید؟
دســتگاه «آیالاس» (مخصــوص ناوبــری
هواپیماهــا) و روشــنایی باند فرودگاه تکمیل نیســت،
بــه همیــن دلیــل امــکان توســعه پروازهــا بهدلیــل
نبــود امکانــات وجود نــدارد .پــرواز از تهران بــه ماکو و
برعکس پنج روز در هفته انجام میشــود که با تکمیل
تجهیــزات ،ســال آینــده فــرودگاه ماکــو را بهصــورت
بینالمللی ثبت میکنیم.
و بــه عنوان ســخن آخــر؛ چه نویــدی برای
بهبــود وضعیــت ســرمایهگذاری در منطقــه
پیشبینیمیکنید؟
قــرار اســت یــک مجتمــع بــزرگ پتروشــیمی بــا
حجــم ســرمایهگذاری  ۲میلیــارد دالر در ایــن منطقه
احــداثشــود کــه بــا اجــرای ایــن طــرح مهــم بــرای
هــزار نفر بهصــورت مســتقیم و  ۴هزار نفــر بهصورت
غیرمســتقیم اشــتغال ایجــاد خواهــد شــد .عملیات
اجرایی کارخانه بزرگ تولید ترانســفورماتور در ســال
 ۹۵آغازشده که فاز اول آن در سال  ۹۷به بهرهبرداری
میرســد؛ در همین حــال فاز اول شــرکت کابــی آلیاژ
(تولیدکننــده مــواد فروآلیاژ) با حجم ســرمایهگذاری
 ۷۵میلیــون دالر با ســرمایهگذاری هندیها در ســال
جاری به بهرهبرداری رســید .از ســوی دیگــر ،احداث
نیــروگاه ســیکل ترکیبــی  ۱۶۰۰مگاواتــی با مشــارکت
چینیها درحال اجرا بوده و فاز اول آن در دهه فجر به
بهرهبرداری میرسد.
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