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مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس در گفتوگو با روزنامه ایران:

مرز هوایی ارس همزمان با مرزهای
ریلی و زمینی تقویت میشود

«محســن نریمان» نام آشنایی در ایران اســت .حضور در رأس هیأت مدیره ســازمان منطقه آزاد ارس و قرار گرفتن در سکان
هدایت این ســازمان ،پــس از تجربیات موفق و گرانبهــای مدیریت در حوزههــای مختلف ،میتواند نوید بخش اســتفاده از
این تجربه ها در مســیر پیشرفت و توســعه ارس باشــد .مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد ارس در گفتوگوی صریح و بی پرده
از برنامههای خود برای این منطقه ،پتانســیلهای ارس در مسیر توسعه و اهدافی که در ســالهای آتی مورد توجه قرار خواهد
گرفت ،ســخن به میان آورده اســت .ســخنانی که میتواند برای فعاالن اقتصادی ،تجاری ،صنعتی و گردشگری منطقه آزاد
ارس ،امیدوارکننده و نویدبخش باشد.
لطفــاً در ابتــدا بفرماییــد کــه منطقــه آزاد
ارس چه نقشــی میتوانــد در رشــد اقتصادی و
شکوفایی کشور داشته باشد؟
با توجه به سیاســتهای ابالغی اقتصاد مقاومتی و
تاکیــدی که در بند  11به نقش مناطق آزاد شــده اســت،
وضعیت فعلی ارس در دســتیابی به ایــن مهم ،قابل
توجــه بــوده و هــر گامــی کــه در جهــت نیل بــه اهداف
اشــاره شــده در اقتصاد مقاومتی برداشته شــود ،برای
کشــور ارزشــمند اســت .واقعیت این اســت که اقتصاد
مقاومتــی بــر این اســاس طرح شــده اســت تا ایــران و
ایرانی بر پایه اســتعدادها ،امکانــات و منابع بالقوهای
کــه دارد فعالیــت اقتصادی داشــته باشــد و در نهایت
کشور به شکوفایی اقتصادی برســد .با تاکید بر اقتصاد
مقاومتــی ،از اقتصــاد وابســته کــه هــر ازگاهی از ســوی
آن دچار آســیب میشــویم ،فاصلــه میگیریم .یکی از
تعابیر مهم اقتصاد مقاومتی این است که بر امکانات،
اســتعدادها و منابع نیروی انسانی داخلی متکی است
تا زمینه رشد و شــکوفایی استعدادهای داخلی فراهم

مناطق آزاد و به خصوص منطقه
آزاد ارس ،به این دلیل طراحی شده
است که بخشی از این استعدادهای
بالقوه در بخشهای صادرات،
واردات ،تولید و تجارت و همچنین
در زمینه گردشگری اسقرار صنایع
فعال شود.

شــده و درنتیجــه زمینــه تولیــد و شــکوفایی اقتصادی
امکان پذیرشــود .به این ترتیب اگر کشورهای توطئهگر
جهــان در جریانهــای سیاســی و حتــی اقتصــادی
بخواهند زمینه تسلط و استثمار بر کشور را فراهم کنند،
بــه خاطر پتانســیل فعال شــده داخلــی نمیتوانند به
ایران اســامی ضربه بزنند .مناطق آزاد و به خصوص
منطقــه آزاد ارس ،بــه ایــن دلیل طراحی شــده اســت
کــه بخشــی از این اســتعدادهای بالقــوه در بخشهای
صــادرات ،واردات ،تولیــد و تجــارت و همچنیــن در
زمینه گردشــگری اســتقرار صنایع فعال شــود .تعامل
با ســرمایه گذاران داخلــی و در ادامه ،ســرمایه گذاران
خارجی ،میتواند باعث شکوفایی اقتصادی شده و در
نتیجه بخشــی از دســتورالعملهای اقتصاد مقاومتی
محقــق میشــود .خوشــبختانه ارزیابی ســال گذشــته
نشــان میدهــد کــه ارس در تحقــق اقتصــاد مقاومتی
رتبه مناسبی کسب کرده و در برخی از حوزه ها نیز رتبه
اول بین مناطق آزاد کشــور را دارد .امسال نیز تالشمان
این اســت که از نظر کمی وضعیت را مطلوبتر نموده
و در ســایر بخشهــای اقتصــاد مقاومتــی بخصــوص
تولید و صادرات فعالتر باشیم.
بــا توجــه بــه موقعیــت اســتراتژیک و
پتانســیلهای ارس در حوزههــای مختلــف،
کدامیــک از اســتراتژیهای تعییــن شــده را در
اولویت کاری خود قرار داده اید؟
خوشــبختانه ارس در منطقهای قرار گرفته است که
موقعیت جغرافیای سیاســی آن بــا تنشهای کمتری
روبرو اســت .برای مثال در جنوب کشــور با همســایگی
عراق ،بحرین و عربســتان جنگ ســردی حاکم اســت
امــا در ایــن منطقه ،فضا به گونهای اســت کــه میتوان
تعامل اقتصادی بهتری را با کشورهای همسایه برقرار
کــرد .چراکــه ارتباطات سیاســی ایــران بــا آذربایجان،
ارمنســتان ،نخجــوان و ترکیــه بســیار مناســب اســت و
تنشی بین کشــورمان با این کشورها وجود ندارد .از این
رو میتوان تعامل اقتصادی خوبی به شیوه برد-برد با
همسایگان برقرار کرد .بر همین اساس ،بستر فعالیت
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