اقتصادی در زمینه صــادرات و واردات در ارس فراهم
اســت و تالشــمان این اســت که در ســال آینــده در این
بخش ها ،عملکرد بهتری داشــته باشیم .از این جهت
تــاش بــرای فعالیت دوبــاره گمــرک خداآفرین آغاز
شــده و امکانات الزم در نوردوز نیز فراهم گشــته است.
همچنین فعالیتهایی برای پویاتر شدن گمرک جلفا
در دســتور کار قرار گرفته اســت .ضمــن اینکه فعالیت
بیشــتری در بخــش گردشــگری ،تبادل کاالی مســافر،
تولید ،صادرات و اســتقرار صنایع در این بخش و حتی
صــادرات مجدد انجام خواهد شــد .امیدوارم با کمک
همــکاران و اســتفاده از تجربیات ســایر مناطــق در این
بخش موفقتر عمل کنیم.
با توجــه بــه ارزیابیهایی که تاکنــون انجام
دادهاید ،مشــکالت اصلــی منطقــه آزاد ارس و
ارسوندان را در چه زمینهای میبینید؟
بــر اســاس ارزیابیهــای مقدماتــی کــه صــورت
گرفتــه اســت ،عمــده مشــکالت ارس در زمینــه
زیرساختهاســت .نمیتوان تصور کــرد که در منطقه
آزاد ارس مــرز هوایــی وجود نداشــته باشــد .علیرغم
اینکــه فــرودگاه تبریــز ،خــوی و ماکــو در نزدیکی ارس
وجود دارد اما این امر شــخصا برایم قانع کننده نیست
که ارس فرودگاه نداشــته باشــد .ما باید هم مرز زمینی
فعال ،گمرکات با کشــورهای همسایه و هم مرز هوایی
در ارس داشــته باشــیم .از این جهت احــداث فرودگاه
ارس با بازنگری دوباره در دســتورکار قرار گرفته است.
نکته مهم این اســت کــه با احداث و اســتقرار فرودگاه،
ارتباطات بینالمللی ارس فراهم خواهد شد.
در ادامــه نیــز تقویت ارتباطات جــادهای به صورت
آزادراه بیــن تبریــز و منطقــه آزاد ارس و از منطقه آزاد
بــه کشــورهای همســایه و همچنین تقویــت ارتباطات
جــادهای ،ریلی و هوایی بــرای برقراری ارتباط با ســایر
کشــورها ضروری اســت .ارتباطــات ریلــی منطقه آزاد
ارس بایــد تقویــت شــود و ایــن کار با بازســازی خطوط
ریلی امکان پذیر اســت .قصــد دارم با معاون ذی ربط
وزارت راه و شهرســازی در امور ریلی جلســهای داشــته
باشــم تا با تأمین اعتبار هر دو طرف فعالیت مناســبی
جهــت اصالح مســیر ریلی تبریز-جلفا انجام شــود که
نتیجــه آن کاهش زمان ســفر ریلی به ارس خواهد بود.
اگرچه فقط به این موضوع بسنده نمیکنیم و در مورد
خداآفریــن و نوردوز هــم پیگیر امور هســتیم .عالوه بر
موارد فوق ،در تالش هستیم تا از طریق کلیبر هم جاده
مناسب به سمت باکو ایجاد شود تا در زمینه ارتباطات
جــادهای فعالیت گســتردهای داشــته باشــیم .ضمن
اینکــه تقویــت ارتباطــات رایانــهای و ارتباطــات امواج
توسط فیبر نوری طی جلسهای که با مسئول مخابرات
منطقــه داشــتم ،امــکان پذیــر اســت .در آینده بــا وزیر
ارتباطات هم جلسهای در این مورد خواهم داشت در
صورت تایید وضعیت مناســب زیرساختهای ارس،
زمینه تقویت ارتباطات رایانهای نیز ایجاد خواهد شد.
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بــا توجه بــه تجربیــات موفق شــما در حوزه
صنایــع هوایی ،چه مدت زمانی بــرای احداث و
تکمیل فرودگاه ارس پیش بینی میکنید؟
در ایــن مــورد قــرار اســت جلســهای برگــزار شــود تــا
چالشهایــی کــه ســازمان در ایــن مــورد با آنهــا مواجه
شده است ،مورد بررســی قرار گرفته و علت یابی شوند.
تا جایی که اطالع پیدا کــرده ام ،میتوان با پیگیریهای
بیشتر و تأمین اعتبار از طریق ســازمان ،مجوزهای الزم
را اخــذ کــرد و مشــکل خاصی وجــود نــدارد .در صورتی
که مــکان کنونی فــرودگاه ارس نیــز مورد قبــول مراجع
ذیصالح قرار نگیرد ،با تغییر مکان فرودگاه و با رعایت
ضوابطی که از سوی ســازمان هواپیمایی کشوری اعالم
میشود ،میتوان مجوزهای الزم را اخذ کرد.
برنامه کوتاه مدت ،میــان مدت و بلندمدت
شــما برای حوزههای فعال اقتصادی ،عمرانی،

مهم ترین موضوعی که غفلت در آن موجب از دست رفتن زمان میشود ،مساله
جذب سرمایه گذاران است .از همین امروز دستور فعالیت سریع کمیته جذب
سرمایهگذاری صادر شده و تالش میکنیم جلسهای با سرمایه گذاران جدید داشته
باشیم تا بستر مناسب برای فعالیت این سرمایه گذاران فراهم شود .در مورد سرمایه
گذارانی که فعالیت خودشان را شروع کردهاند اما دچار چالش شدهاند نیز تالش
میکنم تا با بررسی مشکالت و ارائه راه حل برای این مشکالت زمینه فعالیت دوباره
آنها نیز فراهم شود .همچنین در زمینه سرمایه گذارانی که در حال فعالیت هستند
و قصد توسعه فعالیتهای خود را دارند نیز بستر مناسب و سیاستهای الزم پیش
بینی میشود
گردشگری و فرهنگی چیست؟
مهــم تریــن موضوعــی کــه غفلــت در آن موجب از
دسترفتنزمانمیشود،مسالهجذبسرمایهگذاران
اســت .از همیــن امــروز دســتور فعالیــت ســریع کمیته
جــذب ســرمایهگذاری صــادر شــده و تــاش میکنیــم
جلســهای با سرمایهگذاران جدید داشته باشیم تا بستر
مناسب برای فعالیت این سرمایهگذاران فراهم شود.
در مورد سرمایه گذارانی که فعالیت خودشان را شروع
کردهاند اما دچار چالش شــدهاند نیــز تالش میکنم تا
با بررســی مشــکالت و ارائه راه حل برای این مشــکالت
زمینــه فعالیت دوبــاره آنها نیز فراهم شــود .همچنین
در زمینــه ســرمایه گذارانی که در حال فعالیت هســتند
و قصــد توســعه فعالیتهــای خــود را دارند نیز بســتر
مناسب و سیاستهای الزم پیش بینی میشود .ضمن
اینکه تالش میکنیم با حمایت از تولیدکنندگان موفق
بــه پویاتــر شــدن ایــن افــراد کمک کنیــم .بــرای بخش
گردشــگری هم برنامههایی برای بهسازی و زیباسازی
آثــار تاریخی و طبیعی که در منطقــه وجود دارد ،انجام
خواهد شــد .در ادامه نیز ،با شناســایی نقــاط زیبایی که
در ارس وجــود دارد و با بازســازی و زیباســازی محیطی
برای جذب گردشــگر تالش خواهیم کــرد .جاذبههای
طبیعــی بســیار زیبایــی کــه در ارس و بــه خصــوص در
جنگلهــا ،کوههــا و مراتــع وجــود دارد ،ارس میتوانــد
بــه قطــب گردشــگری کشــور تبدیل شــود و میتــوان با
شناســایی و تقویت ایــن جاذبهها ،از جمله فضاســازی
کنــار رودخانههــا و ســدها ،در جــذب گردشــگر موفقتر
از پیــش عمل کرد .ضمــن اینکه برگــزاری همایشها،
کنســرتها و دعــوت از هنرمندانــی که در صدا و ســیما

نیز فعال هســتند ،بــرای کمک به معرفــی جاذبههای
گردشــگری ارس از جملــه کارهایی اســت کــه میتوان
در کنــار فعالیتهای صنعتــی و تجاری انجــام داد .در
بخــش علمــی و دانشــگاهی نیــز بــا آوردن پایگاههای
علمــی میتوانیــم منطقــه آزاد ارس را تقویــت کنیــم.
نکتــه جالــب ایــن اســت کــه فقــط ارس و کیــش دارای
پردیــس بینالمللــی دانشــگاه تهــران هســتند و بنیــه
دانشــجوپذیری پردیــس ارس ایــن دانشــگاه بایــد
تقویت شود تا بتوانیم نســبت به جذب دانشجویانی از
کشورهای دیگر نیز اقدام کنیم.
اولویــت عمرانــی منطقــه آزاد ارس را در
کدام بخش ها میبینید؟
تکمیــل آزادراه مرنــد – جلفــا ،پیگیــری احــداث
فرودگاه و بهبود وضعیت خط ریلی جلفا برای اتصال
ایــن خــط ریل بــه اروپــا ،اولویتهــای اصلــی عمرانی
منطقه آزاد ارس در سطح کالن محسوب میشوند.
بــرای رونــق بخــش تجــارت ارس چــه
برنامههایی در نظر گرفته اید؟
اقدامــات تبلیغــی بــرای شناســایی ارس و بــرای
شناســاندن ایــن منطقــه بــه تمــام ایــران و جهــان
ضروری اســت .برای نمونه وضعیت مناســب ارس
از نظــر آب و هوایــی و جاذبههــای طبیعــی میتواند
یک نقطه قوت برای جذب گردشــگر باشــد .منطقه
خداآفریــن بــه تنهایــی و بــا انــدک ســرمایهگذاری
میتوانــد بــه یکــی از نقــاط توریســتی جــذاب ایران
تبدیل شــود .روشهــای تبلیغــی هماننــد برگزاری

