جشــنوارهها ،کنســرت ها و برنامههای جذاب هنری
نیز در جذب گردشــگر موثر هســتند .مطمئن باشید
که افزایش گردشــگر نیز بدون شک باعث رونق بازار
ارس خواهــد شــد .اگر برخی از تنگ نظــری هایی که
در ایــن زمینه وجود دارد را کاهــش دهیم میتوانیم
برنامههــای بســیار جذابــی را بــرای ارســوندان و
گردشگران ارس تدارک ببینیم .در کنار این موضوع
بایــد ســهمیه خوبــی بــرای تجــار و اصنــاف ارس در
نظــر گرفتــه شــود و نبایــد منطقــه آزاد ارس دارای
محدودیــت هایــی باشــد کــه در ســایر مناطــق آزاد
ایــران نیســت .برای نمونــه گفتن اینکــه فقط نصف
ســهمیه واردات لبــاس کاالی همــراه مســافر باید از
ترکیه باشد ،در حالیکه میدانیم که اقبال خریداران
به اجناس ترکیه اســت ،ظلم به اصنــاف و بازرگانان
ارس اســت .بیــکاری اصنــاف ارس میتواند تبعات
جبران ناپذیری را داشــته باشد و باید مواظب باشیم
که میزان اشــتغال را با تصمیمات اینچنینی کاهش
ندهیم .باال بردن میزان اشــتغال یکی از بخشهای
مهــم اقتصــاد مقاومتــی اســت و در ارس اســتعداد
تجارت نیز وجود دارد که رشد این استعداد میتواند
باعث افزایش اشتغال هم شود.
توسعه همکاری با کشــورهای همسایه تا چه
انــدازه میتوانــد بــرای منطقــه آزاد ارس مهم
باشد؟
اولیــن کاری که باید انجام شــود ،گفتوگو و دیدار با
ســفرای ایران در کشورهای همسایه است و بدون شک
دیدگاه ســفیران میتوانــد راهکارهای بســیار خوبی را
برای گســترش همکاری هــا در اختیــار ارس قرار دهد.
بــه خصــوص اینکه مناطق آزاد همســایه بــا ارس باید
در اولویــت ارتباطــی و کاری باشــد .برگزاری جلســات
مســتمر بــا ســفیران ایــران در کشــورهای جمهــوری
آذربایجــان و جمهــوری ارمنســتان و سرکنســول ایران
در نخجــوان جزو اولین کارهایی اســت که در این حوزه
انجام خواهم داد.
انتظار شما از مسئوالن کشور در زمینه کمک
به رشد و توسعه ارس چیست؟
به نظر میرســد ،اطالع رسانی درست اقداماتی که
در منطقه آزاد ارس انجام شده است و برنامه هایی که
در این منطقه در حال انجام است ،خود به خود باعث
افزایش اقبال مسئوالن کشــور برای همکاری با ارس و
کمک به توسعه این منطقه میشود .بیشتر اطالعاتی
که به دست مسئوالن میرسد از کانالهای غیر رسمی
اســت کــه بــا قصــد سیاســی ســعی در اطــاع رســانی

نادرســت دارنــد و باید تالش کنیم تا آنچــه که در ارس
اتفاق میافتد را به طور دقیق اطالع رسانی کنیم.
شــاید این ســوال خیلی از مردم و همکاران
باشد که شــیوه کاری مدیرعامل سازمان منطقه
آزاد ارس چگونه خواهد بود؟
شناســایی توانایــی اشــخاص و تیــم هایــی کــه بــا
منطقــه آزاد ارس همــکاری میکنند و قــرار دادن هر
یــک از این افــراد در جایگاه واقعی خــود میتواند در
نهایــت ارس را بــه موفقیت و پیروزی برســاند .قصد
اســتخدام اتوبوســی نداریــم و بایــد تیم کنونــی را به
بهترین شــکل ممکــن در بخشهای مختلــف به کار
بگیریــم .برای نمونــه اگر تیــم فوتبال تراکتورســازی
هــم اکنون به جــای صدرنشــینی در رده دهم جدول
اســت ،تمام تیــم را تغییر نمــی دهنــد ،بلکه ممکن
اســت یک ســرمربی تغییر کند و یا اینکه چند بازیکن
جابجا شــوند .در زمینه اداری نیــز معتقدم که اغلب
همــکاران شایســته و صالــح هســتند و قلــب پاکــی
دارند .با هشــدار ،آموزش و برقــراری ارتباط عاطفی
نیز بسیاری از مســائل حل میشود .کارکنان سازمان
منطقــه آزاد ارس به شــخص خاصی تعهــد ندارند.
بلکــه به کشــور ،منطقــه ،اعتقــادات و خانــواده خود
متعهــد هســتند .بدون شــک اگــر ببینند کــه مدیری
خالصانــه برای اعتالی ارس فعالیــت میکنند ،آنها

نیــز برای رســیدن این مقصــود با تمــام وجود تالش
خواهنــد کرد .مگــر اینکه از ســوی نهادهــای نظارتی
مشــکالتی برای شــخص خاصی عنوان شود که البته
بنده به عنوان مدیر باالدست تا آنجا که امکان دارد از
تمام کارمندانم دفــاع میکنم تا با روشهای خاص
ایــن افــراد را از نابهنجاریهــای احتمالــی دور کنــم.
یک نکته دیگر که باید اشــاره کنم ،موفقیت مهندس
عرب باغــی در ارس بــود .اگرچه برخی از حاشــیه ها
و اطرافیــان اجــازه ندادنــد ایــن موفقیت هــا به طور
کامل دیده شــود .وی فردی اســت که از جایگاه خوب
اجتماعــی برخوردار اســت و اگــر مســئولیتی را قبول
کنــد ،فقــط به خاطــر در اختیــار قــرار دادن تجربیات
خود برای پیشرفت کشور است.
در ایــن روش کاری ،چه میــزان اختیار برای
معاونین خود در نظر خواهید گرفت؟
مطمئنا برای معاونینی که کاراتر هســتند ،تفویض
اختیارات بیشــتری انجام خواهد گرفت .البته مواردی
را تفویــض اختیــار خواهم کرد که اشــراف کاملی بر آن
هــا پیدا کــرده باشــم .اعتقــاد دارم که به شــخصه باید
نسبت به تمام کارها اشراف داشته باشم و با سابقهای
کــه از خــودم ســراغ دارم ،ایــن موضــوع خیلــی زود
اتفــاق میافتد .در تمــام جاهایی که کار کــرده ام نیز با
همکاران رابطه بسیار خوبی داشته ام.
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