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خراسان رضوی

گزارش

پیگیری وضعیت پروژه 13ساله شهرستان خوشاب بعد از دو بار کلنگ زنی

پیشرفت الکپشتی احداث باند دوم سبزوار-خوشاب

علی اکبر ملکی  /بیشتر پروژه های راه سازی در
شهرستان خوشاب با گذشت بیش از یک دهه از
شروع آن ها یا پیشرفت خاصی نداشته یا این که
پیشرفتآناندکبودهاست ،یکیازپروژههاییکه
باگذشتحدود 13سالبهسرانجامنرسیده،پروژه
دو بانده شدن جاده سبزوار  -خوشاب و در ادامه تا
قوچان و دوغارون است .در این پروژه بعد از کلنگ
زنی دوم طبق اظهارات مقام مسئول  ،دو هزار و
 200متر آسفالت و  5کیلومتر از مسیر زیرسازی
شده است .به گزارش خراسان رضوی ،حدود 30
سالقبلباراهاندازیمحورسبزوار-نیشابورجاده
سبزوار -سلطان آباد -نیشابور که از گذشته محل
تردد زائران امام رضا (ع )و محل تردد خودروها بود
بهیکجادهقدیمیتبدیلشدوبسیاریازرستوران
هاومشاغلبینراهیمانندرستورانهایبینراهی
درنزدیکیروستایباغجرتبدیلبهیکویرانهشدند
و سال های متمادی چاله های وسط جاده زبانزد
مسئوالنومردمبود .باشهرستانشدنسلطانآباد
وعبورکامیونهایترانزیتترکیهوکامیونهاییکه
از بنادر ایران از سمت جنوب به شهرستان خوشاب
می آمد و عبور به سمت مرزهای شمالی ایران در
دولت دوم احمدی نژاد ،پروژه دو بانده شدن جاده
سبزوار-خوشابودرادامهتاقوچانودوغارون در
دهه ۸۰کلنگزنیشدامادردولتبعدی اینپروژه
بهکمارفتوپسازگذشتحدود 13سالنهتنهابه
سرانجامنرسیدبلکهباافتتاحآرامگاهبهشترضوان
سبزواردرمسیرسلطانآباددرسال،۹۱برترافیک
اینجادهکمعرضافزودهشد.
•کلنگزنیمجدد

کلنگ زنی پروژه احداث باند دوم محور سبزوار-
خوشاب -قوچان  -دوغارون در دولت دوم روحانی
بعدازتعطیلیحدودیکدههایازابتدایآنبهنام
توسعه فازاولدرسال 98دردولتدوازدهمصورت
گرفت و آسفالت حدود 2کیلومتر از وسط راه جاده
سبزوار -سلطان آباد بعد از روستای ایزی انجام و5
کیلومتر از مسیر زیرسازی شد و در دولت دوازدهم

بهپایانرسید.محمدرضااخوانعبداللهیان،مدیر
کــل راه و شهرسازی وقــت خــراســان رضــوی در
زمان کلنگ زنی پروژه در سال  98گفته بود :این
پروژه با اعتبار ۱۷۱میلیارد و ۱۳۴میلیون ریال با
مشخصات  ۱۳کیلومتر در دو باند رفت و برگشت
شاملزیراساس ۱۵سانتیمتر،اساس ۱۵سانتی
متر و آسفالت به ضخامت ۱۸سانتی متر به اجرا در
میآید .سالهای  98و  99به پایان رسید و نیمه
اول سال  1400هم رو به پایان است در حالی که
افتتاح این مسیر  12کیلومتری که جزو وعدههای
مکرر مسئوالن دولتی و نمایندگان مجلس دیار
سربدارانوآرزویمردمشهرهایسبزواروخوشاب
بودبهسرانجامنرسید.
•  2کیلومترآسفالتو 5کیلومترزیرسازی

رئیس اداره راه و شهرسازی سبزوار در گفت وگو
با خراسان رضوی با بیان این که قرارداد پروژه 12
کیلومتری ساخت باند دوم جاده سبزوار -خوشاب
به طول 12کیلومتر از 28اسفند 97با پیمانکار به
مدت دو سال بسته شده است،اظهار کرد :در طول
ایندوسال 2،هزار و 200مترآسفالتو 5کیلومتر
ازمسیرزیرسازیشدهاست.
•مشکلمعارضان

علی اصغر استیری با اشــاره به تخصیص نیافتن
اعتبارات و با بیان این که متولی این پروژه اداره راه
و شهرسازی است و قرار بود اعتبارات آن از محل
سفر ریاست جمهوری از طریق اداره راهــداری و
حملونقلجادهایواعتباراتاستانیتامینشود،
افزود:ازدیگرمشکالتساختوتکمیلاینپروژه،
معارضانزمینهایمسیرهستند.روزنامهخراسان
درگزارشیبهمشکالتاینجادهترانزیتی باعنوان«
کابوس،همسفرمسافرانجادهسبزواربهشهرستان
خوشاب » پرداخته و در این گزارش اشاره شده بود
که این راه فرعی  ،نام جاده بین المللی را یدک می
کشد و محور مواصالتی ترانزیتی از جنوب و غرب
ایران به سمت کشورهای شمال شرق ایران است

درپروژههایجادهسازیدرکشورراندارند ،مدعی
شد :یکی از اهداف پروژه میامی  -جاجرم -بام و
چکنه-قوچانحذفشهرستانخوشابازشاهراه
مواصالتیترانزیتوهدایتخودروهایترانزیتیبه
جایرفتوآمدازسبزوار-خوشاب-قوچانازمسیر
خراسانشمالیبهسمتمرزشمالیایراناست.
•برخالف تعطیلی پروژه های خوشاب،
پروژه های جوین ،اسفراین و نیشابور در حال
فعالیت است

اما مسئوالن بی توجه از کنار آن عبور کرده اند و
در گذر ایام در اثر تصادفات رانندگی در این جاده
کم عرض و فرعی جمعی از عزیزان هم وطن دچار
حادثهمیشوند.
•وعدهنمایندهمجلسمحققنشد

نماینده مــردم شهرستانهای ســبــزوار ،جوین،
خوشاب ،ششتمد ،داورزن و جغتای در مجلس
شورای اسالمی درباره به سرانجام نرسیدن پروژه
نآبادبهخراسان
12کیلومتریجادهسبزوار-سلطا 
رضویگفت:متاسفانهدولتبهعلتکسریبودجه
به وجود آمده از بودجه پروژههای عمرانی کم کرده
است.بهروز محبی نجمآبادی در گــزارش قبلی
خراسان دربارهجلوگیریازتعطیلیپروژه 12ساله
گفت :در تماسی که با رئیس اداره راه و شهرسازی
سبزوارداشتیمازتعطیلیپروژهجلوگیریوقرارشد
از محل بودجهای که در اختیار نمایندگان مجلس
قرار دارد مبلغی به این پروژه اختصاص یابد تا فعال
پروژه تعطیل نشود و برای سال آینده بتوانیم آن را
در ردیف بودجه های ملی قرار دهیم و از این محل
بودجه ای برای تکمیل این پروژه اختصاص دهیم.
چندینماهگذشتوخبریازکمکنمایندهمجلس
به این پروژه نشد و این پروژه نیز مانند دوران آغازین
دولت روحانی به کما رفت و معلوم نیست بعد از چه
زمانیدوبارهآغازشود.یکیازکارشناسان ادارهراه

و شهر سازی استان در گفت وگو با خراسان رضوی
دربارهمشکالتپروژههایناتمامراهدرشهرستان
خوشاب خاطر نشان کرد :تاکنون هیچ مبلغی به
پروژه سبزوار-خوشاب از طرف نمایندگان مجلس
اختصاصدادهنشدهاستواگروعدهایدادهانددر
آینده شاید محقق شود و از وعده تا تحقق آن فاصله
زیادیوجودداردالبتهاگربهمقصدبرسد.جلیلیان
رشیدی با اشاره به این که تمام پروژه های وزارت
راه به جز تعدادی که در حال کار هستند مسکوت
ماندهاست،گفت:نبودوکمبوداعتبارازعللاصلی
تعطیلی پروژه هاست و تا زمان تامین نشدن منابع
مالیموانعسرراهپروژههاهمچنانباقیاست.
•چرااززیرساختهایقبلیاستفادهنمیشود

حال سواالتی که در اذهان عمومی شکل گرفته
این است که آیا قرار است زیرساختهای موجود
بدوناستفادهبماند؟باتوجهبهاینکهزیرساختها
و راهها وجود دارد چرا مبادرت به ایجاد راه جدید به
همان مقصدها می شود؟علی رباط جزی ،رئیس
شــورای اسالمی دوره چهارم شهر سلطان آباد
مرکز شهرستان خوشاب در گفت وگو با خراسان
رضوی با بیان این که برخی از نمایندگان مجلس
دیار سربداران از گذشته تا به امروز و برخی دیگر از
مسئوالنمااطالعاتکافیوالزمبرایپیشگیریاز
کارهای موازی و جلوگیری از هدر رفت بیت المال

وی با بیان این که پــروژه جــاده خوشاب در قالب
محور مواصالتی بردسکن -سبزوار -خوشاب-
مشهد-سرخس به طول حدود  600کیلومتر در
یکپروژهتعریفشدهاست،افزود:قطعاوقتیپیش
هرمسئولیبرایاینمسیر 600کیلومتریاعتبار
درخواست کنید عقب نشینی می کند.رباط جزی
بااظهاراینکهبهرغمتعطیلیپروژههایجادههای
شهرستان خوشاب پروژه جاده سبزوار  -جوین و
بام  -چکنه در حال فعالیت و آسفالت بخش زیادی
ازمسیربرخالفتعطیلیجادهشفیعآباد-سلطان
آباد ریخته شده است ،افزود :یکی از راه های خارج
کردنشهرستانخوشابازمحرومیتوجلوگیری
از مغفول ماندن بیشتر در توسعه راه های کشوری
قطعه بندی و خارج کردن محور بردسکن و مشهد
 سرخس از پروژه است که راه سبزوار -خوشاببه قوچان را به 150کیلومتر کاهش می دهد و می
توان با جذب اعتبارات ملی استانی بیشتر پروژه
ها را به سرانجام رساند.به سراغ مسئوالن اداره
راه و شهرسازی سبزوار ،فرمانداری خوشاب و
برخی از مسئوالن توسعه راه های کشور می روم
اما اطالعات خاصی در این باره ندارند در نتیجه به
نیشابورمیروم.
•درخواستارتقایجادهقدیمیچکنه

فرماندار نیشابور در گفت وگو با خراسان رضوی
با بیان این که پروژه بام-صفی آباد – چکنه ،پروژه
ملیاست،تصریحکرد:بخشیازاینراهدرحوزهما

قرارداردکه 15کیلومترازآنآسفالتشدهوعالیم
آن هنوز نصب نشده و زیرسازی بقیه آن نیز انجام
شدهاست.علیرضاقامتیبابیاناینکهبرایسمت
نیشابوربهسمتچکنهپروژهجدیدیتعریفنشده
است،افزود :جاده قدیمی نیشابور به چکنه وجود
دارد که از گذشته آسفالت شده است و به دنبال
ارتقای آن هستیم.وی خاطر نشان کــرد :در سه
محورنیشابور-کاشمرمطالعاتتوسعهجادهانجام
شده اما در بخش نیشابور -تربت حیدریه و نیشابور
چکنه-قوچاناقدامخاصیصورتنگرفتهاستولیدرخواستارتقایجادهراداشتهایم.
•وعدههایمحققنشده

درحالیکهنمایندهمردمدیارسربداراندرمجلس
شورای اسالمی با اشاره به قرارگیری پروژه تکمیل
جاده سلطانآباد -جوین -فرومد در ردیف پروژه
های ملی گفته بود که بعد از نزدیک به یک دهه
بالتکلیفیباپیگیریهایفراواناینپروژه درردیف
پروژههای ملی قرار گرفته و در سفر آقای نیکزاد،
نایب رئیس دوم مجلس به خوشاب از محل جدول
پروژههایملیوزارتراهوشهرسازی ۱۰،میلیارد
توماناعتباردرنظرگرفتهشده استامارئیساداره
راهداری و حمل و نقل جاده ای خوشاب در گفت
وگو با خراسان رضوی اظهار کرد :یک ریال به این
پروژه تخصیصدادهنشدهاست.عباسرباطجزی
دربــاره به سرانجام نرسیدن آسفالت  3کیلومتر
روستای دهنه شور نیز گفت :قرارداد پیمانکار این
پروژهباادارهراهوشهرسازیدرحدودسهسالقبل
بودهوباانتقالناظرانبهادارهراهداریوحملونقل
جادهایازنظرقانونیامضایناظرانادارهراهداری
برایپیمانکارانادارهراهوشهرسازیاشکالقانونی
دارد.وی افزود :این مشکل را با تفاهم با اداره راه و
شهرسازیسبزواربرایتکمیلاینپروژهچندساله
حلخواهیمکرد.
•طلسمیکهبایدشکستهشود

دوره مدیران و روسای جمهوری تمام شد اما پروژه
های جاده های مواصالتی شهرستان خوشاب به
طولچندکیلومتر بعدازدههاسالبهاتمامنرسید
.طلسمیکهبایددردولترئیسیشکستهشودوبا
اتمام این پروژه ها که زیرسازی برخی از آن ها نظیر
جادهشفیعآبادیادرمسیرجادهسبزواربهخوشاب
یاسمتدهنهشورانجامشدهاستازهدررفتبیت
المالوافزایشهزینههادرگذرایامجلوگیریشود.

فعاالن حوزه گردشگری از ضرورت حمایت ها برای احیای این صنعت بعد از شوک کرونا میگویند

«صنعت گردشگری» و نفسهاییکه به شماره افتاد

از میان برگهای تقویم ،هر «شهریور» ماه برای صنعت
گردشگری در مشهد ،نوید یک پیک و موج بزرگ سفر بود
و بخشهایی که ذیل این عنوان فعالیت میکردند ،در این
ماه رونق بیشتری را از ظرفیت حضور زائر و گردشگر تجربه
می کردند اما حاال دو سال است که شرایط این صنعت در
پیوند با کرونا ،بسیار پیچیده و دشوار شده است و پیکها
جای خود را به تعطیلی دادهاند.اگرچه با سرعت گرفتن
روند واکسیناسیون ،متولیان حوزه مقابله با کرونا این نوید
را میدهند که طی ماههای آینده ،خدمات گردشگری
با ارائــه مستندات واکسیناسیون ،تسهیل خواهد شد،
موضوعی که شاید سرآغازی برای رونق گرفتن دوباره این
صنعتباشد.البتهبخشگردشگریکهدوسالمحدودیت
و تعطیلی ،کمر آن را خم کرده است برای احیای خود به
حمایتهای متعددی نیاز دارد .فعاالن این صنعت تاکید
دارند که دولت باید از هماکنون سیاستهای حمایتی
خود را به منظور احیای این صنعت به کار گیرد ،در غیر
این صورت بسیاری از واحدهای فعال در این بخش قادر
نخواهند بود فعالیت خود را تداوم ببخشند.
• ۲۵درصد حجم سرمایهگذاری پروژه های
گردشگری کشور در خراسان رضوی متمرکز است

علی اکبر علیزاده قناد ،رئیس کمیسیون گردشگری اتاق
بازرگانی خراسان رضــوی در همین خصوص بیان می
کند 60 :درصد اقتصاد کالن شهر مشهد مرتبط با بخش
گردشگری اســت ،از این رو شیوع کرونا طی یکسال و
نیم گذشته لطمه های بسیاری به فعاالن این حوزه و البته
اقتصاد شهرمان تحمیل کرده است .تعطیلی  80تا 90
درصدیمراکزاقامتیطیهرمرحلهاوجگیریاینبیماری
باعث شد تا بعضی از مراکز مرتبط با خدمات گردشگری،
در مقابل فشارها تاب نیاورند و ناگزیر از توقف کامل فعالیت
باشند.وی ادامه می دهد :برآوردهایی که از خسارت های
ن کننده است اما تنها با عبور
وارد شده اعالم میشود ،نگرا 
از این بیماری است که میتوانیم متوجه عمق بحران شویم.
خطر بزرگ برای سرمایهگذاریهایی است که در گذر این
سالها در بخش خدمات گردشگری در مشهد انجام گرفته
است و در این مدت تهدید شدند .تنها راهکار برون رفت از
اینبحراننیز،حمایتهایمتمرکزوهدفمنددولتازبخش
گردشگریوکمکبهجبرانخسارتهایواردشدهازطریق
بخشودگیمالیاتوعوارض،ارائهتسهیالتبانرخبهرهپایین
ریال ،کاهش هزینهها و تسهیل رویهها برای این بخش و...
است.پارهایسیاستهایتشویقیدربخشسرمایهگذاری

از آنها حکم تیر خالص را داشت و ناگزیر تن به تعطیلی
دادند .بررسیهای ما نشان میدهد که بیش از  ۴۰درصد
از آژانسهای مسافرتی استان خراسان رضــوی تعطیل
شدهاند و همچنان درخواستهای بیشتری برای تعطیلی
ارائه میشود که ناشی از کاهش درآمد و ناکافیبودن آن
برایتامینهزینههایجاریماننداجاره،حقوقکارمندان،
بهای خدمات و ...اســت.وی تاکید میکند :آنهایی هم
که دوام آوردهان ــد ،بحرانهای جدی را تجربه میکنند.
دستگاههای دولتی متولی باید سریعتر برای عبور از این
بحراناقدامکنند.
•صنعت گردشگری برای قامت راست کردن ،به
حمایتهای موثر نیاز دارد

نیز کمک خواهد کرد تا انگیزه سرمایهگذاران برای ورود به
این بخش و کمک به بازسازی ظرفیتهای موجود ،افزون
شود.بنابراعالممسئوالن ۲۵،درصدحجمسرمایهگذاری
پــروژه های گردشگری کشور در استان خراسان رضوی
متمرکز است پس از دست رفتن این حجم سرمایهگذاری
شزا خواهد
نه فقط برای این خطه که برای کل کشور ،چال 
بود.با علیزاده قناد ،بحث حضور سرمایه گذاران خارجی
را پیش میکشیم ،او تحقق چنین ظرفیتی را در گرو ثبات و
کشورهای موفق منطقه در بحث گردشگری را کامیاب در
تحققاینمولفهمیداند.
علیزاده قناد در عین حال تاکید می کند که باید مزیتها و
مشوقهای ویژهای نیز در این حوزه شکل بگیرد که انگیزه
سرمایهگذارانخارجیراتقویت کند.ویبهتجربهارمنستان
کهبهبهانهواکسیناسیون،صنعتگردشگریاشرانیزاحیا
کرد،اشارهمیکندومتذکرمیشود:بایدهرفرصتیرابرای
جذبسرمایهوگردشگرمغتنمبدانیم.حاالکهمحدودیتها
در حال کاهش هستند و با تکمیل واکسیناسیون ،سفرها
بیشترمیشودبایدهرفرصتیرامغتنمشمرد.
•بحران کرونا و آمار باالی تعطیلی آژانسهای مسافرتی

محمدسعید ولـیزاده ،رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی
کارفرمایی دفاتر خدمات مسافرت هوایی ،جهانگردی و
زیارتیخراسانرضوینیزازضرورتسیاستهایحمایتی
دولتازصنعتگردشگریمیگوید،اوبراینباوراستکههر

اتفاقیکهقراراستدردورانپساکرونادربخشگردشگری
بیفتد ،ریشه در وضعیت کنونی و تدابیر دولت برای کمک
به احیای ظرفیت های این صنعت خواهد داشت .این بیمار
کودکی نیست که بعد از کرونا متولد شود بلکه انسان بالغی
است که ارگانیسم آن در گذر سالها به وجود آمده است.
بنابراینبایدازهماکنونوحتیماههاقبل،عملیاتاحیای
آن آغاز شود .این بدین معنی است که سیاست های کنونی
در صنعت گردشگری و رفع موانع و چالش های موجود
میتواندزمینهسازنحوهرفتارمادرپساکروناباشد.ولیزاده
ادامه میدهد :سرمایه گذاران بسیاری در دو سال گذشته
یا ورشکست شده یا سرمایههایشان را به مسیر دیگری
هدایت کردهاند .چالش اساسی ایجاد اعتماد مجدد در
میانسرمایهگذاراناستتامتقاعدشوندکهدوبارهبهحوزه
گردشگری ورود کنند.وی از موانع کسب و کار در حوزه
گردشگری این گونه گالیه میکند :قوانین فعلی آنقدر
دست و پاگیر و دارای الزامات پیچیده بوروکراتیک هستند
که سرمایه گذاران را گاهی دچار تردید و در بیشتر مواقع
پشیمانمیکنند.البتهناگفتهنماندبخشاساسیدیگری
که از الزامات سرمایهگذاری خارجی است ایجاد حس
امنیت در میان سرمایهگذاران است.رئیس هیئت مدیره
انجمن صنفی کارفرمایی دفاتر خدمات مسافرت هوایی،
جهانگردی و زیارتی خراسان رضوی یادآور میشود :دفاتر
خدمات مسافرتی تا پیش از این بحران ،در چالش رقابت
با سایتهای مجازی بودند و شیوع کرونا نیز برای بعضی

مهدی آجیلیان ،کارشناس گردشگری نیز از چالشها و
مشکالت فراوانی سخن میگوید که پیش روی این صنعت
قرار گرفته است و بیان میکند :خسارت کرونا به مراکز
اقامتی مشهد ،سهمگین بــود .یک مرکز اقامتی در هر
سطحی ،به هزینه نگهداری نیاز دارد و حتی در تعطیالت
کرونایی نیز برای گردانندگان آن ،دارای هزین ه خواهد بود.
به این شرایط ،پرداخت حقوق کارکنان و دیگر هزینههای
مضاعف را نیز بیفزایید.وی تاکید میکند :بخش
گردشگری خراسان رضوی ،برای قامت راست کردن به
حمایتهای جدی دولت نیاز دارد .سرمایهگذاران برای
ورود دوبــاره به این عرصه ،رغبتی ندارند و تا مشو قها
نباشد ،نمیشود توقع ورود و تثبیت سرمایه را در این بخش
داشــت .به هر رو ،با رشد آمار واکسیناسیون در کشور،
مسئوالنبایدتدابیربهتروبیشتریبرایآیندهاینصنعتو
تقویت دوباره آن بیندیشند.آجیلیان ضمن مطالبه از دولت
جدید به منظور در پیش گرفتن سیاستهای حمایتی
کارآمد اضافه می کند :انتظار ما از دولت سیزدهم و وزیر
جدید میراث فرهنگی و گردشگری این است که رویکرد
نوینیرادربارهصنعتگردشگریدرپیشبگیردوحمایت،
هدایت و نظارت را در تمامی سطوح از جمله سرمایه
گــذاری ،ترک امور تصدی گری و حمایت همه جانبه از
سرمایه گذاران رسمی و قانونی و ...به عمل آورد.
•روند کند رسیدگی به درخواستهای
سرمایهگذاران ،دلسردی آنها را موجب میشود

مژگان ثابت تیموری ،نایب رئیس کمیسیون گردشگری
اتاقبازرگانیمشهدنیزبرنامهریزیبرایدورانپساکرونارا
دشوارتوصیفمیکندومعتقداست:اینصنعتبرایاحیا

بهکمکهایبیرونینیازدارد.رویکرددولتدراینخصوص
مشخصنیست.آنچهمیتواندموجبحفظسرمایهگذاری
در این بخش شود ،فراتر از اقدامات معمول و وعدههای
مرسوماست.ویادامهمیدهد:شاهدیمکشورهاییمانند
ارمنستان و ترکیه برای جذب گردشگر اقداماتی همچون
کاهش هزینههای اقامت و حتی پیشنهادهای ویژه مانند
واکسینه کردن گردشگران را در دستور کار قرار میدهند.
همین مسائل خود زمینه جذب گردشگر و ارتقای ظرفیت
تابآوریاینصنعترادرکشورهایمذکورفراهممیکند.
ثابتتیموریبهورودسرمایههایخارجی،خوشبیننیست
وتحققچنینظرفیتهاییرادرگرواماواگرهایمتعددی
میداند و بیان میکند :بررسیها حاکی است که روند
رسیدگی به درخواستهای سرمایه گذاری خارجی بسیار
کند است و حتی با وجود ظرفیت های بسیار در کالن شهر
مشهد ،فرایند رسیدگی به درخواست ها به طور میانگین
یک تا چهار سال به طول میانجامد و این در حالی است که
دردیگرکشورهابهمحضاینکهسرمایهگذارازطریقسایت،
درخواست خود را ثبت میکند ،رسیدگی فوری به تقاضای
او در دستور کار قرار میگیرد و ظرف یک هفته پاسخ الزم
ی کند .صرفا وجود موانع قانونی باعث خواهد
را دریافت م 
شد تا روند کار دچار اختالل شود.وی خاطر نشان میکند:
کشورهایمنطقهبرایجذبسرمایهگذارخارجیعالوهبر
تضمینسودآوریپروژه،پیشنهادهایجذابیماننداعطای
اقامت،کاهشتعرفهها،اقساطیکردنپرداختهزینهها،
ارائهوامهایکمبهرهیابدونبهرهو...رامطرحمیکنند.
این کارشناس حوزه گردشگری یادآور میشود :هم اکنون
و در این برهه خطیر ،تاکید ما بر حفظ سرمایهگذاریهای
موجود است که شیوع بیماری کرونا و تعطیلی مکرر در
صنعتگردشگری،آنرابهبحراندچار کردهاست.
وی مطالبات فعاالن و سرمایه گــذاران حوزه گردشگری
را از دولت سیزدهم و وزیــری که تازه بر صندلی مدیریت
وزارت میراث تکیه زده این گونه بیان میکند :دولت جدید
باید از طریق ارائــه تسهیالت ویــژه ،رفع بوروکراسیهای
موجود ،ارائه بستههای سرمایه گذاری مشخص و هدایت
سرمایه گذار به سمت حوزه های تقریبا بکر ،بستر را برای
جذب سرمایهگذار مهیا کند .عالوه بر این ،باید حوزههای
متنوعیبرایسرمایهگذاریدربخشگردشگری(بانگاهبه
ظرفیتهای موجود و سهم تقاضا) تعریف شود تا از یک سو
بتوانیم فضای جذابی را برای گردشگران به وجود بیاوریم
و از سوی دیگر ،سرمایه گذار نیز در کوتاهترین زمان ممکن
بهاصلوسودسرمایهخوددراینچهارچوب،دستیابد.

