ضرورت جذب سرمایه برای توسعه صنعت گردشگری در کرج
جذب سرمایه در صنعت گردشگری برای کشوری همچون ایران که وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی دارد،
می تواند به عنوان راهی برای رهایی از وابستگی به درآمدهای نفتی و خروج از اقتصاد تک محصولی باشد .در
مورد شهر کرج نیز جذب سرمایه در حوزه گردشگری شهری می تواند نوید بخش توسعه متوازن درون شهری
باشد.
با توجه به گستره فعالیتهای صنعت گردشگری در سایر حوزههای فرهنگی ،اقتصادی ،اجتماعی و حتی
سیاسی ،این صنعت میتواند به عنوان یکی از مؤثرترین بخشها در رشد و توسعه اقتصادی ایفای نقش کند؛
چرا که صنعت گردشگری ،فرصت تولید ،ایجاد اشتغال ،فقرزدایی و درآمدزایی را برای کشورها به همراه دارد.
در همین راستا یکی از سیاستهای سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری کرج رونق و توسعه
گردشگری با محوریت حمایت از سرمایه گذاری است ،چراکه صنعت گردشگری به علت خاصیت بازدهی
زودهنگام آن ،بستر مناسبی برای سرمایهگذاری بوده و با توجه به ظرفیت های بکر کرج در این حوزه،
سرمایهگذاران رغبت زیادی به مشارکت در این طرحها دارند.
شکوفایی صنعت گردشگری در کرج میتواند در ایجاد اشتغال موثر واقع شود ،این نکته مهم و کلیدی را نیز
نباید فراموش کرد که اشتغالهای ایجاد شده درحوزه گردشگری به گونهای است که قابلیت استفاده از
تکنولوژی رابه جای نیروی کار در ارائه خدمات ندارد از این رو با توجه به نرخ بیکاری کرج توسعه این صنعت
میتواند اشتغال پایدار قابل توجهی را ایجاد کند..
بروکراسی سنگین اداری در حوزه گردشگری باعث فرار سرمایهگذاران می شود و قطعاً فرار سرمایهها موجب
افزایش نرخ بیکاری خواهد شد از این رو انتظار می رود با کاهش زمان پاسخگویی استعالمات مسیر را برای
حضور سرمایهگذارن در این حوزه تسهیل شود.
سختگیریهای بیمورد موجب فرار سرمایهگذاران میشود ،در گذشته افرادی که قصد سرمایهگذاری در حوزه
گردشگری کرج را داشتند به دالیلی چون بروکراسی ادارای از این کار منصرف شدند از این رو باید شرایط و
زمینه برای سرمایهگذاری فراهم شود.

