دهدشتی مطرح کرد:
قطار سریع السیر نیاز مهم گردشگری اصفهان است

مشاور کمیسیون گردشگری و برند شهری اتاق بازرگانی اصفهان گفت :قطار سریع السیر اصفهان – تهران ،نیاز مهم و زیرساختی
ضروری برای جذب گردشگران و رونق اقتصادی است.

عادل دهدشتی درگفتگو با کسب فردا -اظهار کرد :قطارهای سریع السیر در دنیای امروز یکی از زیر ساختهای مهم در جذب
گردشگران محسوب میشوند ،زیرا از فوایدی مثل ایمنی باال ،سرعت زیاد و کاهش هزینهها در سفرهای زمینی برخوردار هستند.
وی با بیان اینکه اینکه سرعت این قطارهای مدرن حدودا بین  022تا  022کیلومتر در ساعت است ،افزود :نمونه بارز این این نوع
قطارها را میتوان در کشورهای اروپایی و به ویژه سرزمین پهناور چین مشاهده کرد.
مشاورکمیسیون گردشگری و برند شهری اتاق بازرگانی ،ادامهداد :خط قطار سریع السیر اصفهان – تهران و بالعکس در حال احداث
است هر چند در سالهای اخیر با چالشهایی مانند انتخاب مسیر حرکت و تخصیص بودجه مواجه شده بود.
دهدشتی تصریحکرد :این خط قطار میتواند موجب ترقی صنعت گردشگری در دو شهر اصفهان و کاشان شود ،همچنین رسیدن به
فرودگاه امام خمینی تهران را سریع و هموارتر خواهد کرد.
وی اظهارکرد :اگر در مسیر یاد شده از قطارهای پر سرعتی با فنآوری معمولی که دارای سرعت  022کیلومتر بر ساعت است
استفاده شود ،حدود دو ساعت نیم زمان مسافرت طول میکشد و از طرف دیگر از تعداد تصادفات جادههای زمینی نیز کاسته
خواهد شد.
این کارشناس با بیان اینکه شهرهای مبدا و مقصد در این روش سریع حمل و نقل ریلی به رشد توسعه خوبی دست خواهند یافت،
یادآوریکرد :این نوع قطارها به دلیل سرعت بسیار زیاد ایستگاههای کمی در مسیر دارند اما باز هم موجب شکوفایی اقتصادی در
همان تعداد اندک ایستگاه ،روستاهای مسیر و … میشوند.
دهدشتی در خاتمه گفت :البته سفرهای زمینی جادهای با ایجاد قطارهای پر سرعت متوقف نمیشود و طبق نیازهای روز به کار
خود ادامه خواهد داد ،از طرف دیگر به طور روز افزون شاهد افزایش تعداد رشد خودرو هستیم.
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