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شماره 2698

لیگ قهرمانان آسیا

ذوب آهن مقابل النصر گل کاشت !!!

محمد مزرعه

هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا در شرق و
غرب قاره کهن برگزار گردید و این هفته نیز در
بعضی از مسابقات نتایج دور ازانتظاری رقم خورد
و تا حدودی وضعیت تیم ها در جدول رده بندی
مشخص گردید و کارشناسان با توجه به جایگاه تیم
ها بهتر می توانند تیم هایی که شانس بیشتری
برای صعود دارند را پیش بینی نمایند .
سه نماینده کشورمان که در این مسابقات
حاضر هستند نیز مقابل حریفان صف آرایی نمودند
که حاصل آن یک پیروزی  ،یک تساوی و یک
شکست بود .
در این نوشتار به مسابقات تیم های کشورمان
در هفته دوم مروری خواهیم داشت.
پرسپولیس  - 0السد قطر 1
شکست تلخ سرخ ها در وقت های اضافه
تیم پرسپولیس که در هفته اول با تساوی یک
 یک در ورزشگاه آزادی مقابل پاختاکور ازبکستانمتوقف شده بود در هفته دوم برای کسب نتیجه
مطلوب راهی قطر شد تا در مقابل السد حاضر شود .
در این مسابقه حساس از همان ابتدا سرخ
پوشان بازی هوشیارانه و منطقی را مقابل میزبان
به نمایش گذاشتند و با پوشش های مناسب
درفضاهای زمین حمالت حریف را به خوبی کنترل
نمودند و نیمه اول هر دو تیم فرصت هایی را روی
دروازه یکدیگر بوجود آوردند که توپی از خط
دروازه ها عبور نکرد و نیمه اول با تساوی بدون
گل به پایان رسید.
در نیمه دوم سفید پوشان السد که بازیکنان
ارزشمندی همچون اکرم عفیف  ،گابی و بغداد
بونحاح را در اختیار داشتند با توجه به میزبانی

فشار حمالت خود را از جناحین روی درواز
شاگردان برانکو بیشتر کردند که با درخشش
مدافعین و علیرضا بیرانوند که روز خوبی را سپری
کرد حمالت آنان یکی پس از دیگری خنثی شد و
تساوی بدون گل تا پایان نود دقیقه وقت قانونی
مسابقه تغییری نکرد.
با اعالم داور مسابقه چهار دقیقه وقت اضافه
اعالم شد و در حالی که همه فکر می کردند امتیازات
بازی بین دو تیم تقسیم می شود در دقیقه آخر از
وقت های اضافی از روی یک ضربه ایستگاهی که
مشکوک به آفساید نیز بود بغداد بونجاح مهاجم
زهر دار حریف دروازه سرخ ها را باز کرد و سه
امتیاز شیرین را برای تیمش کسب نمود و دست
برانکو و شاگردانش را از کسب حداقل امتیاز خالی
گذاشت  .با این شکست تاکنون پرسپولیس از دو
بازی فقط یک امتیاز کسب نموده و در رتبه آخر

جدول قرار گرفته است .
سرخ پوشان در هفته سوم لیگ قهرمانان به
دیدار االهلی عربستان خواهند رفت و برای اینکه
همچنان شانس صعود به مرحله بعد را داشته
باشند و در پایان مرحله رفت به وضعیت خودشان
در جدول سروسامان بدهند باید هر سه امتیاز بازی
را کسب نمایند .
ذوب آهن - 3النصر عربستان2
درخشش شاگردان منصوریان در دبی
در هفته دوم لیگ قهرمانان تیم ذوب آهن در
کشور امارات و شهر دبی میزبان النصر عربستان بود.
شاگردان منصوریان که در هفته اول نیز مقابل
الزورا عراق نمایش خوبی داشتند و با بد شانسی
فقط یک امتیاز کسب کرده بودند با امیدواری
زیادی وارد میدان شدند.
در این مسابقه نماینده کشورمان ابتدا غافلگیر

شد و با اشتباهی که خط دفاعش مرتکب شد
دقیقه  5جولیانو برای حریف گلزنی نمود.
در ادامه بازی ذوب آهن بازی بهتری را ارایه
نمود و توپ و میدان را در اختیار گرفت تا اینکه در
دقیقه  30توسط محمد نژاد مهدی گلزنی نمود و
پس ازگل نیز به بازی خوبش ادامه داد و در دقیقه
 39با تیز هوشی وحید محمد زاده گل برتری را
وارد دروازه حریف عربستانی نمود و نیمه اول را
پیروز به رختکن رفت .
در نیمه دوم نماینده عربستان برای جبران
نتیحه شکست بازی تهاجمی را در دستور کارش
قرار داد تا اینکه موفق شد دقیقه  57صاحب ضربه
پنالتی شود و عبدالرزاق حمدهلل پشت توپ قرار
گرفت با اینکه ضربه اول را مظاهری مهار کرد ولی
داور نپذیرفت و همین بازیکن ضربه دوم را وارد
دروازه ذوبی ها نمود و دوباره همه چیز را به تساوی
کشاند.
در ادامه بازی دو تیم روی دروازه های
یکدیگر حمالتی را تدارک دیدند تا اینکه النصر در
دقیقه  88برای بار دوم صاحب ضربه پتالتی شد و
عبدالرزاق حمدهلل این بار توپ را به اوت زد.
با از دست رفتن پنالتی امید به اردوی
شاگردان منصوریان باز گشت و در دقیقه نود آنان
روی یک حمله سریع توسط ارسالن مطهری موفق
به گلزنی شدند و سه امتیاز ارزشمند را کسب
نمودند .
ذوب آهن با کسب این پیروزی تاکنون در
گروه اول از دو بازی صاحب چهار امتیاز می باشد
و در جایگاه دوم جدول رده بندی قرار گرفته است.
شاگردان منصوریان در هفته سوم لیگ
قهرمانان میزبان تیم الوصل امارات خواهند بود که
با سه امتیاز در رده سوم جدول قرار گرفته است.

مرد انتخاب های بزرگ ،مرگ را هم انتخاب کرد
سعید سرفرازیان

پس از گذشت کمی بیشتر از نیم قرن پسر تختی در یک مصاحبه
تصویری که در فضای مجازی با مهدی رستم پور انجام داد ،برای
روشن شدن ماجرای مرگ تختی حرف های تازه ای به زبان آورد.
او بیان داشت (:پدرش انتخاب کرده که چگونه از این دنیای بی وفا
و جفاکار برود) پسر تختی خود کشی پدرش را از دست همسرش را
رد کرد و بیان داشت این حرف یک حرف نادرست است گفت پدر و
مادرش مانند تمام زن و شوهر های دیگر با هم اختالف داشتند و مثل
تمام زوج ها آن را حل و فصل می کردند .بابک تختی گفت پدرش می
دانست که طالق وجود دارد و می توانست از همسرش جدا شود ولی
او این کار را نکرد چون مشکل حادی در زندگی زناشویی اش وجود
نداشته است .تختی در مسائل سیاسی هم راه خود را انتخاب کرده بود
و به این موضوع رسیده بود که چگونه حرف خود را به گوش حکومت
و دربار برساند او طرفدار مصدق بود و اگر در این میان تالش هایی

صورت می گیرد که او را جوری دیگر نشان دهد بیهوده است .برای
حفظ تختی و جایگاه تختی باید به انتخاب ها و راه و سبک زندگیش
با صداقت برخورد شود .خیلی ها انتخاب می شوند تا کارهایی را به
سرانجام برسانند حال یا موفق می شوند یا در این راه شکست می
خورند اما جهان پهلوان غالمرضا تختی انتخاب می کرد که چگونه
زندگی کند .انتخاب می کرد چگونه حرف بزند و با چه کسی بیشتر
باشد و از چه کسانی دوری کند .شخصیتی چون غالمرضا تختی با آن
دید روشن و اندیشه ای وسیع ،مطمئنا می تواند انتخاب کند که چگونه
بمیرد ،مرگ انتخابی خیلی ارزشمندتر از مرگی است که در رختخواب
به سراغ آدمی بیاید .برای غالمرضا تختی این مرگ بسیار پر معنا بوده
است .او انتخاب کرد در گوشه ای تنها و به دور از آدمهایی که درکش
نکردند بمیرد و کتاب زندگیش بسته شود.
به مانند یک قو که به گوشه ای دور از دریا می رود و با انتخاب
خود سفیر مرگ را در آغوش می کشد.
شنیدم که چون قوی زیبا بمیرد

فریبنده زاد و فریبا بمیرد
شب مرگ ،تنهانشیندبه موجی
رود گوشه ای دور و تنها بمیرد
در آن گوشه ،چندان غزل خواند آن شب
که خود در میان غزل ها بمیرد
تو دریای من بودی ،آغوش وا کن
که می خواهد این قوی ،زیبا بمیرد

جهان پهلوان تختی مرد انتخاب های بزرگ بود او حتی مرگ را
هم انتخاب کرد و این کار نمی تواند از هر کسی بر بیاد .خودکشی تختی
اعتراضی به تمام آنهایی بود که او را در لحظات سخت تنها گذاشتند و
کالم پهلوان زنده را عشق است تحقق بخشیدند .تختی برای مردمش
زیست ،برای مردمش مدال گرفت ،او حتی بدنامی خودکشی را به جان
خرید تا نقاب دو رویی را بر چهره نزند تا مردمی را که خالصانه او را
دوست داشتند گول نزند ،آنچنان که بود آنچنان هم برود.

استقالل  - 1العین امارات 1

محمد مزرعه

شاگردان وینفرد شفر که در هفته اول شکست
سنگین سه بر صفر را در خانه الدحیل متحمل شدند
این هفته در ورزشگاه آزادی میزبان العین امارات بودند
و امیدواری زیادی برای کسب اولین پیروزی و کسب
سه امتیاز داشتند .آبی پوشان از همان ابتدای مسابقه
فشار حمالت خود را روی دروازه مهمان شروع نمودند
ولی کادر فنی العین با شناختی خوبی از آبی ها داشت
با برنامه ریزی مناسب جریان بازی را به خوبی کنترل

فرصت سوزی مانع از پیروزی آبی ها

کرده بود و بازی منظم و برنامه ریزی شده ای را از
همان شروع بازی به نمایش گذاشت  .در نیمه نخست
با تالش هایی که هر دو تیم نشان دادند توپی از خط
دروازه ها عبور نکرد و دو تیم با تساوی به رختکن
رفتند .در نیمه دوم با توجه به نیاز شدید به امتیاز کامل
مسابقه پسران آبی فشار حمالت خود را روی دروازه
حریف بیشتر کردند تا اینکه در دقیقه  53فرشید باقری
با ضربه سر دروازه حریف را باز کرد .بعد از گل نیز
استقالل فرصت های خوبی برای افزایش تعداد گل

ورزش

های خود داشت که مهاجمان فرصت سوزی نمودند و
با بی دقتی کامل موقعیت ها را یکی پس از دیگری از
دست دادند .در این مسابقه حساس که تیم العین که
روی ضد حمالت برنامه ریزی خوبی کرده بود در دقیقه
 85موفق شد توسط شیوتانی دروازه مهدی رحمتی را
باز کند و همه چیز را به تساوی بکشاند  .شاگردان
شفر که در دقایق پایانی بازی همه چیز را از دست
رفته دیدند در دقایق باقی مانده فشار حمالت خود را
روی دروازه مهمان ادامه دادند تا اینکه در دومین دقیقه

از وقت های اضافه با ضربه سر محمد دانشگر دروازه
حریف را باز کردند ولی از سوی داور عمانی آفساید
اعالم گردید و این بازی با نتیجه تساوی یک  -یک
به پایان رسید.با این نتیجه تیم استقالل تا کنون از دو
بازی یک امتیاز کسب کرده و در انتهای جدول قرار
گرفته است و در هفته سوم باید به مصاف تیم آماده
و شش امتیازی الهالل عربستان برود و اگر می خواهد
همچنان شانس صعود به مرحله بعد را داشته باشد
چاره ای جر پیروزی در این میدان سخت ندارد.

اخبار
هفته بیست و دوم لیگ برتر؛

تساوی سپاهان به نفع پرسپولیس و تراکتور

تیم فوتبال سپاهان در هفته بیست و دوم لیگ برتر مقابل فوالد خوزستان به تساوی رسید ولی
جای پرسپولیس را در رده دوم جدول گرفت .در یکی از مسابقات هفته بیست و دوم لیگ برتر فوتبال
تیمهای فوالد خوزستان و سپاهان اصفهان از ساعت  ۱۵در ورزشگاه اختصاصی فوالد به مصاف هم
رفتند که این بازی با نتیجه تساوی یک  -یک به اتمام رسید.کی روش استنلی ( - ۶۹پنالتی) برای
سپاهان و حسن بیت سعید ( )۸۱برای فوالد گلزنی کردند.سپاهان با این تساوی  ۴۲امتیازی شد و به
خاطر تفاضل گل بهتر به جای پرسپولیس در رده دوم جدول قرار گرفت تا این نتیجه به نفع پرسپولیس
و تراکتورسازی باشد .البته سپاهان یک بازی کمتر دارد .فوالد هم با  ۲۶امتیاز به رده هفتم صعود کرد.
فوالد با افشین قطبی در سه هفته گذشته شکست خورده بود و این تساوی سریال باختهای فوالد را
قطع کرد .این بازی به نوعی افتتاح ورزشگاه اختصاصی فوالد هم محسوب میشد و این باشگاه تدابیر
گسترده ای برای حضور هواداران و افتتاح ورزشگاه در نظر گرفته بود.
پای پسر مدیرعامل هم در میان است؛
ِ

کالبد شکافی اتفاقاتی که سرنوشت قهرمانی لیگ فوتسال را عوض کرد

تیم فوتسال گیتی پسند که شانس اصلی قهرمانی لیگ برتر فوتسال محسوب میشد به خاطر
اختالفات شدید درونی ،دخالتهای عجیب و غریب و عدم مدیریت این مشکالت ،جام را از دست داد.
تیم فوتسال گیتی پسند اصفهان که امسال عزمش را برای قهرمانی در لیگ برتر فوتسال جزم کرده بود،
با همین رویکرد رضا لک را به عنوان سرمربی انتخاب کرد و اولین تیمی بود که تکلیفش را در جذب بازیکن و
شروع تمرینات مشخص کرد .این تیم در مرحله گروهی لیگ قدرتش را به رخ سایر مدعیان کشید و با کسب
 ۶۷امتیاز ،با اختالف نسبت به تیم مس ،در رده اول جدول ایستاد .بزرگترین بدشانسی گیتی پسند شاید
نحوه برگزاری لیگ بود .امسال برای اولین بار لیگ به صورت پلی آف برگزار شد و بنابراین اول یا دوم شدن
در جدول ،به صورت مستقیم در تعیین قهرمان نقشی نداشت و فقط زمینه صعود به فینال را ساده یا سختتر
میکرد .حواشی گیتی پسند که تا پایان مرحله گروهی آمار رویایی از خودش ثبت کرده بود ،با آغاز مرحله پلی
آف به تدریج خودش را نشان داد که ریشه عمده این مشکالت را میتوان در بحث مدیریتی جستجو کرد .تا
جایی که عدم ورود مدیران باشگاه باعث شعله ور شدن دعواها و اختالفات درون تیمی شد و در نهایت جام را
از این تیم دور کرد .افشین کاظمی یکی از بازیکنان کلیدی گیتی پسند در سالهای گذشته بوده است .هرچند
وی فصل گذشته را به خاطر محرومیت از دست داد اما امسال با انگیزه بیشتری کار را شروع کرد .با این حال
طولی نکشید که اختالفات بین کاظمی و کادر فنی اوج گرفت و در نهایت این بازیکن به کسر  ۲۰درصد از
قراردادش محکوم شد .کاظمی بعد از این جریمه دیگر در تمرینات گیتی حضور نیافت و مدیران باشگاه هم
بازیکن تحت قرارداد خود انجام ندادند.
اقدام جدی برای بازگرداندن این
ِ
محمد کشاورز از جمله بازیکنان باتجربه گیتی پسند بود که انتظار میرفت تا پایان لیگ ،عصای
دست کادر فنی تیم باشد اما با نزدیک شدن به انتهای فصل ،مشکالت بین وی و کادر فنی بیشتر و
بیشتر شد تا جایی که وی در بازیهای آخر حتی جایی در لیست گیتی نداشت .کشاورز که احتماالً
روی ادامه فعالیت در فوتسال اصفهان برنامه ریزی کرده است ،حتی در این شهر در دانشگاه ثبت نام
کرد تا در کنار تحصیل ،فوتسال را هم پیش ببرد ولی شاید تصور نمیکرد روابط او و کادر فنی تا حدی
شکراب شود که نتواند این فصل را هم در زمین مسابقه به پایان برساند.
هم در مورد مشکل کاظمی و هم در مورد کشاورز با سرمربی تیم ،رد پای یک فرد مشترک به چشم
میخورد .پوریا جنتی پسر مدیرعامل گروه گیتی پسند از جمله کسانی است که ارتباط خوبی با بازیکنان
باتجربه تیم از جمله کشاورز و کاظمی داشته است و این ارتباط ،بدون شک در مشکالت امسال تیم بی تأثیر
نبوده است .دخالتهای غیر مستقیم پسر مدیرعامل در تصمیمات فنی یکی از مواردی است که میتوان به آن
اشاره کرد .در طول فصل و وقتی مشکالت لک و کشاورز باال گرفت ،جنتی در صفحه شخصی خود مطلبی را
منتشر کرد با این مضمون که جلوی هرکسی که مقابل کشاورز بایستد را میگیرد تا به نوعی برای سرمربی
تیم خط و نشان بکشد! حتی افشین کاظمی هم در مصاحبهای از روابط خوبش با پوریا جنتی پرده برداشت
و گفت« :پوریا جنتی پسر آقای جنتی از وقتی کوچک بود با من رفاقت داشت و تا بزرگ شدنش با هم رفیق
بودیم .وظیفه سرمربی نیست که در مورد رفاقت من با پسر مدیرعامل باشگاه ورود کند».
ماجرای دخالت پسر مدیرعامل در تصمیمات و مسائل فنی وقتی جالبتر میشود که حتی در
مشخص کردن لیست این تیم تعیین کننده بوده است .قبل از سفر گیتی پسند به تبریز در بازی رفت
فینال پلی آف ،پوریا جنتی هم تصمیم میگیرد با دوستان خود راهی تبریز شود تا به نوعی کادر فنی
را برای بازی دادن کشاورز تحت فشار بگذارد .مربیان گیتی هم بالفاصله بعد از اطالع از این موضوع،
کشاورز را از لیست بازی خارج میکنند تا این بازیکن باتجربه جایی در میان نفرات اعزامی به تبریز
نداشته باشد! نکته عجیب اینجاست که مدیران گیتی پسند یا نسبت به این اتفاقات بی اطالع بوده و یا
در صورت آگاهی ،اقدامی برای پایان دادن به این دخالتها نکرده اند.
مهدی جاوید امسال با گیتی پسند به عنوان آقای گلی دست یافت .صرفنظر از اختالفاتی که بین جاوید
و بعضی از اعضای تیم وجود داشت ،این بازیکن در یکی از مقاطع حساس لیگ ،به خاطر بعضی از مشکالت
از گیتی پسند قهر کرد و به تهران برگشت .این اتفاق رسانهای نشد .با هماهنگی سرمربی و مسئوالن باشگاه،
قرار شد برای حل این مشکل نماینده باشگاه به تهران سفر کند و جلسهای با جاوید داشته باشد اما این جلسه
بدون حضور مؤثر نماینده باشگاه به پایان رسید .البته جاوید با پادرمیانی کادر فنی به تمرینات بازگشت ولی
عدم مدیریت این اتفاق میتوانست پیامدهای بدتری برای گیتی پسند در پی داشته باشد.
به اتفاقات باال باید هم نشینی دو بازیکن گیتی پسند با یکی از پیشکسوتان فوتسال را هم اضافه
کرد .این دو بازیکن در مقاطع زمانی مختلف در طول فصل با استفاده از فرصت حضور در تهران ،در یکی
از منازل این پیشکسوت جلساتی داشته و ارتباطشان را با وی حفظ کردند .در این جلسات حتی گاهی
از مسائل تاکتیکی تیم و برنامههای فنی برای مسابقات پیش رو صحبت می شده و اسرار باشگاه از این
طریق به بیرون درز پیدا می کرده است.
با کنار هم قرار دادن این اتفاقات و بعضی از مشکالت رسانهای نشده گیتی پسند میتوان اینطور
نتیجه گرفت این تیم بیش از آنکه از قدرت سایر تیمها و در داخل زمین قهرمانی لیگ را به تیم مس
بدهد ،درگیر اختالفات درونی بوده که مدیران باشگاه نتوانستند آنرا به خوبی مدیریت کنند .برای تیمی
که تمام ساز و کار قهرمانی را زودتر از سایر تیمها پیش بینی میکند ،الزم است توانایی مدیریت بحران
و روابط درون تیمی هم به تناسب امکانات ،تقویت شود.

روح تازه در ناوگان حمل و نقل عمومی کرج دمیده شد

 30دســتگاه اتوبــوس جدیــد بــه جهــت تجهیــز و تکمیــل نــاوگان حمــل و نقــل عمومــی
شــهر کــرج اضافــه شــد
طــی مراســمی بــا حضــور مســئولین شــهری و اســتانی از  30دســتگاه اتوبــوس جدیــد
بــه جهــت تجهیــز و تکمیــل نــاوگان حمــل و نقــل عمومــی شــهر کــرج رونمایــی شــد
موضــوع محیــط زیســت و حمــل و نقــل از اولیــن مــواردی بــود کــه از نخســتین روزهــای
شــروع بــه کار شــورای پنجــم شــهر کــرج مــورد توجــه اعضــای ایــن شــورا قــرار گرفت،
بــه طــوری کــه توســعه و تجهیــز نــاوگان حمــل و نقــل عمومــی در الویــت هــای بودجــه
ســالهای  97و  98شــهرداری کــرج دیــده شــد.
توجــه بــه توســعه نــاوگان حمــل و نقــل عمومــی کالنشــهر کــرج کــه تعمیــر ،بهســازی و
نوســازی را شــامل مــی شــود ،امــروز نخســتین فــاز آن بــه نتیجــه رســید و حــالوت بهــره
بــرداری آن را مــردم فهیــم و عزیــز شــهر کــرج بــه زودی خواهنــد چشــید.
شــهردار کالنشــهر کــرج در آییــن رونمایــی از ایــن اتوبــوس هــا در جمــع خبرنــگاران
گفــت  :بــرای خریــداری ایــن اتوبــوس هــا  45میلیــارد تومــان هزینــه شــده اســت .
علــی اصغــر کمالــی زاده بیــان داشــت :بــا ورود ایــن  30دســتگاه اتوبــوس گام موثــری
بــرای ارتقــای خدمــات حمــل و نقــل عمومــی برداشــته کالنشــهر کــرج خواهــد شــد و
رســاندن وضعیــت حاضــر نــاوگان اتوبوســرانی کــرج بــه حــد مطلــوب و اســتاندارد از
برنامــه هایــی اســت کــه بــه جــد از ســوی شــورا و شــهرداری کــرج دنبــال مــی شــود.
کمالی زاده با تاکید بر ارائه خدمات بهینه حمل و نقلی به شهروندان ،عنوان

کــرد :اســتقبال از حمــل و نقــل عمومــی بــا ارائــه کیفــی خدمــات ارتبــاط مســتقیم و
تنگاتنگــی دارد و هرچــه ســطح ایــن خدمــات بــا کیفیــت باالتــری ارائــه شــود بــه همــان
میــزان اســتقبال عمومــی در اســتفاده از وســایل حمــل و نقــل عمومــی بیشــتر مــی شــود.
وی خاطرنشــان کــرد :تحقــق ایــن امــر بــه ویــژه در کالنشــهر کــرج بــه عنــوان مرکــز
اســتان البــرز نمــود و اهمیــت بیشــتری دارد و بــا برنامــه ریــزی هــای صــورت گرفتــه
نــاوگان حمــل و نقــل عمومــی ایــن شــهر بایــد بــه صــورت صــد درصدنوســازی شــود کــه
خوشــبختانه امــروز شــاهد بهــره بــرداری از فــاز اول آن هســتیم.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه سالهاســت کمــک دولــت بــرای نوســازی نــاوگان اتوبوســرانی
قطــع شــده ،افــزود :تــا هشــت ســال پیــش  ،دولــت  82.5درصــد از اعتبــار مــورد نیــاز بــرای
خریــد اتوبوسهــا را دولــت تقبــل مــی کــرد ولــی ایــن کمــک دولتــی در ســال  89قطــع
شــد و از آن ســال بــه بعــد نــاوگان اتوبوســرانی کــرج توســعهای نداشــت.
وی افــزود :در طــول ایــن ســالها تعــداد زیــادی اتوبــوس بــه دلیــل فرســوده شــدن از محــور
خدمــت رســانی خــارج شــده و اتوبــوس هــا از هــزار دســتگاه بــه  400دســتگاه رســید.
شــهردار کــرج ،افــزود :پیگیــری هــای زیــادی طــی ســال جــاری بــرای خریــد اوتوبــوس
صــورت گرفــت و بجــز یــک شــرکت باقــی شــرکت هــا ســاخت اتوبــوس را انجــام نمــی
دادند.
کمالــی زاده بــا اشــاره بــه ســفر خــود و اعضــای شــورای اســالمی شــهر کــرج بــه ســمنان
بــه منظــور انعقــاد تفاهــم نامــه ای مبنــی بــر خریــد  200دســتگاه اتوبــوس ،گفــت :طبــق
ایــن تفاهــم نامــه امــروز موفــق بــه تحویــل  30دســتگاه اتوبــوس در فــاز اول ایــن طــرح

شدیم.
وی افــزود :ایــن تعــداد اتوبــوس بــا اعتبــاری بالــغ بــر  45میلیــارد تومــان بــا تامیــن از
اعتبــارات شــهرداری کــرج خریــداری و وارد مــدار خدمــت رســانی بــه شــهر و
شــهروندان شــد.
ایــن مســئول بــا اشــاره بــه اینکــه طبــق ســرانه و اســتاندارد هــا بایــد هــزار و  500دســتگاه
اتوبــوس در کــرج داشــته باشــیم ،اظهــار کــرد :ایــن  30دســتگاه در خطــوط پــر تــردد
شــهر فعالیــت خواهنــد کــرد تــا طبــق برنامــه ریــزی هــا بتوانیــم بــه تعــداد ایــن نــاوگان
اضافــه کنیــم.
کمالــی زاده عنــوان کــرد :بــا توجــه بــه اینکــه کســانی کــه از اتوبــوس اســتفاده مــی
کننــد قشــر محــروم هســتند ،هــر اقــدام بــرای توســعه و بازســازی اتوبــوس هــا بــه جلــب
رضایــت ایــن قشــر کمــک مــی کنــد.
شــهردار کــرج در تشــریح مزیــت اتوبــوس هــای خریــداری شــده ،عنــوان کــرد :ایــن
اتوبــوس هــا بــا بــاال تریــن کیفیــت از بهتریــن برنــد هــا خریــداری شــده و ایــن قابلیــت را
دارنــد کــه معلولیــن هــم بــه راحتــی از آن اســتفاده کننــد.
وی در پایــان بــه برنامــه ســال آینــده در خصــوص توســعه نــاوگان حمــل و نقــل عمومــی
اشــاره کــرد و گفــت :برنامــه مــا در ســال آینــده ایــن اســت کــه بتوانیــم بــا  300میلیــارد
تومــان اوراق 200 ،دســتگاه را بــه  300دســتگاه افزایــش دهیــم.

