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افتتاح پل قدس، بزرگترین
پروژه عمرانی تاریخ اردبیل
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 امام جمعه اردبیل:
 توزیع امکانات در مناطق
 مختلف شهر اردبیل
 کار ارزشمند شهرداری
 اردبیل است که به خوبی
 در سال های اخیر نمود
پیدا کرده است

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل گفت: 
کار  اردبیل  شهر  مختلف  مناطق  در  امکانات  توزیع 
ارزشمند شهرداری اردبیل است که به خوبی در سال 

های اخیر نمود پیدا کرده است.
افتتاح فاز  حجت االسالم سیدحسن عاملی در مراسم 
اول پروژه پل غیرهمسطح قدس در اردبیل اظهار کرد: 
با اجرای چنین پروژه هایی چهره شهرمان در شان مردم 

این دیار تغییر یافته و این خود اسباب مقدس است.
وی گفت: هر چقدر چنین کارهای ارزشمندی در استان 
اردبیل به ثمر بنشیند به یقین اسباب رضایتمندی مردم 
و رفاه آنها نیز فراهم می آید و از طرفی مایه ارتقای 

مبلمان شهری و بهبود سیمای شهر و دیارمان است.
امام جمعه اردبیل اضافه کرد: ما امروز خدا را شاکریم 
که به مدیران شهری ما به ویژه شهردار اردبیل این توان 
و جرات را داده است که با صداقت تمام به کارهای 
بزرگ و در عین حال تحول آفرین دست بزند که این 
از  نقطه خاصی  یا  یا شمال شهر  به جنوب و  محدود 
امکانات  عادالنه  و  مناسب  توزیع  بلکه  نیست  اردبیل 

شهری در نوع خود قابل تقدیر و تشکر است.
عاملی بیان کرد: ما از شهردار پرتالش خود که همت 
کارهای  به چنین  با جرات و جسارت دست  و  کرده 
باعظمت زده قدردانی می کنیم که با همکاری استاندار 
اردبیل و سایر مسئوالن چنین پروژه هایی اسباب غرور 

و عظمت ما را فراهم آورده است.
با  هایی  پروژه  چنین  اجرای  باالی  سرعت  به  وی 
استفاده از فرصت کاری اشاره کرد و ادامه داد: باید این 
جایگاه و شرایط را حفظ کنیم چرا که شهر اردبیل همه 
ساله در این ایام میزبان گردشگران و مسافرانی است که 
به این استان سفر می کنند و همه ساله نیز انتظار یک 

کار جدید و تحولی را دارند.
امام جمعه اردبیل با بیان اینکه در این محاصره اقتصادی 
و محدودیت مالی اجرای چنین پروژه هایی با سرعت 
و کیفیت باال به نوعی نشان دهنده جرات و جسارت 
مسئوالن ماست تصریح کرد: همین که شهرداری اردبیل 
با چنگ و دندان در این شرایط منابع اعتباری پروژه ها 
را تامین می کند تا همه مردم از آثار پر خیر و برکت 

آن بهره مند شوند خود جای سپاس و قدردانی دارد.
قطعا  مردم  این  برای  خدمت  داشت:  اظهار  عاملی 
تالش  یقین  به  و  ندارد  دنبال  به  مالمتی  و  خستگی 
ارزشمند  پروژه  این  در  شهرداری  و  شورا  مجموعه 

ماجور است. 
وی گفت: اگر قرار باشد مسابقه ای با محور انتخاب 
شهر زیبا برگزار شود به یقین در سایه چنین تالش و 
پشتکاری می توانیم در سال های آینده با بهبود سیمای 

شهر اردبیل در این رقابت خوش بدرخشیم.

امام جمعه اردبیل:

تحوالت مناسبی را در سطح شهر اردبیل 
شاهدیم

اردبیل شهر  بی نظیر  معماری  و  مهندسی  نماد  قدس  پل  احداث  اردبیل:   استاندار 
است که باید ابعاد آن را مورد توجه قرار داد

استاندار اردبیل گفت: احداث پل قدس نماد مهندسی 
و معماری بینظیر شهر اردبیل است که باید ابعاد آن را 

مورد توجه قرار داد.
مراسم  در  خدابخش  مجید  خبر،  ساواالن  گزارش  به 
قدس  پل  غیرهمسطح  تقاطع  پروژه  اول  فاز  افتتاح 
معضالت  حل  کنار  در  قدس  پل  کرد:  اظهار  اردبیل 
ترافیکی شهر اردبیل نماد مهندسی و معماری شهرمان 
به  استان  این  معماری  شاهکار  حقیقت  در  که  است 

شمار می رود.

وی خاطرنشان کرد: شهرداری و شورای شهر اردبیل در 
دو سال اخیر توجه جدی به اجرای پروژه های متعدد 
نظیر مجموعه شورابیل و همچنین عملیاتی کردن پروژه 
های مشارکتی در مناطق مختلف شهر داشتند تا بتوانند 
فراهم  را  زیادی  مسافران  و  گردشگران  جذب  زمینه 
اینکه  بیان  با  اردبیل  استان  اداری  شورای  کنند.رئیس 
ویژگی اجرای این پروژه ها در کنار کیفیت و سرعت 
این  داد:  ادامه  است  ارزش  مهندسی  به  توجه  مناسب 
پروژه و کارگاه آن در حقیقت محل آموزش کاربردی 

ارشد  برای دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی 
در گروه های مهندسی است تا از نزدیک با ابعاد اجرای 
جابجایی  های  هزینه  رسیدن  حداقل  به  و  پروژه  این 

تاسیسات در آن آشنا شوند.
خدابخش با بیان اینکه شهرداری با انتخاب پیمانکاران 
توانمند اجرای این پروژه را به موقع و در موعد مقرر به 
انجام رسانده است اضافه کرد: با تکمیل فازهای بعدی 
امیدواریم احداث این پل زمینه ساز سرعت روند بار 

ترافیکی و تسهیل در عبور و مرور را فراهم آورد.

استاندار اردبیل:

پل قدس یک شاهکار معماری و 
اجرایی محسوب می شود
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مراحل  تکمیل  و  اجرا  بر  جدی  تمرکز  گذشته  سال 
مختلف این پروژه داشته است گفت: به صورت جدی 
پروژه از ابتدای امسال جان دوباره ای گرفت و ما به 
وعده ای که به مردم برای تکمیل فاز اول داده بودیم 
حتی زودتر از موعد مقرر عمل کرده و هم اکنون شاهد 

بهره برداری از این پروژه عظیم شهری هستیم.

پل قدس سال 9۷ افتتاح می شود

شهردار اردبیل در ادامه سخنان خود با یادآوری اینکه 
کار اجرایی فازهای بعد تا زمانی که فصل کاری اجازه 
می دهد با سرعت ادامه پیدا می کند اضافه کرد: پیش 
بینی می کنیم تا دو سه ماه آینده بخش دیگری از این 

قدس  پل  غیرهمسطح  تقاطع  بزرگ  پروژه  اول  فاز 
امام  و  استان  در  فقیه  ولی  نماینده  حضور  با  اردبیل 

جمعه اردبیل، استاندار و شهردار اردبیل افتتاح شد.
همراهی  از  قدردانی  با  اردبیل  شهردار  مراسم  این  در 
خوب مردم در اجرا و تکمیل مراحل مختلف پل قدس 
مختلف  فازهای  در  است  قرار  پروژه  این  کرد:  اظهار 
اجرا شود که در مجموع برای احداث آن ۵۰ میلیارد 
تومان سرمایه گذاری خواهد شد.حمید لطف اللهیان با 
بیان اینکه این پروژه در حال حاضر با تکمیل فاز اول به 
پیشرفت ۳۳ درصد رسیده است تصریح کرد: با اجرایی 
شدن این فاز پیش بینی می کنیم تا ۶۰ درصد مشکالت 

ترافیکی در این مسیر برطرف شود.
اردبیل در یک  اینکه شهرداری  بیان  با  اردبیل  شهردار 

درصد   ۱۰۰ که  آن  نهایی  فاز  اما  شود  تکمیل  پروژه 
مشکالت بار ترافیکی ما را حل می کند تا اواخر سال 

تکمیل و به بهره برداری می رسد.
لطف اللهیان خاطرنشان کرد: امیدواریم مشکل اعتباری 
اهتمام  و  باشیم  نداشته  پروژه  این  اجرای  ادامه  برای 
از  که  قدس  پل  تکمیل  با  تا  است  این  بر  ما  جدی 
یک طراحی و معماری خاص است بتوانیم مشکالت 

ترافیکی را در سطح شهر اردبیل برطرف کنیم.
وی ادامه داد: امروز همه عوامل زحمتکش شهرداری 
و پیمانکاران و عوامل اجرایی این مجموعه خوشحال 
فصل  از  استفاده  با  و  زمان  کوتاهترین  در  که  هستند 
کاری امسال قادر شدیم پروژه را تکمیل کرده و به بهره 

برداری برسانیم.

شهردار اردبیل:

تکمیل این پل  100 درصد مشکالت بار 
ترافیکی را حل میکند

شهردار اردبیل: پیش بینی می کنیم تا دو سه ماه آینده بخش دیگری از این پروژه 

تکمیل شود اما فاز نهایی آن که 100 درصد مشکالت بار ترافیکی ما را حل می 
کند تا اواخر سال تکمیل و به بهره برداری می رسد.
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رئیس شورای شهر اردبیل:

 مردم تلخی های کار عمرانی پل قدس را
تحمل کنند

شورای  جلسه  در  خوشبخت  زکی اهلل 
محدودیت  به  اردبیل  شهرستان  ترافیک 
ضرورت  و  اردبیل  در  کاری  فصل 
احداث و تکمیل پل قدس اشاره کرد و 
گفت: پل قدس کار بزرگ و منحصر به 
فردی است که قطعًا اسباب خیر و برکت 
برای همشهریان، مسافران و گردشگران 

خواهد بود .
سختی  روز   ۱۵ تحمل  کرد:  اظهار  وی 
عهده  از  مسیر  این  در  مرور  و  عبور 
با  قطعًا  و  نیست  خارج  شهروندان 
فصل  ایام  این  در  سختی ها  این  تحمل 
تا  این پروژه قادر است  پیمانکار  کاری، 
عملیات عمرانی را به بهترین شکل انجام 
گفت:  اردبیل  شهر  شورای  .رئیس  دهد 
عمرانی  کار  مشاهده  با  شهروندان  قطعًا 
به  تا  بود  خواهند  قانع  محدوده  این  در 
رغم همه سختی ها و دشواری ها یاریگر 

به  پروژه  تا  باشند  شهرداری  مجموعه 
سرانجام برسد .خوشبخت تصریح کرد: 
قطعًا هر توسعه و پیشرفت نیازمند تحمل 
برای  که  دشواری هاست  و  سختی ها 
باید  رفاه  و  توسعه  پیشرفت،  به  رسیدن 
سختی ها را تحمل و قصور و کوتاهی ها 
امیدواریم  که  کرد  جبران  نوعی  به  را 
تأخیر به وجود آمده در احداث پل قدس 

به سرعت جبران شود .
وی با بیان اینکه پارلمان محلی در کنار 
به  دیگر مسؤوالن عالقمند  و  شهرداری 
تکمیل فاز اول پل قدس است، افزود: در 
هر چه سریعتر  تا  زمینه عالقمندیم  این 
فاز اول و فازهای بعدی پل قدس تکمیل 
و زمینه تردد سهل و راحت مردم در این 

مسیر فراهم آید .
انتظار  اردبیل گفت:  رئیس شورای شهر 
داریم پل قدس با معماری و بنای فاخری 

عنوان  به  می شود  اجرایی  و  احداث  که 
نماد هویتی شهر اردبیل معرفی شود.

با  گفت وگو  در  خوشبخت  ذکی اهلل 
چهارم  شورای  کرد:  اظهار  شهریمیز 
دو  در  را  خود  همت  و  وقت  بیشترین 
تسهیل  برای  قدس  پل  احداث  محور 
این محدوده و تحول جدی در  ترافیک 
دو  این  در  بتواند  تا  گذاشت  شورابیل 
برنامه ها و هدف گذاری ها خود  حوزه 

را عینیت ببخشد.
و  پل ها  احداث  زنجیره  در  گفت:  وی   
پل  احداث   ، غیرهمسطح  تقاطع های 
قدس به عنوان نماد هویتی شهر اردبیل 
یک حرکت شاخص و چشمگیر به شمار 
می رود. خوشبخت افزود: تا زمانی که پل 
قدس اجرایی نشده بود ما نمی توانستیم 
ترافیکی  مشکالت  از  گره گشایی  مدعی 

باشیم

است  شایسته  شهراردبیل:  شورای  رئیس 

مردم تلخی ها و دشواری های ساخت 
پل قدس را تحمل کنند تا این پروژه 

هر چه سریعتر به سرانجام برسد 

پروژه پل قدس اردبیل


