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مدیریت شــهری پایتخت در برنامه چهارم توسعه، گسترش 
حمل ونقل عمومی و همچنین تکمیل خطــوط و اضافه کردن 
ناوگان و اورهال مترو را در اولویت قرار داده اســت. با توجه به 
اینکه خط 6تقریبا نیمی از مناطق تهران را پوشــش می دهد، 
افزوده شدن 4 ایستگاه، کمک شــایانی به حمل ونقل عمومی 
پایتخت می کند؛ در نتیجه این پروژه اهمیت بیشتری پیدا کرده 
است. شاید همین اهمیت باعث شد تا علیرضا زاکانی، شهردار 

تهران در جریان سیزدهمین سلسله بازدیدهای خود از مناطق 
تهران با عنوان طرح قرار خدمت، در منطقه6، در نخستین بازدید 
میدانی خود از ایستگاه متروی کارگر بازدید کرد. پروژه ای که 
بیش از ۹۰ درصد آن تکمیل شده و طبق برنامه قرار است تا قبل از 
پایان سال به بهره برداری برسد. تا کنون تعدادی از مدیران ارشد 
شهری و اعضای شورای شهر در بازه های زمانی مختلف از پروژه 
تکمیل خط 6 متروی تهران بازدید کرده و از نزدیک در جریان 
میزان پیشرفت آن قرار گرفته اند. شامگاه سه شنبه 2۰دی ماه 
امسال تســت گرم بخش میانی خط 6متروی تهران، در فاصله 
بین ایستگاه دانشگاه تربیت مدرس تا میدان امام حسین)ع( 

با موفقیت انجام شد. 

4برابر شدن مسافرگیری خط 6
ایستگاهمترویکارگرتاآخرسالافتتاحمیشود

مهدی اسماعیل پورگزارش
روزنامهنگار

الیحه بودجه سال 14۰2شهرداری  
چه ویژگی هایی دارد؟

الیحهبودجهسال1402شهرداریتهرانبا
اعتبار78هزارو475میلیاردتومانجهت
بررسیوتصویبدرروزسهشنبه4بهمنماه
1401بهشورایاسالمیشهرتهرانارائه
شد.بودجهپیشنهادی1402درمقایسهبابودجهمصوبسال
1401)50370میلیاردتومان(رشد56درصدیداشتهاست؛
رشدیکهدرقاعدهوشكلبرنامهچهارمتحولوپیشرفتشهر
تهران)1404-1401(،تغییردرسطحشاخصعمومیقیمتها،
نوساناتاقتصادیونیزرفعمســائلکلیدیشهردرچارچوب
وظایفوتكالیفمدیریتشهریاجتنابناپذیربهنظرمیرسد.
الیحهســال1402بهلحاظساختاری-شــكلیومحتواییدر
مقایسهباسالهایقبلتغییراتیداشتهوازویژگیهایمتفاوتی
برخورداراســتکهدرنوعخودبهشــفافیت،انعطافپذیریو
انطباقپذیریبودجهبابرنامهکمککردهاست.ویژگیبارزالیحه،
تهیهوتنظیمسهسطحیبودجهاســت.درسطحاول78هزارو
475میلیاردتومانبا56درصدافزایشنسبتبهبودجهمصوب
سال1401راداریمکهبودجهمعمولومرسومشهرداریاست
کهاعتباراتهزینهای،پروژههایتملکداراییهایسرمایهای
اعمازپروژههایمستمروغیرمستمردرسطحمناطقومعاونتها
وپروژههایتوســعهمحلهایونیزاعتباراتتملکداراییهای
مالیراشاملمیشود.درسطحدومودرقالبتبصره20حدود
30هزارمیلیاردتوماندرنظرگرفتهشدهاست.طبقاینتبصرهبه
شهرداریتهراناجازهدادهمیشوددرصورتتحققمنابعمازادبر
بودجهمصوبدرامسال،برایتامینمالی16کالنپروژهعالوهبر
سقفاعتبارمصوباقدامودرتفریغبودجهمنظورکند.سطحسوم
بودجهپیشنهادیبرتامینمالیشهرداریازطریقجلبمشارکت
بخشخصوصیتمرکــزدارد.درتبصره19الیحه،فرصتهای
سرمایهگذاریومشارکتمردمیدر42پروژهشهریشهرتهران
درجشدهاستتابخشخصوصیبرایمشارکتدرپروژههای
شهریتهراننقشآفرینباشد.ازایننظرالیحهبودجه1402
ازانعطافپذیریوشفافیتباالییبرخورداراست؛چراکهبستهبه
تحققمنابعدرآمدی،میزانمشارکتدرپروژههایسرمایهگذاری
ودیگرمتغیرهایاقتصادی،زمینهخدماترسانیگستردهترو
ایجادتحولدرشهر)متناسبباشرایطمحیطیواقتصادیدر
طولاجرایبودجه(رابرایمدیریتشهری)شهرداریوشورای

شهر(فراهممیکند.
الیحهبودجهسال1402درراستایبرنامه)مصوب(چهارمتحول
وپیشرفتشهرتهرانبرمبنایتحققعدالتشهری)1404-
1401(تهیهشدهوبرشیازبرنامهچهارماست.لزومانطباقبودجه
بابرنامهجزودغدغههایمدیریتشهریدرفصلبودجهریزی
بودهوبودجهپیشنهادیبرمبنایمسائلکلیدیشهروموضوعات
5گانهبرنامهمصوب)حملونقلوترافیک،محیطزیستوآلودگی
هوا،ایمنیشهریوبافتفرسوده،مسائلفرهنگیواجتماعی
وهوشمندسازیوبهبودمدیریت(تهیهوتدوینشدهاست.در
برنامهچهارم،تعداد144حكممصوبشدهکهمابهازایایناحكام
درسطحماموریتهای6گانه،برنامهها،طرح-خدمتوپروژههای

شهریقابلردیابیاست.
ازدیگرویژگیهایمحتواییالیحهکهگامیمهمدرراســتای
استقرارنظامبودجهریزیمشارکتیبهشمارمیآید،طرح»من
شهردارم«است.درفرایندتدوینوپیشنهادپروژههایتوسعه
محلهایبرایاولینبارازنظراتوپیشنهادهایشهروندانتهرانی
درقالباینطرحاستفادهشدهاســت.دراینخصوصدریک
زمانبندیمشخصوهمزمانبافصلبودجهریزی،2085پروژه
بهارزشنزدیکبه4هزارمیلیاردتوماندربوتهنظرسنجیقرار
گرفتوپروژههایسطحمحالتتوسطشهروندان)درسامانه
منشهردارم(اولویتگذاریوتأییدشدتاالیحهبودجهمنطبقبا
خواستونظراتشهروندانتنظیموبهشورایاسالمیشهرتهران
ارائهشود.یكیازویژگیهایالیحه،بازنگریدرساختاربودجه
شهرداریوسازمانهاوشــرکتهایتابعهووابستهبهآنبوده
است.برایناساسدرحوزهتدوینالیحهبودجه1402شهرداری
برایساماندهی،تجمیعودستهبندیردیفهایاعتباریاقدام
شدهاســت.اینموضوعضمنایجادشفافیتوانعطافپذیری
اجرایبودجهبسترتحققاهدافعملكردیپیشبینیشدهدر
زمانتدوینرافراهممیسازد.ازدیگرتغییراتالیحهمیتوانبه
پیادهسازیمدلجدیدتسهیموتوزیععادالنهواطالعاتمحور
اعتباراتهزینهایوسرمایهایمستمربرمبنایشاخصهایمؤثر،
پیادهسازینظامتصویبپروژههایجدیدبرمبنایمطالعاتفنی،
اقتصادی،اجتماعیوفرهنگی،زیستمحیطی،پدافندغیرعامل
وعدالت،بازنگریوساماندهیتبصرههایبودجهونیزتغییرو
بهبودساختارکتاببودجهشهرداریتهراناشارهکرد.باتغییرات
درســاختارکتابالیحهبودجهعالوهبرتقسیماعتباربراساس
شاخصهاوتدقیقواحدهایسنجش،امكانمقایسهبودجه)در
یکنمایکلی(پروژههایسرمایهایمستمروغیرمستمرمناطق
22گانهومعاونتها،سازمانهاوشــرکتهافراهمشدهاست.
عالوهبراینبازنگریدرفرمهایبودجهســازمانهاوشرکتها
ویكپارچهســازینظامکدینگبودجهآنهابانظامبودجهریزی
شهرداریزمینهنظارتپذیریبربودجهوارتقایشفافیتوانضباط
مالیویكپارچهسازیسامانههایبودجهومالیواتصالبودجه
سازمانهاوشرکتهابهبودجهعمومیشهرداریرامیسرمیکند.
* مدیرکل برنامه و بودجه شهرداری تهران

واکسن هپاتیت B برای 26 هزار کارگر 
خدمات شهری 

سخنگویشهرداریتهرانگفت:واکسیناسیون26هزارنیروی
خدماتشهریدرشهرداریتهراندردستورکاراست.بهگزارش
همشهری،عبدالمطهرمحمدخانیبااشــارهبهاینكهکارگران
خدماتشهریبهواسطهفعالیتهاییکهدرحوزهپسماندوسایر
حوزههاانجاممیدهندبیشــتردرمعرضخطرهستند،گفت:
78هزاردوزواکسنبرای26هزارکارمندشهرداریتهرانطبق
دستورالعملوبانظارتمسئوالنوزارتبهداشت،تزریقخواهد
شد.امیرنورمحمدی،مدیرعاملشرکتشهرسالمنیزدراینباره
گفت:طرحضربتیبرایتزریق72هزارواکســنهپاتیتBبه
26هزارکارگرشــهرداریتهراندر3مرحلهانجاممیشــود.
واکسنهاتامینشــدهوپیشبینیمیکنیمبتوانیمبهصورت

ضربتیبین10تا15روزاینپروژهمهمراانجامدهیم.

رئیس مرکز کنترل و نظارت ســازمان 
تاکسیرانی شهر تهران گفت: از 2سال 
قبل شرایطی در تاکسی ها فراهم شده 
تا مسافران کرایه تاکسی را به صورت 
الکترونیــک پرداخــت کننــد. روی 
تاکســی های شــهر تهــران بارکدهــای 
دوبعــدی پرداخت هــای خــرد نصــب 
شــده اســت کــه 2۶درگاه پرداختــی و 
اپلیکیشــن بــه ایــن بارکدهــا متصــل 
هستند. اما اســتفاده از دستگاه های 
پز جهــت پرداخت های خــرد همچون 
کرایه تاکسی برای شبکه بانکی توجیه 
اقتصادی ندارد. زیرا اعداد عمدتا زیر 

2۰هزار تومان هستند.

26
درگاه 

پرداختی

ســعید بیگــی، مدیرعامــل شــرکت 
ســاماندهی صنایــع و مشــاغل شــهر 
تهــران دربــاره نحــوه دریافــت مجــوز 
و فعالیــت ون کافه هــا و خودروهــای 
غذا گفت: شــهرداری در این موضوع 
متولی تهیه زمین اســت؛ به این معنا 
که مــا زمیــن را در اختیار ایــن عزیزان 
قرار می دهیم و اجاره ماهانه دریافت 
می کنیم. این اجاره براســاس فرمولی 
است که سال به سال از سوی شورای 
شهر تهران ابالغ می شود از 2میلیون 
تومــان شــروع می شــود و حداکثــر به 

۱2میلیون تومان در  ماه می رسد.

2
میلیون
تومان

ارتقای ایمنی و نوسازی 
تجهیزات ترافیکی پایتخت

دردیدارمدیرانحملونقلیتهرانازکارخانه
سازندهتجهیزاتترافیكی،اعالمشد

مدیرکلحملونقلعمومیوامورمناطقشهرداری
تهرانبــههمراهمعاونــانحملونقــلوترافیک
شهرداریهایمناطقبیســتودوگانهازکارخانه

سازندهتجهیزاتترافیكیدیدنکردند.
بهگزارشهمشهری،مهدیگلشنیدرجریاناین
بازدیدگفت:شرکت»نوینعرفشــهریار«بعداز
سالهادوریازفضایاجراییوتوقففعالیتهای
خودبامدیریتجدیدتوانستهاستحرکتجدی
وجدیدیراشروعکندکهبتوانددرحوزهتجهیزات
ترافیكــی،اقداماتمؤثــریرادررقابــتبادیگر

سازندگانیکهفعالیتمشابهیدارند،انجامدهد.
گلشــنیگفت:اینمجموعهکهقبالتحتعنوان
شرکتعرفایرانفعالیتمیکرد،ازسابقهدرخشانی
برخورداراســت.ظرفیتهاوامكاناتمناســبیاز
سالهایگذشتهدراینشرکتوکارخانهآنفراهم
اســتکهامیدواریمبتوانیمازایــنتوانمندیهابه
بهترینشكلممكنبرایمدیریتوایمنیترافیک
بهرهبگیریم.اوخاطرنشانکرد:برایاینكهبتوانیم
خدماتبهتریبهشــهرونداندرزمینهترافیکو
نگهداشــتتجهیزاتترافیكیارائهکنیم،طبیعتا
بایدازشرکتهاییکهازتواناییباالییدراینزمینه
برخوردارند،حمایتکنیمتاســطحکیفیوکمی

خدماتخودرابهحداستانداردبرسانیم.
شرکتعرفایران،نخستینوتنهاشرکتیبودکه
توسطمهندسانوکارشناسانزبدهوخبرهشهرداری
تهرانباهدفنظمبخشیبهترافیکازطریقتولید
بهینهعالئمراهنماییوفنیدرسال1371تأسیس
شدوپساز17سالتالش،درسال1388ودراجرای

برنامهچهارمبهبخشخصوصیواگذارشد.

نقلقولخبر

عددخبر

خبر

خبر

امیر شهرابی*یادداشت

تکدی گری جرم است
مدیرعامــل  احمدی صــدر،  احمــد 
ســازمان خدمــات و مشــارکت های 
اجتماعــی شــهرداری تهــران: افــرادی 
تکدی گــری  رســما  تهــران  در  کــه 
می کننــد و مــردم آنهــا را بــه وضــوح 
می بیننــد حــدود هــزار نفــر هســتند. 
از نظــر قانونــی تکدی گــری یــک جــرم 
اســت. ســاماندهی متکدیــان از زمره 
وظایف شهرداری هاســت و متکدیان 
اگــر دوبــاره بــه شــهر برگردند بــاز هم 
جمع آوری می شوند. مسئله متکدیان 
بــا فروشــندگان و دستفروشــان و 

گلفروشان متفاوت است.

 رشد درآمد ساخت وساز 
در منطقه یک

ســیدمهدی صبــاغ، شــهردار منطقــه 
یک: طرح تخفیف پلکانی ۴۰درصدی 
عــوارض شهرســازی، محــرک الزم 
بــرای تعدیــل قوانیــن و رفــع موانــع 
ساخت وساز بود و باعث شد با اجرای 
آن منطقــه در ۱۰۰روز اخیر نســبت به 
۷ ماه اول ســال نزدیک بــه ۱۴۰درصد 
رشــد درآمــدی داشــته باشــد. یکی از 
مــوارد مهــم در ساخت وســاز افزایش 
میانگیــن عمــر ســاختمان ها از ۳۰ به 
۴۰ و حتــی تــا ۱۰۰ســال اســت تــا هــم 
سرمایه های شــخصی هدر نرود و هم 

به اقتصاد کشور ضرر نرسد.

گنبدوآبنمایمیدانانقالبمرمتمیشود
سیزدهمین قرار خدمت در منطقه 6

سیزدهمینقرارخدمتشهردارپایتختدرمنطقه6

درشهر
تهرانبرگزارودرآنبرمرمتوبازسازیمیدانانقالب
وتامینروشناییآنتأکیدشد.بهگزارشپایگاهخبری
شهر،درابتدایاینبازدیدعلیرضازاکانیباحضوربرمزارشهدایگمنام
اینمجموعهوادایاحترامبهمقامشامخآنهاقرارخدمتاینهفتهرا

آغازکرد.
روزپنجشنبه،شهرداردردومینبرنامهبازدیدمیدانیخودبهخیابان
امیرلورفتوازهمراهسرایپناهبازدیدکرد.اینمجموعهکهباهمت
خیرینساختهشدهاســت،دارای28سوئیتبرایپذیرشهمراهان

بیماراستوتاماهآیندهافتتاحمیشود.
زاکانیدرجمعکارکنانشهرداریمنطقه6تهرانگفت:ازمدیریتهای
قبلیشهریمیراثیبهمارســیدهبود.منوهمكارانمتالشکردیم
کارهایمثبتانجامشدهراادامهدهیموازکارهایاشتباهوخطانیز
عبرتبگیریموآنهاراتكرارنكنیم.ویدرادامهافزود:ترافیک،آلودگی
هوا،ناایمنیشــهربهدلیلوجودبافتناپایداروفرسوده،فرسودگی
شبكهجمعآوریآبهایســطحیوخطروجودسیالبو...همگی
ازچالشهاییهســتندکهماباآنهادرمدیریتشهریتهرانروبهرو
هســتیم.ویدرادامهبهانتقادازعملكردمدیرانقبلــیدررابطهبا
وضعیتمســكندرتهرانپرداختوگفت:برخــیازمدیرانقبلی
میگفتندبایدشهرتهرانراگرانادارهکنیمولیمادرپیایجادشرایط
زندگیعزتمندانهبرایمردموگرهگشاییازکارآنهاهستیم.درهمین
راستاسالگذشتهقرارگاهمسكندرشهرداریتهرانتشكیلشدکه
درقرارگاههدفگذاریکردیمبااســتفادهازتسهیلگریدرمقرراتو
کارکردزمینهساخت180هزارواحدمسكونیدرتهرانرافراهمکنیم.
دربخشدومبستهخرسندسازنیزطرحهاییبرایحلمعضلمسكن

کارکنانشهرداریتهراندرنظرگرفتهایم.
شهردارپایتختدربخشدیگریازسخنانخوداشارهایبهطرحهای
مشارکتیشهرتهراندرسالآیندهداشتوافزود:درتالشهستیم
سالآیندهپروژههاییبهارزش400هزارمیلیاردتومانبرایآموزش

مشارکتمردموسایردستگاههادرتهرانعملیاتیشود.ویدرادامه
بیانکرد:پیشازاینشــهرداریتهرانتجربهخوبــیازپروژههای
مشارکتینداشتهاستواز48پروژهقبلیتنهایکموردآنهابهموفقیت
رسیدهاست،باوجوداینبارفعخطاهایپیشینبرایمشارکتدر231

پروژهباسرمایهگذاریداخلیوخارجیواردگفتوگوشدهایم.
شهردارگفت:قراربودحدود11هزارواحداتوبوسدرشهرتهرانفعال
باشد،امادرآغازمسئولیتمدیریتشهریجدیدتنها2225اتوبوسبا
فرسودگی80درصدیدرشهرتهرانفعالبودند.همچنین70درصد
تاکسیهاو100درصدونهایتهرانفرسودهبودند.امروز34درصد
رفتوآمدهایشهریدرتهرانبهوســیلهحملونقلعمومیانجام
میشودو66درصدافرادباوسیلههایشخصیخوددرشهرجابهجا

میشوندکهبایدبابرنامهریزیاینآماربرعكسشود.
زاکانیافزود: پیشازتابستان1400شهرداریبهمدت2سالونیمدر
تنشمالیبودوحتیبرایپرداخت3ماهازحقوقکارکناندرسال
99مجبوربهاستقراضازبانکشــد.امادرعرض7روزباپیگیریو
رویكردانضباطمالیوتبدیل1900حسابشهرداریبهیکحساب
واحدازتنشمالیعبورکردیموتابهامروزنیزبدوندریافتریالی
قرض،حقوقکارکنانرابااستفادهازمنابعموجودپرداختکردهایم.

99درصدازمنابعبودجهسالگذشــتهرامحققکردیموامسالنیز
باوجوداینكهمطابقمصوبهشــورا،بودجهتهران50هزارمیلیارد
تومانبود،بیشازاینرقمونزدیکبه60هزارمیلیاردتوماندرآمد

داشتیم.

مرمت و بازسازی میدان انقالب 
معاونخدماتشهریشهرداریتهراننیزدربازدیدازمنطقه6گفت:
اینمنطقهمهموپرازدحاماکثرادارایکاربریتجاری،دانشــگاهی
وبهنوعیبورسانواعمحصوالتمختلفمحســوبمیشود.بیشک

خدماترسانیدرچنینمنطقهایکاریبسدشواراست.
حسیننظریدرادامهبهضرورتمرمتمیدانانقالبپرداختوافزود:
طرحمرمتوبازسازیگنبد،آبنماوروشــناییمیدانانقالبپساز

بررسینهاییدردستورکارسازمانزیباسازیقرارگیرد.
نظریباتأکیدبرافزایشسرانههایخدماتدراینمنطقهگفت:باتوجه
بهنبودبازارمیوهوترهباردر3محلهبهجتآباد،بلوارکشاورزودانشگاه
تهران،بودجهالزمجهتتملکملکواجدشرایطبرایساختبازار

میوهوترهباراختصاصیابد.
ویبهضرورتساماندهیدستفروشانتقاطعخیابانولیعصر)عج(اشاره
کردوگفت:باتوجهبهاجرایطرحبهارانخدمتودرپیشروبودنایام
نوروزساماندهیدستفروشانوبساطگستراندراینمحلدردستور
کارمنطقه،شرکتشهربانوشرکتساماندهیصنایعومشاغلشهر

تهرانقرارگیرد.
همچنینبادستورمعاونخدماتشهریشهرداریتهرانموضوعاتی
چونروشناییمیدانولیعصر)عج(،ایجادجایگاهسوختدرمنطقه
بااولویتجایگاههایســوختکوچکمقیاسدرنقاطتعیینشده،
تخصیصاعتبارجهتاحداثاسكانکارگریدراینمنطقه،نورپردازی
پلهایســوارهرووعابرپیاده،مرمتپلهایمكانیزه،ســاماندهیو
بازپیراییمحورکریمخانوبلوارکشاورز،ایجادپرچینسبزدرنقاط

تعیینشدهمنطقهو...بهتصویبرسید.

چشمه علی، 
ابن بابویه، میدان 
حضرت عبدالعظیم 
و حرم عبدالعظیم 
۴ ایستگاه توسعه 
جنوبی هستند.

10
کیلومتر بخش توسعه 
جنوبی خط ۶مترو این 
خط را به خط یک 
مترو متصل می کند و 
عملیات اجرایی آن در 
دست انجام است.

 3
ایستگاه  تقاطعی میدان 
شهدا )تقاطع با خط ۴(، 
میدان امام حسین)ع( 

)تقاطع با خط 2( و 
دانشگاه تربیت مدرس 

)تقاطع با خط ۷( به 
بهره بر داری رسیده ا ند.

 3 ایستگاه 
تقاطعی میدان 

حضرت ولیعصر)عج( 
)تقاطع با خط یک( 
و شهدای هفتم تیر 
)تقاطع با خط ۳( و 
ایستگاه تقاطعی 
شهدای هفدهم 

شهریور )تقاطع با 
خط ۷( در آینده 
افتتاح می شوند.

6 ایستگاه شهید ستاری، شهید 17 کیلومتر آن به بهره برداری رسیده است42 کیلومتر  طول  خط
اشرفی اصفهانی، یادگار امام، مرزداران، 

شهرک آزمایش و دانشگاه تربیت 
مدرس در نیمه غربی خط فعالند.

7 ایستگاه امام حسین)ع(، 
میدان شهدا، امیرکبیر، شهید 

رضایی، بعثت، کیان شهر و دولت آباد 
دربخش شرقی خط فعالند. 13 ایستگاه خط ۶تا کنون 32 ایستگاه در خط ۶

افتتاح شده است

کوهسار

حضرت 
عبدالعظیم

شهدای 
کن

شهرک آزمایش

دانشگاه 
تربیت مدرس

سرباز

میدان 
امام حسین)ع(

شهران

بهار شیرازمرزداران

میدان شهدا

شهر زیبا

یادگار امام

بوستان الله

امیر کبیر
آیت هللا 
کاشانی

شهید اشرفی 
اصفهانی

میدان 
حضرت 

ولیعصر(عج(

شهدای 
هفده شهریور

شهید 
رضایی

میدان 
خراسان

بعثت

کیان شهر

دولت آباد

چشمه علی

ابن بابویه

شهید 
ستاری

 کوهسار، شهدای 
کن، شهران، 

شهرزیبا و آیت هللا 
کاشانی 5 ایستگاه 

در دست احداث 
توسعه شمالی 

هستند.

شهید 
نجات الهی

کارگر، بوستان 
الله، میدان 
حضرت 
ولیعصر)عج(، 
شهید نجات الهی، 
شهدای هفتم 
تیر، بهار شیراز و 
سرباز 7ایستگاه 
بخش میانی 
هستند.

با افتتاح ایستگاه 
میدان حضرت 

ولیعصر)عج(، خط ۶ به 
خط ۳ متصل می شود.

9 کیلومتر طول باقیمانده 
از بخش میانی خط ۶مترو 
است که تا پایان سال 
تکمیل می شود.

با افتتاح ۴ ایستگاه بخش 
میانی، فقط تکمیل 5 
ایستگاه میدان خراسان، 
هفده شهریور، میدان 
سپاه، بهار شیراز و 
نجات اللهی باقی می ماند. 
۳ ایستگاه سرباز )میدان 
سپاه(، بهار شیراز و 
نجات اللهی سال ۱۴۰2 
تکمیل می شوند.

کارگر

شهدای 
هفتم تیر

با افتتاح ایستگاه 
شهدای هفتم 
تیر، خط ۶ به 

خط یک متصل 
می شود.

از ۷ ایستگاه باقیمانده 
بخش میانی، 4خط تا 
پایان سال 1401و 3 
ایستگاه در سال 1402 
تکمیل خواهند شد.

 5/5
کیلومتر بخش 

شمالی خط ۶ در 
نیمه اول سال 
آینده تکمیل 

می شود.

با اتصال 2 بخش شمالی و جنوبی، ظرفیت مسافر گیری خط 6بیش از 4 برابر می شود.

با احتساب 3 پایانه و 
پارکینگ، پرونده خط 
۶ تا پایان سال 1403 

بسته خواهد شد.

این خط از 9منطقه 
تهران )2، 5، ۶، ۷، 

۱2، ۱۳، ۱۴، ۱5 و 2۰( 
عبور می کند. 

خطوط و ایستگاه های 
خط ۶ با ۴2کیلومتر 
طول و ۳2 ایستگاه 
تا پایان سال 1402 
تکمیل می شوند.
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