
 (وزارت راه وشهرسازی)سرمایه ای های   طرح های تملک دارایی

 سال اتمام سال شروع شماره طبقه بندی طرح  عنوان ردیف

 1303 1533 1505013031 بصره -اهواز و كمك به احداث راهآهن شلمچه-احداث راه آهن دو خطه برقي اصفهان  1

ماهشهر به - )ره(از بندر امام خميني (  راه آهنمطالعه و طراحي )مطالعه و طراحي خطوط ریلي  2

 شهرستان های رامشير و رامهرمز به سمت شهرستان بهبهان و نورآباد ممسني

1505013031 1531 1303 

 1301 1531 1505013035 كرمانشاه -كنگاور -تویسركان -اسد آباد )-داشبالغ(احداث راه آهن همه كسي  5

 1301 1531 1505013033 سقز مطالعه و اجرای راه آهن مياندوآب به 3

 1301 1531 1505013031 هرات-احداث راه آهن خواف 3

 1301 1533 1505013033 جيرفت-احداث راه آهن بم  3

 1303 33 1505013233 رازی -قطور -احداث راه اصلي خوی 1

 1302 1533 1505013231 راهجرد -سلفچگان  -مشاركت در احداث آزادراه كمربندی قم و قم  1

 1303 1533 1505013231 تمرچين -پيرانشهر -بهسازی راه اصلي نقده 3

 1302 1533 1505013233 (بهسازی راه اصلي )سه راهي كنگاور در كرمانشاه -احداث محور چهار خطه نهاوند  10

 1302 1533 1505013211 سنقر -احداث باند دوم بيستون 11

 1303 1533 1505013233 بوانات-زایجانم -كره ای -ارسنجان راه اصلي بهسازی  12



 سال اتمام سال شروع شماره طبقه بندی طرح  عنوان ردیف

 1303 1533 1505013500 هرات به راه اصلي -كره ای  -تبدیل محور فرعي ارسنجان (بهسازی راه اصلي) 15

 1303 1533 1505013501 (بهسازی راه اصلي)اصلي  صفاشهر به راه -تبدیل راه فرعي بوانات  13

 1302 1513 1505013505 سخت سي -یاسوج بهسازی و احداث محور (احداث راه اصلي ) 13

 1301 1531 1505013503 كرمانشاه -كنگاور  -اسداباد -احداث آزاد راه همدان 13

 گرازان و -انجير، دهلران -م ورموری، لومار -بدره  -قاضي خاناصلي بهسازی راه  11

 بهسازی راه بدره به ميمه

1505013503 1531 1305 

 1303 1531 1505013501 مسجد سليمان -العه و اجرای جاده اليگودرزمط(احداث راه اصلي ) 11

 1305 1531 1505013501 انابد -بردسكن -كاشمر-مطالعه و اجرای باند دوم محور شادمهر 13

 1301 1531 1505013503 شاندیز -احداث و تكميل بزرگراه طرقبه 20

 -دیهوك، مشهد-سرخس، بجستان-بردسكن -سبزوار -باجگيران -امامقلي -قوچاناصلي احداث راه  21

 نایبند

1505013510 1531 1305 

 1303 1531 1505013511 تربتحيدریه -رشتخوار -خواف -ن شتيفان -چهار خطه نمودن راه سنگان(بهسازی راه اصلي ) 22

 1302 1531 1505013515 اشنویه-محور اروميهراه اصلي مطالعه و بهسازی  25

 1303 1531 1505013513 -كوهرنگ )ع(اليگودرزامامزاده محمدبن حسن -گلپایگان اصلي مطالعه و احداث راه  23

 1300 1531 1505013513 اصفهان به بزرگراه شيراز اصفهان از طریق مسير تنگ -اتصال آزادراه شيراز( احداث راه اصلي ) 23



 سال اتمام سال شروع شماره طبقه بندی طرح  عنوان ردیف

 خياره به لپوئي

 1305 1531 1505013513 رشتخوار-یض محور شهر جنگل و تعربهسازی ( احداث راه اصلي ) 23

 1302 1531 1505013511 رامسر -مشاركت در احداث آزادراه چالوس  21

 1302 1531 1505013513 (بهسازی راه اصلي)كهك  -احداث جاده قم  21

 1302 1531 1505013521 به فراه افغانستان 78جاده ميل راه اصلي احداث  23

 1302 1533 1505013522 مرز چيالت -دهلران-م ورموری -احداث آزادراه پل زال مشاركت در 50

 1301 1533 1505013553 شازند -جاده خمين اصلي  راهبهسازی  51

 1300 1533 1505013553 خرمشهر -احداث باند دوم اهواز  52

 1301 1533 1505013553 ءنشا لشت -خشكبيجار  -خمام اصلي احداث راه  55

 1300 1533 1505013551 باغملك، دیشموك ، چاروسا،  چرام -مسير پل بریم  راه اصلي حداث و بهسازیا 53

 1305 1531 1505013551 ضيابر -بهسازی راه اصلي خمام  53

 1301 1533 1505011013 احداث فرودگاه شهيد مدرس 53

 1300 1533 1505011013 مطالعه و احداث فرودگاه سراب 51

 



 ( وزارت نیرو)تملک دارایی  های سرمایه ایطرح های 

 سال اتمام سال شروع شماره طبقه بندی طرح  عنوان ردیف

 1301 1533 1501031001 مطالعه و احداث سد ليروك 1

 1302 1531 1501005132 احداث سد تراز اللي مسجد سليمان 2

 1302 1531 1501005135 احداث سد باهوش و شبكه آبياری و زهكشي 5

 1303 1300 1305002253 ایجاد تصفيه خانه فاضالب شهر البرز 3

 

 شماره طبقه بندی طرح عنوان طرح عنوان پروژه

 1501013001 سيكل تركيبي واحد بخش بخار نيروگاههای 25احداث  احداث بخش بخار نيروگاه سيكل تركيبي ماهشهر

 طرح های تملک دارایی  های سرمایه ای

 سال اتمام سال شروع طبقه بندی شماره طرح  عنوان ردیف

 1302 1533 1103002010 مطالعه و اجرای دهكده طرح گردشگریچم شير 1

 


