اقدامات مرتبط با توسعه زیرساخت هاي مناطق آزاد در دولت یازدهم
منطقه آزاد ماکو:
-

احداث پایانه چند منظوره خدماتی برای رانندگان در مساحت بیش از  14هکتار شامل بخش های سیستم مکانیزاسیون نوبت دهی ،رستوران ،مجموعه تعمیرگاهی،
پارکینگ وسایط نقلیه سنگین و ...

-

ایجاد موسسات مالی مشتمل بر بانک ها ،بیمه ها و شرکت های سرمایه گذاری در منطقه
ایجاد موسسات تخصصی حمل و نقلی و ترخیص کاران

-

ساماندهی صنف ها :خدمات خودرویی ،کامیون داران ،مراکز طبخ و آماده سازی غذا و رستوران ها

-

ایجاد ساختمان اداری منطقه
طراحی و آماده سازی اراضی پایانه صادراتی ( 12هکتاری)

-

اجرای طرح بزرگ فرودگاه ماکو در مساحت  400هکتار با برج مراقبت وکنترل  33متری (در این فرودگاه؛ اولین پرواز آزمایشی در بهمن ماه  1394انجام گرفت)

-

شروع به کار احداث شهرک صنعتی شوط در مساحت  100هکتار برای تولید فرآورده های نفتی

-

شروع به کار احداث سایت صنایع سبک منطقه در مساحت  550هکتار برای استقرار صنایع برق و الکترونیک ،نساجی ،سلولزی ،شیمیایی ،غذایی ،دارویی ،صنایع

-

-

فلزی و ماشین آالت ،واحدهای کسب و کار و فناوری
-

شروع به کار احداث سایت صنایع سنگین و شهرک سنگ منطقه در مساحت  500هکتار برای استقرار کارخانجات فرآوری مواد معدنی ،سنگ های تزئینی و صنایع
سنگین (در حال حاضر کارخانه های متعددی نظیر کارخانه سیمان مهر ماکو ،کارخانه تولید کربنات کلسیم ،کارخانه تولید شمش منیزیم و ...در این شهرک در حال
احداث می باشد)

-

اجرای طرح بزرگ فرودگاه ماکو در مساحت  400هکتار با برج مراقبت وکنترل  33متری (در این فرودگاه جدید التاسیس اولین پرواز آزمایشی در بهمن ماه 1394
انجام گرفت)

-

شروع به کار احداث شهرک صنعتی شوط در مساحت  100هکتار برای تولید فرآورده های نفتی

-

شروع به کار احداث سایت صنایع سبک منطقه در مساحت  550هکتار برای استقرار صنایع برق و الکترونیک ،نساجی ،سلولزی ،شیمیایی ،غذایی ،دارویی ،صنایع
فلزی و ماشین آالت ،واحدهای کسب و کار و فناوری

 شروع به کار احداث سایت صنایع سنگین و شهرک سنگ منطقه در مساحت  500هکتار برای استقرار کارخانجات فرآوری مواد معدنی ،سنگ های تزئینی و صنایعسنگین ( در حال حاضر کارخانه های متعددی نظیر کارخانه سیمان مهر ماکو ،کارخانه تولید کربنات کلسیم ،کارخانه تولید شمش منیزیم در این شهرک در حال
احداث است).
-

ایجاد شهرک لجستیکی به مساحت  80هکتار با مشارکت بخش خصوصی شامل بار اندازها ،انبارها ،مجموعه گمرکی ،پارکینگ ،مجموعه های خدماتی و رفاهی

-

احداث پارک امام خمینی (ره) در مساحت 17هکتار

-

مرمت بنا و احیای کاخ موزه تاریخی باغچه جوق

-

احداث مجتمع رفاهی و تفریحی در کنار چشمه ثریا (یکی از بزرگ ترین چشمه های آب شیرین کشور)

-

بهسازی مدارس منطقه

-

شروع به کار احداث اتوبان بزرگ ایو اغلی ـ بازرگان با همکاری بخش خصوصی
تعریض جاده بازرگان ـ ساری سو

-

چهار بانده کردن 50کیلومتر جاده اصلی تا گیت ورودی (فاز اول  40کیلومتر مرگنلر ـ ماکو)
بهسازی مسیر گمرک بازرگان شامل چهار خطه کردن مسیر تردد در مرز ،انتقال معافیت مسافری به بازارچه ماکو ،نوبت سیستماتیک ،ایجاد محیط مناسب و انبارها

-

ایجاد فاز اول نمایشگاه بین المللی با زیر بنای  4هزار متر مربع
آماده سازی اراضی شهرک صنعتی شماره  1با مساحت حدود  40کیلومتر مربع برای استقرار  33واحد صنعتی

-

پایگاه خبری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
Freena.ir

