اقدامات مرتبط با توسعه زیرساخت هاي مناطق آزاد در دولت یازدهم
منطقه آزاد کیش:
 آغاز به کار احداث بندرگاه بزرگ کیش برای پهلوگیری شناورها با ظرفیت  35هزار تن شروع کارهای اجرائی اسکله جزیره هندورابی با مساحت حوضچه  23هکتار ،عرض بندر  420متر و طول بازوی اصلی اسکله  1080متر طراحی و اجرای فرودگاه جزیره هندورابی با مختصات باند فرودگاه به طول  ،1300عرض  30متر و شانه  7.5متری شامل دو Stop Wayدر ابتدا و انتهای باند به طول  90متر برای نشست و برخاست هواپیماهای ATR-42
 بهسازی و توسعه فرودگاه بین المللی جزیره کیش (تعریض باند و آپرون ،تجهیزات ناوبری و ایمنی ،تأسیسات سوختگیری) ،احداث برجمراقبت و ساختمان عملیاتی جدید فرودگاه و همچنین شروع عملیات اجرائی ترمینال جدید فرودگاه
 احداث پایانه مسافری دریائی در بندر تجاری کیش موسوم به اسکله  12هزار تنی تکمیل مرکز همایش های بین المللی کیش توسعه مراکز بهداشتی کیش احداث سازه بیمارستان بین المللی فوق تخصصی کیش آماده سازی شهرک های مسکونی صدف و میرمهنا ادامه کارهای آماده سازی زون های اداری ،خدماتی ،صنعتی و سیاحتی ایجاد باغ راه ایرانی به مساحت حدود  30هکتار شامل  15دیوار تزیینی و المان های حجمی 60 ،تابلو کاشی از هویت و فرهنگ شهرها،رستوران ،کافی شاپ ،مسیر دوچرخه سواری ،فضاهای ورزشی و بازی کودکان و...
 احداث ساختمان فرهنگ سرای مرکزی کیش با زیر بنای  4590متر مربع و اجرای ساختمان موزه با زیربنای  3500متر مربع و نمادبتنی به ارتفاع  52متر
 گود برداری و شروع عملیات اجرای فونداسیون و سازه فضائی ساختمان استخر جزیره کیش اجرای پروژه توسعه نوار ساحلی شرقی احداث پارک های متعدد مانند پارک شهر کیش ،پارک سیمرغ ،پارک مینا ،پارک خانواده و )... ایجاد و توسعه تأسیسات جدید آب آشامیدنی در جزیره کیش شامل ایجاد تصفیه خانه  10هزار متر مکعبی شمال جزیره و احداثایستگاه پمپاژ مرکزی و مخزن  20هزار مترمکعبی ذخیره آب و سیستم های فیلتراسیون و گندزدائی
 توسعه تأسیسات فاضالب شهر کیش مشتمل بر ایستگاه پمپاژ فاضالب نوار ساحلی شرقی جزیره تجهیز و اجرای شبکه های جدید انتقال برق ،خرید و احداث پست های برق  GISو اجرای ساختمان های پست های برق داخلی و خارجی تصفیهخانه شمال جزیره
 الیروبی حوضچه و ترمیم اسکله تدارکاتی بندر چارک و شروع کارهای اجرائی  4پست جدید اجرای پروژه الیروبی و دایک پیرامونی بندرگاه تجاری کیش بهسازی و توسعه بندرگاه تجاری جزیره کیش مشتمل بر الیروبی حوضچه و توسعه اسکله ها ،اجرای سیستم حفاظت کاتدیک ،ساخت ترمینال،احداث انبار کانتینری ،سیستم اعالن و اطفای حریق و ...
 توسعه زیرساخت های مخابراتی و انتقال دیتا احداث نیروگاه تولید آب وبرق در جنوب جزیره (در دست اجرا) -اجرای پروژه روشنائی رینگ  75متری و نصب تابلوها و عالئم ترافیکی
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