اقدامات مرتبط با توسعه زیرساخت هاي مناطق آزاد در دولت یازدهم
منطقه آزاد قشم:
 برنامه ریزی جهت آغاز به کار مجدد پارک زیست فناوری و مرکز پژوهش های بیوتکنولوژی خلیج فارس و توسعه فضاهای موجود توسعه شبکه ها و تاسیسات آب آشامیدنی و شبکه های آب رسانی (خط دوم انتقال آب به مخازن شهر قشم و احداث منبع آب 20هزار متر مکعبی ،افزایش دستگاه های آب شیرین کن ،اجرای شبکه آب آشامیدنی روستای توال به طول  86کیلومتر ،آبرسانی به 21
روستا در مرکز و  18روستا در غرب جزیره)
 احداث فازهای  2و  3تصفیه خانه فاضالب شهرک ساحلی و فاز  2تصفیه خانه فاضالب ایران زمین افتتاح و بهره برداری بیمارستان  96تختخوابی پیامبر اعظم (ص) توسعه بزرگ راه ها و جاده ها به طول  67کیلومتر و مهندسی و رفع نقاط حادثه خیز مشتمل بر :قطعات  2 ،1و  3بزرگراه مرکزی،فازهای  3و  4بزرگ راه خلیج فارس مسیر درگهان به الفت ،تکمیل عملیات اجرائی قطعه  3بزرگراه خلیج فارس و روکش اسفالت
جاده های اصلی و روستائی به طول  115کیلومتر
 شروع کارهای اجرائی برای تکمیل فرودگاه بین المللی قشم مشتمل بر برج مراقبت  30متری ،ساختمان تکنیکال بالک  3هزار مترمربع و احداث سالن ترانزیت فرودگاه با مساحت  2500متر مربع)
 تکمیل بنادر و اسکلهها (بازسازی 2200متر مربع بندر و اسکله مسافری درگهان و راهاندازی آن ،الیروبی حوضچه و افزایش  360متربه طول عرشه بندر بهمن ،بازسازی سالن ترانزیت گمرک بندر بهمن ،ساماندهی اسکله مسافری شهید ذاکری و ساماندهی بندر الفت)
 احداث پیست آفرود اتومبیل رانی به مساحت  330هکتار تجهیز و تکمیل سایت های توریستی به تعداد  8کمپ در کل جزیره توسعه فضای سبز و نخل کاری  11هزار اصله در کل جزیره تکمیل ساختمان کتابخانه قشم (اجرای فاز  )4و برنامه ریزی جهت راه اندازی آن در هفته دولت در سال 95 احداث و تجهیز انبارهای ترانزیت منطقه آزاد قشم و سایت شهیدرجایی توسعه و تجهیز پایگاه های آتش نشانی منطقه آغاز اجرای پروژه بافت فرسوده قشم. اجرا و تجهیز مبادی ورودی قشم احداث ،توسعه و تکمیل مراکز فرهنگی ،هنری و فرهنگ سراها طراحی و اجرای طرح احداث کارگاه های هنرهای بومی ایجاد و توسعه مراکز خدمات عمومی (تلفن ،سرویس های عمومی و مراکز جمع آوری زباله) تهیه طرح مطالعاتی جهت آماده سازی ژئوپارک قشم -اجرای طرح دولت الکترونیک و ارائه خدمات از طریق وب
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