دبیرخانه ملی پارک های علم و فناوری با ماموریت



پروژه های نوآورانه و پیشرو

توسعه فناوری در منطقه آزاد کیش


معرفی:

استفاده از مزیت های کیش جهت توسعه
توسعه پروژه های نوآورانه به سایر مناطق
آزاد و نهایتاً کشور

مهر ماه  ۱۳۹۸وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری با



هدف توسعه فناوری در جزیره کیش و بکارگیری
ظرفیتهای فناورانه و نوآورانه مراکز فناوری کشور به

استفاده از مزیت های کیش جهت نفوذ در
بازارهای منطقه وجهانی



کمک به سیاستهای توسعه و بکارگیری

منظور رفع نیازهای فناورانه منطقه ،همکاری در

فضاهای داخلی در منطقه آزاد و تقویت

گسترش بسترهای توسعه فناوری و نوآوری در منطقه

اقصاد دانشبنیان این منطقه (تبدیل منطقه

در راستای تحقق جزیره دانشی و ایجاد بسترهای

به پایلوت فناوری)

الزم برای توسعه تعامالت بینالمللی شرکتهای



فناور و دانشبنیان با استفاده از ظرفیتهای منطقه

محصوالت و خدمات فناورانه و دانشبنیان

دبیرخانه را فعال نمود.
اهداف دبیرخانه


:

داخلی در منطقه آزاد


توسعه گردشگری با هدف جذب و ماندگاری

بینالمللی و کمک به توسعه صادرات

حوزههای مختلف خدمات گردشگری مانند



هتلداری ،حمل و نقل ،تفریح و سرگرمی،



تبدیل شدن به یک مرکز بین المللی

توسعه و بهبود مدیریت و خدمات شهری با
تمرکز بر هوشمندسازی
ارائه خدمات و پشتیبانیهای صنعتی در
حوزههای زیرساخت شهری و صنایع مستقر
در منطقه با تمرکز برخدمات نیروگاهی،
فرودگاهی ،بندری ،حفاری و تجهیزات
پزشکی



محصوالت دانشبنیان
تبدیل شدن به هاب صادرات فناوری کشور

توریسم سالمت و سوغات بومی



ایجاد دفتر همکاری با فناوران و محققان
خارج از کشور به منظور تسهیل مراودات

گردشگر در جزیره کیش با تمرکز بر



ایجاد پایگاههای عرضه ،نمایش و آشنایی با

توسعه فناوریهای کاربردی در حوزه
کشاورزی و زیست فناوری

خدمات مدیریت فناوری

خدمات تسهیل گری دبیرخانه به شرکت های فناور
/دانش بنیان و سایر ارکان زیست بوم فناوری :

مزایای ویژه و منحصر به فرد منطقه آزاد کیش :


موقعیت منحصر به فرد منطقه آزاد کیش

ارائه فضای کار اشتراکی به تیم های کاری

به عنوان دروازه تبادل تکنولوژی و فرصت

(دارای کد پستی ،آدرس ،تلفن ،اینترنت)

های بیشمار سرمایه گذاری در حوزه های



کمک به انجام مطالعات بازار در کیش

مختلف صنعتی







رصد و اطالع رسانی نیاز های فناورانه جزیره



جذابیت های گسترده گردشگری

کیش



دسترسی کیش به آب راه های آزاد جهانی

تسهیل گری برگزاری جلسات مذاکرات



ورود اتباع خارجی بدون اخذ روادید

تجاری شرکت فناور و کارفرما در جزیره



موقعیت استراتژیکی و نزدیکی به مناطق
نفت خیزعسلویه

کیش


اطالع رسانی و فراخوان پروژه های پژوهشی



برخورداری از منبع انرژی (سوخت گاز)
مستقل از سرزمین اصلی

جزیره کیش


مشارکت مالی در پروژه ها



تسهیل گری برگزاری جلسات کاری در
جزیره کیش (داخلی و بین المللی)



تسهیل گری صادرات



همکاری در برگزاری رویدادها و استارتآپ



دارا بودن خﻂ هوایی مستقل و خطوط
کشتیرانی با امکان حمل خودرو



سطح باالی امنیت و آرامش اجتماعی و
پا یین بودن سطح ناهنجاری های اجتماعی

مجدد ()RE-Export


وجود امکانات حمل و نقل مناسﺐ درون
شهری

ویکندها با محوریت حل چالشهای منطقه


شبکه سازی زیست بوم فناوری



کنترل نسبی آالینده های محیﻂ زیست



خدمات مدیریت پروژه



دسترسی و نزدیکی به بنادر و شهرهای



برگزاری تورهای فناوری

بین المللی منطقه همﭽون دبی ،شارجه،



ارائه فضای نمایشگاهی به محصوالت

منامه و دوحه

فناورانه (شوروم فناوری)




توسعه

همکاری در تدوین و اجرای کارگاهها و
دورههای آموزشی کاربردی در جزیره کیش

جزایر و مناطق دریایی :پایلوت های موفق



ظرفیت ساالنه  ۳ /٥میلیون تن انبارداری و
باراندازی کاال



قابلیت پذیرش  ۳70 :هزار مسافر ورودی و
خروجی در سال



ظرفیت پذیرش شناورهایی با حداکﺜر تناژ
 ۱2000تن



بازار بکر فناوری کیش



همگرایی زیاد بین صفوف



وجود دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی،
دبیرخانه پارک های علم و فناوری کشور و
صندوق نوآوری و شکوفایی



چشم انداز تبدیل جزیره کیش به جزیره
دانشی و جزیره هوشمند در سند فناوری
جزیره



امکان عقد قرارداد توسعه ای بطور مستقیم
با یونیدو

درگاه های ارتباطی:

دفتر مرکزی دبیرخانه :
کیلومتر  ۱2بزرگراه آسیایی ،پارک علم و فناوری
خراسان ،واحد پروژه ها و پیمان ها
تلفن  0٥۱۳٥00۳۱۳4 :و 0٥۱۳٥00۳۱۳۳
فکس0٥۱۳٥42٥42۸ :
مسئول دبیرخانه :سرکار خانم مهندس حسینیان-
نژاد
وب سایت :
projects.kstp.ir
پست الکترونیکی :
projects@kstp.ir
kishprojects.secretariat@gmail.com
دفتر دبیرخانه در کیش:
مرکز نوآوری کیش (مقابل پارس خلیج) ،طبقه ٥

