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فهرست مطالب
گزینــه هــای زیــر  کلیــک بــر روی هــر یــک از  گــر بــه دنبــال موضــوع خاصــی هســتید، مــی توانیــد بــا  کنیــد. امــا ا کتــاب را بــه ترتیــب مطالعــه  کنیــم صفحــات  پیشــنهاد مــی 
کلیــک بــر روی آن بــه ایــن صفحــه بــاز  گزینــه بازگشــت بــه فهرســت مطالــب وجــود دارد، کــه بــا  وارد صفحــه مربــوط بــه آن شــوید. در بخــش انتهایــی همــه صفحــات 

گشــت.  خواهیــد 



بازگشت به فهرست مطالب

کیش معرفی جزیره 
کیـــش شهرســـتان بنـــدر لنگـــه در اســـتان هرمـــزگان و  کیـــش جزیـــره ای از توابـــع بخـــش 
گذشـــته ایـــن جزیـــره  یکـــی از نقـــاط دیدنـــی اســـتان هرمـــزگان در جنـــوب ایـــران اســـت. در 
را بـــه نـــام »قیـــس« می خواندنـــد . شـــکل ایـــن جزیـــره بیضـــوی ماننـــد اســـت و در ۱۲ 
گردشـــگر را  کیلومتـــری ســـاحل شـــیبکوه واقـــع شده اســـت. ایـــن جزیـــره یـــک میلیـــون نفـــر 
گردشـــگری خـــود، طـــی  کیـــش بـــه دلیـــل ماهیـــت  ســـاالنه بـــه خودجـــذب می کنـــد. جزیـــره 
کـــه مـــورد توجـــه  گرفتـــه اســـت. عـــاوه بـــر آثـــار تاریخـــی  ســـالهای اخیـــر مـــورد توجـــه قـــرار 
گردشـــگران اســـت، پارک هـــای ســـاحلی و تفریحـــی ماننـــد پـــارک هنـــر، ســـاحل مرجانـــی، 
دلفیناریـــوم،  پرنـــدگان،  بـــاغ  کواریـــوم،  آ وحـــش،  بـــاغ  ماســـه ای-مرجانی،  ســـواحل 
گل نشســـته یونانـــی از دیگـــر دیدنی هـــای  کشـــتی بـــه  کشـــتی های تفریحـــی و همچنیـــن 

کیـــش می باشـــند.
ـــات  ـــم امکان ک ـــه بیشـــترین ترا ک کیـــش دارای بیـــش از ۸۲۰۰ تخـــت اقامتـــی اســـت  ـــره  جزی
کیـــش ســـاالنه پذیـــرای بیـــش از یـــک میلیـــون نفـــر  اقامتـــی در ایـــران را داراســـت.جزیره 
کلیـــه اتبـــاع  گردشـــگر خارجـــی و داخلـــی اســـت؛ عـــدم نیـــاز بـــه اخـــذ ویـــزای ورود بـــرای 
گردشـــگران خارجـــی اســـت.پاژهای بانـــوان و آقایـــان،  خارجـــی، یکـــی از دالیـــل اقبـــال 
گـــی،  با کارتینـــگ،  دوچرخه ســـواری،  کیلومتـــری   ۷۰ پیســـت  ســـوارکاری،  امکانـــات 
ـــش  کی ـــره  ـــگری جزی گردش ـــات  ـــر امکان ـــز از دیگ ـــکی روی آب نی ـــکی و اس ـــی، جت اس غواص

اســـت.

کیش پیدایش 
ـــاره هـــا و فشـــار  حـــدود 200 میلیـــون ســـال پیـــش در ادامـــه حـــرکات صفحـــه ای عظیـــم ق
کـــوه زایـــی همـــراه بـــود، شـــبه جزیـــره  کـــه بـــا چیـــن خوردگـــی هـــا و پدیـــده  آنهـــا بـــر هـــم 
کـــرد و در نتیجـــه  عربســـتان همـــراه بـــا صفحـــه قـــاره آفریقـــا بـــه ســـوی شـــمال حرکـــت 
گریـــد. فشـــار  )حـــدود 65 میلیـــون ســـال پیـــش( از آفریقـــا جـــدا شـــده و بـــه آســـیا متصـــل 
کـــه از جنـــوب غربـــی بـــه ایـــران وارد شـــد، باعـــث چیـــن خوردگـــی  ناشـــی از اثـــر ایـــن تحـــرک 
کـــوه  گردیـــد و رشـــته  گـــرس  عظیـــم ایـــن بخـــش از فـــات ایـــران بـــه صـــورت ارتفاعـــات زا
هـــای آن عمـــود بـــر راســـتای ایـــن فشـــار یعنـــی در جهـــت شـــمال غربـــی بـــه جنـــوب شـــرقی 
ــوه  کـ ــرکات  گـــرس حاصـــل از ایـــن حـ ــای زا ــوه هـ کـ ــته  ــاع رشـ ــر ارتفـ کثـ ــد. حدا ــود آمـ بوجـ
ــای  ــوه هـ کـ ــته  ــاع رشـ ــد اســـت. ارتفـ ــر احمـ ــر در بویـ ــاع 4409 متـ ــا ارتفـ ــا بـ ــه دنـ ــی، قلـ زایـ
ـــم شـــده و ادامـــه آن در اعمـــاق  ک ـــه تدریـــج در جهـــت خلیـــج فـــارس  ـــا ب ـــه دن ـــرس از قل گ زا
گـــردد. آب هـــای خلیـــج فـــارس بـــه صـــورت چیـــن خوردگـــی هایـــی در زیـــر آب پنهـــان مـــی 

کیش داستان 
کیــش از نظــر معنــا بــه مفهــوم "تیــردان" یــا "ترکــش" میباشــد. ایــن نــام از آن  نــام جزیــره 
کــه وقتــی بــر بلندیهــای اطــراف جزیــره مــی ایســتادند چــون  جهــت برگزیــده شــده اســت 
کیــش  کــه در ترکــش باشــد بــه نظــر میرســید. برخــی از نویســندگان نیــز نــام قدیــم  تیــری 
کــه بــه فــارس رفــت تختــش  کیــان نوشــته انــد. افســانه ای میگویــد: کیــکاوس هنگامــی  را 
گرفتــه  کیانیــان  ــام سلســله  کیــان از ن ــام  در ســیراف فــرود آمــد از ایــن رو احتمــال دارد ن

شــده باشــد.
نیارخــوس دریاســاالر یونانــی در ســال 325 قبــل از میــاد بــه فرمــان اســکندر مامــور شــد 
کتشــافی در دریــای عمــان و خلیــج فــارس انجــام دهــد و نوشــته هــای وی  ســفری ا
کــرده  کیــش را در قــرن چهــارم قبــل از میــاد بازدیــد  کــه او جزیــره  لــت بــر آن دارد  دال
کــرده و بــر ایــن بــاور بــود  کامتینــا یــاد  کیــش بــه نــام  خ یونانــی از جزیــره  اســت. آریــان مــور
کــه نیارخــوس در خلیــج فــارس بــه ســیر و ســفر  کــه در زمــان اســکندر مقدونــی هنگامــی 

ــور اختصــاص داشــته اســت. ــوس و مرک ــه دو الهــه ون ــره ب پرداخــت ایــن جزی
کیــش مرکــز عمــده صیــد مرواریــد بیــن النهریــن و هندوســتان بــوده  در دوره هخامنشــی 
و بازرگانــان بــزرگ دنیــا بــه ایــن جزیــره رفــت و آمــد داشــتند. در زمــان اتابــکان فــارس 
ــره ســکونت  ــارس در ایــن جزی ــی خلیــج ف ــه وال ک ــوده اســت  ــه حــدی ب کیــش ب اهمیــت 
کیــش از عشــریه )نوعــی عــوارض( کشــتی هــای تجــاری مبالــغ بســیار  داشــت و درآمــد 

ــوده اســت. ــل توجهــی ب قاب
کیــش همیشــه در  بنابــر نوشــته هــای تاریــخ نویســان، در دوره ایلخانــان مغــول نــام 
زمــره شــهرهای بــزرگ و مهــم چــون بغــداد، شــیراز، بحریــن و هندوســتان آورده مــی 
گــواه ایــن موضــوع اســت.  شــده اســت و ویرانــه هــای باقــی مانــده از شــهر حریــره خــود 
او مجــذوب  از همســران  یکــی  امپراطــور و  بــا  بــه چیــن و ماقــات  مارکوپولــو در ســفر 
گفتــه شــد: ایــن مرواریــد  کــه بــه او  گــردن او میشــود  گــران بهــا آویختــه بــه  گردنبنــدی 
کیــش مــی باشــد. در قــرن شــانزدهم میــادی، پرتغالیهــا بــا  بســیا زیبــا ارمغانــی از جزیــره 
کشــتیهای جنگــی  اهــداف تســلط بــر بازارهــای تجــاری هندوســتان، اعرابســتان و ایــران 
کیــش حضــور داشــتند. گســیل داشــته و تــا دوره صفویــه نیــز در  خــود را بــه اقیانــوس هنــد 
گرفــت و بــا توجــه بــه موقعیــت  کارشناســی قــرار  در ســال 1349 کیــش مــورد بازدیــد هیــات 
جغرافیایــی و اســتراتژیکی مناســب بــه عنــوان مرکــز بیــن المللــی توریســتی تجــاری مــورد 
کیــش ایــن  ــا تاســیس ســازمان منطقــه آزاد  گرفــت و باالخــره در ســال 1371 ب ــرار  نظــر ق

کیــش آغــاز شــد. گرفــت و دوران توســعه  جزیــره جانــی تــازه 
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آب و هوا
گــرم و خشــک و تحــت تاثیــر آب و هــوای بیابانــی بــوده و  کیــش در محــدوده مناطــق 
ــوای  ــادل آب و ه ــت. تع ــم اس ــاه و مای کوت ــتانی  ــرم و زمس گ ــی و  ــتانی طوالن دارای تابس
جزیــره تحــت تاثیــر تــوده هــای مختلــف هــوای شــمال غربــی و جنوبــی قــرار داشــته و بــه 
کــم بــاران اســت. بارندگــی عمدتــا بــه صــورت رگبــار و ســیابی در مــاه  کلــی خشــک و  طــور 
هــای زمســتان انجــام میگیــرد. میــزان رطوبــت در تابســتان بســیار بــاال بــوده و حتــی بــه 
ــه لحــاظ واقــع شــدن در منطقــه صحرایــی و خشــک  صــد در صــد نیــز میرســد. کیــش ب
ــا  کیــش ماههــای دی ت فاقــد روزهــای یخبنــدان اســت. بهتریــن موقــع ســفر بــه جزیــره 
کیــش در ایــن ماههــا هوایــی بســیار لطیــف و دوســت داشــتنی  فروردیــن هســتند. جزیــره 

دارد.

گی های جغرافیایی و اقلیمی ویژ
کــم عمــق  گــرم و  کشــتی نشســته در آب هــای  کوچــک چــون  کیــش یــک خشــکی  جزیــره 
کلیمــای( کیــش بــه شــدت در ســلطه  خلیــج فــارس اســت، خــرده اقلیــم هــا )میکــرو 
کــه دامنــه ی نوســان تغییــرات دمــای  پدیــده هــای ناشــی از بســتر بــزرگ آبــی اســت 
شــبانه روزی آن در ایــام ســال بســیارکم اســت. فشــار بخــار آب جزیــره در بیشــتر ایــام 
ســال غالبــًا در حــدی بســیار بــاال اســـت)رطوبت نســبی 50 - 60 درصــد(. اختــاف دمــای 
کــم تــر از 9 - 10 درجــه اســت و ســقوط دمــا هیــچ  متوســط روزانــه جزیــره در طــول ســال 

ــا صفــر نیســت. گاه در حــد یخبنــدان ی
گــرم و  کیلوگــرم هــوای  براســاس داده هــای هواشناســی مقــدار متوســط رطوبــت در هــر 
کیــش در مــاه  خشــک جزیــره در دی مــاه 15  گــرم و تیرمــاه حــدود 25  گــرم اســت. هــوای 
گرمــای مایــم ومطبــوع اســت ودر ایــن فاصلــه ی زمانــی  هــای مهــر تــا فروردیــن، دارای 
کیــش  جزیــره در شــرایط زیســت محیطــی مطلــوب قــراردارد. از اردیبهشــت تــا مهــر هــوای 
ــم  ــه ه ــک ب ــًا نزدی ــا تقریب ــاه ه ــن م ــره در ای ــه جزی ــای روزان ــن دم ــرجی و میانگی ــرم و ش گ
ــا هنــوز ســرد و رطوبــت نســبی پائیــن اســت هــوای  اســت. در اردیبهشــت چــون آب دری
کیــش تقریبــًا خشــک و بــاد آن مایــم، خنــک و نســیم وار بــوده و در مجمــوع هــوای آن 

بهــاری و لطیــف و شــرایط زیســت محیطــی آن بســیار مطلــوب اســت.
کیــش حــدود 16درجــه اســت. یعنــی دی  گــرم تریــن و ســردترین مــاه  تفــاوت دمــا بیــن 
کــم تریــن تبخیــر بــا نوســان 12 درصــد و خنــک تریــن و خشــک تریــن مــاه  مــاه دارای 
جزیــره و مــرداد مــاه بــا بیــش تریــن میــزان تبخیــر و بــا تغییــر و نوســان حــدود 28 درصــد 
ــام مــرداد مــاه در  ــاد ای ــرم تریــن مــاه جزیــره اســت. تبخیــر زی گ دارای بیشــترین تبخیــر و 
کــه متأثــر  وقــوع بــارش هــای اتفاقــی هــر از چنــدگاه جزیــره بــه صــورت رگبارهــای موســمی 
از جریــان هــوای مرطــوب اقیانــوس هنــد در ایــن منطقــه اســت بــی تأثیــر نیســت. بــاران 
ــد،  ــاه فــرو مــی ریزن کوت ــی  ــًا ســیل آســا اســت و در مدت کــه عمدت هــای اتفاقــی مردادمــاه 
گرمــای بــاالی ســطح زمیــن نــم آن هــا بــه ســرعت از  ک را شســته و بــه علــت  غالبــًا خــا
گــردد، و در عیــن حــال بــاران هــای ایــن ایــام خــود نعمــت و رحمــت  ک محــو مــی  خــا
گرفــت و بــا ایجــاد آب بندهــا و ســدهای  کافــی  کــه بایــد از آن بهــره ی  آســمانی اســت 
گنبــد نمکــی قــرار  کیــش روی  کــه  کــرد. بــا آن  کوچــک متعــدد آب آن را مهــار  بــزرگ و 
گنبدهــای نمکــی زیریــن آن  دارد، ولــی برخــاف جزایــر دیگــر )ماننــد قشــم(، هنــوز رأس 
زیــاد بــاال نیامــده اســت و بنابرایــن خوشــبختانه وضــع زمیــن شــناختی جزیــره بــه نحــوی 
کــه نفــوذ آن هــا بــه زیرزمیــن باعــث بــاال آمــدن شــوری نمــی شــود و بــا تمهیداتــی  اســت 
کــرد و  میتــوان نــزوالت آســمانی را مدتهــا پــس از هــر بارندگــی در آب بندهــا نگهــداری 
کل مســاحت آن  کثــر اســتفاده از آنهــا را نمــود )زمینهــای شــور جزیــره نســبت بــه  حدا

کــم اســت(. بســیار 

موقعیت جغرافیایی
ــر خلیــج فــارس مــی باشــد  ــا وســعتی معــادل 90 کیلومتــر یکــی از زیباتریــن جزای کیــش ب
کرانــه جنوبــی ایــران و فاصلــه 300 کیلومتــری بندرعبــاس قرارگرفتــه  کــه در 18 کیلومتــری 
کیــش دارای 15 کیلومتــر طــول در محــور شــرقی- غربــی و 7 کیلومتــر عــرض  اســت. جزیــره 
کیــش تقریبــا  در محــور شــمالی -جنوبــی اســت و تقریبــا بیضــی شــکل میباشــد. جزیــره 
مســطح اســت. ارتفــاع نســبی جزیــره از ســطح دریــا حــدود 32 متــر و بلندتریــن نقطــه 
کــه در شــرق جزیــره واقــع اســت حــدود 45 متــر از ســطح دریــا ارتفــاع دارد. همچنیــن  آن 
کیــش تــا جزیــره هندورابــی 28 کیلومتــر ، تــا جزیــره فــارور 55 کیلومتــر ، تــا  فاصلــه دریایــی 
جزیــره ســیری 87 کیلومتــر ، تــا جزیــره ابوموســی 177 کیلومتــر ، تــا قشــم 225 کیلومتــر ، تــا 

چابهــار 675 کیلومتــر ، تــا بوشــهر 740 کیلومتــر و تــا دبــی 200 کیلومتــر میباشــد.
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بازگشت به فهرست مطالب

کیش فرهنگ و مردم جزیره 
کیــش بــر طبــق سرشــماری عمومــی نفــوس و مســکن در ســال 1385  جمعیــت جزیــره 
کــه 82 درصــد آن طــی ســالهای اخیــر در نتیجــه فعالیــت هــای  برابــر 20922 نفــر بــوده 
کیــش بیــش از 92 درصــد  کــرده انــد. میــزان باســوادی در  کیــش مهاجــرت  اشــتغالزایی بــه 
ــوب  ــیار مطل ــت بس ــده وضعی ــان دهن ــه نش ک ــت  ــد اس ــاالی 98 درص ــتغال ب ــد اش و درص

ایــن دو شــاخص اســت.
گردشــگران یــک جاذبــه  کشــور یــا منطقــه بــرای بســیاری از  ماقــات بــا اهالــی بومــی یــک 
فرامــوش نشــدنی بشــمار مــی آیــد. در محلــه ســفین شــما مــی توانیــد بــا اهالــی بومــی 
ــی آنهــا آشــنا  ــا ســبک زندگ ــرده و از نزدیــک ب ک کیــش ماقــات  کــوش و خونگــرم  ســخت 
لبــاس هــای ســنتی  از  ایــن محلــه  کــودکان  بانــوان، مــردان و  شــوید. تقریبــا تمامــی 
اســتفاده میکننــد. لبــاس محلــی مــردان "دشداشــه" و "غتــره" میباشــد و زنــان "ملفــع " 
گذارنــد. مهمتریــن اعیــاد عیــد قربــان  پوشــیده "بطوطــه" یــا )برقــع( روی چهــره شــان مــی 

ــه" و "دهــل" اســت. و عیــد غدیــر میباشــد. ســاز اصلــی محلــی "حبــان" ، "نــی انبون
گذشــته  شــغل ســنتی بومیــان ماهیگیــری، دامــداری، دریانــوردی و تجــارت اســت و در 
کیــش بــرای ماهیگیــری  بــه صیــد مرواریــد نیــز مــی پرداختنــد. ابزارهــای اصلــی صیــادان 
ــر آنهــا اســتفاده از "مشــتا" و نیــزه و  ــور و قــاب هســتند. امــا عــاوه ب ــور ماهیگیــری، گرگ ت

حتــی ماهیگیــری بــا دســت نیــز در ســطح بســیار محــدودی رواج دارد.
کارهــای خدماتــی  همزمــان بــا توســعه توریســتی و تجــاری جزیــره بخشــی از ایــن افــراد بــه 
مــی پردازنــد. ماهیگیــری و  امــرار معــاش  بــه  از طــرق ســنتی  بقیــه  و  انــد  آورده  روی 
کار  دامپــروری در میــان بومیــان معمــول اســت. تجــار محلــی و بومــی در بــازار ســفین بــه 
مشــغول هســتند. فضــا و معمــاری ســنتی ایــن بــازار یــادآوری بازارهــای ســنتی و قدیمــی 

ســرزمین اصلــی ایــران اســت.

کیش گیاهی جزیره  پوشش 
گرفتــه اســت.  گیاهــی در منطقــه نیمــه حــاره ای جنــوب ایــران قــرار  کیــش از نظــر پوشــش 
کــه موجــب  گیاهــان مقــاوم در برابــر خشــکی اســت  وجــه مشــخصه ایــن منطقــه حضــور 

گیاهــان منطقــه شــده اســت. ســازگاری جالــب توجهــی در 
کــه بنــا بــر روایتــی توســط پرتغالیهــا از شــبه جزیــره هنــد به بنــادر و  بطــور مثــال درخــت لــور 

جزایــر جنوبــی ایــران منتقــل شــده اســت بــرای تامیــن آب مــورد نیــاز خــود عــاوه بر ریشــه

هــای اصلــی و فرعــی، از ســاقه نیــز ریشــه هایــی بــه زمیــن مــی فرســتد تــا بــه عنــوان ریشــه 
گروهــی دیگــر از  کنــد و یــا در  کمــک  کمکــی در جــذب آب بــه بدنــه اصلــی درخــت  هــای 
کاهــش ســطح برگهــا بــرای پاییــن آوردن میــزان تبخیــر و  درختــان ایــن ســازگاری بصــورت 

گــروه مــی باشــند.  کــرت از ایــن  گــز و  کــه درختــان  تعــرق دیــده مــی شــود 
درختان منطقه به دوگروه بومی و غیر بومی تقسیم می شوند:

ــا.  ــل خرم ــرت، بمبــرالری، نخ ــز، ک ــور، گ ــار، ل ــی، کن ــور ایران که ــد از  ــی عبارتن ــان بوم درخت
کالیپتــوس، مــورد، مــوز،  کاغــذی، نخــل زینتــی، ا درختــان غیــر بومــی عبارتنــد از: گل 

کــه در دهــه هــای اخیــر بــه جزیــره آورده شــده انــد. لیموتــرش و نارگیــل 

کیش حیات وحش جزیره 
گروههای زیر تقسیم میشوند: کیش به  حیات وحش در جزیره 

کــه  گــروه مــی تــوان آهــوی ایرانــی را نــام بــرد  کــه از مهمتریــن حیوانــات ایــن  پســتانداران 
گــردش میکننــد و شــکار آنهــا ممنــوع مــی باشــد. گربــه،  کیــش  بصــورت آزاد در جزیــره 
ــز از دیگــر  ــی نی ــی، مــوش، جربیــل بلوچســتان و دلفیــن معمول خدنــگ، خارپشــت ایران
گــزارش شــده انــد. پرنــدگان بــه دلیــل شــرایط آب و هوایــی  بســتانداران آبــزی جزیــره 
گــروه بیشــمار پرنــدگان در اطــراف بــاغ  مناســب بــه ایــن جزیــره مهاجــرت میکننــد و 
کــه از آن جملــه مــی تــوان بــه بلبــل، چــکاوک  بهشــت و درخــت ســبز تماشــایی اســت 
کــرد. کســتری، ســبز قبــای هنــدی و ... اشــاره  کلــی، عقــاب ماهیگیــر، حواصیــل خا کا
ک پشــتها، مارمولــک هــا و مارهــا  تنــوع خزنــدگان در جزیــره محــدود و عمدتــا شــامل ال

اســت.
کــه از فراوانــی  ک پشــت هــا بــرای تخــم ریــزی بــه ســاحل مــی آینــد. مارمولــک هــا  ال
نســبی باالیــی برخــوردار مــی باشــند بــی خطرنــد و از حشــرات تغذیــه میکننــد. دو نــوع 
کــه ســمی اســت نیــز در جزیــره وجــود دارد. تعــداد  مــار قیطانــی غیــر ســمی و مــار جعفــری 
زیــادی از آبزیــان موجــود در خلیــج فــارس بــه دلیــل حــوادت مختلفــی بــه ایــن پناهــگاه 
کــه از آن جملــه مــی تــوان بــه قبــاد )شــاه ماهــی( حلــوا ســفید،  گــرم پنــاه آورده انــد  آرام و 

کــرد. گونــه ماهــی تزئینــی اشــاره  شــوریده و صدهــا 
کامــا بــی خطــر  ک بــوده و شــنا در دریــا  کوســه خطرنــا کیــش فاقــد  آبهــای ســاحلی جزیــره 
کوچــک  کیــش دیــده میشــوند از ماهــی هــای  کــه بعضــا در ســاحل  اســت. کوســه هایــی 

گران خطــری ندارنــد. تغذیــه میکننــد و بــرای شــنا
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حمل و نقل
کســی هــای تلفنــی )ســفید  کیــش مــی تــوان از تا بــرای رفــت و آمــد در ســطح جزیــره 
ــا اجــاره ماشــین از موسســات  کســی هــای خطــی )زرد رنــگ(، مینــی بــوس و ی رنــگ(، تا
کــرد. جهــت حمــل بــار نیــز اتومبیــل هایی در دســترس  کار )بــدون راننــده( اســتفاده  رنــت 
کیــش بــه ارائــه خدمــت  هســتند. انــواع وســایل نقلیــه عمومــی در سراســر منطقــه شــهری 
کمربنــد بــرای  گردیــده اســت. بســتن  کرایــه هــر یــك از آنهــا تعییــن  خ  مــی پردازنــد و نــر
کیــدُا  کــردن مســافر بیــش از ظرفیــت ا سرنشــینان جلــوی خودروهــا اجبــاری و ســوار 

ممنــوع اســت.

کسی های تلفنی )دربستی - سفید رنگ(: کرایه تا خ  - نر
کســیمتر انجــام مــی شــود امــا بــه طــور تقریبــی  کســی هــای تلفنــی بــا تا خ تا محاســبه نــر
کلیــه نقــاط  در محــدوده بازارهــا و هتلهــا )ســیاحتی( حــدود 3000 تومــان، از فــرودگاه بــه 
کشــتی یونانــی بــه تمــام نقــاط شــهر 10000 تومــان مــی باشــد. جزیــره 8000 تومــان و از 

کسی های خطی )زرد رنگ(: کرایه تا خ  - نر
کســیمتر محاســبه مــی شــود و بــا توجــه بــه مســافت  ــا تا کســی هــای خطــی نیــز ب خ تا نــر

ــا 1000 تومــان مــی باشــد.  مســیر بیــن 500 ت
کنــار فــاز A -بــازار ونــوس - بــازار  کســی هــای خطــی : بــازار ســفین- خیابــان  مســیر تا
مرواریــد - شــهرك صــدف - خیابــان آذربایجــان - خیابــان فردوســی - بــازار پردیــس  بــازار 

مرجــان و برعکــس.
کافــی اســت  کســی داشــتید  در هرجــای جزیــره و در هرزمــان چنانچــه احتیاجــی بــه تا
ع وقــت بــرای شــما ماشــین ارســال  کســیرانی زیــر تمــاس بگیریــد در اســر کــز تا بایکــی از مرا

مــی شــود.

- خطوط مینی بوسرانی:
خط سیر شماره 1:

کنــار - دبســتان پســرانه مولــوی - بلــوار میرمهنــا  ایســتگاه میرمهنــا - فــاز A خیابــان 
گلدیــس - ایســتگاه صــدا و ســیما - ایســتگاه بــازار ونــوس - میــدان ســاحل   ایســتگاه 
جنوبــی(  )ضلــع  پردیــس  بــازار  ایســتگاه   - ســاحل  میــدان   - مرواریــد  بــازار  ایســتگاه 

ایســتگاه بــازار مرجــان، ایســتگاه پــارك دلفیــن هــا و بلعکــس 
خط سیر شماره 2:

ایســتگاه پــارك دلفیــن هــا- ایســتگاه بــازار مرجــان - میــدان داریــوش - خیابــان مقابــل 
گســتر - ایســتگاه بــازار پردیــس )ضلــع شــمالی( - میــدان  ویاهــای پردیــس و خانــه 
ســاحل - ایســتگاه بــازار مرواریــد - میــدان امیرکبیــر - میــدان ســاحل - ایســتگاه مجتمــع 
کیــش - بــازار فرانســه - اداره پســت - میــدان دلیــران - فــاز  بانکهــا - ســازمان منطقــه آزاد 
کرمــان - خیابــان  5 شــهرك صــدف خیابــان جاجــرود - خیابــان ســفیدرود - خیابــان 
بینالــود )مرکــز خریــد فــاز 4 صــدف( - خیابــان الونــد - خیابــان شــریعتی - خیابــان عــارف  
ــان  ــان آذربایجــان - خیابــان خرمشــهر - خیاب مســجد امــام حســن مجتبــی )ع( - خیاب
آســمان - ورودی مجتمــع الهیــه - تقاطــع شــهربازی - ایســتگاه بــازار مرواریــد - میــدان 
لــه - هتــل صــدف - کلینیــك پزشــکی - بــازار بهکیــش - ایســتگاه  امیرکبیــر - هتــل ال
بــازار مریــم - ایســتگاه بــازار ونــوس - میــدان ســاحل - ایســتگاه بــازار مرواریــد - میــدان 
امیرکبیــر - میــدان ســاحل -ایســتگاه بــازار پردیــس )ضلــع جنوبــی( - ایســتگاه بــازار 

مرجــان، ایســتگاه پــارك دلفیــن هــا و بالعکــس.

کیش تلفنهای ضروری جزیره 
کیش کد 

کد موبایل
اطاعات تلفن
اطاعات پرواز

فرودگاه
گاه اطاعات بندر 

اوراژانس
اورژانس دریایی

کیش اورژانس دریایی - فقط از تلفن یا موبایل 
کسی ها( کیش )شکایات تا حمل و نقل و ترافیك 

پلیس
دفتر نظارت همگانی نیروی انتظامی

کانتری 11 مرکزی )کمپ رحیمی(
کانتری 12 )میرمهنا(

گمرک سازمان در بندرگاه
گمرک سازمان درفرودگاه  پروازهای خارجی

گمرک ایران در بندرگاه
گمرک ایران در فرودگاه

کیش سازمان منطقه آزاد 
روابط عمومی سازمان منطقه آزاد

4421767
کشتیرانی والفجر

رزرواسیون هتل ها در فرودگاه - جامعه هتلداران
جامعه هتلداران

جامعه بازاریان
بیمارستان

کلینیک خانواده
مرکز بهداشت

شکایات بهداشتی
هال احمر

داروخانه سها
داروخانه پردیس

داروخانه عمید
ندای بهداشت

سازمان تأمین اجتماعی
کارت بازرگانی صدور 
کیشوند کارت  صدور 

کارت سبز فرودگاه صدور 
کارت سبز بندرگاه صدور 

0764
0934
118
199
4443200 - 4443300
4422300
115
09347697100
151
141
110
197
4415635-7
4431820-1
4424011- 4422264
4442878
4423398 - 4422578
4443300 - 4444690
4422141-2
4422675
4421767
09347692576
4443460
4453170
4423682
4459400-4 
4420498
4432424
4423311-4432424
4440704-5 
4424537
4422419
4423129
165
4423821
4421328
4431996-4432518
داخلی 323
4423349
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کیش کز خرید جزیره  بازارها و مرا
کــز تجــاری   یکــی از شــاخص هــای عمــده اقتصــادی و تجــاری هــر منطقــه ای  بازارهــاو مرا
کــز تجــاری  کننــدگان از بازارهــا ومرا کثــرت بازدیــد  ســنتی و مــدرن آن منطقــه مــی باشــد 
گــذاری در منطقــه بــوده  کــی از ثبــات اقتصــادی، اطمینــان  و امنیــت ســرمایه  موجــود حا
کــز  تجــاری،  گــذاران و مشــتریان را  فراهــم مــی آورد بازارهــا و مرا و رضایتمنــدی ســرمایه 
کــه بــا معمــاری مــدرن و زیبــا در منطقــه خلیــج  کیــش هســتند  نیــروی محرکــه اقتصــادی 
ــای  ــعبات نمایندگیه ــا و ش کااله ــوع  ــا ان ــوده و ب ــرد ب ــه ف ــر ب ــه منحص ــاور میان ــارس و خ ف

شــرکتهای بــزرگ دنیــا بــه فعالیــت اشــتغال دارنــد.
کــه  کیــش مــی باشــد  کــز تجــاری بــی شــک یکــی از جاذبــه هــای اصلــی  ایــن بازارهــا و مرا
کیــش جــذب مــی  ســاالنه تعــداد قابــل توجهــی از مســافران وگردشــگران را بــه جزیــره 
کیــش ســفر نماینــد بطــور حتــم  کــه بــه  نماینــد. گردشــگران ومســافران بــا هــر قصــد و نیتــی 
گشــت درکیــش 13 بــازار و مجتمــع  کــرده و دســت خالــی برنخواهنــد  از بازارهــا دیــدن 
کــه بیشــتر آنهــا قدمــت 10ســاله دارد. ایــن بازارهــا زیــر نظــر  تجــاری بــزرگ وجــود دارد 

کیــش اداره مــی شــوند. ــان  ــان و بازرگان جامعــه بازاری

- بازار پردیس یک
بازاربیــن المللــی پردیــس یــک واقــع درمرواریــد خلیــج فــارس، بیــن خیابــان فردوســی 
وبلــوار رازی قــرار دارد. فروشــگاه هــای تجــاری بازارپردیــس یــك شــامل انــواع مختلــف 
پوشــاك، وســایل صوتــی وتصویــری، لــوازم آرایشــی و بهداشــتی، تلفــن هــای همراه،کیــف 
ــل،  ــرات موبای ــری، تعمی کامپیوت ــتمهای  ــی، سیس ــای غذائ ــل ه ــاعت، مکم ــش، س وکف
یــک  و  ســنتی  چایخانــه  یــک  رســتوران،  یــک  بانکهــا،  شــعب  مســافرتی،  آژانســهای 
گردشــگران عزیــز می باشــد همــه  بــه  کافی نــت مشــغول خدمت رســانی  و  کافی شــاپ 
کشــی بــازار بــا برنامــه هــای شــاد و ارائــه جوایــز نفیــس  روزه رأس ســاعت 22 مراســم قرعــه 

گــردد. بــه برنــدگان اجــراء مــی 

- بازار پردیس دو
کیــش قــرار دارد. ایــن  بــازار بیــن المللــی پردیــس دو در نــوار ســاحلی ضلــع شرقــــــی جزیــره 
ــکار رفتــه در آن در منطقــه بــی نظیــر اســت در چهــار  ــح ب ــوع معمــاری و مصال ــه ن ک ــازار  ب
گردیــده اســت. موقعیــت اســتثنایی و محیــط زیبــای داخــل بــازار موجــب  طبقــه احــداث 
ک، عطریــات  کثــر نمایندگــی هــای معتبــر خارجــی )لــوازم خانگــی، کفــش و پوشــا حضــور ا
کیــش  کلیــه مســافران ورودی بــه  و لــوازم آرایشــی و بهداشــتی و ... ( شــده و مــورد توجــه 
ــک  ــاپ و ی ــی ش کاف ــه  ــا دارای س ــازار زیب ــن ب ــرد. ای گی ــی  ــرار م ــد ق ــا بازدی ــد و ی ــرای خری ب

گــرم مــی باشــد. چایخانــه ســنتی و یــك رســتوران بــا ارائــه انــواع غذاهــای ســرد و 
گیاهــان طبیعــی پوشــش  کــه بــا انــواع  بــازار پردیــس دو بــا ایجــاد فضاهــای ســبز مناســب 
داده شــده و بــا وجــود نخــل هــای زیبــا و برافراشــته محیطــی دلنشــین و جــذاب ایجــاد 
کاالهــای متنــوع، احســاس یکنواختــی و  نمــوده تــا مســافران ضمــن خریــد اجنــاس و 
ــا پخــش موزیــك  ــان ، ب ــرای آن ــرای ایجــاد محیطــی شــاد ب خســتگی ننماینــد و هرشــب ب

کشــی را بــا اهــداء جوایــز نفیــس و ارزنــده اجــرا مینمایــد. زنــده، مراســم قرعــه 

- بازار بهكیش
کــه بــا چندیــن  کیــش مــی باشــد  کــز تجــاری - خدماتــی جزیــره  بــازار بهکیــش یکــی از مرا

کاال و خدمــات را ارایــه مــی نمایــد. کامپیوتــری و خدماتــی انــواع  شــرکت 

- بازار پارس خلیج
کاالهــا را در دســترس مســافران و  ــازار پــارس خلیــج انــواع  تعــداد 130واحــد تجــاری در ب

گردشــگران جزیــره قــرار مــی دهنــد.

- بازار زیتون
مصالــح  بهتریــن  بــا  کــه  اســت  کیــش  بازارهــای  مدرنتریــن  و  جدیدتریــن  از  یکــی 
ســاختمانی ســاخته  شــده اســت. مســاحت ایــن بــازار 52000 متــر مربــع و زیــر بنــای آن 
7000 متــر مربــع در ســه طبقــه مــی باشــد. درایــن بــازار 95 غرفــه تجــاری و 12غرفــه اداری 
کننــده مرکــزی، سیســتم هــای  وجــود داردکــه همگــی مجهــز بــه سیســتمهای خنــک 
صوتــی مرکــزی، تلفــن و فضــای ســبز و پارکینــگ مــی باشــند. در بــازار زیتــون شــما بــدون 

ــد . کنی ــدا  ــوب پی ــای خ ــا قیمته ــد ب ــه بخواهی ک ــه را  ــد هرچ ــک میتوانی ش
گانــه - فروشــگاههای اســباب  ک زنانــه و مردانــه و بچــه  کفــش - روســری - پوشــا کیــف و 
بــازی و لــوازم خانگــی - فروشــگاههای لبــاس زیــر مردانــه و زنانــه - عطــر و ادکلــن و... از 
کــه در بــازار زیتــون یافــت مــی شــود. ایــن بــازار در مجــاورت هتــل  جملــه مــواردی اســت 
کیــش - بــال هایپــر مارکــت و پانیــذ واقــع  پارســیان و در نزدیکــی بازارهــای مرکــز تجــاری 

شــده اســت.
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بازگشت به فهرست مطالب

- بازار مرجان
ــع و در زمینــی  ــر 25000 مترمرب ــغ ب ــا زیربنایــی بال مجتمــع مســکونی و تجــاری مرجــان ب
بــه مســاحت 200000 متــر مربــع واقــع شــده اســت. معمــاری ایــن بــازار جــذاب و منحصــر 
بفــرد مــی باشــد. غرفــه هــای موجــود در ایــن بــازار عبارتنــد از : 200 غرفــه تجــاری، 80 
کــه جهــت ســرویس دهــی  دفتــر اداری، 120 ســوئیت و 120 انبــار. همجنیــن 2 رســتوران 

بــه مشــتریان شــب هــا نیــز دایــر مــی باشــند.

- بازارچه شهر چین
کــه دارای دو شــعبه  کوچکــی اســت  کیــش در واقــع فروشــگاه  بازارچــه شــهر چیــن در 
کــه بــرای  کیــش اســت  کــز خریــد  کیــش مــی باشــد.  ایــن بازارچــه از جملــه مرا در جزیــره 
گردشــگران بســیار جالــب اســت زیــرا فروشــندگان آن همــه چینــی مــی باشــند ؛ اولیــن 
کــه چنــدان بــزرگ نیســت و مدتی اســت  کیــش  شــعبه فروشــگاهی بازارچــه شــهر چیــن در 
کارشــده اســت . کلیــه اجنــاس موجــود در ایــن بازارچــه  کنــار بــازار مرواریــد مشــغول بــه  در 
ــه قصــد  ک کســانی  ــه  کشــور چیــن واردشــده و توســط فروشــندگان چینــی ب مســتقیما از 

گــردد. کیــش دارنــد ارائــه مــی  خریــد ارزان در 
کــه  کیفیــت نســبتا پایینــی بــوده  کاالهــای متنــوع ایــن بــازار دارای قیمــت مناســب و 
کفــش، لــوازم خانگــی و . . . مــی باشــد . شــعبه دیگــر بازارچــه  شــامل انــواع البســه، کیــف و 
کــه در ایــن فروشــگاه بــه  شــهر چیــن در طبقــه دوم بــازار پانیــذ قــرار دارد . کاالهایــی 
ــت. ــوردار اس ــعبه اول برخ ــه ش ــبت ب ــتری نس ــوع بیش ــود از تن ــی ش ــه م ــگران عرض گردش

- بازار عربها
کنــون  کــه از ســالهای دور تــا  کیــش اســت  کیــش قدیمــی تریــن بــازار جزیــره   بــازار عربهــا 
کیــش بــوده و میباشــد. بــازار عربهــا از نظــر مســاحتی بســیار  مرکــز خریــد بومیــان جزیــره 
کســی را مشــاهده  کمتــر  کثــر فروشــندگان آن عــرب زبــان هســتند و شــما  کوچــک بــوده و ا

کــه در آنجــا بــا زبــان فارســی ســلیس ســخن بگویــد. میکنیــد 
کمتــر  بــازار عربهــا در یــک طبقــه واقــع شــده و بــه دلیــل دوری مســافتش از مرکــز شــهر 
کــم  مســافری بــه ایــن بــازار مراجعــه میکنــد. خریــد از بــازار عربهــا مســلما بــه نفــع اقشــار 
کیــش بســیار ارزان تــر از بازارهــای  کــه جنســهای بــازار عربهــا  درآمدتــر جامعــه اســت چــرا 
دیگــر جزیــره بــوده و تقریبــا تنــوع اجنــاس نیــز در آن باالســت. بــازار عربهــا تقریبــا در 
نزدیکــی بــازار پــارس خلیــج میباشــد و یکــی از بینظیرتریــن ســاحل هــا و اســکله هــای 
کــه  جزیــره در مجــاورت آن واقــع شــده اســت. بازدیــد از بــازار عربهــا حداقــل یــک بــار هــم 

ــرای هــر مســافری جــذاب خواهــد بــود. شــده ب

- بازار مروارید 
کــه بــا الهــام از معمــاری دوره  کیــش اســت  ایــن بــازار یکــی از زیباتریــن بازارهــای جزیــره 
کــه هــر یــک  هــای هخامنشــی ســاخته شــده اســت و دارای ۸ راهــرو مجــزا مــی باشــد 
ــا -  ــا - پرســپولیس - پاســارگاد - بیســتون - آری ــه : آپادان ــا از جمل ــی زیب ــا نامهــای ایران ب

تیســفون و... نامگــذاری شــده انــد.
ــو ( در شــرف تاســیس  ــا عنــوان ) مرواریــد ن ــازاری ب ــازار مرواریــد ب بــه تازگــی در مجــاورت ب
مرواریــد  بــازار  در  شــد.  خواهــد  آغــاز  نیــز  بــازار  آن  از  بــرداری  بهــره  بــزودی  کــه  اســت 
کفــش - عطــر و  ک زنانــه و مردانــه - کیــف و  فروشــگاههای متفاوتــی از جملــه : پوشــا
کیــش یکــی از بازارهــای  ادوکلــن - روســری - لــوازم خانگــی و... وجــود دارد. بــازار مرواریــد 
کیــش بــه نســبت  ــازار مرواریــد  کیــش اســت و قیمتهــای ب مــورد عاقــه مســافران جزیــره 
کیــش و پردیــس ۲ پاییــن تــر اســت. بــازار مرواریــد مجهــز بــه  بازارهایــی چــون مرکــز تجــاری 

کافــی شــاپ بــرای اســتفاده مشــتریان مــی باشــد. کافــی نــت و 

- بازار مریم
ــه طراحــی منحصــر  ک کیــش اســت  ــره  ــاز جزی ــازار ســر ب ــع تنهــا ب کیــش در واق ــم  ــازار مری ب
ک  ــا ــروش پوش ــل ف ــه هایــی از قبی ــم غرف ــازار مری کیــش در ب ــم  ــازار مری ــردی دارد. ب ــه ف ب
زنانــه و مردانــه - کیــف و چمــدان - کفــش - روســری و لــوازم خانگــی وجــود دارد . در 
کــه فضــای ســبز قــرار دارد نیمکتهایــی بــرای اســتراحت مشــتریان  محوطــه میانــی بــازار 
ــرار دارد. ــازار ق ــن ب ــط ای ــت در وس ــم درس ــی ه کوچک ــاپ  ــی ش کاف ــت و  ــده اس ــه ش تعبی

- بازار ونوس
کــه بــا معمــاری مــدرن   کیــش هســتند  کــز تجــاری، نیــروی محرکــه اقتصــادی   بازارهــا و مرا
کاالهــا و  ــا انــوع  و زیبــا در منطقــه خلیــج فــارس و خــاور میانــه منحصــر بــه فــرد بــوده و ب

شــعبات  نمایندگیهــای شــرکتهای بــزرگ دنیــا بــه فعالیــت اشــتغال دارنــد.
کــه  کیــش مــی باشــد  کــز تجــاری بــی شــک یکــی از جاذبــه هــای اصلــی  ایــن بازارهــا و مرا
ــی  ــذب م کیــش ج ــره  ــه جزی ــگران را ب گردش ــافران و  ــی از مس ــل توجه ــداد قاب ــاالنه تع س
کیــش ســفر نماینــد بطــور حتــم  کــه بــه  نماینــد. گردشــگران ومســافران باهــر قصدونیتــی 

گشــت. کــرده و دســت خالــی برنخواهنــد  از بازارهــا دیــدن 
ــاله  ــا قدمــت 10س ــتر آنه ــه بیش ک ــود دارد  ــزرگ وج ــاری ب ــع تج ــازار و مجتم درکیــش 13 ب
کیــش اداره مــی شــوند. بــازار  دارد. ایــن بازارهــا زیــر نظــر جامعــه بازاریــان و بازرگانــان 
کیــش اســت و  کیــش هــم یکــی از بازارهــای نســبتا قدیمــی در جزیــره زیبــای  ونــوس 
کنــون نزدیــک بــه ۱۵ ســال از آغــاز فعالیتــش میگــذرد. ایــن بــازار در ۲ طبقــه احــداث  ا
ــازار  ــد و در طبقــه دوم ب ــه بیشــتر فروشــگاههای آن در طبقــه اول واقــع شــده ان ک شــده 
ــتر  ــوس بیش ــازار ون ــتند. ب ــت هس ــه فعالی ــغول ب ــی و... مش ــر اداری و خدمات ــتر دفات بیش
کمتــر در آن فــروش ســایر محصــوالت خانگــی  ک زنانــه و  بــازاری اســت بــرای عرضــه پوشــا
مشــاهده میشــود. ایــن بــازار تقریبــا در نزدیکــی بــازار مریــم در خیابــان ســنایی قــرار دارد 
کیــش را دارنــد حتمــا از ایــن بــازار بازدیــد مــی نماینــد. کــه قصــد خریــد از  کثــر مســافران  و ا

- بازار پانیذ
بــا ۲۰۸  بــه مســاحت تقریبــی ۱۰۰۰۰ مترمربــع،  بــازار پانیــذ در ســال ۱۳۷۷ در زمینــی   
کیــش، احــداث و فعالیــت خــود را  واحــد تجــاری، اداری در خیابــان فردوســی جزیــره 
ک  آغــاز نمــوده اســت. تقریبــا نصــف غرفــه هــای موجــود در بــازار پانیــذ بــه فــروش پوشــا
اختصــاص داشــته و بقیــه غرفــه هــا اجنــاس مختلــف ماننــد لــوازم خانگــی، لــوازم صوتــی 
کننــد. یکــی از نــکات مثبــت بــازار  و تصویــری، اســباب بــازی، لــوازم ســفر و ... را ارائــه مــی 
کثــر ایــن اجنــاس  کــه ا پانیــذ پاییــن بــودن قیمــت اجنــاس خانگــی در آن اســت. هرچنــد 
ــازار پانیــذ  کل قیمتهــای آن در ب ــوده و چینــی و مشــابه اصــل میباشــند امــا در  تقلبــی ب

کیــش اســت . پاییــن تــر از ســایر بازارهــا در جزیــره 
کینــگ ( در ایــن بــازار  بــه عنــوان مثــال یــک دســتگاه تســویه آب ۱۲ لیتــری بــا نــام ) کــره 
۱۴ هــزار تومــان و در بــازار مرواریــد ۲۲ هــزار تومــان میباشــد . کــه البتــه هــر دوی آنهــا یکــی 
کیــش بــوده و  کثــر مســافران جزیــره  هســتند . بــه همیــن دلیــل بــازار پانیــذ مــورد توجــه ا
ــازار پانیــذ فروشــگاه شــهر چیــن نیــز واقــع شــده اســت . ایــن  میباشــد . در طبقــه دوم ب
کیــش - بــال هایپــر مارکــت و زیتــون واقــع شــده  بــازار در نزدیکــی بازارهــای مرکــز تجــاری 
کافــی شــاپ و در محوطــه بیرونــی آن  کافــی نــت و  اســت . در محوطــه درونــی ایــن بــازار 

چنــد رســتوران وجــود دارد.
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گل نشســت   ۲۶ و ۲۰ درجــه شــمالی و طــول جغرافیایــی ۵۳ و ۵۴ درجــه شــرقی بــه 
کشــتی  کشــیدن ایــن  و هشــتاد روز تــاش اورینوکــو، یدك کــش هلنــدی بــرای بیــرون 
کشــیدن آن انجــام شــد و  بــه ثمــری نرســید. تاش هــای ناموفــق زیــادی بــرای بیــرون 
ــه  ک ــرا  ــد، چ ــه ش ــار آن تخلی ــدند و ب ــرك آن ش ــه ت ــور ب ــتی مجب کش ــینان  ــار سرنش ــه ناچ ب
ــات  ــود. اطاع ــه نب ــه صرف ــرون ب ــادی مق ــر اقتص ــتی از نظ کش ــیدن  کش ــرون  ــات بی عملی
ــتی  کش ــن  ــه ای ک ــت  ــن اس ــده ای ــان دهن ــدن نش ــدز لن ــه لوی ــرکت بیم ــده از ش ــت آم بدس
کــوالاف بــوده اســت. ایــن  کشــور یونــان و بنــام  گل نشســتن متعلــق بــه  در زمــان بــه 
ــا  ــور" ســپس "ناتورالیســت" و در ســال هــای بیــن ۱۳۳۸ ت کشــتی در ابتــدا "شــیپور امپرات
کشــتیرانی ایــران بــا نام هــای "ســیروس  یکســال قبــل از توقــف، در مالکیــت خطــوط 
فــارس" ، "همــدان" در تــردد بــوده اســت. کشــتی یونانــی از نظــر تاریخــی قدمــت و اهمیــت 
کــرده اســت. قســمت تحتانــی  کشــتی را دچــار فرســودگی  چندانــی نــدارد وگذشــت زمــان 
کــه در آب اســت بــر اثــر برخــورد امــواج دریــا بــا آن پوســیده و هــر آن ممکــن اســت  کشــتی 

فــرو افتــد.
کشــتی یونانــی در آب هــای نیلگــون خلیــج  کــه بــه آهســتگی در پشــت  تماشــای خورشــید 
فــارس غــروب می کنــد خاطــره ای فراموش نشــدنی و جاویــدان اســت. درخشــش آخریــن 
ــر پهنــه آســمان، طیــف رنــگ هــای زرد و قرمــز و نارنجــی و  ــور خورشــید ب شــعاع هــای ن
ســایه روشــن هــای لکــه هــای ریــز و درشــت ابــر، تابلویــی چنــان زیبــا و خیــال انگیــز را در 
کمتــر مــی تــوان یافــت. پــارك ســاحلی  کــه نظیــر آن را  کشــتی یونانــی پدیــد مــی آورد  پشــت 
کشــتی یونانــی در زمینــی بــه مســاحت ۶۰ هــزار متــر مربــع بــا امکاناتــی چــون آمفی تئاتــر، 
کرایــه  کافــه تریــا، رســتوران ایرانــی و لبنانــی، غرفــه هــای فــروش تنقــات، ایســتگاه هــای 
کشــتی یونانــی در  اســکیت، دوچرخــه و فــروش محصــوالت ورزشــی در محیــط پیرامــون 

دســت احــداث می باشــد.

- اسكله تفریحی
کــه امکانــات تفریحــی از قبیــل جــت اســکی، قایــق  اســکله تفریحــی مجموعــه ای اســت 
هــای پدالــی )بــا ظرفیــت چهارنفــر(، قایــق هــای ماهیگیــری، قایــق هــای پارویــی، ســه 
گردشــکران از آن  کــه  کــف شیشــه ای  چرخــه هــای آبــی، امکانــات غواصــی و قایــق هــای 
کننــد. بــرای تماشــای دنیــای شــگفت انگیــز آبزیــان زیبــای خلیــج فــارس اســتفاده مــی 

گرفتــه  کــه در مجــاورت چنــد مجموعــه تفریحــی دیگــر قــرار  مجموعــه اســکله تفریحــی 
ــرد. گی ــی  ــرار م ــا ق ــواده ه ــگران و خان گردش ــتقبال  ــورد اس ــیار م ــت بس اس

- پارک ساحلی مرجان
کــز  کــه در مجــاورت بــازار مرجــان واقــع شــده، یکــی از زیباتریــن مرا پــارک ســاحلی مرجــان 
کــه بــازار مرجــان را بــه دریــا ارتبــاط مــی دهــد. بســیاری از مســافران  کیــش اســت  دیدنــی 
گذرانــده و از مناظــر زیبــای  کنــار ایــن پــارک  کنین جزیــره اوقــات تفریحــی خــود را در  و ســا
کیــش لــذت مــی برنــد. آالچیــق هــا و محوطــه ســازی جــذاب ایــن پــارک ســاحلی  ســاحلی 
غ از هیاهــوی بــازار بــه دیــدار دریــا  کــه فــار فرصــت مناســبی را بــرای شــما بوجــود مــی آورد 
و چشــم انــداز هــای زیبــای طبیعــت اطــراف برویــد و در طــول اقامــت خــود در جزیــره 
کنیــد و  کــه دارای ســاحلی بســیار زالل و شــفاف مــی باشــد دیــدن  کیــش از ایــن منطقــه 

عکســهای بــه یــاد ماندنــی بگیریــد.
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کیش گردشگری جزیره  جاذبه های تفریحی و 
کیش - ساحل جزیره 

ک و  ســاحلی نقــره ای، آفتابــی درخشــان، آســمانی آبــی، آبهایــی نیلگــون، هوایــی پــا
کــرده اســت. یکــی از  کیــش را بــه مرواریــد خلیــج فــارس تبدیــل  آرامشــی بــی نظیــر، جزیــره 

کیــش، ســواحل آن اســت ســواحلی نقــره فــام. شــگقتیهاى جزیــره مرجانــی 
از  آفتــاب  زیــر  در  فــام  نقــره  رنــگ  بــا  و  اســت  مرجانــی  ســاخت  دارای  کیــش  ک  خــا
گــی را بســیاری از ســواحل دنیــا  درخشــندگی خیره کننــده ای برخــوردار اســت. ایــن ویژ
کســتری پوشــیده شــده انــد، ندارنــد. آب دریــا در ســاحل ایــن جزیــره  کــه از ماســه خا
کــرد.  کــف دریــا را بــه راحتــی تماشــا  شــفاف و روشــن اســت و تــا فاصلــه ای دور مــی تــوان 
کارشناســان محیط زیســت ایــن خاصیــت را بــه وجــود مرجان هــا در پیرامــون جزیــره 
کــه مرجان هــا بــه صــورت طبیعــی موجــب تصفیــه آب و  نســبت مــی دهنــد و معتقدنــد 
شــفافیت و زیبایــی ســواحل جزیــره هســتند. کیــش بــه نســبت وســعت خــود دارای یکــی 
کــه بــه وســعت  کمتــر ســاحلی را مــی تــوان یافــت  از وســیع تریــن ســاحل هاســت و در دنیــا 
ــا آرامــش و دور از غوغاهــای  کیــش قابــل اســتفاده باشــد و مســافران بتواننــد ب ســواحل 

ــد. ــتراحت بپردازن ــه اس ــروف در آن ب ــواحل مع س
گــی ایــن جزیــره  کیــش، اســتثنایی ترین ویژ ماهی هــا و دیگــر آبزیــان موجــود در ســواحل 
کیــش  کــه در آب هــای حاشــیه  بــه شــمار می رونــد. ماهی هــای تزیینــی و بســیار زیبــا 
جاذبه هــای  از  نمی کننــد،  پنهــان  گران  تماشــا از  را  وجودشــان  و  هســتند  غوطــه ور 
کننــد.  ــد مســافران را ســاعت ها ســرگرم  ــه حســاب می آینــد و می توان کیــش ب اســتثنایی 
کشــور نیــز در همیــن ســواحل توســط  کــی  در عیــن حــال مرغوب تریــن ماهی هــای خورا
کیــش و بومیــان ماهیگیــر صیــد مــی شــود. عاقمنــدان بــه ماهیگیــری مــی  شــرکت صیــد 

ــد. ــه صیــد بپردازن تواننــد در ســواحل جنوبــی و غربــی جزیــره ب
کوســه  کیــش فاقــد  کــم خطرتریــن ســواحل دنیاســت. آب هــای ســاحلی  کیــش از  ســاحل 
کامــا بــی خطــر اســت. الزم بــه یــادآوری اســت،  خطرنــاك بــوده و اســتفاده از آب دریــا 
کوچــك تغذیــه  کیــش دیــده مــی شــوند از ماهــی هــای  کــه بعضــا در ســاحل  کوســه هایی 
کیــش از آن نــوع ســواحل اســتثنایی  گران خطــری ندارنــد. ســاحل  می کننــد و بــرای شــنا
اســتفاده  قابــل  بــرای مســافران  گــرم  هــم در فصــل  و  هــم در فصــل ســرد  کــه  اســت 

می باشــد و امــکان ورزش هــای دریایــی در آن فراهــم شــده اســت.

- کشتی یونانی
کــرده  کیــش جــا خــوش  کشــتی عظیم الجثــه در ســواحل نیلگــون  در غــرب جزیــره یــک 
گــرم تابســتان ســال  کشــتی یونانــی معــروف اســت. در یکــی از روزهــای  کــه بــه  اســت 
کــه در نزدیکــی روســتای  کشــتی عظیم الجثــه ای را  گهــان  کیــش نا ۱۳۴۵، بومیــان جزیــره 
گل نشســتن  گذشــت ســال ها دلیــل بــه  گل نشســته بــود، دیدنــد. هنــوز پــس از  باغــو بــه 
گفتــه می شــود بــه علــت مــه آلــود بــودن  کشــتی در پــس پــرده ای از ابهــام اســت امــا  ایــن 
ــت.  ــاق روی  داده اس ــن اتف ــش ای کی ــره  ــواحل جزی ــی در س ــوس دریای ــودن فان ــوا و نب ه
کشــتی در ســال ۱۳۲۲ شمســی توســط شــرکت ویلیــام هامیلتــون بــه وزن ۷۰۶۱ تــن و  ایــن 
گاســکو در اســکاتلند ســاخته شــد و در روز ۴ مــرداد ۱۳۴۵ بــه  بــه طــول ۱۳۶ متــر در بنــدر 
کشــور یونــان در عــرض جغرافــــیایی هنــگام بازگشــت از ایــران، در ســفر دریایــی خــود بــه 
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- اسكله و پارک تفریحی میرمهنا
کیــش دیدنــی  پــارک تفریحــی ســاحلی میرمهنــا در ســاحل شــمالی و شــمال غربــی جزیــره 
اســت. اســکله تفریحــی میرمهنــا نیــز در ایــن پــارک واقــع اســت. ایــن پــارک بــزرگ عمومــی 
ــا میــدان جاســک در نــوار ســاحلی امتــداد دارد و تنهــا اســکله  از مســجد خاتــم االنبیاءت
ماهیگیــری میرمهنــا در میــان نــوار ســاحلی ســبب شــده تــا پــارک بــه دو بخــش مجــازی 
فــاز یــک )از مســجد خاتــم تــا اســکله ماهیگیــری( و فــاز دو ) بعــد از اســکله ماهیگیــری تــا 

میــدان جاســک( تقســیم شــود.
در فــاز یــک پــارک بــه مســاحت حــدود 41 هــزار متــر مربــع بــا مســیرهای پیــاده رو، آالچیــق 
گــی هــای  گردشــگران اســت و از ویژ کبــاب و پارکینــگ پذیــرای  هــا و محــل هــای پخــت 
کــه جنــب مســجد خاتــم االنبیــا، نمازخانــه ســاحلی، بــازار عــرب  فــاز یــک پــارک آن اســت 
هــا، کتابخانــه عمومــی، بــازار ماهــی فروشــی و تماشــای ماهــی هــای تــازه جنــوب مســیر 
دوچرخــه، چنــد بوفــه و چایخانــه قــرار دارد. همچنیــن بیشــتر اوقــات در انتهــای فــاز یــک 
ک پشــت هــای آزاد لــذت بــرد. کنــار اســکله ماهیگیــری مــی تــوان از تماشــای ال پــارک در 

کنان مــی تواننــد بــر روی اســکله تفریحــی میرمهنــا و در زمــان هــای  گردشــگران و ســا
ــاز دو  ــت . ف ــوع اس ــارک ممن ــدوده پ ــردن در مح ک ــنا  ــی ش ــد. ول کنن ــری  گی ــی  ــاز ماه مج
بــه مســاحت حــدود 50 هــزار متــر مربــع در دســت انجــام و محوطــه ســازی آن بــه اتمــام 
گــی فــاز  کــودکان نیــز در فــاز دو ســاخته خواهــد شــد. ویژ رســیده اســت. دو زمیــن بــازی 
کیــش  کــه جنــب مســجد قدیمــی جامــع ســفین و محلــه بومیــان  دوی پــارک آن اســت 

قــرار دارد.
کیــش و در پــارک تفریحــی ســاحلی میرمهنــا  اســکله تفریحــی میرمهنــا در شــمال جزیــره 
واقــع اســت. ایــن اســکله در ســال 1385 ســاخته شــده اســت. در طــول اســکله چهــار 
پلــکان بــرای ســوار شــدن قایــق هــای تفریحــی و چهــار محــل بــرای تماشــای دریــا ســاخته 
شــده و دارای نورپــردازی زیبــا اســت. بــا قــدم زدن بــر روی ایــن اســکله مــی تــوان مســجد 
کشــور ایــران را  کــوه هــای جنوبــی  ســاحلی خاتــم االنبیــا، اســکله ماهیگیــری و رشــته 

کــرد. مشــاهده 

غ - پارک ساحلی سیمر
غ مــی باشــد. پــارک ســاحلی  کیــش پــارک ســیمر یکــی دیگــر از پــارک هــای ســاحلی جزیــره 
هتــل  همجــواری  در  و  ســاحل  امتــداد  در  جزیــره،  شــرقی  جنــوب  ضلــع  در  غ  ســیمر
در  پــارک  ایــن  دارد.  قــرار  کیــش  دلفیناریــوم  مجموعــه  و  غ  ســیمر هتــل  ماریناپــارک، 
محــدوده بیــن جــاده جهــان و جــاده دوچرخــه ســواری در زمینــی بــه مســاحت تقریبــی 
کیفیتــی منحصــر  15 هــزار متــر مربــع و بطــول 300 متــر در امتــداد ســاحل ماســه ایــی بــا 
غ  ــیمر ــاحلی س ــارک س ــت. در پ ــده اس ــداث ش ــر اح ــی نظی ــدازی ب ــم ان ــا چش ــرد و ب ــه ف ب
پــارك لولــه، فضاهــای ورزشــی شــامل زمیــن  کــودکان ماننــد  بــازی  فضاهایــی جهــت 
بدمینتــون، پینــگ پنــگ، پیســت اســکیت، نــوار تندرســتی، مســیرهای پیــاده روی در 
امتــداد پــارك و پیــاده روهــای داخلــی، آبنمــا، ایســتگاه دوچرخــه، ســرویس بهداشــتی، 
ــرای  ــی مناســب ب ــارک مکان ــی اجــرا شــده اســت. ایــن پ فضــای ســبز و پارکینگهــای طول
گذرانــدن اوقــات، لــذت بــردن و بهــره منــدی از آرامــش  گردشــگران جهــت  کیشــوندان و 

ــارس اســت. ســاحل خلیــج ف

کیش - پارک شهر 
گردشــگران  کیشــوندان و  کردن اوقــات فراغت  کیــش فضــای مفرحــی بــرای پــر  پــارک شــهر 
مــی باشــد. در ایــن پــارک عــاوه بــر فضاهــای ســبز، دریاچــه مصنوعــی، فضــای ورزش و 
گل، فضاســازی مناســبی  تندرســتی، پیســت دوچرخــه و اســکیت، آب نمــای و میــدان 

گرفتــه اســت. بــرای اســتفاده معلــوالن نیــز صــورت 
گیاهــی ســازگار بــا آب  گونــه هــای  45 درصــد مســاحت ایــن پــارک فضــای ســبز اســت و از 
کنــاری  کیــش و مبلمــان شــهری شــکیل و زیبــا اســتفاده شــده و دیــواره هــای  و هــوای 
کیــش مزیــن شــده اســت. همچنیــن  گیــری از نقاشــی هنرمنــدان  پــارک نیــز بــا بهــره 
ــدت  ــا در م ــده ت ــه ش ــا در آن تعبی ــواده ه ــکان خان ــتراحت و اس ــرای اس ــی ب ــق های آالچی

گردشــگری در پــارک از فضاهــای ایجــاد شــده بهتریــن اســتفاده را ببرنــد. حضــور و 
کیــش اســت  کیــش اولیــن دریاچــه بــزرگ  دریاچــه مصنوعــی ایجــاد شــده در پــارک شــهر 
کــه در آن 20 تــا 30 قایــق پدالــو بــه آب انداختــه شــده تــا خانــواده هــا در فضایــی آرام بــه 
ــوری  ــودکان ط ک ــازی  ــه ب ــه محوط ــارک از جمل ــن پ ــای ای ــی فضاه ــد. برخ ــح بپردازن تفری
کــه تــا فصــل تابســتان مســقف شــده و قابلیــت اســتفاده را خواهــد داشــت  طراحــی شــده 

گــرم ســال اســتفاده بهینــه داشــته باشــند. و مــردم مــی تواننــد از ایــن فضاهــا در ایــام 
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کاریز -شهر زیرزمینی 
کنان جزیــره  کیــش بیــش از ۲۵۰۰ ســال قدمــت دارد و آب شــیرین قابــل شــرب ســا قنــات 
کیــش از نظــر طــول رشــته قنــات و یــا عمــق چاه هــا قابــل  را تامیــن می کــرده اســت. قنــات 
کــم  مقایســه بــا قنات هــاى دیگــر نقــاط ایــران نیســت ، امــا بــا توجــه بــه شــیب بســیار 
کیــش بســیار مهــم  جزیــره ، چگونگــی هدایــت آب هــاى زیرزمینــی بــه ســطح زمیــن در 
ــات  ــر قن ــراى حف ــا ب ــرفته ترین روش ه ــود از پیش ــان خ ــه در زم ک ــد  ــان می ده ــوده و نش ب

اســتفاده می کردنــد.
کاربــری بــه یــک شــهر زیر زمینــی شــگفت انگیز بــدل  امــروزه مجموعــه قنــات بــا تغییــر 
کیــش خوانــده می شــود. کاریــز  کنــون  کــه بیــش از ۱۰۰۰۰ متــر مربــع وســعت دارد و ا شــده 

تــا در پــروژه  کوشــند  کشــیده و مــی  بــا تجربــه زحمــت تمــام طراحــی هــا را  کارگــزاران 
هــای  کاربــری  آن  تاریخــی  بافــت  حفــظ  ضمــن  )کاریزکیــش(  کیــش  قنــات  بازســازی 
کاریــز در فــاز یــک خــود  جدیــدی از ایــن شــهر زیــر زمینــی بدســت آورنــد. شــهر زیــر زمینــی 
بــه قســمت هــای مختلــف از جملــه غرفــه هــای صنایــع دســتی ایــران و جهــان، رســتوران 
کنفرانــس، گالــری هــای هنــری تقســیم  ســنتی و جدیــد، مــوزه ســالن آمفــی تئاتــر ســالن 
کاریــز در عمــق 16 متــری زیــر زمیــن قــرار دارد. و قابــل بهــره بــرداری خواهــد بــود. شــهر 

ســقف آن هشــت متــر ارتفــاع و بیشــتر ســقف آن مملــو از ســنگواره ، صــدف و مرجــان 
کارشناســی 270 تــا 570 میلیــون ســال قدمــت دارد و تــک تــک  کــه بــا نظــر  هایــی اســت 

آن شناســایی و دارای شناســنامه رســمی اســت.
کاریــز را در فهرســت ابنیــه جهانــی  گــی  کــه دو ویژ کارگــزاران شــهر زیــر زمینــی بــر ایــن باورنــد 
کاریــز در دل تنهــا جزیــره مرجانــی دنیــا واقــع اســت. دوم  در خواهــد آورد. اول اینکــه 
کــه ســقف مملــو از صدفهــا و مرجانهــای طبیعــی اســت. صدفهــا  آنکــه تنهــا بنایــی اســت 
کــه بــرای بازدیــد آنهــا دو راه وجــود داشــته، بازدیــد از مــوزه هــای طبیعــی  و مرجــان هایــی 
کاریــز فصلــی جدیــد و اســتثنایی در پیــش روی تمامــی  کنــون  یــا غواصــی در آبهــای آزاد و ا
کــه بــی واســطه خواهنــد توانســت از بزرگتریــن مجموعــه  گشــوده  دوســتداران طبیعــت 

کننــد. مرجانــی بازدیــد 
کاریــز دارای خــواص درمانــی زیــادی  ک هــای برداشــت شــده از  کــه خــا گفتنــی اســت 
ــا  ــراه ب ــر هم ــن ام ــت. ای ــد داش ــراوان خواه ــای ف ــتفاده ه ــی" اس ــه در " گل درمان ک ــت  اس
کــز اقامتــی ، تجــاری و تفریحــی در زمینــی  گونــی همچــون تاســیس مرا گونا خدمــات 
گردیــد. زمیــن ســطحی  کاریــز احــداث خواهــد  معــادل 60000 متــر مربــع در روی زمیــن 
کــه دارای دو تپــه مرتفــع خواهــد بــود. ایــن تپــه  کاریــز بــه پــارک وســیعی بــدل خواهــد شــد 
ــداز بــی نظیــر  ک هــای برداشــت شــده زیــر زمیــن ســاخته شــده و بــه چشــم ان هــا از خــا

کیــش دل خواهــد شــد. ــره  جزی

-شهر باستانی حریره
بقایــای شــهر حریــره در امتــداد ســاختمانهای بنــدرگاه و دفاتــر آن ، قابــل دیــدن اســت. 
طبــق نظــر ســازمان میــراث فرهنگــی ، شــهر حریــره هشــتصد ســال قدمــت دارد. گســتره 
پســتی و بلندی هــا و خرابه هــای شــهر قدیمــی حریــره حــدود ۱۲۰ هکتــار وســعت دارد و 
کیــش  روزگاری شــهری بــزرگ و آبــاد در منطقــه بــوده اســت. دوران طایــی شــهر حریــره 
از ســال ۳۶۷ تــا ۹۱۲ هجــری قمــری بوده اســت. آن چــه امــروز از ایــن شــهر بــر جــای 
ــدرت تاق هــا و پوشــش ها و  ــه ن کمتــر و ب ــده حجمــی از معمــاری شــهری اســت. امــا  مان
کــه پوشــش های تاقــی  ســقف های ســالمی بــر جــای مانــده اســت جــز در پــاره ای مــوارد 

ــد. ــد تخریــب در امــان مانده ان گزن شــکل ســنگی از 
ــوده و  ــرا ب ــا معمــاری برون گ ــز ب بنــدر شــهر تاریخــی حریــره، یــك شــهر یــك پارچــه و متمرک
ــران در آن نشــانی نیســت.  ــرای دیگــر شــهرهای تاریخــی ای از معمــاری دفاعــی و درون گ
ســه  در  حریــره  تاریخــی  شــهر  بقایــای  باستان شناســی  کتشــافی  ا عملیــات  کنــون  تا

مجموعــه مجــزا انجــام شــده اســت.
یــادآور خانه هــای چندخانــوار قدیمــی در داخــل فــات  خانــه اعیانــی: خانــه اعیانــی 
کاشــان اســت و یکــی از نمونه هــای قدیمــی  ایــران و در شــهرهایی چــون یــزد، اصفهــان و 
ــه  ــعت خان ــر وس ــاوه ب ــود. ع ــوب می ش ــارس محس ــج ف ــیه خلی ــی در حاش ــکن جمع مس
ــن  ــه در ای ک ــکلی  ــتاره ای ش ــی های س ــوع آن، کاش ــف و متن ــای مختل ــن فضاه و همچنی
کــه زینــت بخــش بناهــای مهــم  کاشــی هایی اســت  خانــه بــه دســت آمــده اســت، هماننــد 
کاشــی  ایلخانــی ایــران همچــون تخــت ســلیمان و ســلطانیه اســت. پیدایــی ایــن مقــدار 
ــی از  ــه یک ــارت ب ــن عم ــه ای ک ــد  ــان می ده ــت نش ــره اس ــه جزی ــی ب ــر واردات ــًا عنص ــه یقین ک

کیــش تعلــق داشــته اســت. ثروتمنــدان 
ــا ســاخته شــده و دارای  کنــار دری کارگاهــی و صنعتــی: ایــن مجموعــه درســت در  بخــش 
زیرزمینــی  و  افقــی  کانال هــای  مجموعــه  اســت.  ناشــناخته ای  فضاهــای  و  معمــاری 
کنــار، مجموعــه ی بســیار جالــب و نــادری را تشــکیل  گوشــه و  و چاه هــای متعــدد در 
ارتبــاط  کــه  بــه نظــر می رســد  کــه هنــوز عملکــرد آن هــا روشــن نیســت، امــا  می دهــد 
مســتقیم، بــا فعالیت هــای صیــادی )صیــد ماهــی، مرواریــد و مرجــان( داشــته و بــرای 
کــه ایــن  کــرد  گردیــده اســت. شــاید هــم بتــوان فــرض  دسترســی آســان تر بــه دریــا احــداث 
کــه در مواقــع هجــوم و حملــه اهالــی  کانال هــا راه هــای مخفــی بــوده اســت  راهروهــا و 

کننــد. شــهری می توانســته اند بــه طــور اضطــراری از آن هــا اســتفاده 
مجموعــه حمــام: ایــن مجموعــه شــامل حمامــی اســت بــا صحن هــای متعــدد و حصــار 
گرمخانــه و تــون حمــام در جنــوب  آن بــه مســاحت تقریبــی ۵۰۰ مترمربــع. ســربینه و 
گرفتــه و توســط راهــرو سرپوشــیده ای از آن جــدا شــده اســت.  بخــش ذکــر شــده قــرار 
گرمخانــه آخریــن بخــش ســاختمان را تشــکیل  کوچــك و بــزرگ در جنــوب  دو خزینــه 

داده انــد.
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کیش - نخلستان های جزیره 
کــه  کیــش از ســابقه دیرینــه ای برخــوردار اســت. اغلــب جهانگردانــی  پــرورش نخــل در 
کرده انــد بــه وجــود نخلســتان هــای انبــوه در ایــن  کیــش دیــدار  گذشــته از  در ســده های 
جزیــره اشــاره نمــوده انــد. »بــاغ بهشــت« تنهــا نخلســتان بــه جــای مانــده از دوره هــای 
ــتان  ــن نخلس ــه زیباتری ــده و از جمل ــع ش ــفین واق ــه س ــرب محل ــه در غ ک ــت  ــته ایس گذش
کــه بــه ویــژه در هنــگام غــروب آفتــاب چشــم انــدازی زیبــا و تماشــایی  کیــش اســت  هــای 
ح هــای توســعه فضــای ســبز  کیــش در طــر دارد. در دهــه اخیــر، ســازمان منطقــه آزاد 
جزیــره بــرای نخــل اهمیــت ویــژه ای قائــل شــده اســت. نخلســتان هــای طلــوع و غــروب 
گونــه مــوارد اســت. نخلســتان طلــوع بــا حــدود 15 کیلومتــر در شــرق  نمونــه هایــی از ایــن 

جزیــره واقــع اســت و نهــال هــای آن در ســال 1373 غــرص شــده انــد.

کیش - خانه مردم شناسی بومیان 
ــا قدمــت 200 ســال در قدیمــی تریــن  کیــش در یــک بنــا ب خانــه مــردم شناســی بومیــان 
کیــش )ســفین قدیــم( قــرارد دارد. ایــن خانــه در زمینــی بــه مســاحت یــک  محلــه جزیــره 
هــزار و 200 مترمربــع حــدود 200 ســال پیــش بنــا شــده و دارای 15 اتــاق و دو حیــاط 
مجلســی و حیــاط خانوادگــی اســت. حیــاط مجلــس دارای دو ایــوان و دو اتــاق بــزرگ 
گذشــته در ایــن حیــاط رفــت و آمــد نداشــتند  بــرای پذیرایــی از مهمانــان اســت و زنــان در 
ولــی حیــاط خانوادگــی یــا همــان )زنانــه( متعلــق بــه زنــان و دختــران خانــه بــوده و مــردان 

غریبــه اجــازه نداشــتند وارد ایــن محوطــه شــوند.
کــه  ایــن منــزل در واقــع یکــی از قدیمــی تریــن خانــه هــای محلــه ســفین قدیــم اســت 
ــه  ــه )مرحــوم حــاج عبدال کامــا بومــی ســاخته شــده و صاحــب خان بــه ســبک معمــاری 
گذشــته و صاحــب یکــی از بزرگتریــن لنــج  شــاهین( معــروف تریــن شــخصیت 80 ســال 
گافــی )لنــج ســازی( مهــارت داشــته  کــه بــه حرفــه نجــاری و  هــای بادبانــی آن زمــان بــوده 

و ایــن خانــه را از ســه نســل قبــل خــود بــه ارث بــرده اســت.
کیــش بویــژه اهالــی ســفین قدیــم  گذشــته  خانــه مــردم شناســی بــرای بومیــان نســل 
گیــری قــرآن را در آن  ــه و فرا ــرا اغلــب آنهــا مکتــب خان ــگاه ویــژه ای دارد زی منزلــت و جای
گذشــته داشــته اســت. گذرانــده و در واقــع ایــن خانــه حکــم مدرســه محلــه ســفین را در 

کیــش در دوران قدیــم بــه  کار بومیــان  در ایــن خانــه بصــورت زنــده شــیوه معیشــت و 
گردشــگران معرفــی مــی شــود. همینطــور تعــداد زیــادی از ابــزار و وســایل قدیمــی پخــت 
ــد، ماهیگیــری، مــکان نگهــداری خرمــا و تهیــه شــیره خرمــا بصــورت  ــز، صیــد مرواری و پ
کنان در معــرض دیــد عمــوم قــرار  ســنتی، دو حلقــه چــاه آب بــرای تامیــن آب شــرب ســا

گرفتــه اســت.

- روستای باغو
گذشــته دور در ســه منطقــه روســتایی واقــع در بخــش هــای جنــوب  کیــش در  کنان  ســا
کردنــد و تنهــا روســتای بــه جامانــده  غربــی، شــرق و شــمال شــرقی ایــن جزیــره زندگــی مــی 
کیــش واقــع شــده و  کــه در جنــوب غربــی جزیــره  کهــن روســتای باغــو اســت  از دوران 

بافــت ســنتی آن تــا بــه امروزحفــظ شــده اســت.
کهــن و تاریخــی جــز چنــد خانــوار دامــدار، ســکنه دیگــری  در حــال حاضــر ایــن روســتای 
نــدارد. شــغل اصلــی اهالــی روســتای باغــو دامــداری اســت و در بیــن بومیــان حاصلخیزی 
کیــش از ایــن روســتا  کنان  ایــن منطقــه زبانــزد اســت. بخشــی از دام زنــده مــورد نیــاز ســا
ــوندان  کیش ــه  ــروش آن ب ــل و ف ــد عس ــا تولی ــتا ب ــی روس ــز اهال ــی نی ــه تازگ ــده و ب ــم ش فراه

کــرده انــد. گردشــگران، زمینــه رونــق اقتصــادی ایــن روســتا را بیــش از پیــش فراهــم  و 
ــور  ــبب حض ــه س ــن منطق ــته در ای گذش ــالهای  ــوان در س ــژه آه ــخورهای وی ــاخت آبش س
ــا  ــد و ب ــر زیبایــی هــای طبیعــی آن مــی افزای ــادی شــده و ب ــه آهــوان در ایــن آب گل بیشــتر 
کیــش همزمــان  گردشــگری، مســافران جزیــره  تبدیــل شــدن ایــن روســتا بــه منطقــه ویــژه 
کشــور نیــز بهــره منــد خواهنــد  از زیبایــی دریــا و محیــط هــای بکــر روســتاهای جنــوب 
شــد. در محوطــه ای از فضــای ورودی روســتا ، بــا برپــای ســیاه چادرهــای ســنتی ، زندگی 
بومیــان و آداب و رســوم ایــن منطقــه درمعــرض دیــد عاقمنــدان بــه تاریــخ اقــوام مختلف 
گردشــگران بــا حضــور درایــن روســتا بــا روش ســنتی پخــت  گرفتــه اســت و  کشــورمان قــرار 
گرمــای زیــاد فصــل تابســتان، آداب و رســوم  غذاهــا ، شــرایط خنــك نگــه داشــتن آب در 
روســتائیان باغــو در پذیرایــی از میهمانــان و برگــزاری مراســم ســنتی و جشــن ازدواج 
ــان  ــواع درخت ــی از ان ــه انبوه ــه بیش ــن منطق ــوند. درای ــی ش ــنا م ــی آش ــان محل ــت ن و پخ
کهنســال لــور زیبایــی  کــه در آن میــان، مجموعــه درختــان  بومــی بــه چشــم می خــورد 
گســترش امکانــات تفریحــی و توســعه فضای ســبز در جزیره  چشــمگیری دارد. بــه منظــور 
کــی مســتعد برخــوردار  کــه از خا و بهره بــرداری از زیبایی هــای طبیعــی روســتای باغــو 

اســت »پــارك دلیــران« بــا وســعت 60 هکتــار در ایــن منطقــه احــداث شــده اســت.

- درخت سبز
کیــش، آب هــای ســطحی بــه قســمتی  در انتهــای طوالنــی تریــن مســیر آبرفتــی باســتانی 
کــه بــه دره پرتغالی هــا معــروف اســت ســرازیر می شــوند، لــذا  از منطقــه شــمالی جزیــره 
کهنســال ترین  ایــن منطقــه از سرســبزی خاصــی برخــوردار اســت. در اطــراف یکــی از 
ــره، مجموعــه درخــت ســبز احــداث شــده اســت. سرســبزی محوطــه  ــور جزی درختــان ل
کشــور  ســاختمان ها و نرده هــای چوبــی و پیاده روهــای ایــن مجموعــه، مناطــق شــمالی 
کــه ســیاحت کنندگان را بــه ایــن نقطــه می کشــاند،  را تداعــی می کنــد. امــا یکــی از عواملــی 

هیبــت افســانه ای درخــت ســبز اســت.
کهنســال ترین درخــت »لــور« جزیــره اســت و احتمــاال بیــن ۵۰۰ تــا ۶۰۰ ســال  درخــت ســبز 
کــه  عمــر دارد. بــر شــاخه هــای ایــن درخــت، گــره هایــی بــا نــخ یــا پارچــه زده شــده اســت 
کــه ایــن  در نــگاه اول آن را بــه نوعــی مقــدس مــی نمایانــد. گروهــی از مــردم عقیــده دارنــد 
ــرآورده شــدن نیازشــان پارچه هایــی  ــه قصــد ب درخــت شــگون دارد و بــه همیــن دلیــل ب
بــه شــاخه های آن می بندنــد. مجموعــه درخــت ســبز بــا آالچیق هــای زیبــا و محــل هــای 
گردشــگران بازســازی شــده اســت  کبــاب بــرای اســتراحت و بازدیــد رایــگان  متعــدد پخــت 
ــا  ــا چراغ هــای فانوســی شــکل در میــان فضــای همیشــه ســبز ب و مســیر هــای پیــاده رو ب
کاغــذی رنگارنــگ، شــما را بــه ســوی جاذبــه اصلــی ایــن مجموعــه می بــرد.  گل هــای 
در ایــن مجموعــه نمازخانــه، رســتوران فصلــی، بوفــه و ســرویس بهداشــتی نیــز موجــود 

اســت.
کیــش واقــع شــده و  گردشــگری  مجموعــه درخــت ســبز در مجــاورت دو جاذبــه مهــم 
گردشــگری شــهر باســتانی  دارای دو درب ورودی اســت. یــك درب آن بــا ورودی جاذبــه 
حریــره مشــترك و ورودی دیگــر آن در مجــاورت آب انبــار ســنتی مــی باشــد. تنهــا پــس 
از چنــد دقیقــه پیــاده روی می تــوان از جاذبــه هــای شــهر باســتانی حریــره و آب انبــار 
کــرد. درخــت لــور یــا انجیــر معابــد،  ســنتی در مجــاورت مجموعــه درخــت ســبز نیــز دیــدن 
معروفتریــن درخــت جزیــره اســت. ایــن نــوع درخــت در نواحــی جنوبــی ایــران رشــد مــی 
کــه از بدنــه اصلــی آن آویــزان  کهنســال درخــت لــور و برگ هــا و ریشــه هایش  کنــد. پوســت 
هســتند، آن را از ســایر انــواع درختــان متمایــز می ســازد. ریشــه ایــن درختــان طــوری 
کــه ماننــد چتــری بــر روی زمیــن ســایه می افکنــد و ممکــن اســت تــا چنــد  کنــد  رشــد مــی 

کننــد. صــد ســال عمــر 
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بازگشت به فهرست مطالب

کیش  - پایاب 
ــا  ــر ب ــات حف ــاه قن ــه چ ــار دهان کن ــن در  ــطح زمی ــه در س ک ــت  ــی اس ــا نقب ــز ی ــاب، دهلی پای
ــی  ــن م ــات در زیرزمی ــاری قن ــطح آب ج ــه س ــه ب ــدادی پل ــتفاده از تع ــا اس ــد و ب ــیب تن ش
رســد. هــر چــه عمــق چــاه بیشــتر باشــد، ایــن نقــب طوالنــی تــر و تعــداد پلــه هــای آن زیادتر 
ــه  ــاب ب ــه پای ــن پل ــه آخری ک ــد  کنن ــی  ــبه م ــوری محاس ــز را ط ــر دهلی ــه حف ــود. زاوی ــی ش م
کــه از دهانــه چــاه بــه ســطح آب  انتهــای میلــه )چــاه( قنــات برســد تــا از روشــنایی نــوری 
مــی تابــد بــرای روشــنایی محوطــه پایــاب اســتفاده شــود. معمــوال در اطــراف آخریــن پلــه 
گــرم تابســتان، هوایــی مایــم و دلپذیــر دارد و  کــه در روزهــای  محوطــه ایجــاد مــی شــود 

بــرای اســتراحت از آن اســتفاده مــی شــود.
کــه قدمتــی دو هزارســاله دارد در محلــی در نزدیکــی مجموعــه درخــت ســبز  کیــش  پایــاب 
گرفتــه اســت. ایــن محــل در ســال هــای اخیــر بــه نحــو زیبایــی بازســازی شــده و هــم  قــرار 
کــه تعــداد زیــادی از مســافران را بــه  کنــون یکــی از جاذبــه هــای ســیاحتی جزیــره اســت  ا

ســوی خــود می کشــاند.

کیش - آب انبار جزیره 
کیــش، ســاخت آب  ــام در جزیــره  ــم االی یکــی از روشــهای ذخیــره آب آشــامیدنی در قدی
انبــار بــوده اســت. در ســال 1372 جهــت جمــع آوری آب هــای ســطحی، یــك آب انبــار 
دو قلــو بــا پنــج بادگیــر بــه ســبک معمــاری ســنتی یــزدی در محــل یــك آب انبــار باســتانی 
در محــدوده شــهر حریــره در نزدیکــی مجموعــه درخــت ســبز ســاخته شــد. بــا توجــه بــه 
کیــش و از بیــن رفتــن مســیر آبهــای ســطحی منتهــی بــه آب انبارهــای  ســاخت و ســازهای 
کاربــری اصلــی خــود را از دســت داد و امــروزه از دســتگاه هــای  ســنتی، ایــن آب انبارهــا 
کــن بــرای تهیــه آب شــیرین اســتفاده مــی شــود. معمــاری خــاص ایــن بنــا یــاد  آب شــیرین 

گردشــگران بســیار جالــب و دیدنــی اســت. گذشــته و بــرای  آور ایــام 

- کلبه هور
کــه بســتر آن صخــره ای  کیــش اســت  کلبــه هــور دماغــه ای در غربــی تریــن بخــش جزیــره 
ک پشــت هــا در ایــن منطقــه  بــوده و وجــود بســیاری از انــواع ماهیــان، صــدف هــا و ال
را  کیــش  از ســاحل  ایــن قســمت  ماهیگیــری  بــرای  زیــادی  گردشــگران  ســبب شــده 
کننــد. ایــن منطقــه بــرای عاقــه منــدان بــه غواصــی نیــز جذابیــت خاصــی دارد. انتخــاب 
از جملــه  تفریحــی مناســبی  گردشــگران فضــای  و  کنان  رفــاه ســا بــرای  هــور  کلبــه  در 
کلبــه هــور بــه  آالچیــق، نیمکــت، باربیکیــو و نورافکــن هــای بــزرگ فراهــم شــده اســت. از 
کــوه هــای جنــوب اســتان هرمــزگان و  کیــش، رشــته  ماننــد دیگــر نقــاط شــمالی جزیــره 

کــن بندرهــای چــارک و آفتــاب دیــده مــی شــود. محــدوده تاسیســات و اما
کلبــه هــور جلــوه خاصــی بــه ســاحل ایــن منطقــه داده  گل نشســته در ســاحل  لنــج بــه 
کشــتی یونانــی  گل نشســته بــر خــاف  گذشــته بــه  کــه در حــدود ده ســال  اســت. ایــن لنــج 
کار و تــاش  گذشــته اســت، نمــادی از  کیــش در  کــه نشــانگر رونــق تجــارت بیــن المللــی 

کیــش در شــغل ســنتی ماهیگیــری مــی باشــد. بومیــان جزیــره 

- پارک دلفین ها و باغ پرندگان
مجموعــه تفریحــی پــارک دلفیــن بــا مســاحتی حــدود ۱۰۰ هکتــار در جنــوب شــرقی جزیــره 
گیاهــی، بــاغ  گونه هــای مختلــف  کیــش قــراردارد. مجموعــه شــامل فضــای ســبز بــا انــواع 

پرنــدگان و اولیــن و تنهــا دلفیناریــوم در ایــران اســت.
جملــه  از  دریایــی  پســتانداران  از  مختلفــی  گونه هــای  مجموعــه  ایــن  دلفیناریــوم  در 
دلفیــن، شــیر دریایــی شــمالی، شــیر دریایــی جنوبــی، گربــه دریایــی شــمالی، گــراز دریایــی 
کــه  آنــان  هنرنمایــی  از  می تواننــد  بازدیدکننــدگان  و  می شــوند  نگهــداری  پنگوئــن  و 
کننــد. در مجمــوع ۲۱ پســتاندار دریایــی  توســط مربیــان ایرانــی تربیــت می شــوند دیــدن 
ــوند. ــدارى می ش ــا نگه ــده از آب دری ــر ش ــب پ ــر مکع ــم ۱۸۰۰۰ مت ــا حج ــتخرهایی ب در اس
گیاهــی از جملــه هــزاران درخــت  گونــه  فضــای ســبز پــارک دلفیــن شــامل بیــش از یکصــد 
کاســیا،  نخــل، بنجامین هــاى بســیار بــزرگ، درختــان لــور )انجیــر معابــد(، اوکالیپتــوس، آ
کارپــوس، جونیــا  مــورد، کهــور، گل ختمــی، شیشــه شــور، تکومــا، ســیاه نوفیلــد، کنــد 
کــه بــا توجــه بــه وضعیــت  گیاهــان اســت  کتــوس و ســایر  کا پــروس و بیــش از ۲۵ گونــه 
اســت.  بی نظیــر  خــود  نــوع  در  آن  ک  خــا بــودن  مرجانــی  و  کیــش  جزیــره  اقلیمــی 
بازدیدکننــدگان در مجموعــه توســط اتوبــوس قطــاری بــه پــارك پرنــدگان و ســپس بــه 

می شــوند. هدایــت  دلفیناریــوم 
در داخــل محوطــه پــارک دلفیــن، بــاغ پرنــدگان بــا داشــتن بیــش از ۵۷ گونــه پرنــده از 
گــون لــک لــک، تــوکان، تورکــو،  گونا کائــو، انــواع  غ، طوطــی ما جملــه پلیــکان، شــترمر
کوتــاه، بــی شــك یکــی از  گونه هــای نــادری چــون تمســاح پــوزه  قــو، پنگوئــن آفریقایــی و 

کــز نگهــداری جانــوران در ایــران می باشــد. منحصــر بــه فردتریــن مرا

کیش - پاراسل و تیوب سواری در جزیره 
گردشــگران و بــه ویــژه جوانــان چتربــازی بــر فــراز دریــا  یکــی از تفریحــات لذتبخــش بــرای 
ــر پاراســل شــده و  ــر چت کیــش اســت. شــما ســوار ب ــره  ــا همــان پاراســل در آســمان جزی ی
کشــیده مــی شــوید تــا ارتفــاع بگیریــد. دیــدن نمــای  بــه وســیله ی یــک قایــق بــا ســرعت 
کیــش ، اوج هیجــان و حــس آرامشــی بــی نظیــر را در آســمان آبــی و  زیبایــی از جزیــره 
ــرد. از تفریحــات هیجــان  ک ــه خواهیــد  ــارس تجرب روی آب هــای زالل و زیبــای خلیــج ف
انگیــز دیگــر شــاتل، بانانــا و یــا خفــاش ســواری یــا همــان تیــوب ســواری بــر روی آب اســت. 
کشــیده مــی شــوند و شــما اوج هیجــان و لــذت  تیوبهــای بــادی بوســیله یــه قایــق تنــدرو 

کــرد. را تجربــه خواهیــد 

کیش - پرواز تفریحی در جزیره 
ــون  ــای نیلگ ــراز آب ه ــر ف ــرواز ب ــش پ کی ــره  ــات در جزی ــن تفریح ــان انگیزتری ــی از هیج یک
خلیــج فــارس مــی باشــد. پــرواز بــا هواپیماهــای بــدون موتــور )گایــدر(، جایروکوپتــر و 
کــه از امیــال  کــه فرصتــی اســت بــرای تجربــه هیجــان پــرواز  کایــت موتــوردار عــاوه بــر ایــن 
کــه زیبایــی هــای جزیــره را  دیرینــه انســان اســت، بــه عاقمنــدان ایــن امــکان را می دهــد 

کننــد و لــذت ببرنــد.  از آســمان تماشــا 

http://safaridigar.com


بازگشت به فهرست مطالب

- مجتمع تفریحات دریایی 
مجموعــه  مدرنتریــن  و  مجهزتریــن  بزرگتریــن،  کیــش  دریایــی  هــای  ورزش  مجتمــع 
کشــور بــوده و تنهــا مرکــز ورزش دریایــی هوشــمند در  تفریحــات و ورزشــهای دریایــی 
کشــور مــی باشــد. ایــن مجموعــه زیبــا بــا ســاحل ماســه ای بســیار تمیــز و شــیب مناســب، 
کــه از نواحــی پرتــردد و مجــاور هتل هــا  کیــش  در مرکــز ســواحل تفریحــی قســمت شــرقی 
کیــش اســت واقــع شــده و از ایــن لحــاظ امــکان دســتیابی بــه وســایل و  و بازارهــای 
گردشــگران راحت تــر اســت. ایــن مجموعــه بــا آخریــن  امکانــات ورزشــی دریایــی بــرای 
فنــاوری و اســتانداردهای روز دنیــا طراحــی شــده و در تمــام طــول ســال قابــل اســتفاده 

ــت. اس
ح برگزیــده مجلــه معتبــر New Architect فرانســه  ــه عنــوان طــر کــه ب ایــن ســازه دریایــی 
کــه  گردیــده اســت  معرفــی شــده اســت ، در دو بخــش دریایــی و ســاحلی طراحــی و اجــرا 
بخــش دریایــی آن شــامل یــك عرشــه نیــم دایــره بــه طــول 300 متــر و عــرض عرشــه 3 متــر 
کــه محیــط دریایــی ایــن مجموعــه را احاطــه نمــوده و خــود عرشــه بــه روش  مــی باشــد 
کــه در فضــای بیــن شــمع هــا ارتبــاط بــا دریــای پیرامــون ایــن  کوبــی ســاخته شــده  شــمع 
مجتمــع برقــرار اســت. بخــش خشــکی ایــن ســازه نیــز دارای یــك ســازه بتنــی نیــم دایــره 
کافــی  کــه بیــش از 17 فضــای تفکیــك شــده دارد و در ایــن فضاهــا امکاناتــی نظیــر  اســت 
شــاپ، ســالن ماســاژ ، فروشــگاه لولــزم شــنا ، ســرویس هــای بهداشــتی ، دوش ، انبــار ، 

گرفتــه انــد. اتــاق غریــق نجــات و ... جــای 
فضاهــای بــاز ســاحلی توســط راهــروی تمــام چوبــی بــه هــم ارتبــاط دارنــد و پوشــش 
کوســتیك تشــکیل مــی دهــد  بــا طراحــی ا بــاالی ســازه بتنــی را یــك ســازه پارچــه ای 
ک صــدای بــاد و  کــه توســط شــرکت معتبــر ایتالیایــی ســاخته شــده و قــادر اســت پــژوا
امــواج دریــا را بازســازی نمایــد. در قســمت ســاحلی نیــز 8 دوش صحرایــی بــرای نمــك 
گران از آب دریــا ســاخته شــده و بــرای 800 نفــر رختکــن بــا اســتفاده از قفــل  زدایــی شــنا
کنتــرل هوشــمند شــبکه اداره مــی  کــه توســط سیســتم  الکترونیکــی تعبیــه شــده اســت 
شــود و مراجعیــن بــدون نیــاز بــه حمــل پــول در ســاحل بــا اســتفاده از مــچ بندهــای 
کــردن قفــل و فعالیــت  الکترونیکــی تمــام نیازهــای خــود را بــه منظــور خریــد و بــاز و بســته 

ــرد. ک ــد  ــرف خواهن ــر برط ــای دیگ ه
از دیگــر تکنولــوژی هــای بــکار رفتــه درایــن مجموعــه ، یــك سیســتم هواســاز VRFاســت 
ــی  ــن م ــا را تامی ــن ه ــل رختک ــوب داخ ــوای مطل ــتم Fresh Air ه ــا سیس ــب ب ــه در ترکی ک
کتــری بــوده و  کــه مانــع لیــز خــوردن شــده و ضدبا کــف پــوش هــای جدیدضــد آب  کنــد و 
در برابــر ضربــه ، آتــش و پارگــی مقــاوم اســت. ضمنــا ایــن مجتمــع بــا اســتفاده از یــك منبــع 
ذخیــره 60 هــزار لیتــری GRP و ژنراتــور بــرق اضطــراری مــی توانــد بــه صــورت مســتقل از 

سیســتم بــرق و آب شــهری نیــز عمــل نمایــد.

- کیبل اسكی
کیبــل اســکی جهــان و نخســتین ســایت اســکی روی آب خاورمیانــه در جزیــره  بزرگتریــن 
ج در  کیــش بــه طــول 860 متــر و عــرض 160 متــر بــا پنــج بــر کیــش قــرار دارد. کیبــل اســکی 
آب هــای نیلگــون خلیــج فــارس نصــب شــده و بــا ســرعت 28 تــا 62 کیلومتــر در ســاعت، 
امــکان ســرویس دهــی بــه 12 نفــر را بــه طــور همزمــان دارد. ایــن مجموعــه شــامل دفتــر 
کامــل رختکــن و دوش، ســکوی شــروع، اتــاق آمــوزش و فروشــگاه  رزرواســیون، امکانــات 
کافــی شــاپ مــی باشــد.  کیبــل اســکی، رســتوران و  لــوازم و تجهیــزات ورزشــی مخصــوص 
کیــش بــا درختــان نارگیــل  ایــن ســایت در یکــی از زیباتریــن نقــاط ســاحل نقــره فــام شــرقی 
فــراوان و درختــان لــور قدیمــی ، بــا آالچیــق هــای متعــدد در طــول ســاحل، نزدیــک 
اســکله بــزرگ تفریحــی و پــاژ آقایــان واقــع شــده و امکانــات پارکینــگ نیــز بــرای آن فراهــم 
ــته و همــه  ــی نداش ــنی خاص ــذت بخــش، شــرایط س ــان، ایمــن و ل اســت.این ورزش آس
کیــش جاذبــه ای  کیبــل اســکی  مــی تواننــد از 3 ســال تــا 93 ســال از آن لــذت ببرنــد. پــارک 

کــرد. کــه بــه راحتــی نمــی تــوان از رفتــن بــه آن صــرف نظــر  اســت 

- اسب سواری
کیــش مــی باشــد. شــما  کیــش یکــی از جاذبــه هــای تفریحــی  اســب ســواری در ســواحل 
میتوانیــد بــه صــورت تفریحــی در اســکله تفریحــی بــه اســب ســواری بپردازیــد. همچنیــن 
ــوده و در ســال  کیــش در شــمال جزیــره داخــل مجموعــه المپیــک ب باشــگاه ســوارکاری 
اســت.  شــده  تاســیس  فــارس  خلیــج  المللــی  بیــن  مســابقات  برگــزاری  بــرای   1372
ــه ایــن باشــگاه  ح اســب ســواری ب گردشــگران مــی تواننــد جهــت اســتفاده از ورزش مفــر

مراجعــه نماینــد.

مورد تور کیش سوالى دارید؟با 
لبخند پاسخگوى شما هستیم
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کیش - غواصی در آب های جزیره 
کیــش از نظــر محیــط زیســت طبیعــی، یکــی از بکرتریــن مناطــق خلیــج فــارس  جزیــره 
کیــش از غنــی تریــن  کــه ریف هــای مرجانــی شــرق جزیــره  گفــت  بــوده و بجــرات می تــوان 
کشــورمان را در برگرفتــه  و زیبــا تریــن مناطــق و مســاعد تریــن ســایت های غواصــی در 
ــه هرســاله  ک ــده  گردی ــره در ســواحل شــرقی آن واقــع  ــی ایــن جزی اســت. پوشــش مرجان
کیــش در  مــورد بازدیــد بســیاری از عاقــه منــدان غواصــی قــرار می گیــرد. غواصــی در 
کــم عمــق ایــن جزیــره بــرای غواصــی  تمامــی طــول ســال امکانپذیــر بــوده و ســایت های 
کــز  تمامــی افــراد و حتــی اشــخاص مبتــدی بســیار مناســب اســت. همچنیــن وجــود مرا
کشــور  آموزشــی و تفریحــی غواصــی درکیــش ایــن جزیــره را تبدیــل بــه قطــب غواصــی 

نمــوده اســت. 

- پالژ آقایان
کســتری پوشــیده شــده  که از ماســه خا کیش برخاف بســیاری از ســواحل دنیا  ســواحل 
اســت، پوشــش مرجانــی دارد. رنــگ نقــره فــام مرجــان هــا در پرتــو آفتــاب از درخشــندگی 
کــف آن تــا  کیــش شــفاف و زالل و  خیره کننــده ای برخــوردار اســت. آب دریــا در ســواحل 
عمــق چنــد متــری بــه راحتــی قابــل رویــت اســت. در ایــن ســواحل پاژهایــی ویــژه بانــوان 
ــرای اســکان موقــت  ــواده هــا ســاخته شــده اســت و مــکان مناســبی ب ــا خان ــان و ی و آقای

کیــش اســت. کنان  گردشــگران و ســا
گرچــه بــرای آقایــان شــنا در اغلــب ســواحل جزیــره آزاد اســت، امــا بــه دلیــل وجــود  ا
امکانــات مناســب بــرای شــنا در باشــگاه دریایــی، اســتقبال از ایــن مــکان بیشــتر اســت. 
پــاژ آقایــان در شــمال شــرقی جزیــره قــرار دارد و دسترســی بــه ایــن مرکــز بــا وســیله نقلیــه 
عمومــی هــم امکان پذیــر اســت. آمــوزش شــنا در ایــن پــاژ هــم بــه صــورت انفــرادی و 
گروهــی انجــام می شــود و نجــات غریق هــا در تمــام وقــت اداری حضــور  هــم بــه صــورت 

ــتند. ــز هس ــن مرک ــات ای ــه از خدم ــیرین و بوف ــای آب ش ــد. دوش ه دارن
ســواحل ایــن پــاژ ماســه أی اســت و عمــق آن نیــز بــه تدریــج افزایــش مــی یابــد و امــکان 
مناســبی را بــرای شــنا در عمــق هــای مختلــف پدیــد مــی آورد. امــکان انجــام تفریحــات 
دریایــی چــون جــت اســکی، اســکی روی آب، پاراشــوت، قایــق هــای بادبانــی و غواصــی 
در مرکــز تفریحــات دریایــی و محــل پــاژ بــه جذابیــت ایــن پــاژ افــزوده اســت. نورپــردازی 
کــرد. راه انــدازی  کــه شــب هــا نیــز مــی تــوان شــنا  گونــه ای اســت  مناســب در پــاژ نیــز بــه 
ح هــای آتــی در ایــن پــاژ  ســالن های بدن ســازی، ژیمناســتیك و اتــاق ماســاژ، از طــر

اســت.

- پالژ بانوان
کســتری پوشــیده شــده  که از ماســه خا کیش برخاف بســیاری از ســواحل دنیا  ســواحل 
اســت، پوشــش مرجانــی دارد. رنــگ نقــره فــام مرجــان هــا در پرتــو آفتــاب از درخشــندگی 
کــف آن تــا  کیــش شــفاف و زالل و  خیره کننــده ای برخــوردار اســت. آب دریــا در ســواحل 
عمــق چنــد متــری بــه راحتــی قابــل رویــت اســت. در ایــن ســواحل پاژهایــی ویــژه بانــوان 
ــرای اســکان موقــت  ــواده هــا ســاخته شــده اســت و مــکان مناســبی ب ــا خان ــان و ی و آقای

کیــش اســت. کنان  گردشــگران و ســا
پــاژ بانــوان در ســواحل شــمالی جزیــره احــداث شــده اســت. ایــن پــاژ عــاوه بــر امکاناتــی 
چــون دوش آب شــیرین، ســایه بان و نورپــردازی مناســب، ســالن بــدن ســازی هــم دارد 
و زیرنظــر مربیــان اداره می شــود. عــاوه بــر آن مربیــان شــنا و نجــات غریــق ایمنــی خاطــر 
ــه علــت موقعیــت  کیــش ب ــوان  ــاژ بان ــرده اســت. پ ک ــاژ را فراهــم  کننــدگان از پ اســتفاده 
مکانــی مناســب و دسترســی آســان و داشــتن امکانــات الزم، بــا اســتقبال زیــادی روبــه رو 

اســت.

- کشتی های تفریحی
کشــتی هــای تفریحــی یکــی دیگــر از  گــذار در آب هــای نیلگــون خلیــج فــارس بــا  گشــت و 
کواریــوم  کیــش مــی باشــد. کشــتی هــای تفریحــی شــبانه، کشــتی هــای آ تفریحــات جزیــره 
گشــت هــا مــی برنــد. گشــت دریایــی  کــف شیشــه ایــی عاقــه منــدان را بــه ایــن  و قایقهــای 
کیــش معمــوال از ســاعت 21  کشــتی هــای تفریحــی شــبانه در آب هــای اطــراف جزیــره 
گشــت  شــروع شــده و تــا ســاعت یــک بامــداد در ســانس هــای دو ســاعته ادامــه دارد. ایــن 
ــک  ــا موزی ــراه ب ــتی هم کش ــتوران  ــام در رس ــرو ش ــان، س ــی از مهمان ــراه پذیرای ــه هم ــا ب ه
کشــی و اهــدای جوایــز مــی  زنــده، جنــگ شــادی، برنامــه هــای شــاد و مهیــج، قرعــه 
کیــش محــل زندگــی انــواع موجــودات دریایــی نظیــر  باشــد. آب هــای اطــراف جزیــره 
ــی و  ــتاره دریای ــا، س ــگ ه ــا، خرچن ــی، توتیاه ک ــی و خورا ــای تزئین ــی ه ــا، ماه ــان ه مرج
کــف شیشــه ای تماشــای ایــن زیبایــی  کواریــوم و قایقهــای  کشــتی هــای آ ... اســت. بــا 

هــا امــکان پذیــر اســت.

گردشگری جزیره هندورابی - تور 
کت، آرام و تقریبــا خالــی از ســکنه بــا ســاحلی زیبــا، شــنی  جزیــره هندورابــی جزیــره ای ســا
و تختــه ســنگهای رویایــی محلــی مناســب جهــت آرامــش و تفریــح و شــنا در ســاحل آن 
کــه در دنیــا بســیار بــا ارزش هســتند. ایــن  گرفتــن حمــام آفتــاب اســت، جاذبــه هایــی  و 
کــه بــا توجــه بــه  کیــش اســت  جزیــره از نظــر ســیاحت و ایرانگــردی از زیــر مجموعــه هــای 
ک، هــوا و شــرایط خــاص تجــاری  امکانــات و اســتعداد طبیعــی جزیــره از نظــر آب، خــا
ــادر اســت بخشــی از  کیــش و همچنیــن برخــورداری از زیبایــی هــای طبیعــی، ق ــرۀ  جزی

کنــد. گردشــگری ایرانگــردان را تأمیــن  نیاز هــای ســیاحتی و 
کیــش شهرســتان بنــدر لنگــه  ِهنُدرابــی از جزایــر ایرانــی خلیــج فــارس بــوده و از توابــع 
اســتان هرمــزگان واقــع در جنــوب ایــران می باشــد. جزیــره هندورابــی بــا 8 / 22 کیلومتــر 
مربــع مســاحت، در فاصلــه 325 کیلومتــری بنــدر عبــاس و 133 کیلومتــری بندرلنگــه و در 
گرفتــه اســت. ایــن جزیــره ســرزمینی همــوار  کیــش و الوان قــرار  حــد فاصــل بیــن دو جزیــره 
و تقریبــًا بــدون عارضــه طبیعــی اســت. بلندتریــن نقطــه آن بیســت و نــه متــر و بزرگتریــن 

کیلومتــر اســت. قطــر آن هفــت و نیــم 
ــوار مــی  ــر از یکصــد خان کمت ــه تعــداد آنهــا  ک ــره  ــی ایــن جزی ــر اهال کث فعالیــت اقتصــادی ا
باشــد صیــد و غواصــی اســت. محیــط زیســت جزیــره هندورابــی بــه دلیــل بســته بــودن آن 
کوچــک، پرنــدگان مهاجــری نظیــر  محــدود اســت و موجوداتــی از قبیــل انــواع پرنــدگان 

کمــی از خزنــدگان و مــوش صحرایــی در آنجــا یافــت مــی شــود. بــاز و شــاهین و انــواع 
کــم مرجــان هــا در ســواحل شــمالی جزیــره هندورابــی آن را بــه زیســتگاه بســیار مهمــی  ترا
ــان موجــود در ایــن ریــف مــی  ــرده اســت. از آبزی ک ــان تبدیــل  ــواع آبزی ــرای ان در منطقــه ب
تــوان بــه انــواع مرجــان هــای مغــزی، جــراح ماهیــان، تــن ماهیــان دم زرد، یونیــک، 
ک پشــت هــای دریایــی نیــز  پیکاســو، ملــوان و طوطــی ماهیــان نــام بــرد. بازدیــد از ال
گــذاری بــه ســواحل جزیــره  کــه از اواســط اســفند مــاه و تــا نیمــه خــرداد جهــت تخــم 

ــت. ــف نیس ــی از لط ــد خال ــی آین ــی م هندوراب
گام هــای بلنــدی را جهــت تبدیــل  کیــش  در ســال هــای اخیــر ســازمان منطقــه آزاد 
کیــش برداشــته اســت.  گردشــگری جزیــره  جزیــره هندورابــی بــه یکــی از جذابیــت هــای 
گــذار، نصــب اســکله شــناور و ایجــاد زیــر ســاخت هــای اولیــه در مجموعــه  جــذب ســرمایه 
گردشــگری همچــون، آب، بــرق و فاضــاب از اقدامــات انجــام شــده اســت. جــاده دور 
جزیــره )رینــگ پیرامونــی( بــه طــول 17 کیلومتــر و عملیــات تکمیلــی مربــوط به ســاختمان 
مهمانســرای جزیــره هندورابــی و 50 کمــپ و ویــا در حــال اجــرا اســت. همچنیــن در 
گردشــگری جزیــره هندورابــی، رســتوران، کافــی شــاپ و پیســت پیــاده روی در  مجموعــه 
خ  حــال ســاخت مــی باشــد. اختصــاص خودروهــای شاســی بلنــد و موتورهــای ســه چــر
گردشــگران هندورابــی  کــه بــرای  گشــت در جزیــره از برنامــه هایــی اســت  بــرای بــرای 

تــدارك دیــده شــده اســت.

- دوچرخه سواری
کیــش  کشــور در جزیــره  یکــی از طوالنــی تریــن و زیباتریــن مســیرهای دوچرخــه ســواری 
کامــا مســتقل از مســیرهای اتومبیــل رو  قــرار دارد. سرتاســر ایــن مســیر 51 کیلومتــری 
بــوده و بخــش اصلــی آن بــه مــوازات جــاده جهــان، در حاشــیه نــوار ســاحلی احــداث 
کرایــه می دهنــد. ایــن  شــده اســت. در ایســتگاه های ویــژه بــه عاقمنــدان دوچرخــه 
ایســتگاه ها در بخش هــای مختلــف جزیــره ماننــد اســکله تفریحــی و جنــب بــازار مرجــان 
وجــود دارد و بــه وســیله بخــش خصوصــی اداره مــی شــود. طبیعــت بکــر جزیــره در بخــش 
هــای جنوبــی و غربــی جزیــره بــا چشــم اندازهــای زیبایــی از دریــا، ســواحل، بوســتان هــا، 
گیاهــی در دســترس همــگان اســت. حرکــت بــا دوچرخــه در  نخلســتان هــا و پوشــش 
کــم و در ســکوت ایــن  کــه بــا ســرعت  گردشــگران مــی دهــد  مســیر ویــژه، ایــن امــکان را بــه 

کننــد. چشــم اندازهــای طبیعــی را تماشــا 

- والیبال ساحلی
ــداران  ــر طرف ــالهای اخی ــه در س ک ــت  ــش اس ــذت بخ ح و ل ــر ــی مف ــاحلی ورزش ــال س والیب
کیــش یکــی از  کــرده اســت. مجموعــه ورزشــی والیبــال ســاحلی جزیــره  زیــادی پیــدا 
کنــار ســاحل در آســیا بشــمار مــی آیــد. در ایــن مجموعــه بــا  زیباتریــن زمیــن هــای والیبــال 
ســه زمیــن والیبــال اختصاصــی و نــور پــردازی اســتاندارد در ســه شــیفت امکانــات جانبــی 
کنــون شــاهد و پذیــرای رقابتهــای بیــن  دراختیــار عاقــه منــدان اســت. ایــن محــل تا

ــوده اســت. المللــی والیبــال ســاحلی بســیاری ب
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بازگشت به فهرست مطالب

- کارتینگ
ح و هیجــان انگیــز و پایــه ورزش اتومبیــل رانــی حرفــه اى اســت.  کارتینــگ ورزش مفــر
کیــش بــه طــول 800 متــر یکــی از بــزرگ تریــن پیســت هــاى خاورمیانــه  کارتینــگ  پیســت 
خ ATV و ماشــین  کارتینــگ در ایــران بــوده و موتورهــاى چهــار چــر و نخســتین پیســت 

کنتــرل از راه دور هــم در آن مجموعــه وجــود دارد. هــاى 
کارتینگ 10 سال و حداقل قد 140سانتی متر حداقل سن برای استفاده از 

کنندگان زیر 16 سال الزامی است حضور والدین برای استفاده 

کیش گی  -پیست با
گــی ســواران  گــی بــه طــول 400 متــر بــا ماشــین هــای دو نفــره، میزبــان با کــی با پیســت خا

کیــش اســت. در جزیــره 
خ  گــی بــا راهنمــای حرفــه ای و بــا موتــور چهــار چــر همچنیــن تورهــای ورزشــی تفریحــی با
ــت  ــد درخ ــگری مانن گردش ــه  ــد جاذب ــیرهای چن ــواران را در مس ــی س گ ــو، با ATV در جل

کنــد کشــتی یونانــی هدایــت مــی  ســبز، کلبــه هــور و 

کیش - سافاری 
توســعه  هــدف  بــا  کیــش  ســافاری  پــارس  توریســتی  و  تفریحــی  ورزشــی،  مجموعــه 
ح و ســالم بــرای تمــام رده هــای ســنی بــه خصــوص  گردشــگری و ایجــاد محیــط مفــر
گرفتــه اســت. ایــن مجموعــه اولیــن  کیــش شــکل  ــره زیبــای  گردشــگران جزی ــان و  جوان
بــه همــت مهندســین و  و  باشــد  مــی  ایــران  تورهــای ســافاری صحــرا در  برگزارکننــده 

اســت. شــده  ســاخته  و  طراحــی  ایرانــی  متخصصیــن 
کتشــافی در آفریقــا  کــردن و ســیاحت ا ســافاری )Safari( در لغــت بــه معنــای ســیاحت 
ــور  کننــدگان در ت کــه طــی آن شــرکت  ــردد  گ گردشــی اطــاق مــی  ــور  ــه برنامــه ت اســت و ب
توســط انــواع خودروهــا و یــا چهــار پایــان و بــا طــی مســیری مشــخص از مکانهــای دیدنــی 

کــرده و از آن لــذت مــی برنــد. و جــذاب بازدیــد 
کــه موقعیــت و مســیر حرکــت  یکــی از معروفتریــن انــواع تــور ســافاری ، تــور صحــرا اســت 
آن نقــاط بیابانــی و صحرائــی اســت . انــواع وســیله نقلیــه مــورد اســتفاده در ایــن تورهــا 
شــامل خودروهــای دو دیفرانســیل و چهــار محــور نظیــر لنــدرور ، تویوتــا لندکــروز و... 
گــرم و خشــک  حتــی شــتر مــی باشــد. شــرایط اقلیمــی مــورد نیــاز یــک تــور صحــرا طبیعــت 

بیابانــی و نیمــه بیابانــی اســت.
بــرای پذیــرش  بــا توجــه بــه شــرایط آب و هوایــی و موقعیــت مناســب  کیــش  جزیــره 
گردشــگران اســتعداد بالقــوه ای بــرای ایــن نــوع تــور را دارا مــی باشــد و شــرکت پــارس 
ــن  ــودن ای ــل نم ــار بالفع ــا افتخ ــه ج ــزاری ب گ ــرمایه  ــزی و س ــه ری ــا برنام ــش ب کی ــافاری  س

دارد. را  اســتعداد 

ــور  ــا موت ــه موتورســواری ب ــرای تجرب ــارس ســافاری محیــط مناســبی ب پیســت Offroad پ
کســب اطاعات بیشــتر  کــه بــرای  هــای Buggy، ATV، موتــور Trail و موتــور Cross اســت 
کــی  و آشــنایی بــا امکانــات مجموعــه در ایــن زمینــه مــی توانیــد بــه بخــش پیســت خا
کــه  مراجعــه فرماییــد. پــارس ســافاری دارای چنــد پیســت آســفالت اســتاندارد اســت 
امــکان تجربــه اتومبیلرانــی و موتــور ســواری در رشــته هــای متنــوع بــرای ســنین مختلــف 
ــره  ــا به ــافاری ب ــارس س ــوزش پ ــن بخــش آم ــد. همچنی کن ــی  ــم م در شــرایط امــن را فراه
گیــری از مدرســان حرفــه ای در رشــته هــای مختلــف اتومبیلرانــی دوره هــای آموزشــی در 

ســطوح مقدماتــی و پیشــرفته را برگــزار خواهــد نمــود.
امکانــات تفریحــی ایــن مجوعــه عبارتنــد از: رســتوران سرپوشــیده، رســتوران رو بــاز و 
کــه صنایــع دســتی مناطــق مختلــف ایــران را  کافــی شــاپ و نیــز غرفــه هــای نمایشــگاهی 

ــرد. ک ــه خواهنــد  معرفــی و ارائ

- اسكوتر برقی
کــه مــی توانیــد  کوچــک برقــی هســتند  اســکوترهای برقــی همــان دوچرخــه یــا موتورهــای 
کیــش برویــد  بــا آن در جــاده مخصــوص دوچرخــه ســواری بــه دیــدن زیبایــی هــای جزیــره 
کنیــد. نیــروی محرکــه اســکوترها از باطــری تأمیــن شــده و  و اوقــات خوشــی را تجربــه 
گشــت  کامــل شــارژ شــده باشــند تــا یــک ســاعت یــا بیشــتر مــی توانیــد بــا آنهــا بــه  چنانچــه 
گــذار بپردازیــد. نحــوه اســتفاده از اســکوترهای برقــی ســاده مــی باشــد: گاز و ترمــز. عاقــه  و 
کیــش از جملــه اســکله تفریحــی و پــارک  کــز تفریحــی جزیــره  منــدان مــی تواننــد در مرا

ســاحلی مرجــان از ایســتگاه هــای ویــژه اســکوتر برقــی را اجــاره نماینــد.

کیش - درختان نارگیل جزیره 
کیــش ســاحل درختــان نارگیــل مــی باشــد. ایــن ســاحل  یکــی از زیباتریــن ســواحل جزیــره 
ــا آالچیــق  ــور قدیمــی و ب ــا درختــان نارگیــل فــراوان، ل کیــش ب نقــره فــام در شــرق جزیــره 
هــای متعــدد در طــول ســاحل، نزدیــك اســکله بــزرگ تفریحــی و پــاژ آقایــان واقــع شــده 

کننــدگان پدیــد آورده اســت. و مکانــی شــگفت انگیــز و آرامــش بخــش را بــرای بازدیــد 

- جاده جهان و لذت رانندگی
کیــش را دربرگرفتــه اســت. ایــن  جــاده جهــان همچــون حلقــه ایــی نگیــن زیبــای جزیــره 
کمربنــدی دورتــادور جزیــره امــکان ارتبــاط بــا طبیعــت بکــر  جــاده بــه صــورت یــک جــاده 
کیــش را فراهــم آورده و دوســتداران مناظــر طبیعــی می تواننــد چشــم اندازهایــی از دریــا، 
گیاهــی و حیــات جانــوری متنــوع جزیــره را در سراســر طــول جــاده  ســاحل، پوشــش 

کننــد. مشــاهده 

بازگشت به فهرست مطالب
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