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HARIREH

 شهر تاریخی حریره
دوران عظمــت و شــکوفایی جزیــره کیــش از قــرن چهــارم هجــری و پــس از وقــوع 
زلزلــه در ســیراف آغــاز شــد و ویرانــه هــای برجــای مانــده در شــمال جزیــره کیــش 
روایتگــر دوران شــکوه و عظمــت کیــش اســت. شــهر تاریخــی حریــره بــه شــماره 1886 
در فهرســت آثــار ملــی کشــور ثبــت گردیــده اســت. حریــره در ســال هــای رونــق خــود بــه 
عنــوان نقطــه مرکــزی در مســیر راه آبــی جــاده ابریشــم، محــل اصلــی مبــادالت تجــاری 
بیــن غــرب و شــرق بــوده اســت. یــک بنــدر شــهر تجــاری باشــکوه و ثروتمنــد کــه از قــرن 
چهــارم تــا اواســط قــرن دهــم هجــری قمــری، چــون نگینــی درخشــان در خلیــج فــارس 

پذیــرای تجــار و جهانگــردان از جــای جــای پهنــه گیتــی بــوده اســت.
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حریــره  شــهر  کهــن  خرابه هــای  و  هــا  بلنــدی  و  پســتی  گســترده 
ایــن  بازگوكننــده  وســعت  ایــن  دارد.  وســعت  هكتــار  حــدود120 
مطلــب اســت كــه روزگاری شــهری بــزرگ و آبــاد در ایــن منطقــه 
وجــود داشــته و جمعیــت كثیــری را در خــود جــای مــی داده اســت. 
آن چــه امــروز از ایــن شــهر بــر جــای مانــده حجــم عظیمــی از معمــاری 
شــهری مدفــون در زیــر خــاک اســت. برخــی از صاحبنظــران این شــهر 
را تنهــا بافــت ســالم ایلخانــی موجــود مــی داننــد. کاوش هــای باســتان 
شناســی از ســال 1370 به صورت ناپیوســته و محدود در این شــهر 
تاریخــی انجــام شــده انــد و تــا بــه امــروز منجــر بــه کشــف بناهــای 
مختلفــی از جملــه مســجد، حمــام، بخشــی از کارگاه شیشــه گــری، 

بنــدرگاه و عمــارت اعیانــی شــده اســت.
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 نحــوه اســتقرار و همجــواری عناصــر واجــد ارزش تاثیرگــذار در مجموعــه شــهر تاریخــی حریــره 
از قبیــل عمــارت اعیانــی، حمــام تاریخــی، مســجد تاریخــی، کارگاه شیشــه گــری، مجموعــه 
بندرگاهــی شــهر حریــره، چــاه هــای دســت کنــد بنــدرگاه، کارگاه شــیره کشــی خرمــا، کــه بــه طــور 
منحصــر بــه فــردی بــا عــوارض طبیعــی نظیــر مجموعــه درخــت ســبز  و دریــای نیلگــون خلیــج 
فــارس همجــوار اســت را نشــان مــی دهــد. بــا توجــه بــه فراگیــری مجموعــه تاریخــی- فرهنگــی 
شــهر حریــره و محیــط پیرامــون آن، مــی تــوان بــر اهمیــت توســعه گردشــگری، اقتصــادی و 
فرصــت هــای پیشــرفت ایــن منطقــه تاکیــد نمــود و همچنیــن در جهــت پــر رنــگ کــردن نقــش 
محوطــه حریــره و تبدیــل آن بــه عنــوان پایــگاه میــراث فرهنگــی قدمــی مثبــت در جهــت ثبــت 

جهانــی آن برداشــت.
آدرس: میدان المپیک، شهر تاریخی حریره
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شهر زیرزمینی کاریز
ــا قدمــت بیــش از دو  ــا آب شــیرین و گــوارا حاصــل از بارندگــی هــای فصلــی، ب ــز کیــش ب کاری
هــزار ســال در اعمــاق 14متــری ایــن منطقــه از جزیــره مرجانــی کیــش در الیــه )گل مــارن( و زیــر 

الیــه مرجانــی حفــر گردیــده و طــول آن بــه 15 کیلومتــر میرســد. 
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کاریــز کیــش، بــه یــک مجموعــه کــم نظیــر فرهنگــی 
ســیاحتی در جزیــره کیــش و یــک جاذبــه منحصــر 
بــه فــرد گردشــگری در منطقــه خلیــج فــارس تبدیــل 
شــده از بیــش از دو هــزار ســال پیــش تاکنــون منبــع 
اصلــی تأمیــن آب شــیرین بــرای مصــارف شــرب و 
کشــاورزی بومیــان ســاکن در ایــن جزیــره مرجانــی 

و کشــتی هــای عبــوری خلیــج فــارس بــوده اســت.
کاریــز کیــش بــه طــرز اســتادانه ای بــا شــیبی مالیــم 
در طــول 15 کیلومتــر حفــاری شــده و بــا حفــر گاو 
چــاه هایــی در بعضــی از نقــاط در طــول ایــن مســیر 
ایجــاد گردیــده تــا ضمــن حرکــت نامحســوس آب 
بــه ســوی مظهــر بتواننــد در طــول مســیر از ایــن آب 
بــرای آبیــاری مــزارع دلوهــای آب را از چــاه هــا بــه 
ســطح زمیــن کشــیده و مــورد اســتفاده قــرار دهنــد. 
ایــن کاریــز یــا قنــات ســال هاســت کــه متروکــه و بــه 
دســت فراموشــی ســپرده شــده بــود کــه در ســال 
1378 ایــن قنــات در اعمــاق 14 متــری صخــره هــای 
مرجانــی مــورد مطالعــه و بررســی قــرار گرفــت. ایــن 
کــه هــم  بــود  فــاز تعریــف شــده  مجموعــه در 3 

اکنــون در نیمــه دوم فــاز 2 مــی باشــد.
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تــازه تریــن فــاز ایــن مجموعــه دیدنــی، مــوزه اســناد تاریخــی و نقشــه هــای قدیمــی خلیــج فــارس 
ــه دســت آمــده کــه در  ــی آن ب ــی اســت کــه از ســقف مرجان ــه همــراه آزمایشــات فســیل های ب
ــا 570  دانشــگاه مونیــخ )آلمــان( شناســایی و دارای شناســنامه مــی باشــند و قدمتــی از 53 ت
میلیــون ســال دارنــد. در آینــده گردشــگران مــی تواننــد ســوار بــر قایــق بــا داســتان هــای هفــت 

خــوان رســتم فردوســی آشــنا شــوند.
فروشــگاه هــای عرضــه صنایــع دســتی، عکاســخانه ســنتی، چایخانــه ســنتی از بخــش هــای ایــن 
مجموعــه فرهنگــی ســیاحتی اســت کــه در اعمــاق 14 متــری زیــر الیــه هــای مرجانــی کیــش آمــاده 

بهــره بــرداری مــی باشــد.
آدرس:  بلوار میرمهنا، حد فاصل میدان المپیک و میدان فارور

Kish Underground City Kariz
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 درخت سبز
تاریـــخـــــــی  شــــــــــــــهر  مــــجاورت  در 
از  یکی  اطــراف  و  حـــــــــــــــــــریره 
جزیره،  لور  درختان  ترین  کهنســال 
سبز  درخت  نام  به  زیبا  تفرجگاهی 
آالچیق  با  مجموعه  این  دارد  قرار 
های زیبا و فضاسازی مناسب برای 
استراحت گردشگران بازسازی شده 

است.

آدرس:
انتهـــای بلـــوار المپیـــک جنب شهــــــــر 

تاریـخــــی حــریــره
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 خانه مردم شناسی بومیان کیش 
شناسنامه خانه: مساحت 1200متر

تعداد اتاق ها: 15 قدمت بنا:200 سال 
ایــن منــزل یکــی از قدیمــی تریــن خانــه هــای جزیــره کیــش بــا برخــورداری از ســبک معمــاری 
کامــال بومــی اســت. صاحــب اصلــی خانــه مرحــوم حــاج عبــدهللا بــن شــاهین شــخصیت معــروف 
و محبــوب کیــش در 80 ســال گذشــته، تاجــر مرواریــد و صاحــب یکــی از بزرگتریــن لنــج هــای 

بادبانــی آن زمــان بــود کــه بــه حرفــه تجــاری و گالفــی )لنــج ســازی( نیــز مهــارت داشــت. 
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تاریــخ،  معرفــی  هــدف  بــا  خانــه  ایــن 
فرهنگ، آداب و رســوم، معیشــت و صنایع 
دســتی منحصــر بــه فــرد بومیــان کیــش، 
اشــتغال زایــی، مشــارکت بومیــان در بخــش 
گردشــگری  توســعه  تحقــق  و  گردشــگری 
بومیــان  مــردم شناســی  بــه خانــه  پایــدار 
کیــش تبدیــل گردیــد. تمامــی اتــاق هــا و 
فضاهــای خانــه بــا حفــظ معمــاری ســنتی بــا 
اســتفاده از مصالــح بومــی بازســازی شــد و 
ــان کیــش در 80 ســال  ســبک زندگــی بومی

پیــش بــاز زنــده ســازی شــد.



11 kish free zone organization
www.kish.ir

فعالیتهای خانه
• نمایش زنده شیوه زندگی و معیشیت بومیان کیش در 80 سال پیش

• نمایش ابزار و وسایل مورد استفاده بومیان کیش در 80 سال پیش
• فراهم نمودن فضایی با اصالت و کامال سنتی برای گردشگران و کیشوندان 

• آشنایی با تاریخ، فرهنگ، صنایع دستی و معماری سنتی بومیان کیش
• آشنایی با صنعت صید و تجارت مروارید به عنوان اصلی ترین شغل بومیان کیش در گذشته

• نمایش فیلم های مستند فرهنگ و معیشت بومیان )مراسم عروسی، صید ماهی و مروارید، آداب و رسوم( 
• عکس گرفتن گردشگران با لباس محلی در حجله عروس و دیگر قسمت های خانه

• وجود فضایی جهت پذیرایی از گردشگران و آشنایان با آداب و رسوم و شیوه پذیرایی به سبک عربی
• پذیرایی با خرما، شیرینی محلی و قهوه عربی از میهمانان

• اجرای نقش حنا توسط بانوان هنرمند بومی

آدرس: سفین قدیم، 200 متری مسیر بازار ماهی به سمت کشتی یونانی روبروی بندرگاه صیادی 
www.kish-house.com :شماره تماس: 076444432844            وب سایت
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 مجموعه تک بادگیر تاریخی کیش
این مجموعه در سمت غربی جزیره زیبای کیش واقع شده که یکی از مناطق بومی نشین و 
قدیمی جزیره نیز می باشد که در گذشته به این منطقه شعبیه گفته می شده است و در زمان 
جابه جایی اهالی روستای ماشه به عنوان جایگزین در منطقه محله سفین جدید بنا شده 
است که این خانه جزو همان خانه ها بوده است. این خانه متعلق به اجداد ابراهیم سعیدی 

کیشی که یکی از تجار بنام جزیره کیش بوده است. 
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شناسنامه خانه
مساحت 425 متر خانه برای بازدید 
است.  گرفته  قرار  عموم  اختیار  در 
اتاق   6 که  بوده   13 اتاق:  تعداد 
بیرونی  اتاق  و 7  )داخلی(  اندرونی 
است. بادگیر: تک بادگیر این خانه 
دهنه  چهار  و  ارتفاع  متر   10 دارای 
از چهار جهت مختلف می باشد که 
نحوه کار آن به اینصورت هست که 
از سه دهنه باد وارد می شود و از 
یک دهنه خارج می شود که این امر 

باعث تهویه هوای خانه می شود.
اتاق های اندرونی )اتاق موزه، اتاق 
حنا،  نقش  اتاق  )عروس(،  حجله 
اتاق سران، اتاق مکتب )بیت الزهرا، 
خانه  این  در  )آشپزخانه(.  مطبخ 
کیش  جزیره  سنتی  بازاچه  اولین 
که تمامی سوغات، صنایع، لباس و 
اقالم خاص بومی را در خود دارا می 
باشد. در این مجموعه یک رستوران 
از  پذیرایی  آماده  که  محلی  بومی 
بومی  غذاهای  انواع  با  میهمانان 

موجود است. 
آدرس: سفین- میدان نیایش- خیابان 

بوستان- پالک 20
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 روستای باغو 
روســتای باغــو در حاشــیه جنوبــی جزیــره واقــع شــده اســت و تنهــا روســتای قدیمــی کیــش مــی 
باشــد کــه همچنــان بــه حیــاط روســتایی خــود ادامــه مــی دهــد. ایــن روســتا در قدیــم نیــز دارای 
یــک مســیر قنــات و تعــدادی چــاه آب شــیرین )گاو چــاه( بــوده کــه آب مصرفــی ســاکنین و آبیــاری 
مــزارع و نخلســتان هــا را فراهــم مــی آورده اســت. اکنــون تنهــا آثــاری از مخروبــه هــای ایــن قنــات 

و چــاه هــا باقــی مانــده اســت. هــم اکنــون ســیزده خانــوار در ایــن روســتا ســاکن مــی باشــند.
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در بخــش شــمالی روســتا تعــداد نــه گونــه درخــت مشــاهده شــد کــه برخــی از آنهــا از گونــه هــای 
نــادر مــی باشــند و تعــداد آنهــا در جزیــره انگشــت شــمار اســت. ایــن گونــه هــا شــامل:

1- کنــار 2- کهــور 3- لــور )انجیــر بنگالــی( 4- اصبــار 5- بمبــار  6- قــاف  7- گــراب 8- المبــاو  
9- تمــر هنــدی مــی باشــد. 

گونــه هــای جانــوری از جملــه آهــو، ســمور و صدهــا گونــه پرنــده بومــی و مهاجــر از دیگــر جاذبــه هــای 
طبیعــی ایــن روســتا می باشــند.

بــا توجــه بــه ظاهــر متفــاوت باغــو از دیگــر نقــاط کیــش، همــواره گردشــگران را بــه ســوی خــود 
جــذب مــی نمــوده اســت. درمیــان جزیــره ای مملــو از مدرنیــت یکــی از بکــر تریــن نقاطــی کــه 
گردشــگر مــی توانــد بــه آن پنــاه ببــرد همیــن روســتای کوچــک اســت. در حــال حاضــر تنهــا مــکان 
خدمــات رســان بــه گردشــگران در ایــن روســتا فضایــی اســت کــه در بخــش شــمالی روســتا و در 
جــوار مســجد بــه وجــود آورده اســت. ایــن فضــا کــه شــبیه بــه چادرهــای بادیــه نشــینان عــرب مــی 
ــان بــه وســیله خــوراک هــای محلــی پذیرایــی مــی کنــد و برخــی ســوغاتی هــای  باشــد از میهمان

محلــی از قبیــل قهــوه عربــی یــا ادویــه عربــی را نیــز بــه گردشــگران مــی فروشــد. 
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 مسجد باغو 
بنــای ایــن مســجد بســیار ســاده و بــه عبارتــی از یــک اتــاق بــزرگ تشــکیل شــده اســت. مســجد 
دارای ماذنــه و حیــاط مــی باشــد. در بیــرون حیــاط مســجد، چــاه آبــی وجــود دارد کــه نمازگــزاران 
جهــت وضــو گرفتــن از آن اســتفاده مــی کننــد. ایــن مســجد را در گذشــته مســجد عبدالرحیــم نیــز 
مــی نامیدنــد. بانــی مســجد احمــد قاســمی اســت کــه آن را بــا کمــک اهالــی باغــو ســاخته اســت.  

کتیبــه روی درب ایــن مســجد تاریــخ 1342 را نشــان میدهــد.
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 مسجد امیر )ع( )معروف به مسجد سید شبر(
مســجد ســید شــبر: این مســجد با حدود 100 ســال قدمت، در کنار ســاختمان اداری بســاک قرار 
ــا عناویــن »کهنــه«،  ــم ب دارد و فاصلــه آن از ســاحل حــدود ۱۷۰ متــر اســت. ایــن مســجد در قدی
»قدیمــی« و حتــى »جامــع« نیــز مشــهور بــوده اســت. مســجد ســید شــبر )امیــر( در اوایــل دهــه 
پنجــاه، قبــل از انتقــال اهالــی ماشــه بــه ســفین، تنهــا مســجد شــیعیان کیــش محســوب مــی شــد. 
گفتــه شــده بانــی ایــن مســجد تاجــر مرواریــد و از اهالــی بندرلنگــه بــوده و در هــر فصــل خریــد و 
فــروش مرواریــد، در کیــش زندگــی مــی کــرده اســت. او بــه تدریــج در کیــش بــرای خــود چنــد قطعــه 
زمیــن نیــز خریــد کــه یکــی از آنهــا در پشــت بــازار ونــوس کنونــی بــه »زریبــه ســید شــبر« شــهرت 
داشــت. ســید شــبر کــه از شــیعیان صاحــب نفــوذ منطقــه محســوب مــی شــد، اواخــر دهــه ۱۳۲۰ 

قمــری، زمینــی را خریــداری و ســاخت نخســتین مســجد شــیعیان در جزیــره کیــش آغــاز نمــود.
مسجد سید شبر در سال ۱۳۷۱، توسط کارشناسان سازمان میراث فرهنگی کشور مرمت شد و از آن 
پــس نــام مســجد حضــرت امیــر )ع( را بــه خــود گرفــت. در حــال حاضــر مســجد حضــرت امیر فعــال بوده  
و عمدتــاً توســط غیربومــی هــا مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد. زیــرا شــیعیان بومــی کــه در اواســط دهــه 
پنجــاه بــه ســفین جدیــد جابجــا شــدند، از مســجد خاتــم االنبیــا کــه توســط ســازمان عمــران کیــش 
ســاخته شــده بــود، اســتفاده مــی کننــد. مســجد امیــر در تاریــخ 1377/10/27  بــه شــماره ۲۱۹۳ در 

فهرســت آثــار ملــی ایــران ثبــت شــده اســت.
آدرس: بلوار اندیشه، مسجد امیر )ع(
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 مسجد ماشه 
مســجد ماشــه نــام مســجدی اســت کــه  در شــمال شــرقی جزیــره در مجــاورت دماغــه ماشــه،  
بــا فاصلــه كمــی از دریــا قــرار دارد. تــا قبــل از انتقــال بومیــان از ماشــه بــه ســفین ایــن مســجد 
بزرگتریــن مســجد كیــش بــوده تــا حــدی كــه حتــی بومیــان مــی گوینــد ایــن مســجد زمانــی 
بزرگتریــن مســجد در خلیــج فــارس محســوب مــی شــده اســت. مســجد جامــع ماشــه توســط 
شــخصی بــه نــام ))عبدالمحســن نــور(( معــروف بــه ))بشــاری(( كــه از تجــار بــزرگ مرواریــد بــود 
ســاخته شــد. گفتــه مــی شــود او تمامــی درهــا،  چنــدل هــا،  ســاج هــا و حصیرهــای ســقف مســجد 
را از هندوســتان و زنگبــار آفریقــا بــه كیــش آورده بــود. ماشــه ای هــا بــه ایــن مســجد بــه عنــوان 
یكــی از ســاختمان هــای باقــی مانــده از آبادیشــان بســیار عالقــه مندنــد زیــرا حــدود 6 ســال پــس 
از انتقــال )ســال 1371( بــه طــور دســته جمعــی نســبت بــه ترمیــم كاه گل ســقف مســجد اقــدام 

كردنــد تــا از تخریــب تدریجــی آن جلوگیــری شــود.
ســه كتیبــه كــه بــه شــكل منبــت چوبــی در بــاالی درگاه ورودی هــای مســجد ثبــت و حــك شــده اند 
کــه تاریــخ احــداث مســجد را در زیــر آن آورده كــه نشــان دهنــده احــداث مســجد یــا اختتــام بنــا 
آن در بهــار ســال 1319 ه.ق مــی باشــد. مســجد جامــع ماشــه در تاریــخ 1377/10/27 بــه شــماره 
2194 در فهرســت آثــار ملــی ایــران ثبــت شــده و یکــی از پنــج اثــر ثبــت شــده در کیــش مــی باشــد.

آدرس: بلوار سنایی، میدان ماشه، جاده ماشه، مقابل اسکله قدیمی
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 کاخ مرجان 
كاخ مرجــان در بخــش شــمالی جزیــره و پشــت بــازار بــزرگ مرجــان قــرار گرفتــه اســت. بــه 
فاصلــه كمــی از دریــا بــا كلیــه تســهیالت كامــل جهــت اقامــت موقــت زمســتانی و تســهیالت 
تفریحــی مــورد نیــاز، توســط راه انشــعابی از مســیر ســاحلی و بــازار مرجــان بــه ســایر تســهیالت 
دسترســی دارد. ایــن کاخ یکــی از بناهایــی اســت کــه در زمــان پهلــوی ســابق توســط شــرکتی بــه 
نــام مرکــوری طراحــی و ســاخته شــده اســت و محــل اقامتــگاه رضــا پهلــوی بــوده اســت. ایــن بنــا 

ســال هاســت کــه متــروک مانــده اســت.
کاخ مرجــان کــه کاخ ولیعهــد یــا کاخ شــماره دو نیــز نامیــده مــی شــده اســت بــا تزئینــات بســیار زیبا 

همچــون پلکســی گالس بــرای ســاخت پلــه هــا،  ســنگ هــای ســیقلی بــرای تزئیــن ایــوان،  ســرویس 
هــای بهداشــتی از اجنــاس مرغــوب،  شیشــه هــای خارجــی زنگــی ضخیــم ســاخته شــده اســت. 
نمــای بیرونــی ســاختمان از فــرم هــای غیرهندســی و نمــای ســفید و ســرامیک رنگــی اســت.  محیــط 
خارجــی کاخ از ایــوان هــای مســقف تشــکیل شــده اســت. کاخ ولیعهــد  مجهــز بــه یــک ســینما بوده 
و اتــاق هــای خــواب ایــن کاخ کــه در طبقــه زیــر زمیــن قــرار داشــتند، دارای کمدهایــی از اجنــاس 
مرغــوب خارجــی بــا آیینــه کاری هــای زیبــا بــوده انــد. ایــن اثــر در تاریــخ 16 اردیبهشــت مــاه 1388 بــا 

شــماره ثبــت 26579 بــه عنــوان یکــی از آثــار ملــی ایــران بــه ثبــت رســیده اســت. 
آدرس: ساحل مرجان 
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 کاخ کیش الیت  
یكــی از اولیــن ســاختمان هــای احــداث شــده دوران پهلــوی دوم در جزیــره کیــش كاخ زمســتانی یــا 
كاخ شــماره 1 بــوده كــه بــه تنهایــی قــادر بــه پذیرایــی گروهــی از مســئولین همــراه نیــز بــوده اســت. 
كاخ زمســتانی در محــدوده شــرقی جزیــره و در كنــار دماغــه وســیع واقــع در ایــن محــدوده قــرار 
دارد. مســاحت ایــن ســاختمان جمعــا بالــغ بــر 4469 متــر مربــع مــی باشــد و بــا توجــه بــه وضعیــت 
ــا فــرم طبیعــی  ــه وســیع ماســه ای همــراه ب ــوع زمیــن پوشــش گیاهــی( و کران ــره )از نظــر ن جزی

دماغــه، مــكان مناســبی را جهــت احــداث تســهیالت و اســتفاده از دریــا را تشــكیل مــی دهــد.
ســاختمان اصلــی مجموعــه كاخ زمســتانی در دو طبقــه و ســه بخــش طراحــی و اجــرا گردیــده 
اســت. عــالوه بــر ایــن بنــای مذکــور مشــتمل بــر ســاختمان هــای جنبــی بــرای افــراد گارد حفاظتــی 
)رژیــم ســابق( و 10 دســتگاه ویــالی اختصاصــی بــرای میهمانــان در ایــن مجموعــه وجــود داشــته 
اســت. ایــن بنــا بــا توجــه بــه اینكــه از ســازه و معمــاری قــوی برخــوردار مــی باشــد و برگرفتــه از 
معمــاری بومــی و كهــن ایــن جزیــره اســت ماننــد بیشــتر بناهــای نواحــی گــرم و مرطــوب ضلــع 

شــمالی كرانــه خلیــج فــارس و دریــای عمــان فاقــد تزینــات اســت. 
ســاخت ایــن بنــا در ســال 1348 آغــاز و بــرای نــوروز 1351 آمــاده شــد. ایــن اثــر در تاریــخ 10 
اســفندماه 1387 بــا شــماره ثبــت 24380 بــه عنــوان یکــی از آثــار ملــی ایــران بــه ثبت رســیده اســت.

آدرس: نوار شرقی جزیره کیش، جنب رستوران میرمهنا و مجتمع مسکونی آفتاب 



21 kish free zone organization
www.kish.ir

از سری مجموعه  وزیری  کاخ نخست 
جزیره  در  شده  احداث  های  کاخ 
باشد  می  دوم  پهلوی  دوره  در  کیش 
که به منظور استفاده و اقامت موقت 
مسئوالن مملکتی وقت، توسط شرکت 
مرکوری طراحی و اجرا شده است. این 
بنا مکان اختصاصی اسکان سرپرست 
وزیر(  )نخست  سابق  دولت  هیئت 
کاخ  شمالی  بخش  در  که  باشد  می 
انتهای  در  الیت(  )کیش  زمستانی 
جاده ساحلی شرقی جزیره قرار دارد 
در ضلع  و  باشد  می  طبقه  یک  از  و 
شرقی جزیره کیش و در مجاورت نوار 
جزیره  ای  ماسه   – ای  صخره  ساحلی 

بنا جزو مجموعه کاخ  این  قرار دارد. 
هایی می باشد که در زمان پهلوی در 
برای  و  برداری شده  بهره  این جزیره 
استفاده نخست وزیر وقت بوده است. 
کاخ  کاخ،  این  نام  جهت  همین  به 
شماره 2 از مجموعه کاخ های مذکور 

)کاخ نخست وزیری( می باشد.
آدرس: میدان آبشار، بلوار هنر 

 کاخ نخست وزیری )گالری هنرهای معاصر کیش(  
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 بازار فرانسه 
بــازار فرانســه نــام مجموعــه ای اســت کــه در جبهــه غربــی 
هســته مرکــزی شــهر واقــع شــده اســت. مجموعــه بــازار 
فرانســه جــزو اولیــن بازارهــای کیــش به حســاب می آید که 
تاریــخ ســاخت آن بــه قبــل از انقــالب اســالمی برمــی گــردد 
و معمــاری آن تلفیقــی از معمــاری ســنتی و معمــاری مــدرن 
جزیــره  مــی باشــد و بــه لحــاظ نــوع معمــاری بــا مجموعــه 
کاخ هــا، هتــل شــایان و دیگــر ســازه هــای شــرکت مرکــوری 
کیــش(  در  پهلــوی  دوره  هــای  کاخ  مجموعــه  )ســازنده 
تناســب دارد. بــازار  فرانســه بعــد از اعــالم منطقــه آزاد 
کیــش مجــدداً شــروع بــه بازســازی و نوســازی تاسیســات 
خــود کــرد و در ســال 1365 فعالیــت خــود را از ســر گرفــت. 
اما این فعالیت یک دهه بیشــتر ادامه نداشــت. مســاحت 
تقریبــی پــالک  حــدود 3700 مترمربــع مــی باشــد. ایــن بنــا 
دارای دو بــازوی اصلــی در دو طبقــه )زیرزمیــن و همکــف( و 
522 واحــد تجــاری، یــک فضــای اداری در جبهــه شــمالی و 
همچنیــن، فضــای بــاز بــه همــراه رســتوران مــی باشــد. ایــن 
مجموعــه، بــرای اســتفاده گردشــگران وقــت بــوده اســت و 
اجنــاس موجــود بــرای فــروش عمدتــاً از برندهــای اعیانــی 
فرانســوی بــوده اســت بــه همیــن جهــت نــام ایــن مجموعــه 

بــازار فرانســه مــی باشــد. 
ــا شــماره 33067 در تاریــخ 1399/06/06 در  ــر ب ایــن اث

فهرســت آثــار ملــی کشــور بــه ثبــت رســیده اســت. 
آدرس: خیابان سنایی BAZAR


