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فهرست مطالب
گزینــه هــای زیــر وارد  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 خواهیــد  صفحــه مربــوط بــه آن شــوید. در بخــش انتهایــی همــه صفحــات بخــش بازگشــت بــه فهرســت مطالــب وجــود دارد، کــه بــا 

گشــت. 



بازگشت به فهرست مطالب

تاریخچه مالزی
کواالالمپـــور  کشـــوری توســـعه یافتـــه، واقـــع در جنـــوب شـــرقی آســـیا و پایتخـــت آن  مالـــزی 
کشـــور در شـــهر جدیـــد پوتراجایـــا  اســـت. ســـازمان های دولتـــی و وزارت خانه هـــای ایـــن 
کشـــور واقـــع شـــده انـــد. مالـــزی عضـــو ســـازمان ملـــل متحـــد و  )پایتخـــت اداری( ایـــن 
ـــت در جنـــوب  کشـــورهای همســـود اســـت. ایـــن فدراســـیون شـــامل ســـیزده ایال ـــه  اتحادی
ـــا؛ ســـنگاپور،  ـــه فدراســـیون ماالی ک ـــی انتخـــاب شـــد  ـــزی« زمان ـــام »مال شـــرقی آسیاســـت. ن
ک یـــک اتحادیـــه متشـــکل از ۱۴ ایالـــت را تشـــکیل دادنـــد. در ســـال ۱۹۶۵  صبـــاح و ســـاراوا

ـــد. گردی ـــل  ـــتقل تبدی ـــوری مس کش ـــه  ـــد و ب ـــدا ش ـــزی ج ـــنگاپور از مال س
ـــم  ـــا را از ه ـــی چیـــن آن ه ـــای جنوب ـــی اســـت و دری ـــده دو ناحیـــه جغرافیائ ـــزی دربردارن مال
کـــه بـــر روی شـــبه جزیـــره ماالیـــی  جـــدا می کنـــد: شـــبه جزیـــره مالـــزی یـــا مالـــزی غربـــی 
ــرز خشـــکی دارد و از طریـــق جـــاده شوســـه جوهـــور از  ــا تایلنـــد مـ ــرار دارد و از شـــمال بـ قـ
کشـــور دربردارنـــده شـــاه نشـــینهای جوهـــور، کـــداه،  جنـــوب بـــا ســـنگاپور پیونـــد دارد. ایـــن 
ک، ســـالنگور، پرلیـــس و ترنگانـــا بـــوده و دو  پاهنـــگ، نگـــری ســـمبیالن، کالنتـــان، پـــرا
کوآالالمپـــور  کا و پنانـــگ و دو منطقـــه فـــدرال پوتراجایـــا و  ایالـــت آن را فرمانـــداران مـــال

سرپرســـتی می کننـــد.
کـــه بخـــش شـــمالی جزیـــره بورنئـــو را دربـــردارد بـــا آن  بورنئـــوی مالـــزی یـــا مالـــزی شـــرقی 
کـــه هـــم مـــرز اندونـــزی اســـت، زیـــر سرپرســـتی حکومـــت شـــاه نشـــین برونئـــی قـــرار دارد. 
ــت. ــوآن اسـ ــدرال البـ ــوزه فـ ک و حـ ــاراوا ــاباح و سـ ــاالت سـ ــده ایـ ــرقی دربردارنـ ــزی شـ مالـ

ـــت  ـــا جمعی ـــد، ام ـــتی می کنن ـــا سرپرس ـــش را ماالیی ه ـــن بخ ـــی ای ـــدگاه سیاس ـــه از دی گرچ ا
ـــا وجـــود اقلیتهـــای چینـــی و هنـــدی یکدســـت نیســـت. سیاســـت های  جدیـــد مالزیایـــی ب
گفتـــه شده اســـت و ســـه حـــزب  مالـــزی بـــرای بیـــان ماهیـــت ادعـــا شـــده مشـــاوره ای آن 
اصلـــی تشـــکیل دهنـــده ناســـیونال باریســـان، هریـــک وابســـتگی خـــود را بـــه یکـــی از 
کشـــور، از زمـــان  کاسته اســـت. تنهـــا تنـــش مهـــم دیـــده شـــده در ایـــن  گروه هـــای نـــژادی 
کنـــون، شورشـــهای نـــژادی ۱۳مـــی در آســـتانه مبـــارزه انتخاباتـــی و بـــر ســـر  اســـتقالل آن تـــا 
درگیری هـــای نـــژادی بوده اســـت. بـــا ایـــن همـــه، مالـــزی الگویـــی از هماهنگـــی نـــژادی 

شـــمرده می شـــود. 

مذهب مالزی
کشــور می باشــد. برطبق  مالــزی یــک جامعــه چنــد دینــی اســت و اســالم دیــن رســمی این 
ارقــام آمــاری در ســال ۲۰۰۰، چهــار دیــن اصلــی آن عبارتنــد از اســالم )۴/۶۰٪جمعیــت(، 
بودائیســم )۲/۱۹٪جمعیــت(، مســیحیت )۱/۹٪بیشــتر در شــرق مالــزی(، و هندوئیســم 
بــه  کنــون  تا کــه  آنیمیســم  ســنتی  اعتقــادات  فعالتریــن  بیســتم،  ســده  )۳/۶٪(.تــا 
ــاده  ــد آم ــرای تایی ــه ب ــداوم یافت ــزی ت ــمیت در مال ــری از رس ــه باالت ــا درج ــث ت ــاظ بح لح
کــه آنهــا ایــن واقعیــت را در  ــد تحریــف شــده باشــد چرا ــور می توان شده اســت. ارقــام مذک
کــه تمامــی اشــخاص ماالیایــی بــه لحــاظ رســمی مســلمان بــوده و بــدون  نظــر نگرفته انــد 

توجــه بــه باورهــای شــخصی آنهــا، مســلمان فــرض شــده اند.

فرهنگ و مردم مالزی
ــا را بســیار دوســت  گــرم و میهمــان نــواز هســتند. ایرانی ه ــزی افــرادی بســیار خــون  مال
حــالل  آرم  بــا  کــه  هســتند  فروشــگاه هایی  و  هــا  رســتوران  دارای  هــا  دارند.مســلمان 

بــودا معتقــد هســتند. بــه  مشــخص می شــوند. هندوهــا و چینی هــا 
کثــرا مســلمانند دارای  ا کــه  بومی هــا  ایــن ســرزمین  بــه طبیعــت بخشــنده  توجــه  بــا 
کارهــا بــه شــکل  اخالقــی خــوش و دســت و دل بــاز هســتند. دارای نظــم و ترتیــب در 
گذاریهــای شــرکت های ژاپنــی در ایــن  کامــاًل اروپایــی می باشــند، کــه بــا توجــه بــه ســرمایه 

کشــور و نظــارت و مدیریــت ژاپنی هــا ایــن نظــم در تمــام جاهــا مشــهود اســت.
کابیــن شــهر  کشــور و در بلنــدای تلــه  کشــورهای مســلمان در ایــن  تنهــا قمــار خانــه 
کشــوری اســت تفریحــی  گنتینــگ و ورود مســلمانان ماالئــی بــه آن ممنــوع اســت. مالــزی 
ــت.  ــرا بوده اس ــت را پذی ــر توریس ــون نف ــا ۲۲ میلی ــر ب ــال ۲۰۰۶ براب ــه در س ک ــا  ــیار زیب و بس
کشــور ۲۸ میلیــون اســت. مالــزی یــک جامعــه چند نــژادی، چنــد فرهنگی  جمعیــت ایــن 
کــه شــامل ۶۵٪ماالیایــی و دیگــر قبایــل بومــی، ۲۵٪ چینــی، و ٪۷  و چنــد زبانــی اســت 
کــه بزرگتریــن مجموعــه را تشــکیل می دهنــد، همگــی  هنــدی می باشــد. ماالیایی هایــی 
ــد  ــی بتوان ــاظ قانون ــا از لح ــد ت ــلمان باش ــد مس ــرد بای ــر ف ــه ه ک ــرا  ــند چ ــلمان می باش مس

گیــرد. تحــت شــرایط امــور قانونــی مالــزی قــرار 
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گروهــی را تشــکیل می دهنــد  ماالیایی هــا از لحــاظ سیاســی نقــش غالبــی را ایفــا نمــوده و 
کــه بومیپوتــرا نامیــده می شــود. زبــان بومــی آنهــا ماالیایــی، »باهاســا ماالیــو« اســت. 
ــه  ک کاربردی تریــن مــواردی اســت  ــه باهاســا ماالیــو در  ــزی بســیار شــبیه ب باهاســای مال

ــزی شــمرده می شــود. کشــور مال ــان ملــی  زب
کــه یــک الگــوی  گذشــته، زبــان ماالیایــی عمدتــًا بــه خــط جــاوی نوشــته می شــد  در 
گذشــت زمــان، ترکیــب التیــن بــر الگــوی جــاوی  خطــی بــر اســاس زبــان عربــی اســت. بــا 
بــه عنــوان یــک الگــوی غالــب نگارشــی چیــره شــد. ایــن بیشــتر در اثــر نفــوذ نظــام آموزشــی 
آمــوزش  عربــی  الگــوی  جــای  بــه  را  التیــن  نــگارش  بچه هــا  بــه  کــه  بــوده  اســتعماری 

داده اســت.
کــه تعدادشــان  ک هســتند  بزرگتریــن قبیلــه بومــی از لحــاظ تعــداد، مــردم ایبــان از ســاراوا
بیــش از ۶۰۰ هــزار نفــر اســت. برخــی از مــردم ایبــان هنــوز در روســتاهای قدیمــی جنگلــی 
ــد،  ــی می کنن ــاخه های آن زندگ ــار و سرش ــگ و لوپ ــای راجان ــار روده کن ــی در  کلبه های در 
کرده انــد. بیدایــوه، )۱۷۰۰۰۰( قبیلــه ای اســت  امــا بســیاری از آنهــا بــه شــهر مهاجــرت 
ک قــرار دارنــد. بزرگتریــن قبیلــه بومــی در  کــه افــراد آن در بخــش جنــوب غــرب ســاراوا
کــه از ایــن طریــق امــرار  کشــاورزان مســیحی هســتند  ســاباه، کادازان اســت. بیشــتر آنهــا 
ــع  ــدادی از جوام ــامل تع ــی، ش ــل بوم ــا قبای ــلی )۱۴۰۰۰۰( ی ــگ اس ــد. اوران ــاش می کنن مع
کــه در شــبه جزیــره مالــزی زندگــی می کننــد. از لحــاظ ســنتی،  نــژادی مختلــف هســتند 
ــا  ــوده و ت کن ب کشــاورزان عشــایر بســیاری از آنهــا در مــکان مشــخصی ســا شــکارچیان و 
گــروه  حــدودی جــذب شــهرهای جدیــد مالــزی شــده اند. امــا، آنهــا بــه عنــوان فقیرتریــن 

ــد. ــی مانده ان ــور باق کش ــی در  اجتماع
جمعیــت چینی هــا در مالــزی عمدتــًا شــامل فرقه هــای بدائیســت ماهایالنــا، تائوئیســت 
تکلــم  چینــی  لهجه هــای  انــواع  بــه  مالــزی  در  چینــی  زبــان  می باشــند.  مســیحی  یــا 
کا و تئوچــو.  کانتونــی، هــا می شــود از جملــه چینــی مانداریــن، هوکیــن / فوجیــان، زبــان 
برخــی از چینی هــا بــه انگلیســی بــه عنــوان زبــان اول صحبــت می کننــد. زبــان چینــی از 

ــت. ــج بوده اس ــزی رای ــاری مال ــه تج ــی در جامع ــاظ تاریخ لح
ــان  ــه زب ــه ب ک ــًا مــردم تامیــل هنــدو از جنــوب هنــد هســتند  ــزی عمدت هنــدی هــا در مال
ــزرگ  ــم می کننــد و بیشــتر در شــهرهای ب ــاالم، و هنــدی تکل ــو، ماالی تامیلــی، مــردم تلوگ
تــر غــرب شــبه جزیــره زندگــی می کننــد. بســیاری از طبقــات متوســط تــا بــاالی متوســط 
هنــدی در مالــزی بــه زبــان انگلیســی بــه عنــوان زبــان اول صحبــت می کننــد. همچنیــن 
کــه جمعیــت آنهــا در اینجــا بالــغ  جامعــه ای بــزرگ از ســیکها در مالــزی زندگــی می نماینــد 

ــر ۸۳۰۰۰ نفــر می باشــد. ب
ــزی را  ــژاد مرکــب اوراســیایی، کامبوجــی، ویتنامــی، و قبایــل بومــی باقــی جمعیــت مال ن
کــه ترکیبــی از اعقاب پرتغالــی- ماالیایی  کمــی از اوراســیایی ها  تشــکیل می دهنــد. تعــداد 
کریســتانگ  کــه زبــان پاپیــا  هســتند، بــه یــک زبــان درآمیختــه بــا پرتغالــی تکلــم می کننــد 
اســپانیائی  و  اعقــاب دورگــه ماالیایــی  بــا  اوراســیایی هایی  گفتــه می شــود. همچنیــن 
کشــور فیلیپیــن،  ــًا در ســاباه ســکن هســتند. مهاجــران موجــود از  کــه عمدت وجــود دارد 
کانــو صحبــت می کننــد، کــه تنهــا زبــان ممــزوج بــا مبنــای اســپانیولی در  بــه زبــان چاوا
ــه  ــای فرق ــتند. )کامبوجیه ــی هس ــًا بودائ ــا عمدت ــا و ویتنامیه ــد. کامبوجیه ــیا می باش آس

ــا( ــراوادا و ویتنامیهــای فرقــه ماهایان ت
گرفته اســت.  موســیقی ســنتی مالــزی شــدیدًا تحــت تاثیــر اشــکال چینــی و اســالمی قــرار 
گدانــگ )طبــل( می چرخــد،  گســترده ای حــول ابــزار موســیقی چــون  ایــن موســیقی بطــور 
امــا دیگــر ابــزار ضربــی )برخــی ســاخته شــده از صــدف(، رباب، وســایل موســیقی رشــته ای 
ابــزار موســیقی دهــل ماننــد )نــی دوشــاخه(؛ فلــوت  کششــی، ســرونای )ســرنا(، و  یــا 
کشــور دارای ســنت توانمنــدی از رقــص و درامهــای همــراه  و ترومپــت هســتند. ایــن 
بارقــص می باشــد، کــه برخــی ریشــه تایلنــدی، هنــدی و پرتغالــی دارنــد. دیگــر اشــکال 
 ،)wayang kulit wayang( بــازی(،  شــب  خیمــه  ســایه ای  )تئاتــر  شــامل  هنرمندانــه 
ســیالت )هنــر رزمــی دارای ســبک( و صنایــع دســتی همچــون باتیــک، بافندگــی بــا نقــره 

و برنــزکاری، می باشــد.
گــروه قومــی در مالــزی هســتند، کــه بیــش از نیمــی از جمعیــت را  ماالییهــا بزرگتریــن 
ــه همــراه قدیمــی تریــن مــردم  کننــد. ب ــزی تکلــم مــی  ــان ملــی مال ــه زب تشــکیل داده و ب
ــه معنــی  ــرا نامیــده مــی شــوند، کــه ب کــه بومــی پوت گروهــی را تشــکیل مــی دهنــد  بومــی 
ــًا تمــام ماالیــی هــا مســلمان هســتند، امــا  ــا شــاهزادگان زمیــن هســتند. تقریب پســران ی
ــر چــه امــروزه ماالیــی هــا  گ ــه نیســت. ا ــه شــدت اســالم در خــاور میان ــزی ب اســالم در مال
کامپونــگ، یــا  بیشــتر در شــهرها دیــده مــی شــوند ولــی فرهنــگ ســنتی ماالیــی در اطــراف 

دهکــده هــا متمرکــز شــده انــد.
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زبان های رایج در مالزی
کشــور  ایــن  دوم  زبــان  و  اســت   )Bahasa Melau( ماالیــو  باهاســا  مالــزی  ملــی  زبــان 
کــه در ســطح وســیعی اســتفاده مــی شــود. بنابــر ایــن افــراد خارجــی  انگلیســی مــی باشــد 
هیــچ مشــکلی بــرای اســتفاده از زبــان انگلیســی ندارنــد و زبــان انگلیســی در تمامــی 
راننــدگان  کنــار خیابــان،  تــا دســت فروشــان  از فروشــگاه هــا  بــزرگ مالــزی  شــهرهای 
گیــرد. در  کلــی در همــه جــا مــورد اســتفاده قــرار مــی  کســی، کارمنــدان ادارات و بــه طــور  تا
کــردن و  تمامــی شــهرهای یــزرگ انگلیســی بــرای مــردم قابــل فهــم بــوده و ارتبــاط برقــرار 

ــر اســت.  ــرای مــردم امــکان پذی ــی ب ــه خوب ــی ب ــان انگلیس ــه زب ــخ دادن ب ــا پاس ی
کلیــه  دولــت مالــزی نیــز شــرایط راحتــی را بــرای یادگیــری زبــان هــای بیــن المللــی بــرای 
کنــد.  کــرده و آنــان را تشــویق بــه یادگیــری هــر چــه بهتــر زبــان انگلیســی مــی  افــراد فراهــم 
همچنیــن زبــان انگلیســی بــه عنــوان یــك از اصلــی تریــن موضوعــات دروس در دوره 6 

ح مــی شــود. ســاله دبســتان و در ســالهای اولیــه متوســطه مطــر

- ماالیی ها
 Bumiputra کشـور مالـزی بوده انـد و به آنهـا کـه بومیان  بـه مسـلمانانی اطـالق مـی شـود 

گویند. ک( مـی  )پسـری از خـا
کــه یکــی از آســانترین زبانهــای موجــود بــرای  زبــان بومــی آنهــا "باهاســا ماالیــو" اســت 
گذشــته ایــن زبــان عمدتــا بــه خــط جــاوی نوشــته می شــد  یادگیــری در جهــان اســت. در 
گذشــت زمــان، ترکیــب التیــن بــر  کــه یــک الگــوی خطــی بــر اســاس زبــان عربــی اســت. بــا 
الگــوی جــاوی بــه عنــوان یــک الگــوی غالــب نگارشــی چیــره شــد. ایــن بیشــتر در اثــر نفــوذ 
کــه بــه بچه هــا نــگارش التیــن را بــه جــای الگــوی عربــی  نظــام آموزشــی اســتعماری بــوده 

آمــوزش داده اســت.

- زبان چینی ها
ــا از  ــی ه ــد. چین ــی دهن ــکیل م ــا تش ــی ه ــزی را چین ــت مال ــارم جمعی ــك چه ــدود ی در ح
ــد  ــه چن ــر ب ــن خاط ــه همی ــد و ب ــرده ان ک ــرت  ــن مهاج ــور چی کش ــف  ــای مختل ــمت ه قس
ــا خــود بــه همــراه  گــروه تقســیم مــی شــوند و ترکیبــی وســیع از فرهنــگ و زبــان چیــن را ب
آورده انــد. زبــان چینیــدر مالــزی بــه انــواع لهجه هــای چینــی تکلــم می شــود از جملــه 
کا و تئوچــو. برخــی از چینــی هــا  چینــی مانداریــن، هوکیــن/ فوجیــان، زبانکانتونــی، هــا
ــان چینــی از لحــاظ تاریخــی در  ــان اول صحبــت می کننــد. زب ــه عنــوان زب ــه انگلیســی ب ب

ــوده اســت. ــزی رایــج ب جامعــه تجــاری مال

- زبان هندی ها
کــرده انــد. هندیهــا در مالــزی عمدتــا  کثــر هنــدی هــا از شــرق هنــد بــه مالــزی مهاجــرت  ا
کــه بــه زبــان تامیلــی، تلوگــو، ماالیــاالم و  مــردم تامیــل هنــدو از جنــوب هنــد هســتند 
هنــدی تکلــم می کننــد و بیشــتر در شــهرهای بزرگتــر غــرب شــبه جزیــره زندگــی می کننــد. 
بســیاری از طبقــات متوســط تــا بــاالی متوســط هنــدی در مالــزی بــه زبــان انگلیســی بــه 

ــان اول صحبــت می کننــد. عنــوان زب

- سایر زبانهای بومی
نــژاد مرکــب اوراســیایی، کامبوجــی، ویتنامــی، و قبایــل بومــی باقــی جمعیــت مالــزی 
کــه ترکیبــی از اعقــاب پرتغالــی-  کمــی از اوراســیایی هــا  را تشــکیل می دهنــد. تعــداد 
ــا  ــان پاپی ــه زب ک ــم می کننــد  ــی تکل ــا پرتغال ــان درآمیختــه ب ــه یــک زب ماالیایــی هســتند، ب
بــا اعقــاب دورگــه ماالیایــی  گفتــه می شــود. همچنیــن اوراســیایی هایــی  کریســتانگ 
کن هســتند. مهاجــران موجــود از  کــه عمدتــا" در صابــاح ســا و اســپانیائی وجــود دارد 
کانــو صحبــت می کننــد، کــه تنهــا زبــان ممــزوج بــا مبنــای  کشــور فیلیپیــن، بــه زبــان چاوا

اســپانیولی در آســیا می باشــد.

تعطیالت رسمی در مالزی
1 ژانویه: آغاز سال نو

26 ژانویه: آغاز سال نو چینی ها

1 فوریه: روز فدرال

چ: والدت حضرت محمد )ص( 9 مار

کار 1 می: روز 

9 می: روز تولد بودا

6 جون: روز تولد پادشاه

گوست: روز ملی 31 آ

21 سپتامبر: پایان ماه مبارک رمضان )عید فطر(

)Deepavali( کتبر: جشن مخصوص هندی ها 17  ا

27 و 28 نوامبر: تعطیالت مسلمانان

18 دسامبر: آغاز سال جدید اسالمی )اول محرم(

کریسمس 25 دسامبر: جشن 
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آب و هوای مالزی
از  فــرار  بــرای  بــا آب و هــوای مطبــوع  اروپاییــان، کشــوری  از  مالــزی در نظــر بســیاری 
کننــده و زمســتانهای ســرد غــم انگیــز اروپــا مــی باشــد. بســیاری از  روزهــای ابــری دلتنــگ 
کننــد.  کن در اطــراف ایــن منطقــه، آب و هــوای منطقــه را تحســین مــی  آســیائیهای ســا

ــی و مرطــوب مــی باشــد. ــرم ،باران گ ــزی دارای آب و هوایــی نســبتا  مال
کمــی از طــرف شــمال و جنــوب منطقــه اســتوایی اســت و ایــن بــه  گســتردگی مالــزی فقــط 

معنــای داشــتن آب و هــوای قابــل پیــش بینــی مــی باشــد.
کــه تنهــا در حــدود 6 ســاعت در  خورشــید هــر روز در حــدود 12 ســاعت در آســمان اســت 
ــاد اســت. درجــه حــرارت  ــه اشــعه هــا و پرتوهــای آن بســیار زی ک گیــرد  ارتفاعــی قــرار مــی 
بــه ســرعت تــا دمــای 32 درجــه سلســیوس بــاال خواهــد رفــت و تــا بعــد از ظهــر نیــز باقــی 
خواهــد مانــد. امــا در طــول شــب ایــن دمــا تــا حــدود 23 درجــه سلســیوس پاییــن مــی آیــد 

و ایــن چرخــه در ســال ادامــه دارد.
مالــزی دارای دو فصــل مشــخص مــی باشــد. آب و هــوای اســتوایی در مالــزی در معــرض 
کتبــر تــا  کتبــر( و  شــمال شــرقی ) ا بادهــای موســمی بــاران آور جنــوب غربــی ) آپریــل تــا ا
فوریــه( اســت. شــدت نــور خورشــید بوســیله بــاد هــا و بــاران هــای موســمی از اقیانــوس 
هنــد و دریــای جنوبــی چیــن بــه مقــدار زیــاد تعدیــل مــی شــود. میــزان بارندگــی در آپریــل 
ــی در  ــه طــور میانگیــن میــزان بارندگ ــه ب ــه باالتریــن میــزان خــود مــی رســد، ک ــر ب و نوامب

ایــن دو مــاه بیــش از 250 میلــی لیتــر  اســت.
 بــاران در مالــزی تقریبــًا همیشــه بــه صــورت طوفــان همــراه بــا آذرخــش و صاعقــه اســت 
کــه بیشــتر در بعدازظهــر شــروع مــی شــود و در حــدود یــک یــا دو ســاعت ادامــه مــی یابــد. 

بعــد از آن آســمان آبــی و خورشــید در آســمان دیــده خواهــد شــد.
کثــراً شــما در  کشــورهای دیگــر رتبــه ششــم را دارد و ا مالــزی از لحــاظ بارندگــی در میــان 
آنجــا روزهــای بارانــی خواهیــد دید.امــا ایــن بارندگــی همیشــه بــه ســرعت تمــام مــی شــود.
کــه  گرمســیری و آفتــاب شــدید باعــث بــاال بــودن نســبی رطوبــت اســت  آب و هــوای 
گــر شــما از یــک  کننــد. ا میــزان رطوبــت را در حــدود %97 در روز و %62 در شــب بــرآورد مــی 
منطقــه خشــک بــه مالــزی وارد مــی شــوید چنیــن آب و هوایــی در ابتــدا بســیار دلپذیــر 

کــرد.  کــه بعــد از چنــد هفتــه بــدن شــما بــه چنیــن رطوبتــی عــادت خواهــد  اســت 

 البتــه آب و هــوای مالــزی در هــر منطقــه بــه طــور باورنکردنــی متفــاوت از بقیــه مناطــق 
کوهســتانی و تفریــح  اســت و آب و هــوا در همــه مناطــق یکســان نیســت، مناطــق اقامتــی 
گاهــا دارای آب و هــوای خنــک مــی باشــد و در آنجــا همیشــه ماننــد بهــار اســت درجــه 
کشــور چنیــن مناطقــی وجــود  حــرارت آن جــا از ســطح دریــا پاییــن تــر اســت در سرتاســر 
کامــرون، ســواحل  کوهســتانی و سرســبز  دارد، مکانهایــی ماننــد تپــه Frasers، مناطــق 
زیبــای پیننــگ و جزایــر لنــکاوی مناطقــی بســیار مشــهور و مــدرن اســت و دارای مناظــر 

طبیعــی و چشــم نــوازی بــی نظیــر اســت.
میــان  در  کــه   Peninsular منطقــه  اســت.  شــده  تشــکیل  منطقــه  دو  از  کشــور  ایــن 
گرفتــه اســت و در شــرق مالــزی در طــول دریــای چیــن  کشــورهای ســنگاپور و تایلنــد قــرار 
ــزی در حــدود  ــا ترکیــب زمیــن هــای دومنطقــه، مال جنوبــی جزیــره Borneo قــرار دارد. ب

330،400 کیلومتــر مربــع وســعت دارد.  
منطقــه Peninsular بــه دو ســاحل شــرقی و ســاحل غربــی  بوســیله ناحیــه اصلــی تقســیم 
شــده اســت، کــه ایــن ناحیــه بــه نــام Banjaran Titiwangsa مشــهور اســت.  کــه از حاشــیه 
تایلنــد مالــزی در شــمال تــا ایالــت هــای جنوبــی Negeri Sembilan امتــداد دارد.  از نظــر 
کــه ایــن ناهمــواری بــه دلیــل یــك ســری  جغرافیایــی،  شــرق مالــزی بســیار ناهمــوار اســت 

کــرده اســت.   کــه منطقــه داخلــی هــر دو ایالــت را احاطــه  کوههایــی اســت  از رشــته 
کــه بلندتریــن قلــه   کوههــای Kinabalu اســت  کوههــای Crocker در ســاباح ادامــه  رشــته 
در جنــوب شــرق آسیاســت. مرتفــع تریــن قلــه آن در فاصلــه 4،093 متــری باالتــر از ســطح 

کــوه مــی باشــد.   کــه باالتریــن نقطــه در  گرفتــه اســت  دریــا قــرار 
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منابع طبیعی مالزی
کشــاورزی، جنگلــداری و نیــز مــواد معدنــی  مالــزی بــه خوبــی از منابــع طبیعــی همچــون 
کننــده  کشــور اولیــن صــادر  کشــاورزی، ایــن  در نواحــی خــود برخــوردار اســت. از لحــاظ 
پالســتیک طبیعــی )کائوچــو( و خرمــای روغنــی اســت، کــه همــراه آن الوارهــا و تنه هــای 
کــو )توتــون( موجــب  کائــو، فلفــل ســیاه فلفــل، آنانــاس و تنبا بریــده شــده درختــان، کا
رشــد ایــن بخــش شــده  اســت. خرمــای روغنــی، نیــز یــک جنــس عمــده صادراتــی خارجــی 

اســت.
کمــک  ــرای اعطــای یــک  ــوار تنهــا ب کــه بــرش ال ــر شــده  ــا منابــع جنگلــی، ذک در ارتبــاط ب
ــزی از  ــًا ۵۹٪ مال ــروزه، تقریب ــت. ام ــه اس گرفت ــام  ــرن ۱۹ انج ــی ق ــاد در ط ــه اقتص ــده ب عم
جنــگل پوشــیده شده اســت. گســترش ســریع صنعــت تولیــد الــوار )چــوب(، بــه ویــژه 
کشــور شــد. امــا، در راســتای  پــس از دهــه ۱۹۶۰، موجــب فرســایش جــدی منابــع جنگلــی 
کولوژیکــی، منابــع جنگلــی  اقــدام دولــت بــرای حفاظــت از محیــط و سیســتم هــای ا
خ قطــع درختــان  کنــد و بــر ایــن اســاس نــر توانســتند بــه یــک مبنــای پایــدار دســت پیــدا 

گرفــت. ــی در پیــش  ــد نزول رون
کــم جنگلــی مجــددًا درختــکاری نیــز انجــام شده اســت.  کــم ترا عــالوه بــر ایــن، در نقــاط 
ــع )۵/۱۲۰  ــرای غنــی ســازی حــدود ۳۰/۳۱۲کیلومتــر مرب ــزی برنامه هایــی را ب دولــت مال
کشــت  مایــل مربــع( از ایــن ســرزمین را تحــت شــرایط جنــگل طبیعــی بــا نخــل رونــده 
کائوچــو بــه همــراه آنهــا انجــام داده  اســت. همچنیــن بــرای  داده، و درختکاری هــای 
را  الــوار  رویــان درختــان مولــد  غنــی ســازی بیشــتر منابــع جنگلــی، گونه هــای ســریع 
کاشــته  ناحیــه  ایــن  در   "Sesenduk" و   "Meranti tembaga«، "Merawan« همچــون 
 اســت. در عیــن حــال، پــرورش درختــان پــر ارزش همچــون ســاج و درختــان دیگــر را نیــز 
کاغــذ ترویــج نموده اســت. کائوچــو بــه عنــوان تنهــا تکیــه  بــرای اســتفاده از مغــر آنهــا و 
کاالی صادراتــی عمــده  گاه اقتصــاد مالــزی، بــه طــور وســیعی بــا روغــن خرمــا بــه عنــوان 

کشــاورزی مالــزی جایگزیــن شده اســت.
کــه در اقتصــاد مالــزی از اهمیــت  قلــع و نفــت خــام دو منبــع عمــده معدنــی هســتند 
خاصــی برخوردارنــد. مالــزی تــا زمــان فروپاشــی بــازار قلــع در دهــه۱۹۸۰، بــه تنهایــی 
کننــده قلــع جهــان بــود. در قــرون۱۹ و۲۰، قلــع نقــش غالبــی را در اقتصــاد  بزرگتریــن تولیــد 
گاز طبیعــی، جــای قلــع  کــه نفــت خــام و  مالــزی ایفــا می کــرد. درســت در ســال ۱۹۷۲ بــود 
را بــه عنــوان عامــل اتــکاء بخــش معــدن مالــزی اشــغال نمودنــد. ضمنــًا، مالیــات بــرای 
گاز طبیعــی در حوزه هــای بــرون ســاحلی ســاباه،  کاهــش یافتــه  اســت. نفــت خــام و  قلــع 
ــزی  ــه اقتصــاد مال ــی ب ــت، کمــک فراوان ــه خصــوص در آن ســه ایال ــو، ب ک و ترنگان ســاراوا

نموده اســت. 

کاربرد ماالیی کلمات پر  لغات و 
Hai :سالم

Ya :بله
Tidak :)خیر )نه

Selamat datang :خوش آمدید
Terima kasih :متشکرم

Sila :لطفا
Baik :خوب است

Maaf :متاسفم
Sarapan :صبحانه

Makan siang :ناهار
Makan malam :شام

Harga ? : قیمت؟
Sampai jumpa :خدانگهدار

Metro station di mana ?: کجاست؟ ایستگاه مترو 
Di mana stesen bas ? : کجاست؟ ایستگاه اتوبوس 

Tolong panggilkan teksi :کنید کسی خبر  لطفا یک تا
Saya bahasa tidak tahu :من زبان بلد نیستم

Jam apakah : ساعت چنده؟
Sangat lazat :خیلی خوشمزه است

Menyenangkan :هیجان انگیز است
Hari yang baik apakah :روز خوبی بود

Tolong tunjukkan alamat  :لطفا این آدرس را به من نشان دهید
Hubungi nombor ini :لطفا با این شماره تماس بگیرید
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زندگی در مالزی
در دو دهــه اخیــر ، مالــزی تنهــا بــه صــورت یــک مرکــز تجــاری جدیــد ظاهــر شــده و یــک 
کــه پیمــان هــای  کشــورهای در حــال توســعه، و نیــز ایــن  الگــوی نمونــه بــرای بســیاری از 
نزدیکــی بــه وســیله دعــوت و پذیــرش دانشــجویان بیــن المللــی بــرای تحصیــل و انجــام 
گرفتــه اســت.بیش از پنجــاه هــزار دانشــجوی بیــن المللــی  تحقیقــات در مالــزی صــورت 
از بســیاری از نقــاط دنیــا در دانشــگاههای دولتــی مالــزی حضــور دارنــد. ایــن مســاله، 
کســب شــرایط  اطمینــان و پذیــرش مالــزی بــه عنــوان یــک مقصــد بیــن المللــی بــرای 

علمــی را معنــی مــی بخشــد.
کــه   تقریبــا تمــام دانشــگاه هــای مالــزی از امکانــات خوابگاهــی مناســبی برخوردارنــد 
کمــی دوران دانشــجویی خــود را در خوابــگاه  دانشــجویان مــی تواننــد بــا پرداخــت هزینــه 

کننــد. ســپری 
کامــل درمانــی و امکانــات دولتــی برخــوردار  از بیمــه  دانشــجویان در حیــن تحصیــل 
ــژه دانشــجویان جهــت اســتفاده از ســرویس  میشــوند و مــی تواننــد از تخفیــف هــای وی

حمــل و نقــل عمومــی نیــز اســتفاده نماینــد.
کواالالمپــور یــک مدرســه فارســی زبــان و تعــدادی مدرســه انگلیســی زبــان وجــود دارد  در 
کــودکان بــه زبــان فارســی یــا انگلیســی  کــه امــکان زندگــی بــه همــراه خانــواده و تحصیــل 

را فراهــم آورده اســت.

- ورود به مالزی 
از ایــران پروازهــای مختلفــی  بــه مالــزی انجــام مــی شــود. دانشــجویان بــرای ورود بــه 
مالــزی نیازمنــد پذیــرش تحصیلــی و ویــزای تحصیلــی معتبــر مــی باشــند و یــا مــی تواننــد 
بــدون اخــذ ویــزا بــه مالــزی وارد شــوند و در فــرودگاه ویــزای اجتماعــی ســه ماهــه رایــگان 

دریافــت نماینــد.
معمــواًل بــا انجــام هماهنگــی هــای الزم خوابــگاه از قبــل بــرای شــما آمــاده مــی باشــد، در 
غیــر ایــن صــورت الزم اســت یــک یــا دو شــب را بــا راهنمایــی دانشــگاه درخوابــگاه موقــت 

یــا یــک هتــل ارزان قیمــت بگذرانیــد تــا شــرایط بــرای اســکان دائــم شــما فراهــم شــود.

- دوره آشنایی با دانشگاه
پــس از ورود و در هفتــه اول، دانشــگاه دوره ای را بــرای آشــنایی بــا دانشــگاه، امکانــات،  
کنــد و اطالعــات فــراوان و مفیــدی را بــه  شــرایط زندگــی و... بــرای دانشــجویان برگــزار مــی 

کنــد. دانشــجویان ارائــه مــی 

-  اسکان
قیمــت خوابــگاه معمــواًل بیــن 150 تــا 250 دالر مــی باشــد و خانــم هــا هــم دارای خوابــگاه 
مجــزا مــی باشــند. خوابــگاه، عــالوه بــر ایــن امکانــات؛ خشکشــویی لبــاس ، تخــت ، اتــاق 
گیــرد  ــر مــی  ــه و غیــره را ، در ب ــات ورزشــی ، نمازخان اســتراحت ، میــز ، تلویزیــون ، امکان
ــند. ــی باش ــت م ــوط اینترن ــرعت خط ــر س ــال پ ــگاه دارای اتص ــای خواب ــاق ه ــی ات و تمام
قیمــت آپارتمــان یــا خانــه )معمــوال ســه اتــاق خوابــه( در محــالت اطــراف دانشــگاه بــا 
کــه معمــواًل  کمتــر از نیــم ســاعت تــا دانشــگاه، ماهانــه بیــن 400 تــا 800 دالر اســت  فاصلــه 
گیرنــد. ایــن خانــه هــا دارای وســایل زندگــی مــی  دانشــجویان بــه طــور مشــترک خانــه مــی 
گرفتــه  ــرای رفــت و آمــد دانشــجویان در نظــر  باشــند و ســرویس هایــی نیــز از دانشــگاه ب
کــه دانشــجو نیــاز بــه تهیــه  شــده اســت. یکــی از محاســن تحصیــل در مالــزی، ایــن ا ســت 
وســایل خانــه یــا وســیله نقلیــه نــدارد و رفــت و آمــد درون شــهری و بــرون شــهری بــه 

صــورت منظــم و ارزان بــا اتوبــوس، متــرو و قطــار در دســترس اســت.

- بیمه دانشجویی
کامــل برخوردارنــد و هزینــه ایــن بیمــه، تنهــا ســالی 50  کلیــه دانشــجویان از بیمــه درمانــی 
ــا بســیار باصرفــه اســت. ایــن بیمــه  کــه بــه نســبت امکانــات و مزای ــرآورد مــی شــود  دالر ب

کل بیمارســتان هــا و حــوادث در سرتاســر مالــزی معتبــر اســت. بــرای 

کار - امکان 
کار شــوند.  ــه  ــًا نمــی تواننــد مشــغول ب کار هســتند ، قانون کــه فاقــد اجــازه  دانشــجویانی 
کارخانــه  کار آمــوزی در شــرکت هــا و  کــه بــه دلیــل نــوع تحصیــالت نیــاز بــه  البتــه افــرادی 

کار و دریافــت حقــوق مشــکلی از ایــن جهــت ندارنــد. هــا دارنــد، بــرای 

بازگشت به فهرست مطالب
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حمل و نقل عمومی در مالزی
- حمل و نقل عمومی درون شهری

کواالالمپور - منوریل 
سیســتم مــدرن حمــل و نقــل عمومــی مالــزی در ســالهای اخیــر تکمیــل شــده اســت ولــی 
کواالالمپــور  کنتــرل ترافیــك در شــهر هــای اصلــی ماننــد  هنــوز هــم بــرای بهبــود وضعیــت و 

گیــرد. بایــد تــالش فراوانــی صــورت 
کواالالمپــور بــا بیشــترین مقــدار ترافیــك شــهری  شــهرهایی مــدرن و توســعه یافتــه مثــل 
ناحیــه  هــر  در  شــلوغی  ســاعات  اوج  البتــه  هســتند.  مواجــه  روز  ســاعات  تمامــی  در 
متفــاوت اســت . بــرای جلوگیــری از اتــالف وقــت در ترافیــک مــی تــوان بــه همــراه منوریــل 

ــه مقصــد رســاند. کســی خــود را ب ــا تا ــرده و ســپس ب ک مســیری را طــی 

LRT -
منوریــل  شــود.  مــی  متفــاوت  خطــی  مســیر  ســه  شــامل  کواالالمپــور   LRT سیســتم 
منحنــی شــکل، کــه بــه دور منطقــه Golden Triangle و KTM Komuter حلقــه مــی زنــد 
کنــد. هزینــه ســفر  و ســپس بــه طــرف بخــش هــای شــمالی، جنوبــی و غربــی حرکــت مــی 
گــر چــه اتصــال بیــن  بــا ایــن وســیله بســیار ارزان و در حــدود 2/1 رینگــت بــه بــاال اســت. ا
کنیــد بایــد مجــددًا  گــر شــما بخوایــد مســیر جدیــدی را طــی  کــم اســت و ا دو خــط بســیار 

بلیــط تهیــه نماییــد.
کارتــی بــه ارزش  شــما مــی توانیــد بــرای ســهولت در رفــت و آمــد در ایســتگاه هــای اصلــی 
10 رینگــت خریــداری نماییــد و در تمامــی ایســتگاه هــا )بــه جــز ایســتگاه ســریع الســیر 

هواپیمــا( از آن اســتفاده نماییــد.

- حمل و نقل برون شهری

- جاده
رانندگــی در آزاد راه هــای جزیــره Peninsular مالــزی بســیار لــذت بخــش اســت. شــما 
ــرای اســتراحت و دیــدن  ــراه ب کــه بخواهیــد مــی توانیــد در هــر نقطــه از بزرگ در هــر زمــان 
کنیــد. در طــول ســفر در ایــن جــاده شــما هتــل هــای بســیار زیبایــی  مناظــر زیبــا توقــف 
کــه مــی توانیــد شــب را در یکــی از ایــن هتــل هــا در یکــی از شــهر هــای بیــن  را مــی بینیــد 

کنیــد. راه توقــف 
ــد  ــن نبای ــا ای ــت، ام ــیار باالس ــزی بس ــی در مال ــات رانندگ ــزان تصادف ــه می ــم اینک ــی رغ عل
باعــث تــرس شــما شــود. بســیاری از قربانیــان ایــن تصادفــات موتورســیکلت ســواران 
ــد.  کنن ــی  ــی م ــود رانندگ ــت خ ــه امنی ــه ب ــدون توج ــا ب ــب آنه ــه اغل ک ــند  ــی باش ــی م جوان
کــه راننــدگان بــا ســرعتی بیــش از حــد  زمانــی  رانندگــی در ایــن مناطــق مشــکل تراســت 
مجــاز در ایــن جــاده هــا مــی راننــد. رانندگــی در بیــرون از شــهرها بــا ســرعتی مجــاز لــذت 

ــزی آســفالت مــی باشــد. ــًا %80 درصــد از جــاده هــای مال ــر اســت. تقریب بخــش ت
شــما بــه راحتــی مــی توانیــد از طریــق زمینــی از جزیــره Peninsular مالــزی از آزاد راه هــای 
ــراه هــای شــرقی- غربــی در ســاحل شــرقی  ــا بزرگ شــمالی- جنوبــی  در ســاحل غربــی و ی
بــه تایلنــد و یــا ســنگاپور برویــد. بــرای ســفر در بیــن ایــاالت و شــهرها ی مختلــف مالــزی از 
کثــر ســرعت مجــاز در آزاد راه  کــرد. حدا کســی هــا نیــز مــی تــوان اســتفاده  اتوبــوس هــا و تا
ــه 110  هــا معمــواًل 90 کیلومتــر در ســاعت اســت امــا در بعضــی از مناطــق ایــن ســرعت ب
کیلومتــر در ســاعت نیــز مــی رســد. عــوارض جــاده ای در ایــن آزاد راه هــا معمــواًل بــر اســاس

گیــرد.  راننــدگان در محــل ورود بــه   مســافت طــی شــده و نــوع وســیله نقیلــه صــورت مــی 
کــرده و در قســمت هــای خروجــی عوارضــی  بزرگــراه هــا بلیــط هــای عوارضــی را دریافــت 
کننــد. در طــول آزاد راه هــا چندیــن مــکان بــرای اســتراحت،  عبــوری را پرداخــت مــی 

صــرف غــذا، دستشــویی، تلفــن عمومــی، پمــپ بنزیــن و پارکینــگ وجــود دارد.  

- مسافرت هوایی
مالــزی 5 فــرودگاه بیــن الملــی و 14 فــرودگاه محلــی و 18 بانــد پــرواز دارد. 5 فــرودگاه 
هــای بیــن المللــی مالــزی عبارتنــد از : Sepang در Selangor، جزیــره Penang، جزیــره  

اســت.  Sarawak در   Kuching و   Sabah در   Langkawi، Kota Kinabalu
نیــز  دیگــر  المللــی  بیــن  فــرودگاه  باشــد،  بــاال  بســیار  هوایــی  ترافیــک  کــه  صورتــی  در 
کــه در Kuala Muda در Kedah قــرار دارد. خطــوط  بــه ایــن لیســت اضافــه مــی شــود 
ــزی را  کشــور، پروازهــای داخلــی از غــرب و شــرق مال ــزی، حمــل و نقــل ملــی  هوایــی مال
کنــد. خطــوط هوایــی Pelangi یکــی از خطــوط هوایــی بخــش خصوصــی  ــت مــی  هدای
کنــد. خطــوط هوایــی آســیا،  برنامــه پــرواز از Subang و تقریبــًا بقیــه جزایــر را تنظیــم مــی 
Transmile و Berjaya و دیگــر خطــوط هوایــی پــرواز هــای چارتــر داخلــی و بیــن المللــی 

ــد. کنن ــی  ــزی م را برنامــه ری
در بخــش شــرقی مالــزی، صــرف نظــر از ســرویس هــای منظــم بیــن شــهرهای اصلــی، 
کشــاورزان منطقــه راه انــدازی شــد  خطــوط هوایــی مالــزی ســرویس هوایــی Rural بــرای 
کنــد. همچنیــن خطــوط  کــه پروازهــای Twin Otters را بــه بانــد فــرودگاه هدایــت مــی 
هوایــی SEAGA از مناطقــی ماننــد Kuching،  Sibu  و  Kota Kinabalu بــه پــارک ملــی 

Mulu پــرواز مســتقیم دارد.

- مسافرت دریایی:
از  تنهــا   Tioman  و   Langkawi، Pangkor، Redang مالــزی ماننــد از جزایــر  بســیاری 
کوچــك  طریــق خطــوط دریایــی بــه ســرزمین هــای دیگــر متصــل مــی شــوند. دیگــر جزایــر 
کرایــه داده مــی شــود قابــل دسترســی اســت. خطــوط  کــه  تــر از طریــق قایــق ماهیگیــری 
 ،Tanjung Belungkor، Kukup، Desaru ماننــد   Johor جزایــر  از  همچنیــن  دریایــی 
بــه   Butterworth از  و  ســنگاپور  بــه   Sebana غــار  و    Johor Bahru Duty آزاد  منطقــه 

Penang ارتبــاط مــی یابــد.

- خطوط ریلی :
کــرد.  از شــهر Peninsular مالــزی بــه راحتــی مــی تــوان بــا قطــار بــه ســنگاپور و تایلنــد ســفر 
خطــوط ریلــی Malayan و KTM تمامــی شــهرهای مهــم در Peninsular را بــه یکدیگــر 
ــه  ــا تهوی ــوط مــی ســازد. در ایــن خطــوط ریلــی قطــار هــای درجــه یــک ، درجــه دو ب مرب

مناســب موجــود اســت.
ــه طــرف Arau در  کواالالمپــور ب کســپرس شــمالی Langkawi در شــب از  خطــوط ریلــی ا
کنــد و در صبــح بــه مقصــد مــی رســد و پــس از آن بــه Hatyai در تایلنــد  Kedah حرکــت مــی 
کواالالمپــور بعــد از ظهــر بــه Arau مــی رســد. خطــوط ریلــی  ــه  رفتــه و قبــل از بازگشــت ب
 KL-Singapore-KL و    KL-Butterworth-KL ســرویس  دارای  مالــزی   Senandung
کنــد. در ایــن ســرویس هــا تنهــا قطــار هــای درجــه  کــه بیشــتر در شــب حرکــت مــی  اســت 

کــه دارای محلــی بــرای اســتراحت شــبانه هســتند وجــود دارد. یــک و دو 
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غذا در مالزی
در مالــزی انــواع غذاهــا از سرتاســر جهــان بــا قیمــت هــای بســیار مناســب یافــت می شــود.  
کــه شــامل American Franchises می  کشــور رایــج اســت  غذاهــای حــالل در هــر جایــی از 
  .Burger King و McDonaldl’s،  Chili’s، Pizza Hut، KFC،  Burger King  شود نظیر
کلــی، فرهنــگ هــا بــه بهتریــن شــکل بــا یکدیگــر ترکیــب شــده انــد و ایــن ترکیبــات  بــه طــور 
کــرده اســت. غذاهــای شــرقی و  بــی نظیــر مالــزی را بــه بهشــت غذاهــای آســیایی تبدیــل 
غربــی نیــز در شــهرهای بــزرگ یافــت مــی شــود. مالــزی محــل تالقــی فرهنــگ هــای غــرب و 
کــه در نتیجــه باعــث ایجــاد بیشــترین تنــوع در پخــت غــذا بــا ترکیــب غذاهــای  شــرق اســت 

مختلــف مــی شــود.
غذاهــای ماالیــی بــا شــکل و طعــم هــای متنــوع و وجود انــواع غذاها، تعداد سرآشــپزهای 
حرفــه ای و آماتــور ترکیــب انــواع طعــم هــا شــور، تنــد، شــیرین نشــان دهنــده تعــداد 
نامحــدودی از مــزه هــای متفــاوت اســت. تنــوع غــذا در مالــزی نشــان دهنــده ســهولت 
کــم در مالــزی مــی باشــد. گونــی فرهنــگ و ســنن حا گونا دسترســی بــه مــواد اولیــه تــازه و 

یکــی از بهتریــن تجربیــات بــرای تــازه واردیــن و توریســت هــا دیــدن مغــازه هــای خواربــار 
انــواع میــوه هــا و ســبزیجات و  یــا Pasar malam (، اســت. دیــدن  فروشــی محلــی ) و 
کشــور خــود ندیــده و یــا نچشــیده  کــه برخــی از آنهــا را هرگــز در  غذاهــای دریایــی متنــوع 
بــرای  از رســتوران هــای غذاهــای دریایــی در مالــزی  برخــی  نیســت.  آور  انــد تعجــب 
کننــد و بنــا بــه  دسترســی بــه مــواد اولیــه تــازه جانــوران را بــه صــورت زنــده نگــه داری مــی 
ــع  ــی از طم کامل ــناخت  ــی ش ــپزان ماالی ــد. آش کنن ــی  ــخ م ــتری آن را طب ــت مش درخواس
ــادی را  ــد. رســتورانهای درجــه یــک ماالیــی معمــواًل مشــتریان زی هــا و ترکیــب آنهــا دارن
کوتاهــی مــی تواننــد بــه فعالیــت خــود  کننــد و دیگــر رســتوران هــا تنهــا مــدت  جــذب مــی 

ادامــه دهنــد.  

آشــپزان ماالیــی، چینــی و هنــدی ارائــه دهنــده غذاهــای ســنتی بــا طعــم هــای بــی نظیــر 
ــادی در غذاهــای  ــا وجــود تفــاوت در فرهنــگ، وجــوه مشــترک و شــباهت زی هســتند. ب
کشــور، تنــوع غذایــی  مرســوم آنهــا دیــده مــی شــود. بخاطــر تنــوع منطقــه ای در سراســر 
کشــور بــرای  کــه مــردم از سراســر  زیــادی نیــز دیــده مــی شــد و ایــن امــری طبیعــی اســت 
ــا دیــدن یــك رســتوران خــاص مســافتی طوالنــی را بپیماینــد. ــوع غــذا و ی خــوردن یــك ن
کشــور مالــزی غذاهــای ســنتی منحصــر بــه خــود را دارنــد. مثــاًل در  بخــش هــای مختلــف 
تایلنــد غذاهــا تحــت تأثیــر غذاهــای هنــدی بــا مــواد اولــه ای مثــل نارگیــل، ســبزیجات و 

البتــه فلفــل طبــخ مــی شــود.
غ، گوشــت بــره، گوشــت  برخــی از غذاهــای ماالیــی ســنتی عبارتنــد از: Satay گوشــت مــر
ــر روی زغــال هــای داغ پختــه شــده و در داخــل  کشــیده شــده و ب ــه ســیخ  ــه ب ک گوســاله 
گوســاله  گوشــت  ســس بــادام زمینــی شــیرین فــرو رفتــه اســت، یــا Rendang کــه تکــه ای 
ــه  ــا شــیره نارگیــل ب ــج بخــار پــز شــده ب ــج  ســرو مــی شــود، Nasi lemak برن کــه همــراه برن
کــه Ais kacang نامیــده مــی  غ آب پــز و ســس شــیرینی  کولــی و یــك تخــم مــر همــراه ماهــی 
کــه ایــن غــذا بــه ABC شــهرت دارد.غذاهــای چینــی مثــل Cantonese و غذاهایــی  شــود 
ــدار  ــیار طرف ــزی بس ــن، در مال ــق چی ــر مناط ــای Szchuan و Shanghai و دیگ ــش ه از بخ

دارد.
 Dim sum بســیاری از افــراد مقیــم در مالــزی در روز هــای شــنبه از خــوردن غذایــی مثــل
ــا ترجیــح مــی  ــد و ی ــذت مــی برن ــه ســهولت در همــه جایافــت مــی شــود ل ــه ب brunch ، ک
کاســه  Char kuay teow )رشــته پهــن( ســفارش دهنــد و یــا خرچنــگ خوابیده  دهنــد یــك 

کننــد. در فلفــل ســیاه را امتحــان 
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Kuala Lumpur کواالالمپور شهر 
کواالالمپــور در غــرب شــبه جزیــره واقــع شــده و بــا ســاحل غربــی، حــدود 30 کیلومتــر  شــهر 
فاصلــه دارد. کواالالمپــور بــا 24 هــزار و 365 کیلومتــر مربــع مســاحت، بزرگتریــن شــهر و 
کــی.ال K.L نامیــده مــی شــود. کشــور مالــزی اســت و اغلــب بــه صــورت مخفــف  پایتخــت 
کــم جمعیــت آن  کواالالمپــور در ســال 2009 ، حــدود 1،809،700 نفــر بــوده و ترا جمعیــت 
کواالالمپــور در مالــزی،  کیلومتــر مربــع، تخمیــن زده شــده اســت. شــهر  7388 نفــر در هــر 
کنتــرل  هــای  برنامــه  اجــرای  دارد.  را  جمعیــت  و  اقتصــادی  رشــد  ســرعت  باالتریــن 
کمتــر از  کاهــش جمعیــت زیــر 15 ســال، شــهر از %33 در ســال 1980، بــه  جمعیــت باعــث 

ــد. ــال 2000 افزایــش یافتــه ان ــه %6 در س ــال 1980، ب %27 در س
کواالالمپــور ، 38 درصــد در ســال 2000 بــوده اســت، در همــان  جمعیــت ماالیــی شــهر 
کــه  اســت  شــده  بــرآورد   10% هــا  هنــدو  جمعیــت  و   43% هــا  چینــی  جمعیــت  ســال 
کواالالمپــور اســت. ســایر  نشــان دهنــده مهاجــرت قابــل مالحظــه خارجــی هــا بــه شــهر 
ــه  ــز رو ب ــزان نی ــن می ــه ای ک ــتند  ــور هس کواالالمپ ــهر  ــت ش ــدود %9 از جمعی ــران، ح مهاج

افزایــش اســت.
کواالالمپــور در زمینــه هــای بهداشــت عمومــی، حفاظــت محیــط  کنتــرل امــور شــهر 
زیســت شــهر، برنامــه هــای توســعه اقتصــادی و اجتماعــی و توســعه فضــای شــهری، 
کــه نخســت وزیــر او را بــرای یــک دوره 3  کواالالمپــور  اســت  همگــی بــر عهــده شــهردار 

کنــد. ســاله منصــوب مــی 
کواالالمپــور،  کنان  اســت. ســا مالــزی  کشــور  فــدرال  از ســه منطقــه  یکــی  کواالالمپــور 
کواالالمپــور بــه  کالیــت هــا )Klites( نامیــده مــی شــوند. کواالالمپــور و شــهرهای نزدیــک 
نامهــای: پتالینــگ جایــا )Petaling Jaya(، ســوبانگ جایــا )Subang Jaya(، شــاه عالــم 
کالنــگ  کالنــگ )Port Klang( منطقــه وســیع  )Shah Alam(، کالنــگ )Klang( و پــورت 
کواالالمپــور بــزرگ )Great K.L( را تشــکیل داده انــد، کــه حــدود 7.2  )Klang Valley( یــا 

ــت دارد. ــر جمعی ــون نف میلی
باشــد.  مــی  دنیــا  سراســر  از  زیــادی  بازدیدکننــدگان  پذیــرای  ســاله  همــه  کواالالمپــور 
کننــده و  کــز خریــد خیــره  گونــی فرهنــگ و مذهــب، مرا آســمان خراشــهای دیدنــی، گونا
ــرای  ــا ب ــکان ه ــن م ــدار تری ــر طرف ــی از پ ــوان یک ــه عن ــور را ب ــا، کواالالمپ ــت ه ــر جذابی دیگ

کــرده اســت. جهانگــردان تبدیــل 

کواالالمپور آب و هوای 
گــرم و آفتابــی همــراه بــا بارندگــی زیــاد  کواالالمپــور در تمامــی طــول ســال آب و هوایــی 
کثــر آنهــا زیــاد اســت درجــه  کــه تفــاوت دمــای ســاالنه در ا دارد. برعکــس شــهرهای ایــران 
کواالالمپــور تقریبــًا ثابــت اســت. اغلــب پــس از بــارش شــدید بخصــوص  حــرارت ســاالنه 
کانــال و جــوی  در مرکــز شــهر، آب در ســطح شــهر جــاری مــی شــود. در شــهر تعــداد زیــادی 
کواالالمپــور بــا بارندگــی  آب بــرای هدایــت بــاران وجــود دارد. بیشــتر آلودگــی هــوای شــهر 
کواالالمپــور نســبت بــه ســایر شــهرهای پیشــرفته دنیــا، هــوای  زیــاد رفــع مــی شــود و شــهر 
کیــزه تــری دارد. بــارش بــاران موجــب مطلــوب تــر شــدن دمــای هــوا و سرســبزی شــهر  پا

کواالالمپــور نیــز شــده اســت.

کواالالمپور زبان و فرهنگ مردم 
ــن  ــان مانداری ــت. زب ــور اس کواالالمپ ــی  ــان اصل ــزی و زب ــی مال ــان مل ــو )Melayu( زی ماالی
مــردم  زبــان  کــه   )Tamil( تامیــل  زبــان  و  تایلنــد(  و  چیــن  مــردم  )زبــان   )Mandarin(
هندوســتان )India( ســریالنکا )Serilanka( و ســنگاپور )Singapore( اســت، از دیگــر زبــان 
کواالالمپــور اســت. کواالالمپــور شــهری بــا فرهنــگ هــای مختلــف اســت و  هــای رایــج 
آثــار فرهنــگ مــردم ماالیــی، چینــی )Chinese(، هنــدی )Indians(، مــردم شــرق مالــزی و 

ــده مــی شــود. کواالالمپــور دی ــزی، در شــهر  شــبه جزیــره مال
کثــر آنهــا  کواالالمپــور را هنــدی هــا تشــکیل مــی دهنــد و ا 10 درصــد از جمعیــت شــهر 
کشــور آمــده انــد. زبــان انگلیســی نیــز در شــهر  در زمــان اســتعمار انگلســتان بــه ایــن 
کواالالمپــور ، زبــان انگلیســی  کواالالمپــور اســتفاده و شــنیده مــی شــود. در مــدارس 

بصــورت جــدی تدریــس مــی شــود.

کواالالمپور اقتصاد 
کنــد در  کــه در اقتصــاد جهانــی نقــش مهمــی را ایفــا مــی  کواالالمپــور بعنــوان شــهری 
کواالالمپــور  اســت.  گرفتــه  قــرار   )Global World City( جهانــی  هــای  شــهر  فهرســت 
و حومــه آن ، ســریع تریــن میــزان رشــد اقتصــادی و صنعتــی مالــزی را داشــته اســت.
کشــور مالــزی اســت نیــز در  کــه یکــی از هســته هــای اصلــی اقتصــادی  مرکــز بــورس مالــزی 
ــا وجــود شــعبه هــای بانــک هــای الراجهــی )Al-Rajhi( )بزرگتریــن  کواالالمپــور اســت. ب
 ،)Kuwait Finance House( کویــت  و  عربســتان ســعودی(  اســالمی جهــان در  بانــک 

کواالالمپــور در حــال تبدیــل شــدن بــه قطــب مالــی جهــان اســالم اســت.

المپور کواال شهر 

http://safaridigar.com
http://safaridigar.com


بازگشت به فهرست مطالب

کواالالمپور  کز خرید  مرا
- خیابان Petaling )محله چینی ها(

ــر مــردم بومــی و جهانگــردان  کث ــه چینــی هــا واقــع شــده اســت و ا ــان در محل ایــن خیاب
گــذار در ایــن منطقــه لــذت مــی برنــد و عصــر تــا شــب در ایــن  گشــت و  بیــن المللــی از 
کاالهــای مناســب مانـــند مــواد غذایــی،  کننــد. در ایــن منطقــه  منطقــه اجتمــاع مــی 
گــر بــرای اولیــن  اســباب بــازی، ســاعت هــای تزئینــی ، کاالهـــای دیگــر یافــت مــی شــود. ا

کنیــد. ــدن  ــزی مــی آییدحتمــا از ایــن مــکان دی ــه مال ــار ب ب

Mid Valley فروشگاه بزرگ -
ایــن فروشــگاه یکــی از بــزرگ تریــن و معــروف تریــن محــل هــای خریــد در جنــوب شــرق 

ــع وســعت دارد . کــه در حــدود 5/4 میلیــون متــر مرب آســیا اســت 
ایــن مجتمــع شــامل بــازار ، بخــش اداری و دو هتــل مــی شــود. ایــن مجتمــع از زمــان 
گونــی اجنــاس عرضــه شــده، ســرگرمی هــای ارائــه  گونا تاســیس در ســال 1999 بــه خاطــر 

ــا بازدیدکننــدگان زیــادی روبــرو شــده اســت. شــده و مــکان هــای اســتراحت ب
ــای  ــگاه ه ــزی و فروش ــی مال ــرده فروش ــز خ ک ــن، مرا ــاری ژاپ ــز تج ک ــواع مرا ــعبه ای از ان ش
ــالن  ــار دو س ــع تج ــن مجتم ــود دارد. در ای ــاری وج ــز تج ــن مرک ــه در ای ــره ای فرانس زنجی
ــی  ــت م ــی یاف ــن الملل ــای بی ــواع غذاه ــوی آن ان ــه در من ک ــود دارد  ــزرگ وج ــوری ب غذاخ

شــود.
ــای مــد روز ، تجهیــزات  ــود را از لبــاس ه بازدیدکننــدگان مــی تواننــد تمــام مایحتــاج خ
کننــد. ــادگاری هــا، غذاهــا و ... را از ایــن مرکــز تهیــه  ــر ، کادوهــا ، ی الکترونیکــی ، کامپیوت

برخــی از بزرگتریــن طــراح دنیــا ماننــد طراحــان جواهــر و ســاعت در ایــن مجتمــع نیــز 
هــم  بــرای  را  انگیــزی  خاطــره  خریــد  شــرایط  تجــاری  مرکــز  ایــن  دارنــد.  شــعبه  یــک 

کنــد. بازدیدکننــدگان محلــی و هــم بیــن المللــی فراهــم مــی 

- مرکز تجاری Suria در برجهای پتروناس
ج بلنــد دنیــا یعنــی برجهــای دوقلــو پترونــاس  مرکــز تجــاری Suria KLCC در دومیــن بــر
ح و معتبــر  واقــع شــده اســت. در ایــن مرکــز تجــاری تنهــا شــعبه از شــرکت هــای مطــر
کــه اجنــاس ارائــه شــده بــرای همــه افــراد جذابیــت دارد. در هرشــش  دنیــا را مــی بینیــد 
 Marks & Spencer، Tiffany & از شــرکتهای معتبــری ماننــد تنهــا  بــازار  ایــن  طبقــه 
Co، DKNY، Calvin Klein و Polo و برخــی از شــرکتهای معتبــر ژاپنــی بــا نــام تجــاری 

Kinokuniya در ایــن مرکــز یافــت مــی شــوند.
ارکســتر ســمفونی مالــزی نیــز در ایــن مرکــز اســت. در ایــن مرکــز تجــاری شــما مــی توانیــد 
محــل هــای مناســبی بــرای اســتراحت و نوشــیدن یــک فنجــان قهــوه و یــا یــک شــام 
کننــدگان عــالوه بــر خریــد مــی تواننــد از منظــره  کنیــد و در ضمــن بازدیــد  خوشــمزه پیــدا 
کوچــک آن لــذت ببرنــد. ایــن بــازار از طریــق یــک تونــل  زیبــای  پــارک ، فــواره هــا و اســتخر 

کواریــوم KLCC و ایســتگاه LRT متصــل مــی شــود. ــه آ ب

- مجتمع برجایا:
کواالالمپــور چیــزی بیــش از یــک مرکــز خریــد اســت. یکــی از بزرگتریــن  مجتمــع برجایــا 
کــز خریــد در جهــان  کــه دارای یــک شــهربازی سرپوشــیده نیــز اســت ایــن شــهربازی  مرا
کیهــان شــهرت دارد. ایــن مرکــز تجــاری یکــی  در نــوع خــود بــی نظیــر بــوده و بــه دنیــای 
کــه بیــش از 4/3 میلیــون متــر مربــع وســعت  کــز تجــاری منطقــه اســت  از بلنــد تریــن مرا
دارد. البتــه بزرگــی ایــن مجتمــع بخاطــر تعــداد طبقــات آن اســت. مرکــزی تفریحــی و 
ــر  ــالوه ب ــراه و ع ــنا، آب ــتخر ش ــازی ، اس ــکیت ب ــن اس ــه در آن زمی ک ــور  کواالالمپ ــاری در  تج

ــود دارد. ــز وج ــودکان( نی ک ــژه  ــم وی ــچ و خ ــر پی ــن پ ــن  Roller coaster )راه آه ای
 Debenham ــا دارد و فروشــگاه بــزرگ ــز تجــاری 1000 مغــازه و 65 رســتوران و تری ایــن مرک
کننــده بهتریــن لبــاس هــای زنانــه در آن واقــع شــده اســت. اولیــن ســینمای ســه  ارائــه 

بعــدی و دو بعــدی در مالــزی در ایــن مــکان احــداث شــده اســت.
کواالالمپــور واقــع شــده  ایــن مجتمــع فرهنگــی و تفریحــی دقیقــًا در قلــب منطقــه تجــاری 
کیهــان برجایــا بزرگتریــن شــهربازی  اســت. هتــل برجایــا 900 اتــاق دارد. شــهربازی دنیــای 
کــودک و یــا بزرگســال از بــودن در آن احســاس رضایــت  کــه هــر  سرپوشــیده مالــزی اســت 

کننــد. مــی 

Sungai Wang و Bukit Bintang مجتمع -
کــه در خیابــان Bukit Bintang واقــع شــده انــد، قدمتــی طوالنــی در  ایــن دو مرکــز خریــد 
ــا  ــن آنه ــادی بی ــابه زی ــوده و تش ــل ب ــر متص ــه یکدیگ ــد ب ــز خری ــن دو مرک ــد. ای ــزی دارن مال
کــز تجــاری محــل مناســبی بــرای  اســت امــا نــوع مدیریــت آنهــا متفــاوت اســت. ایــن مرا
کنــد در ضمــن اینکــه شــما بــه راحتــی  کاالهــای نفیــس را بــرای شــما فراهــم مــی  خریــد 

کــز بــر ســر قیمــت چانــه هــم بزنیــد. مــی توانیــد در ایــن مرا
ــی  ــن چین ــه در بی ک ــت  ــارف اس ــاس نامتع ــای لب ــرای مدله ــب ب ــی مناس ــز محل ک ــن مرا ای
الکترونیکــی،  توانیــد تجهیــزات  کــز شــما مــی  ایــن مرا زیــادی دارد. در  هــا طرفــداران 
کــز تجــاری مــی توانیــد رســتوران هــای چینــی  موبایــل و ... را بیابیــد. بعــالوه، در ایــن مرا
نیــز  را   Kentucky Fried Chicken و  McDonald از بــا غذاهــای خوشــمزه، شــعبه ای 
کاالهــای خــود  ببینیــد. در روزهــای تعطیــل برخــی از فروشــندگان محلــی نیــز بــرای ارائــه 

بــه ایــن منطقــه مــی آینــد.

Starhill و Lot 10 مجتمع های خرید -
 Lot 10 واقــع شــده اســت. مرکــز خریــد Bukit Bintang ایــن دو مجتمــع خریــد در خیابــان
کاالهــای میانــه اســت بــرای مثــال بهتریــن آنهــا Isetan  یــک  محلــی مناســب بــرای فــروش 
کاالهــای ارائــه شــده در ایــن فروشــگاه تجهیــزات الکترونیکــی  کثــر  کمپانــی ژاپنــی اســت ا
کاالهــای دیگــر شــامل هدایــا و ... نیــز در آن  و لبــاس از شــعب ژاپنــی اســت امــا برخــی از 

یافــت مــی شــود.
کنــاری Starhill  کــه فروشــگاهی بــا اجنــاس از بهتریــن و معتبرتریــن شــرکت  فروشــگاه 
ایــن  شــود.  مــی  مدیریــت   Lot 10 فروشــگاه  هماننــد  کــه  اســت  المللــی  بیــن  هــای 
فروشــگاه اجنــاس مجلــل را بــا تزئیناتــی خــاص ارائــه مــی دهــد در ایــن فروشــگاه مــی 
ــد. کنی ــدا  ــی را پی ــای چرم کااله ــاس و  ــر، لب ــاعت، جواه ــای س ــارک ه ــن م ــد بهتری توانی
کــه از مغــازه هــا باالتــر در  کــه از ســقف آویــزان شــده و چشــم انــدازی  چلچــراغ هــای بزرگــی 

ــود. ــی ش ــما م ــتر ش ــذب بیش ــث ج ــد باع ــی بینی ــن م ــه پایی طبق

Pavilion فروشگاه های -
 Bukit کــه در منطقــه کواالالمپــور اســت  ایــن فروشــگاه تــازه تاســیس تریــن فروشــگاه 
کســتری تزئیــن  Bintang واقــع شــده اســت و بــه ســبک اروپایــی بــا دیــوار هــای بلنــد خا
کــه بیــش از 37/1 میلیــون متــر مربــع وســعت دارد و  شــده اســت. یــک فروشــگاه 7 طبقــه 

کاالهــا در آن یافــت مــی شــود. انــواع مغــازه هــا و 
کــف آن بــا ســنگ مرمــر و بــا ســتون هــای ســنگی  کــه  یکــی از فروشــگاه هــای مجلــل 
ــرای اســتراحت و غــذا  مســتحکمی تزئیــن شــده اســت. طبقــه پاییــن آن ســالن بزرگــی ب
کــه در آن انــواع غذاهــای بیــن الملــل و محلــی یافــت مــی شــود. در بــدو ورود  وجــود دارد 
کافــی شــاپ بســیار زیبایــی قــرار دارد و بــا ورود بــه محیــط آن شــما  بــه ایــن فروشــگاه هــا 

ــا وارد شــده ایــد. کنیــد بــه ســاختمانی در قــرن بیســتم اروپ احســاس مــی 
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- بازار Seni )بازار مرکزی(
کــه بــه صنایــع دســتی مالــزی اختصــاص یافتــه اســت  ایــن بــازار یــک مرکــز فرهنگــی اســت 
ــز تجــاری در فاصلــه نزدیکــی از  کاال یافــت مــی شــود. ایــن مرک و در آن از تمامــی نژادهــا 
گرفتــه اســت و در مســیر جــاده اصلــی Tun Tan Cheng Lock قــرار  خیابــان Petaling قــرار 
کــه از طریــق ایســتگاه LRT بــه بــازار Pasar Seni مــی آینــد  گرفتــه اســت. بازدیدکنندگانــی 

کننــد. اول بایــد از بــازار مرکــزی عبــور 
ایــن مرکــز تجــاری در ســال 1928 تاســیس شــده اســت و یکــی از بزرگتریــن بــازار هــای 
ــازار  ــه ب ــت ب ــه وســیله دول گوشــت قبــل از اینکــه ب ــژه ماهــی و  ــه وی کواالالمپــور  ب فــروش 
ــا اینکــه اصــل خریــد خــود را بــر  هــا مرکــزی فرســتاده شــود اســت. امــروزه، بــازار مرکــزی ب
کاالهــای فرهنگــی در آن یافــت  کــی قــرار داده اســت امــا هنــوز هــم  روی مــواد اولیــه خورا

مــی شــود.
کــه در قســمت صنایــع دســتی در ایالــت هــا  ایــن بــازار از چنــد طبقــه درســت شــده اســت 
کــه در ایــن بــازار ممکــن اســت یافــت  کاالهایــی  مختلــف مالــزی ماننــد نــدارد. برخــی از 
کاالهــای چوبــی،  شــود شــامل ابریشــم، قالبــدوزی، ســبدهای بــا چــوب خیــزران، انــواع 
کــه بــر روی آن نقــش هــای  کاالهــا و حتــی لباســها و ظــروف فلــزی  ظــروف برنجــی، و دیگــر 

کــی شــده اســت. زیبــا حکا
کامپیوتــری، آالت مکانیکــی مــی  در ایــن بــازار برخــی از مغــازه هــا بــه فــروش بــازی هــای 
کــه در آن مجموعــه  پردازنــد و در انتهــای مســیر شــما بــه مغــازه هایــی بــر مــی خوریــد 
آهنــگ هایــی از هنرمنــدان جمــع شــده اســت.هنرمندان در ایــن مرکــز هــر نــوع نوشــته 
کننــد و بــرای ایــن نقاشــی مبلــغ ناچیــزی از  کــه شــما بخواهیــد را رســم مــی  و یــا نقاشــی 
ــرده  ک ــوار نصــب  ــد را روی دی کشــیده ان ــه نقاشــی  ک کارهایــی  ــواع  ــد. از ان گیرن شــما مــی 
کــه عکســی از یکــی از هنرمنــدان هالیــوودی و یــا  انــد، شــما مــی توانیــد از آنهــا بخواهیــد 

ح بــرای شــما بکشــند. ورزشــکاران مطــر

National Craft Complex مرکز تجاری -
کــه مرکــز فــروش صنایــع دســتی   ایــن مرکــز تجــاری در خیابــان Conlay واقــع شــده اســت 
کنــار مالــزی اســت. از دورتریــن نقطــه در شــرق مالــزی Sabah کاالهــای چوبــی،  گوشــه و  از 
لباســهای ماالیــی، مجســمه هایــی ســفالگری در ایــن مرکــز تجــاری بــه فــروش مــی رســد.

ایــن مرکــز تجــاری همچنیــن بــه بازدیدکننــدگان ان فرصــت را مــی دهــد تــا خــود بتواننــد 
کننــد. مثــاًل بــر روی ســرامیک هــا نقاشــی  یــک از صنایــع دســتی مماالیــی را درســت 

ــند. بکش
بازدیدکننــدگان در اینجــا یــک مــوزه از هنــر هــای دســتی ماالیــی هــا را مــی تواننــد ببیننــد 
کــه میــراث فرهنگــی مالــزی بشــمار مــی رود. همچنیــن در اینجــا در مجتمــع هنرمنــدان 

گذاشــته شــده اســت. گالــری بــه نمایــش  در 
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One Utama مجتمع تجاری -
کــه از دو  کــز خریــد بنــدر Utama اســت  ایــن فروشــگاه یکــی از بزرگتریــن و معروفتریــن مرا
کــدام در یــک خیابــان اصلــی قــرار دارد.  بخــش متصــل بــه هــم ســاخته شــده اســت و هــر 
کــدام 600 مغــازه  ایــن مجتمــع روی هــم رفتــه 5 میلیــون متــر مربــع وســعت دارد و در هــر 
ــات خانگــی،  ــه در آن لبــاس هــای مــد روز، تجهیــزات الکترونیکــی، حیوان ک وجــود دارد 

کاالهــا  یافــت مــی شــود. Knick-knacks و دیگــر 
کافــه  ایــن بــازار از چندیــن بخــش عمــده تشــکیل شــده اســت و در بخشــی از رســتوران و 
گرفتــه اســت و در بخــش دیگــر ســینما، ســالن بولینــگ، ســالن آواز، صخــره  تریــا قــرار 
ــر اســت  ــزرگ اســت، بهت ــازار خیلــی ب ــه علــت اینکــه ایــن ب ــرار دارد. ب ــوردی در ســالن ق ن
کنیــد. البتــه سراســر ایــن بــازار مغــازه هایــی دیدنــی اســت  خــود را بــرای پیــاده روی آمــاده 

کــه شــما هرگــز از پیــاده روی خســته نمــی شــوید.

Sunway Pyramid مجتمع تجاری -
ــز تجــاری Sunway Pyramid  در منطقــه Petaling Jaya واقــع شــده اســت در زمانــی  مرک
کــز تجــاری زمــان خــود محســوب مــی شــد  کــه ایــن بنــا ســاخته شــد یکــی از بزرگتریــن مرا
و بیــش از 5/2 میلیــون متــر مربــع وســعت دارد، کــه بیــش از 350 مغــازه در آن قــرار دارد 
کاالهایــی ماننــد لبــاس هــای مــد روز، کفــش، جواهــر ، ســاعت ، ابــزار آالت موســیقی و  کــه 

کــرد. تصویــری ، کادویــی، کتــاب و تجهیــزات الکترونیکــی را مــی تــوان در آن پیــدا 
کواالالمپــور  کننــده Sunway Pyramid یکــی از بهتریــن بــازار هــای  از نظــر امکانــات ســرگرم 
کــه هنــوز هــم طرفــداران بســیار  کــرد  اســت و در آن مــی تــوان زمیــن اســکی روی یــخ اشــاره 
زیــادی دارد. عــالوه بــر آن ایــن مرکــز خریــد بــه 48 مســیر بولینــگ، کافــه تریــا، بــار ، ســالن 
ســینما و ... مجهــز اســت.در طــول شــب بســیاری از جوانــان در ایــن مرکــز جمــع شــده و 

از ســرگرمی هــای آن لــذت مــی برنــد.

:Koto Raya مرکز تجاری -
کــه چندیــن دهــه پیــش یکــی از بهتریــن نقــاط خریــد  یــک مرکــز خریــد قدیمــی اســت 
کــز خریــد بســیار بزرگــی  کواالالمپــور بــه شــما مــی آمــد. امــا امــروزه ایــن عنــوان تنهــا بــه مرا
کنــار شــهر بســیار زیــاد اســت. هرچنــد هنــوز هــم برخــی  گوشــه و  کــه در  اطــالق مــی شــود 
گشــتن در ایــن بــازار قدیمــی لــذت مــی برنــد. ایــن مرکــز تجــاری در  از مــردم محلــی از 
نزدیکــی جــاده Tun Tan Cheng Lock و درســت در مقابــل خیابــان Petaling واقــع شــده 

اســت.
کــه شــما بخواهیــد ماننــد: تجهیــزات تلفــن  کوچــک بــرای خریــد هــر چیــزی  یــک مــکان 
کــه در ایــن مــکان یافــت مــی  همــراه، لباســهای عجیــب، کفــش و چیزهــای ویــژه ای 
شــود. طبقــه فوقانــی بیشــتر بــرای ســرگرمی هایــی ماننــد ســالن هــای سرپوشــیده بــازی 
ــات  ــروش قطع ــرای ف ــتر ب ــاری بیش ــز تج ــن مرک ــای ای ــازه ه ــت. مغ ــار اس ــوص قم و مخص
ــره و ژاپــن وارد مــی شــود.  ک ــه از  ک کاالهایــی  ــژه  ــه وی ــد ب DVD و VCD معــروف شــده ان
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Chow Kit کی -بازار خورا
کــه تاریخچــه ای متنــوع و طوالنــی  ایــن بــازار در اصــل یــک خیابــان در مرکــز شــهر اســت 
کــی هــر روز فعالیــت دارد و از طریــق منوریــل بــه راحتــی قابــل دســترس  دارد. بــازار خورا

اســت.
کــرده  بازدیدکننــدگان در ایــن بــازار مــی تواننــد مــواد اولیــه انــواع غذاهــای محلــی را تهیــه 
کــه بــا ســویا طبــخ مــی شــود(، انــواع  کــی ماالیــی  و میــوه، ســبزیجات، Tofu )نوعــی خورا
کننــد. در قســمتی از ایــن بــازار لبــاس، ابریشــم، تجهیــزات  ادویــه، گوشــت و ماهــی تهیــه 

کاالهــا هــم یافــت مــی شــود. الکترونیــک و دیگــر 
کــه در اطــراف زندگــی مــی  ایــن بــازار بســیار شــلوغ اســت و بســیاری از ماالیــی هــای محــل 

کننــد. کــرده و خریــد مــی  کننــد از ایــن بــازار دیــدن 

Kampung Baru -
کــه در ســال  کواالالمپــور اســت  ایــن منطقــه یکــی از قدیمــی تریــن مناطــق مســکونی 
کثــرًا از چــوب ســاخته شــده  1899 بــه وجــود آمــد . خانــه هــای ایــن محلــه قدیمــی و ا
اســت. قیمــت مســکن در ایــن محلــه نســبتا بــاال اســت. در روزهــای شــنبه یــک روز بــازار 
کاالهــا و اجنــاس در آن بــه  بســیار بــزرگ در ایــن محلــه تشــکیل مــی شــود، کــه انــواع 
ــد. ایــن بهتریــن مــکان  ــا 1 بامــداد روز یکشــنبه نیــز ادامــه مــی یاب فــروش مــی رســد. و ت

ــت. ــی اس ــذ ماالی ــای لذی ــی ه ک ــی و خورا ــنتی ماالی ــای س ــاس ه ــد لب ــرای خری ب

Malam بازار -
ایــن بــازار یکــی از بازارهــای شــب مالــزی اســت. کــه بــه Pasar Malam شــهرت دارد. ایــن 
بــازار در هــر ایالتــی از مالــزی وجــود دارد و بــه خاطــر همیــن از محبوبیــت باالیــی برخــوردار 
کــه یکــی روز در هفتــه در یــک  کلــی شــب بــازار بــه بــازاری اطــالق مــی شــود  اســت. بــه طــور 

منطقــه مســکونی ایجــاد مــی شــود .

کــه هــر روز در  کنیــد  کواالالمپــور، شــما مــی توانیــد شــب بــازار هــای زیــادی را پیــدا  در 
ــواع  ــازار هــا شــما مــی توانیــد ان مــکان هــای مختلــف شــهر ایجــاد مــی شــوند.  در ایــن ب
اســباب منــزل، تجهیــزات صوتــی و تصویــری، باطــری، جواهــرات بدلــی، میــوه، گوشــت، 
کنیــد. بســیاری از ماالیــی هــا معمــواًل بعــد از  کیــک و غــذا و .. را پیــدا  انــواع مختلــف 

ــازار هــا مــی آینــد و از بــودن در آن لــذت مــی برنــد. ــه ایــن شــب ب صــرف شــام ب
تهیــه  قیمتــی مناســب  بــا  را  کشــورها  از همــه  کاالهــا  بهتریــن  توانیــد  مــی  مالــزی  در 
کواالالمپــور بســیار راحــت اســت. بخــش  نماییــد.  خریــد از فروشــگاه هــای زیبــا و متنــوع 
ــیار  ــه آن بس ــی ب ــت و دسترس ــده اس ــع ش ــهر واق ــز ش ــد در مرک ــز خری ک ــن مرا ــیعی از ای وس
کــز بــرای هــر نــوع ســلیقه و بودجــه ای مــی تــوان مکانــی مناســب  راحــت اســت در ایــن مرا
کــرد. مالــزی دارای فروشــگاه هــای بــزرگ و مــدرن خریــد مجهــز بــه دســتگاه تصفیــه  پیــدا 
کنــار  کــز صنایــع دســتی، مغــازه هــای معــاف از مالیــات، بازارهــا، بســاطی هــای  هــوا، مرا

خیابــان و بازارهــای شــبانه مــی باشــد. 
در  زدن  چانــه  کوچــک،  هــای  مغــازه  هــا،  فروشــگاه  از  کــردن  خریــد  از  مالــزی  مــردم 
کاالهــای مغــازه از پشــت ویتریــن و نخریــدن، شــمردن پــول بــا  کــردن بــه  معاملــه، نــگاه 
کــردن تاریــخ تولیــد و انقضــاء کاال هــا لــذت  کاال و چــک  کــردن لیبــل قیمــت  دقــت، چــک 
کــردن از  مــی برنــد. شــما بــا داشــتن یــک درآمــد ثابــت و ویــزا MM2H مــی توانیــد از خریــد 

فروشــگاه هــای سراســر مالــزی لــذت ببریــد.

قصد سفر به کشور 
زیباى مالزى را 

دارید؟

نیاز به مشاوره و راهنمایى دارید؟

با لبخند پاسخگوى شما 
هستیم!

آژانس مسافرتی ارمغان 

051-37237800
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کواالالمپور گردشگری  جاذبه های تفریحی و 
KLCC کواریوم - آ

ــه  ــی ب ــت . دارای تونل ــده اس ــع ش ــاس واق ــای پترون ج ه ــر ــک ب ــوم KLCC در نزدی کواری آ
طــول 90 متــر در زیــر آب مــی باشــد و شــما در ایــن جــا مــی توانــد بیــش از 3000 موجــود 
کــه در محیطــی مشــابه محیــط  کــه  دریایــی بــا شــکل هــا و انــدازه هــای متفــاوت را ببینیــد 
کوســه ماهــی هــا،  کــه از قســمت  کننــد. یادتــان نــرود  طبیعــی زندگــی خــود زندگــی مــی 
ــنهاد  ــد. پیش ــدن فرمایی ــا و ... دی ــی ه ــار ماه ــی( ، م ــن برق ــی په ــی ماه Stingrays )نوع
کــه شــما را ســمت  کســی بخواهیــد  کنیــم بــرا ی رفتــن KLCC  حتمــا از راننــده تا مــی 

کنــد. کواریــوم پیــاده  درب آ

Negara باغ وحش -
کواریــوم ایــن  کواالالمپــور واقــع شــده اســت. آ ایــن بــاغ وحــش در 13 کیلومتــری مرکــز 
کــه  کواریــوم تانــکا عبــد الرحمــن )Tunku Abdul Rahman( شــهرت دارد  بــاغ وحــش بــه آ
بســیار جالــب و تماشــایی اســت. و در آن بیــش از 80 گونــه متفــاوت از آبزیــان دریایــی را 
کننــد و انــواع بــی مهــرگان نیــز در ایــن دریاچــه یافــت مــی شــوند. شــما مــی  نگــه داری مــی 
ــا بــه وســیله Putra کــه هــر یــک ســاعت یــک بــار از ایــن مســیر  کســی بگیریــد و ی توانیــد تا

گــذرد بــه آنجــا برویــد. مــی 

 Genting Highlands گتینگ - بلندی های 
شــهرک  »گنتینــگ « یــک  شهرک توریســتی  تفریحــی  بــا آب وهــوای  خنــک  و مطلــوب  اســت 
کــز تجــاری  و   و در بلندتریــن  منطقــه  کواالالمپــور واقــع  شده اســت . گنتینــگ  ترکیبــی  از مرا

تفریحــی و هتلهــای  متعــدد می باشــد.
کــه بــر روی  گنتینــگ بــا ارتفــاع 2000 متــری از ســطح دریــا، یــک شــهر باشــکوه  بلندیهــای 
ــرار دارد. ــور ق کواالالمپ ــری  ــت و در 50 کیلومت ــده اس ــع ش ــه واق ــن تپ ــه ای ــن نقط بلندتری

کــه  کــرد  کابیــن مجموعــه اســتفاده  گنتینــگ مــی تــوان از تلــه  بــرای رســیدن بــه ارتفاعــات 
کابیــن آســیای جنــوب  حــدود ۳٫۳۸ کیلومتــر طــول دارد و بلنــد تریــن و ســریع تریــن تلــه 
شــرقی قلمــداد شــده اســت. ایــن فرصــت اســتراحت مطلوبــی را بعــد از شــلوغی و فشــار 
کنــد. جنــگل هــای بارانــی منطقــه اســتوایی ســبز و  موجــود در پایتخــت را فراهــم مــی 
شــاداب ایــن منطقــه را پوشــش داده اســت.  در میــان پوشــش دائمــی مــه آن بســیار 
گــرم اســتوایی  کــه شــما فقــط چنــد دقیقــه بــا مرکــز هــوای  کنیــم  کــه بــاور  کــه  ســخت اســت 

ک شــهر فاصلــه داریــد. گــرد و خــا و حتــی از 
کنــار ایــن هــوای ســرد و مناظــر زیبــا ایــن منطقــه همچنیــن دارای یــک پــارک اصلــی  در 
ــج  ــا پن ــگ ب گنتین ــه  ــد. مجموع ــی باش ــرگرمی م ــح و س ــرای تفری ــزی ب ــه مرک ک ــد  ــی باش م
ــان  ــای جه ــل ه ــه هت ــن مجموع ــی از بزرگتری ــاق یک ــزار ات ــش از ده ه ــاوت و بی ــل متف هت
ــازی در فضــای  ــارک ب ــاز و همچنیــن پ ــازی در فضــای ب ــارک ب اســت. در ایــن مجموعــه پ

بســته وجــود دارد.
کــه روزانــه  تعــداد زیــادی فروشــگاه و رســتوران متنــوع در ایــن مجموعــه وجــود دارد 
گردشــگر از نقــاط مختلــف دنیــا و بویــژه آســیای شــرقی هســتند. بــرای  میهمــان هــزاران 
ــه  گلخان ــای  ــن تماش ــد و در حی ــی Genting بروی ــتگاه هوای ــه ایس ــا ب ــه ه ــن از تپ ــاال رفت ب
کنــد  کمــک مــی  ــه شــما  ــد، ایــن هــا ب ــذت ببری گرمســیری از مناظــر دیدنــی آن ل گلهــای 
کنیــد. ایــن منطقــه در میــان بلنــدی هــای  تــا ذهــن خســته ی خــود را دوبــاره تــازه 
Selangor،  Pahang و  Genting واقــع شــده اســت و بــرای هــر ســنی هیجــان، فعالیــت، 
ــاز اســت، هتــل،  ــارک Genting دارای محیــط بســته و ب شــور و نشــاط بــه همــراه دارد. پ
کننــد، دارای زمیــن  کــه نمایــش هــای ســاالنه را در آن جــا برگــزار مــی  میــدان مســابقات 

ــص وموزیــک اســت. ــراى رق ــی ب ــگاه عموم گلــف و تفریح

- باغ پرندگان
بــاغ پرنــدگان بخشــی از منطقــه ای موســوم بــه دریاچــه Gardens اســت ایــن منطقــه 
آرام و زیبــا در حــدود 60 هکتــار وســعت دارد و در ســال 1888 ســاخته شــده اســت و بــه  

کواالالمپــور تبدیــل شــده اســت. کمربنــد ســبز 
ایــن محــل یــک دریاچــه مصنوعــی بــوده و بازدیدکننــدگان مــی تواننــد یــک قایــق تفریحی 
کــرده و درون آب از دیــدن ایــن همــه زیبایــی لــذت ببرنــد. بازدیدکننــدگان بــا قــدم  کرایــه 
کننــد. شــما مــی توانیــد در محــل  زدن در ایــن بــاغ پیــاده روی لــذت بخــش را تجربــه مــی 
کنیــد.  در ایــن محــل هــا مکانــی بــرای بــازی  هــای مشــخص شــده بــرای اســتراحت توقــف 
ــرای تمرینــات ورزشــی و قایــق ســواری ایجــاد  ــرای دویــدن، محلــی ب بچــه هــا، زمینــی ب
ــه متفــاوت از  ــده از 200  گون ــی بیــش از 3000 پرن ــدگان محــل زندگ ــاغ پرن شــده اســت. ب

سراســر جهــان اســت.
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- پارک پروانه ها
کواالالمپــور در نزدیکــی دریاچــه Gardens واقــع شــده اســت. ایــن  بــاغ پروانــه هــای 
ــرای  ــیری اســت. ب گرمس ــای  ــا در جنگله ــه ه ــی پروان ــی واقع ــل زندگ ــدی از مح ــاغ تقلی ب
کــه بــا تــوری  جلوگیــری از فــرار پروانــه هــا از بــاغ آن را بــه صــورت ســر پوشــیده ســاخته انــد 
بــزرگ محافظــت مــی شــود. ایــن پــارک محــل زندگــی 6000 پروانــه از 120 گونــه متفــاوت 
کــه بــرای نگهــداری از آن هزینــه باالیــی  گیــاه قــرار دارد  کــه در میــان 15000  گل و  اســت 

صــرف مــی شــود.

Batu غار -
کواالالمپــور واقــع شــده اســت. محلــی  13 کیلومتــری )7 مایلــی( شــمال  ایــن غــار در 
مقــدس بــرای هنــدوان در مالــزی بــه شــمار مــی رود. ایــن غــار شــامل 3 غــار اصلــی و یــک 
کــه 400 متــر ارتفــاع و طــول آن بــه بیــش از  کوچــک مــی شــود و از ســنگ آهــک بــوده  غــار 
کســی  100 مــی رســد و در ســال 1892 کشــف شــده اســت. از Golden Triangle شــما بــا تا

و یــا اتوبــوس خــط 11 مــی توانیــد بــه راحتــی بــه ایــن محــل برســید.
گــر  وقتــی بــه ایــن محــل مــی رســید تعــداد زیــادی میمــون بــه اســتقبال شــما مــی آینــد. ا
ــه  کــی هــا ب گرفتــن خورا ــه قصــد  ــده باشــید آنهــا ب ــادام زمینــی و  مــوز خری شــما ســر راه ب
شــما نزدیــک مــی شــوند. شــما بایــد از 272 پلــه بــاال برویــد تــا غــار مقــدس و باســتانی 

Batu مــی رســاند.
کــه  کننــد  اتوبــوس هــا هــر نیــم ســاعت یکبــار از  Lebuh Pudu  بــه طــرف غــار حرکــت مــی 

کشد.ســاعت بازدیــد 7 صبــح تــا 9 شــب اســت. کوتــاه 45 دقیقــه طــول مــی  ایــن ســفر 

 Central Market بازار مرکزی -
بــازار  ایــن  اســت. ســاختمان  واقــع شــده  هــا  مرکــزی در حاشــیه محلــه چینــی  بــازار 
کــه بــرای معمــاری زیبایــش برنــده جایــزه ای  قدیمــی و متعلــق بــه ســال 1928 مــی باشــد 
کــه بازدیــد  ارزشــمند شــده اســت. همچنیــن ایــن بــازار از تهویــه مناســبی برخــوردار اســت 

کنــد. کننــده هــای بســیاری را بــه خــود جــذب مــی 
ــری،  ــتی، هن ــع دس ــد صنای ــد خری ــه قص ک ــی  ــرای جهانگردان ــکان ب ــن م ــازار بهتری ــن ب ای
کنیــد  کــه شــما اراده  طراحــی روی پارچــه و لباســهای ســنتی را دارنــد، اســت. هرچیــزی 
کنیــد. ایــن بــازار  کنیــد و لحظــات خوبــی را در ایــن بــازار ســپری  مــی توانیــد در اینجــا تهیــه 

هــر روز از ســاعت 10 صبــح تــا 11 شــب بــاز اســت.

- موزه ملی
مــوزه ملــی مالــزی Muzium Negara یکــی از مهمتریــن مــوزه هــای مالــزی بــه شــمار مــی 
کــه بــه دو راهــرو در طرفیــن منتهــی مــی شــود.  رود. ایــن مــوزه دارای تــاالری  بــزرگ اســت 
هــر راهــرو )فوقانــی و تحتانــی( دارای  داالن تاریخــی، داالن ابــزارآالت فلــزی، موســیقی، 
داالن فرهنگــی، داالن ورزشــهای ملــی، و داالن تاریــخ طبیعــی مــی باشــند. ایــن مــوزه در 

کلــی بازســازی شــد. گرچــه در ســال 1963 بــه طــور  ســال 1888 تاســیس شــد، ا

Petronas برجهای پتروناس -
کــه از  ج هــای بلنــد پترونــاس اســت  کواالالمپــور بــر یکــی از مهــم تریــن علــل جذابیــت 
کــه بــر بلنــدای آن مــی ایســتید مــی توانیــد  بلندتریــن برجهــای جهــان مــی باشــند. زمانــی 

کل شــهر را مشــاهده نماییــد. منظــره ای زیبــا و بــه یــاد ماندنــی از 
کــه در حــدود 452 متر ارتفــاع دارد.  ج هــای دنیــا اســت  برجهــای پترونــاس از بلندتریــن بــر
کنندگان  ج هــای دوقلــوی پترونــاس در روزهــای ســه شــنبه و یکشــنبه بــه روی بازدیــد  بــر
بــاز اســت. گیشــه بلیــط در روزهــای اعــالن شــده از ســاعت 30 : 8 صبــح بــاز اســت. ســاعت 
بازدیــد از 9 صبــح تــا 5 بعــد از ظهــر مــی باشــد . ایــن بلیــط هــا رایــگان اســت. هــر روز حــدود 
کــه در حــدود ســاعت 11 صبــح بلیــط تمــام مــی شــود. در این  1300 بلیــط ارائــه مــی شــود 
کــه بــه  برجهــا هیــچ رســتورانی وجــود نــدارد. و تنهــا یــک باشــگاه در آن یافــت مــی شــود 

اعضــاء آن اختصــاص دارد .
ح هــای اســلیمی طراحــی شــده  ایــن ســاختمان توســط Cesar Pelli تحــت تأثیــر طــر
کــه تمــام آن از شیشــه و فــوالد اســت. بــه طــور تقریبــی  ج هــا 88 طبقــه دارد  اســت. ایــن بــر

ایــن ســاختمان 32.000 پنجــره دارد.

- پارک آهوها 
کــه  ــا چشــم انــدازی زیبــا اســت  کواالالمپــور یکــی از زیباتریــن مناطــق ب ــارک آهوهــا در  پ
کــرده  گرفتــن در میــان درختــان و بوتــه هــا مکانــی زیبــا و آرام را بــرای آهــو  ایجــاد  بــا قــرار 
ــه وســعت 2  ــی ب ــز واقــع شــده اســت. مکان ــا نی ــه در نزدیکــی آن دریاچــه ای زیب ک اســت 
بــا توجــه بــه زندگــی طبیعــی آهوهــا  کیلومتــر مربــع در نزدیکــی دریاچــه Gardens کــه 
گــروه  طراحــی شــده اســت. شــما در ایــن منطقــه مــی توانیــد آهــو مــاده هــا، بــره آهــو هــا و 
کننــد. ورودی ایــن پــارک رایــگان اســت. کــه بــه آزادی زندگــی مــی  هــای مشــابه را ببینیــد 

Putrajaya پوتراجایا -
کشــور مالــزی تبدیــل شــده اســت. ایــن منطقــه بــه خاطــر  پوتراجایــا بــه پایتخــت جدیــد 
کواالالمپــور واقــع شــده اســت و  بــازار Perang معــروف اســتوا در 25 کیلومتــری جنــوب 
کواالالمپــور KLIA اســت. پوتراجایــا مرکــز  در حــدود 20 کیلومتــری فــرودگاه بیــن المللــی 
کــردن آن بــا جدیدتریــن امکانــات مخابراتــی بــه مرکــز  اداری دولــت مــی باشــد و بــا مجهــز 

اداری الکترونیکــی تبدیــل شــده اســت.
ایــن شــهر بــر پایــه تکنولــوژی مالتــی مدیــا طراحــی شــده اســت. کواالالمپــور هنــوز پایتخــت 
تجــاری و مالــی مالــزی محســوب مــی شــود. در حــدود 70 درصــد از مــکان هــای پوتراجایــا 
کــه در همــه جــا  گیــاه شناســی  ــاغ هــای  ــه هــای باشــکوه، ب هنــوز طبیعــی اســت. گلخان
قــرار دارنــد. اغلــب وزارت خانــه هــای و شــرکتهای فدرالــی در ایــن منطقــه واقــع شــده 

اســت. دفتــر نخســت وزیــر در محلــی مناســب در ایــن منطقــه قــرار دارد.
ارتفــاع  کــه  اســلیمی  معمــاری  بــا  Turkmenistan، Kazakhstan ,Moroccoو  مســجد 

منــاره آن بــه 116 متــر مــی رســد و بیــش از 15000 نفــر را در خــود جــای مــی دهــد.
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Thean Hou معبد -
ایــن معبــد بــه Thean Hou ملکــه آســمان هــا تعلــق دارد و یکــی از بزرگتریــن معابــد چینــی 
 Thean Hou کثیــری در مناطــق ســاحلی چیــن هــا در جنــوب شــرق آســیا اســت. عــده ی 
کــه از دریــا متولــد شــده اســت. اولین چیزی  را مــی پرســتند و معتقدنــد او نگهبانــی اســت 
کنــد ســتونهای شــبیه اژدهــا و ســقفی  کــه در ایــن معبــد چشــم همــه را بــه خــود خیــره مــی 
کواالالمپــور  گــودا مــی باشــد.  در ایــن منطقــه بــه راحتــی مــی توانیــد خــط افــق  بــا ســنبل پا
کــه بــه طــرز شــگفت  کــه  را دیــد. درون معبــد مــی توانیــد الهــه Thean Hou را ببینیــد 
الهــه مهربانــی Guan Yin نشســته  الهــه آبShui Wei Sheng Niang و  بیــن  انگیــزی 
)بــودای خنــدان( Wei Tuo  و Guan Di )خــدای   Milefo  از اســت. مجســمه هایــی 
جنــگ( را نیــز در ایــن معبــد مــی توانیــد ببینیــد. ایــن معبــد هــر روز از ســاعت 9 صبــح تــا 6 
 Robson بــاالی تپــه Thean Hou بعــد از ظهــر بــاز اســت و ورودی آن رایــگان اســت. معبــد

و نزدیــک رودخانــه Jalan Syed Putra واقــع شــده اســت.

Baru Chow Kit بازار -
کــه  ایــن بــازار در شــمالی تریــن منطقــه Jalan Tunku Abdul Rahman واقــع شــده اســت 
کواالالمپــور بــه بــه ایــن منطقــه رســید شــما مــی توانیــد  بــه راحتــی بــا منوریــل مــی تــوان از 
در ایســتگاه Chow Kit پیــاده شــده و در حــدود 100 متــر بــه عقــب برگردیــد و ســمت 
 Wet چــپ جــاده ایــن بــازار را مــی بینیــد. ایــن بــازار رنگارنــگ یکــی از بزرگتریــن بازارهــای

کواالالمپــور اســت. در 
کاال هــای ماننــد میــوه، ســبزیجات، ادویــه، گوشــت، ماهــی،  در یــک بــازار Wet انــواع 
کنــار  کاســت و پارچــه یافــت مــی شــود. در  خرچنــگ و انــواع لبــاس، ابریشــم، کفــش، نــوار 
غ، ماهــی ، گوشــت، ادویــه، ســبزیجات و میــوه شــما مــی توانیــد  فــروش مــوادی مثــل مــر

کــه بــا ایــن مــواد بــه  خوبــی طبــخ شــده اســت. کنیــد  غذاهایــی را یافــت 

گلها - باغ ارکیده و باغ 
ــده  ــی دریاچــه Garden واقــع ش ــدگان و در نزدیک ــاغ پرن ــل ب ــده درســت در مقاب ــاغ ارکی ب
کنیــد و بــه  کردیــد، از عــرض خیابــان عبــور مــی  اســت. وقتــی شــما از بــاغ پرنــدگان دیــدن 
کاشــت و  گلهــای ارکیــده، نحــوه  بــاغ ارکیــد وارد مــی شــوید. در ایــن محــل شــما بــا انــواع 
نگهــداری از آنهــا آشــنا مــی شــوید. ورودی ایــن بــاغ رایــگان اســت امــا در روزهــای شــنبه 

و یکشــنبه بــرای بازدیــد از ایــن بــاغ بایــد یــک رینگــت بپردازیــد.
 Hibiscus اختصــاص یافتــه Hibiscusکاشــت کــه در مجــاور ایــن بــاغ قــرار دارد بــه  بخشــی 
گیــاه در ایــن بــاغ  گرمســیری شــهرت دارنــد و 2000 گونــه متفــاوت از  گل هــای  بــه ملکــه 
کــه شــمادر بــاغ ارکیــده قــدم مــی زنیــد بــا منظــره  پــرورش داده مــی شــوند. همیــن طــور 
گلــی موســوم بــه Bunga Raya یافــت  گلهــا  رنگارنگــی روبــرو مــی شــوید. در میــان ایــن 
کمیــاب  گیاهــان  مــی شــود در بــاغ Hibiscus شــما بــا بیــش از 2200 گونــه متفــاوت از 

آشــنا مــی شــوید.

Mines مجتمع تجاری رفاهی -
کــه چینــی هــای قبیلــه Chan Wing بــرای  تاســیس ایــن بنــا صدهــا ســال پیــش زمانــی 
ــک  ــع را در ی ــدن قل ــنگ مع ــار س ــن ب ــرای اولی ــد و ب کردن ــرت  ــزی مهاج ــه مال ــار ب ــن ب اولی

ــد . کردن کشــف  ــه  معــدن متروک
کاری در ایــن منطقــه، گودالــی عظیــم بــه وســعت 2 کیلــو متــر طــول و 1 کیلومتــر  معــدن 
گرفــت  گــودال را فرا کــه طــی ســالها آب بــاران ایــن  کــرد  عــرض و بــا 200 متــر عمــق ایجــاد 
کــه هنــوز ایــن دریاچــه وجــود دارد. مــردم در دریاچــه  کــرد  و دریاچــه بزرگــی را ایجــاد 
کننــد و از آن لــذت مــی برنــد. در ســال 1988 شــخصی بــه  کوچــک آن قایــق ســواری مــی 
کــه امــروزه بــه یکــی از  کــرد  نــام Tan Sri Lee Kim Yew مجتمــع تجــاری را در ایــن جــا بنــا 

عجایــب هفتگانــه مالــزی تبدیــل شــده اســت.
ایــن دو  اتصــال  بــرای  کــه مهندســین  در مجتمــع Mines دو دریاچــه وجــود داشــت 
ــه  ــتند ایــن دو دریاچــه را ب ــا توانس ــدند ت ــرو ش ــی روب ــا مشــکالت فراوان ــم ب ــه ه دریاچــه ب
کننــد. کاخ Golden Horses در نزدیکــی دریاچــه باشــکوه  سیســتم حمــل و نقــل تجهیــز 
مجتمــع Mines واقــع شــده اســت. ایــن بنــا بــا ترکیــب معمــاری آفریقایــی و فرهنــگ 
ماالیــی ســاخته شــده و هتــل مجلــل آن  دارای 480 اتــاق و ســوئیت اســت و تجربــه ای 

ــد. ــی ده ــرار م ــما ق ــار ش ــین در اختی دلنش
 20 دقیقــه و تــا فــرودگاه 

ً
کواالالمپــور حــدودا از هتــل مرکــز تفریحــی Mines  تــا مرکــز شــهر 

بیــن المللــی مالــزی KLIA حــدود 35 دقیقــه فاصلــه دارد.ایــن مرکــز تفریحــی و دریاچــه 
کــه آخــر  بســیار زیبــا، امــروزه بــه یکــی از معــروف تریــن اســتراحتگاه هــا تبدیــل شــده اســت 

کنــار آن جمــع مــی شــوند. هفتــه بســیار از خانــواده هــا در 
در مجتمــع فرهنگــی Mines یــک خانــه زمســتانی برفــی بــا رســتوران و دیگــر تســهیالت و 
کواالالمپــور قــرار دارد،  کــه در مرکــز اداری  کواالالمپــور  امکانــات در نزدیکــی شــاهراه اصلــی 
کنــد. شــب  تنهــا  20 دقیقــه فاصلــه دارد و هــر بیننــده ای را بــه ســمت خــود جــذب مــی 
ــی  ــنواز م گوش ــودی  ــی و مل ــای رنگ ــا نوره ــراه ب ــا هم ــواره ه ــه Mines ف ــر روی دریاچ ــا ب ه

رقصنــد و بازدیدکننــدگان از تماشــای ایــن مناظــر لــذت مــی برنــد.

Titiwangsa دریاچه -
کوچــک Titiwangsa بــا منظــره ای بســیار عالــی در شــمال  پــارک و دریاچــه تفریحــی 
گویــش محلــی بــه آن چشــم مالــزی مــی  کواالالمپــور واقــع شــده اســت و بــه  مرکــز تجــاری 

ــرار دارد. ــارک ق ــا ارتفــاع 60 متــری در ایــن پ خ و فلــک دنیــا ب گوینــد. بزرگتریــن چــر
کــه برنامــه اجــرای  ایــن پــارک تفریحــی و دریاچــه زیبــا برنامــه رقــص نــوری زیبــا نیــز دارد 
ــز فرهنگــی و  ــارک، مرک ــارک اعــالم مــی شــود. بزرگتریــن ســاختمان ایــن پ آن در ســایت پ
گالــری و تئاتــر هــای در ایــن ســاختمان برگــزار مــی شــود. بــرای رفتــن بــه  کــه  هنــری اســت 
پــارک Titiwangsaدر آخریــن ایســتگاه منوریــل )ایســتگاه Titiwangsa( پیــاده شــوید و بــا 

اتوبــوس 120 و یــا پیــاده بــه ایــن مرکــز بیاییــد.

http://safaridigar.com
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Sunway Lagoon پارک آبی -
پــارک آبــی Sunway Lagoon بــه ســه محوطــه اصلــی منطقــه جنگلــی غربــی، پــارک اســرار 
آمیــز، آبشــارهای آفریقایــی تقســیم مــی شــود.در ایــن پــارک، ســاحلی نیــز بــا مــوج هــای 
کــه  طبیعــی وجــود دارد. ایــن پــارک از ســه جزیــره تفریحــی متفــاوت تشــکیل شــده اســت 
کننــده ای را در اختیــار شــما قــرار مــی دهــد. کــه شــما  کــدام شــرایط جــذاب و ســرگرم  هــر 
کــرده و از لحظــات بــه یــاد ماندنــی آن لــذت ببریــد. کل روز را در آنجــا ســپری  مــی توانیــد 

کــردن و انتخــاب ســرگرمی  کــه قــد آنهــا از 90 ســانتی متــر  کمتــر اســت بــرای بــازی  افــرادی 
هــا محدودیــت دارنــد و هزینــه بلیــط آنهــا رایــگان اســت.

کواالالمپــور 45 دقیقــه  بــرای رفتــن بــه پــارک تفریحــی Sunway Lagoon از مرکــز اداری 
بــه آنجــا رفــت. مــی  تــوان  فاصلــه داریــد و از بزرگــراه Damansara-Puchong نیــز مــی 
 Kelana Jaya و در ایســتگاه  KTM Komuter ــا  تــرن توانیــد در ایســتگاه Subang Jaya ب
ــر آن  ــا ایســتگاه Sunway Pyramid بیاییــد و عــالوه ب کســی ت ــا تا پیــاده شــوید و از آنجــا ب
 Sunway بــا اتوبــوس شــماره 51 و یــا متروبــاس شــماره 10 یــا 11 خــود را بــه ایســتگاه

برســانید.  Pyramid

 Bangsar -
ــد یــک منطقــه در  ــال Telawi بگردی ــه دنب ــر اســت ب ــردن ایــن منطقــه بهت ک ــدا  ــرای پی ب
 ،Malam ــزرگ ــازار ب ــار و مغــازه مجهــز اســت. ب ــه رســتوران، باشــگاه، ب ــه ب ک حومــه شــهر 
شــب بازارهــا هــر یکشــنبه بــه منطقــه ای رنگارنــگ تبدیــل مــی شــود. بــرای رســیدن 
ــه  ــی ب کس ــا تا ــه و ب ــه Bangsar رفت ــه منطق ــتگاه Putra LRT ب ــد از ایس ــل بای ــن مح ــه ای ب
گــر شــما  کســی اســت. ا Jl Telawi برســید. آســانترین راه بــرای رفتــن بــه Bangsar بــا تا
کســی بــه Bangsar برویــد بایــد 6 تــا 9 رینگــت بپردازیــد. کواالالمپــور بــا تا بخواهیــد از مرکــز 

Bintang Walk -
یکــی از خیابــان هــای معــروف شــهر Bukit Bintang و دارای  یکــی از بهتریــن مــکان هــا 
کــه مــی توانیــد در ایــن منطقــه بــرای خریــد بــه  بــرای خریــد مــی باشــد. فرامــوش نکنیــد 

راحتــی چانــه بزنیــد. در ایــن منطقــه رســتوران هــای هــای روبــاز وجــود دارد .
بازارهــای خریــد       گالــری،   ،Starhill مــکان هــای خریــد ماننــد مرکــز خریــد  از  بســیاری 
 KL کز خرید Sungai Wanga، Bukit BIntang Imbi Low Yat ،  Galleria Mondo و مرا
گرفتــه انــد. برخــی از رســتوران هــا، fast food هــا، مغــازه هــا خــرده  در ایــن خیابــان قــرار 

فروشــی صنعتــی، بانــک هــا ، قهــوه خانــه هــای در ایــن مــکان قــرار دارد.
گــذرد  کــه از خیابــان Jl Sultan Ismail مــی  بهتریــن قســمت ایــن خیابــان محلــی اســت 
 Low Yatt یــا   و   Star Hill بــه مرکــز خریــد  را  توانیــد خــود  مــی  کســی  تا یــک  بــا  شــما 
 Lot 10 کــه بیــن مرکــز خریــد Bukit Bintang برســانید. یــک ایســتگاه منوریــل موســوم بــه
و Sungai Wang واقــع شــده اســت و ایــن خــط منوریــل از طریــق خــط LRT بــه چندیــن 

ایســتگاه دیگــر متصــل مــی شــود.

کواالالمپور  ج مخابراتی  - بر
کــه تصویــری  ج مخابراتــی بســیار بلنــد اســت  کواالالمپــور بــر یکــی دیگــر از نقــاط دیدنــی 
کواالالمپــور 421 متــر  ج مخابراتــی  کنــد. بــر رویایــی در ذهــن بازدیدکننــده ایجــاد مــی 
کــه بــه نظــر مــی رســد از برجهــای دو قلــوی پترونــاس بلنــد تــر اســت و بــر روی  ارتفــاع دارد 
کــه  تپــه ای ســاخته شــده اســت و 515 متــر از ســطح دریــا ارتفــاع دارد.امــا همــه مــی داننــد 

کواالالمپــور اســت. برجهــای دوقلــوی پترونــاس بلندتریــن ســازه در 
ج بلنــد مخابراتــی در دنیــا اســت. کــه در ســال 1996  کواالالمپــور چهارمیــن بــر ایــن منــاره 
کــه در برابــر فشــار بادهــای  ج طــوری ســاخته شــده اســت  تاســیس شــده اســت. ایــن بــر

کنــد. اقیانــوس اطلــس مقاومــت 
ج شــما بایــد بلیطــی بــه ارزش 8 رینگــت تهیــه نماییــد. بعــد از بــاال  بــرای بازدیــد از ایــن بــر
رفتــن از آسانســور شــما مــی توانیــد منظــره ای تماشــایی را از آن بــاال ببینیــد. شــما از آن 
بــاال مــی توانیــد تمــام ســاختمان هــا شــهر را بــه راحتــی ببینیــد و درطبقــه دوم ایــن منــاره 
کــه غذاهــای  ــا ظرفیــت 250 نفــر قــرار دارد  ــام Berputar Seri Angkasa ب ــه ن رســتورانی ب
ــاالی ابرهــا از ایــن غــذا  کنــد و مــی توانیــد در ب ــی را طبــخ مــی  ــی عال ــی و محل بیــن الملل

هــا بخوریــد.
گــردان لــذت ببریــد. ایــن رســتوران هــر  در ارتفــاع 282 متــری از بــودن در یــک رســتوران 
ــا 11 شــب  ــرای ناهــار و از ســاعت 7 ت ــا 30 : 2 بعــد از ظهــر ب روز از ســاعت 30 : 11 صبــح ت

بــرای شــام بــاز اســت و بــرای هــر وعــده منویــی جــدا وجــود دارد.

- موزه های هنرهای اسالمی
کشــور مالــزی رشــد چشــم گیری داشــته  عالقــه بــه هنــر اســالمی در ســال های اخیــر در 
اســت. در همیــن راســتا در ســال 1998 بزرگ تریــن مــوزه هنرهــای اســالمی جنــوب شــرق 
ــالمی  ــای اس ــوزه هنره ــاختمان م ــد. س ــاح ش ــزی افتت ــت مال ــور پایتخ کواالالمپ ــیا در  آس
کنــار مجموعــه ای از  بــر ســی هزار متــر مربــع اســت و در فضایــی ســبز در  مالــزی بالــغ 
کواالالمپــور واقــع شــده اســت. ایــن مــوزه به طــور متوســط  باغ هــا و پارک هــا در مرکــز شــهر 
کشــورهای مســلمان  میزبــان بیــش از هفــت هــزار آثــار باســتانی و تاریخــی مختلــف از 
ــار؛ از جواهــرات،  ــار باســتانی- تاریخــی شــامل طیــف وســیعی از آث جهــان اســت. ایــن آث
بــه دوره هــای اســالمی  ادوات جنگــی، ظــروف، پارچــه و البســه و ســکه های مربــوط 
ــی  ــخ خط ــان و نس ــلمانان در جه ــروف مس ــاجد مع ــت مس ک ــاری و ما ــار معم ــا آث ــه ت گرفت

قــرآن می باشــد.
ــه  ک ــد  ــی باش ــی م ــه دوره عثمان ــوط ب ــوزه مرب ــن م ــا در ای ــالن ه ــن س ــی تری ــی از دیدن  یک
تمامــی ابــزار مــورد اســتفاده ایــن امپراتــوری عظیــم در آن نگهــداری مــی شــود. در حــدود 
کنــون بــه یــک  200 جلــد  قــرآن و نســخ خطــی دیگــر در ایــن مــوزه نگهــداری مــی شــود و ا

ســالن غذاخــوری نیــز مجهــز شــده اســت.

بازگشت به فهرست مطالب

کنید. کیفیت را تجربه  تور مالزی تخصص ماست. با ما تفاوت در قیمت و 
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Langkawi Island جزیره لنکاوی
کــه تنگــه  لنــکاوی٬ مجمــع الجزایــری متشــکل از حــدود صــد جزیــره اســت و در نقطــه ای 
کــده  کنــد٬ واقــع شــده اســت.  جواهــر  کا بــا آب هــای دریاهــای آندامــان برخــورد مــی  مــاال
کــه رســما بــا نــام لنــکاوی شــناخته مــی شــود، در ســواحل شــمال غربــی مالــزی قــرار دارد. 
بســیاری از جزایــر لنــکاوی از جنــگل هــای انبــوه پوشــیده شــده و غیــر مســکونی هســتند. 
کهــن، ایــن جنــگل هــا بــه دلیــل تودرتــو بــودن٬ مــکان هــای مناســبی بــرای  در روزگاران 
ــکاوی  ــر لن ــدادی از جزای ــروزه، تع ــال ام ــن ح ــا ای ــد. ب ــی رفتن ــمار م ــه ش ــی ب دزدان دریای
کــه باعــث جــذب بازدیدکنندگانــی از سراســر  بــه مــکان هایــی عجیــب تبدیــل شــده انــد 
کــه جزیــره  جهــان شــده اســت. بزرگتریــن ایــن جزایــر٬ جزیــره پوالئــو لنــکاوی اســت 
ــده  ــه ش گرفت ــره  ــن جزی ــز از همی ــر نی ــع الجزای ــام مجم ــت و ن ــه اس گرفت ــب  ــانه ای لق افس
کنــد، جزیــره لنــکاوی مــی توانــد جــای  گــر خریــد بیشــتر شــما را راضــی مــی  اســت. ا

مناســبی بــرای شــما باشــد.
کــه بایــد  کاری  گمــرک اســت و همــه  ایــن جزیــره، منطقــه ای آزاد و معــاف از هزینــه هــای 
ــا از  کــم 48 ســاعت در آنجــا اقامــت داشــته باشــید ت کــه دســت  انجــام دهیــد ایــن اســت 
ــای دریایــی  ــا غذاه ــرادف ب ــه لنــکاوی مت ک ــد  ــد دی ــد. همچنیــن خواهی ــذت ببری ــا ل مزای
کــواه، و نیــز ســنانگ، و ســواحل  اســت. محبــوب تریــن رســتوران هــای جزیــره در شــهرک 
گــران قیمــت غذاهــای بیــن المللــی را  کــوک واقــع شــده انــد. البتــه هتــل هــای  تنــگاه و 
کمبــودی بــرای غذاخــوری هــای عالــی وجــود نــدارد.  کننــد، پــس هیــچ  نیــز ســرو مــی 
گــون ویــزا اســت؛ بــه عنــوان مثــال: شــهروندان برخــی  گونا مالــزی دارای سیســتم هــای 
کشــورهای مشــترک المنافــع و ایــاالت متحــده آمریــکا بــرای بازدیــد عــادی نیــازی بــه  از 

دریافــت ویــزا ندارنــد.
کــه دوره اقامــت شــان بیــن ۱۴ روز تــا ۳   برخــی از شــهروندان خارجــی نیــز در صورتــی 
مــاه باشــد٬ بــرای بازدیــد از مالــزی نیــازی بــه ویــزا ندارنــد. ممکــن اســت بــرای برخــی از 
کــه بعضــی دیگــر بــرای ورود حتمــا بایــد  مســافران هنــگام ورود ویــزا صــادر شــود، در حالــی 
ــت  ــه موافق ــور خارج ــوی وزارت ام ــزی از س ــه مال ــل از ورود ب ــا قب ــند و ی ــنه باش ــزا داش وی
کــرده باشــند. طــول مجــاز اقامــت در ویــزا از زمــان صــدور بــر روی آن ذکر  ویــژه ای دریافــت 
کننــده متغیــر اســت. معمــوال مــدت اقامــت  شــده اســت٬که بســته بــه صالحدیــد صــادر 
از زمــان صــدور٬ از 1 تــا 3 مــاه اســت و افزایــش ایــن زمــان نیــز در شــرایطی ممکــن خواهــد 

بــود

آب و هوای لنکاوی
کــه در  در مجمــوع لنــکاوی دارای دو فصــل مشــخص مــی باشــد. یــک فصــل خشــک 
جریــان بــاد و بــاران هــای موســمی جنــوب غربــی قــرار دارد از مــاه مــی تــا ســپتامبر ادامــه 
ــرقی  ــمال ش ــمی ش ــای موس ــاران ه ــاد و ب ــان ب ــه در جری ک ــی  ــل باران ــک فص ــد. ی ــی یاب م
ــه  ــد ب ــه خوبــی نداری گرمــا میان ــا  ــر ب گ چ ادامــه دارد. ا ــا مــار ــرار دارد و از اواســط نوامبــر ت ق
کنیــد  کــه مکانــی مجهــز بــه سیســتم تهویــه بــرای زندگــی انتخــاب  کنیــم  شــما توصیــه مــی 
گــردش بهتــر هــوا داشــته باشــد. بســیاری از واحدهــای  ــرای  ــادی پنجــره ب ــه تعــداد زی ک
اقامتــی دارای تهویــه مناســب هســتند امــا برخــی از خانــه هــا و آپارتمانهــا  دارای یــک 

تهویــه در اتــاق خــواب مــی باشــند.

سواحل لنکاوی
کــوک، ســینانگ، تنــگا، داتــای و خلیــج بورائــو بخشــهایی از ســواحل بســیار  پنتــای 
مطلــوب لنــکاوی را تشــکیل مــی دهنــد. ایــن ســواحل روزهــای آفتابــی آرامــش بخشــی 
ح  گــردش و پبــاده روی هــای شــبانگاهی فــر کننــد و  را بــرای میهمانــان خــود فراهــم مــی 
گرفتــه  بخشــی را امــکان پذیــر مــی ســازند. در آنجــا امکانــات اقامتــی درجــه یــک از هتــل 
گــون  گونا کلبــه هــای تفریحــی راحــت در دســترس اســت. بــازی هــا و ورزش هــای آبــی  تــا 
در ایــن ســواحل، شــادی آفریــن و هیجــان بخــش اســت. رســتوران هــای هتــل هــا و 
غذاخــوری هــای موجــود در هــوای آزاد نیــز انــواع غذاهــای اشــتها آور خــود را بــا موســیقی 

کننــد. زنــده و حــال و هوایــی شــورآفرین همــراه مــی 

حمل و نقل عمومی لنکاوی
بــرای رفتــن بــه لنــکاوی، مــی توانیــد بــا قایــق از ســرزمین اصلــی و یــا بــا پــرواز مســتقیم بــه 
ــا،  ــه آنجــا برســید. ضمن فــرودگاه بیــن المللــی لنــگکاوی، واقــع در پادانــگ ماتســیرات ب
ایــن محــل یــک مــکان تاریخــی قابــل توجــه نیــز هســت. در قــرن 19، روســتاییان محلــی 
ع شــالیکاری خــود را بســوزانند تــا از پیشــرفت ســیامی جلوگیــری  مجبــور بودنــد مــزار
کننــد. از آن زمــان، منطقــه اطــراف فــرودگاه بــه ’مزرعــه ســوزان برنــج’ معــروف شــده 
کــه در اقامتــگاه  کنیــد  کــه بــه لنــکاوی رســیدید، مــی توانیــد انتخــاب  اســت. همیــن 
کلبــه ییالقــی آرام و بــی ســر و صــدا  هــای 5 ســتاره، مســافرخانه هــای راحــت و یــا در یــک 
کســی هــا و وســایل نقلیــه  گــذار، مــی تواننــد از تا گشــت و  بمانیــد. بازدیدکننــدگان بــرای 
کننــد. کرایــه ای و یــا اینکــه در صــورت وجــود از خدمــات رفــت و آمــد هتــل خــود اســتفاده 

جزیره لنکاوی
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گردشگری لنکاوی جاذبه های تفریحی و 
در لنــکاوی عــالوه بــر دریــا و آفتــاب و قایــق ســواری و امثــال آن چیزهــای دیگــری در 
ــه  ک ــود دارد  ــا وج ــگل ه ــان جن ــی در می ــای طبیع ــذرگاه ه گ ــا  ــت.در اینج ــار شماس انتظ
کــه شــما  شــما را بــه ســوی نقــاط ویــژه تماشــای پرنــدگان حفاظــت شــده مــی برنــد و یــا آن 
کننــد.  کوههــای پوشــیده از درختــان شــاه پســند اســتوایی دعــوت مــی  گردشــی در  را بــه 
بــرای هیجــان و ماجراجویــی بیشــتر در لنــکاوی پــل هــای معلــق را بــر ســر راه خــود مــی 
کابیــن  کــه مخاطــره بیشــتر را خواهاننــد مــی تواننــد از ســوار شــدن بــه تلــه  بینیــد. آنــان 
کننــد. و امــا تماشــای  کوهســتانی، ایــن وســایل نقلیــه معلــق بــی نظیــر اســتفاده  هــای 
چشــم اندازهــای طبیعــی  بــه نوبــه خــود و بــه تعبیــری ســاده بــی نهایــت حیــرت انگیــز 
کــه مایــل بــه انجــام فعالیــت هــای دیگرنــد مــی تواننــد از اســب ســواری  است.کســانی نیــز 

کننــد. کائوچــو عبــور  در داخــل جنگلهــای اســتوایی لــذت ببرنــد و از بــاغ هــای 
گیاهــان و  گلــف و بــازی هــای روســتایی لــذت ببرنــد و از  آنهــا همچنیــن مــی تواننــد از 
تــوان هــوای دلنشــین  اینجــا هــم چنیــن مــی  کننــد. در  حیوانــات تماشــایی دیــدن 
کــرد و یــا بــر ســواحل دریــا اســب تاخــت تقریبــا تمــام جاذبــه هــای  کوهســتان را استنشــاق 
گــر شــما بــه داســتان  اصلــی آن ریشــه در حکایــات و افســانه هــا دارنــد. بــه عنــوان مثــال، ا
کــه در  ک عالقــه مندیــد، کافــی اســت از مــردم محلــی دربــاره خــون آشــامی  هــای وحشــتنا

کنــد٬ بپرســید. جزیــره دایانــگ بانتینــگ زندگــی مــی 
ــد  ــه بازدی کافــی شــجاع هســتید٬ مــی توانیــد ب ــدازه  ــه ان ــه آنجــا ب ــرای رفتــن ب ــر شــما ب گ ا
کن در آنجــا بپردازیــد. یکــی دیگــر از جاهــای محبوب،  غارهــا و تماشــای خفــاش هــای ســا
کــه یــک پری  کنــد٬ چــرا  کــه ادعــا شــده زنــان نــازا را بــارور مــی  گا توجــو اســت  آبشــارهای تــال
کــه ایــن داســتان هــا بــه فرهنــگ محلــی طعمی  کــرده اســت. در حالــی  در آنجــا اســتحمام 
خــاص مــی دهنــد، فهمیــدن چگونگــی جــذب بازدیدکننــده در لنــکاوی، چنــدان ســخت 
کریســتالی،  نیســت. زیبایــی طبیعــی، ماســه هــای ســفید، نســیم مالیــم، آبهــای روشــن 
آبشــارهای آرام و فضایــی آرامــش بخــش، مناســب ســرگرمی هــای بــی ســر و صــدا و آرام 

اســت. گذشــته از ایــن، لنــکاوی محلــی بــرای دوســتداران طبیعــت اســت.
اش،  بارانــی  هــای  جنــگل  و  بهــار  همیشــه  اســتوایی  درختــان  آن،  بســیار  ســواحل 
گــر  پناهگاهــی امــن بــرای حیــات وحــش محلــی و جانــداران دریایــی بــه شــمار مــی رود. ا
کنیــد، مــا شــما را بــه رقــص جزیــره، غواصــی و حتــی قایــق رانــی بــا  در تــور جزیــره شــرکت 
قایــق تفریحــی خواهیــم برد.حتــی مــی توانیــد ایــن طبیعــت را از آســمان ببینیــد. شــما 
کــوه  مــی توانیــد در روســتای شــرقی جزیــره لنــکاوی، بــا اســتفاده از ترامــوای برقــی تــا 
ــاد  ــه ی ــود آن ب ــا وج ــد. ب ــت را بروی ــگکاوی اس ــد لن ــه بلن ــن قل ــه دومی ــینکانگ، ک ــت س م
داشــته باشــید، کــه در طــول فصــل موســم بارندگــی؛ یعنــی از ژوئیــه تــا اواســط ســپتامبر 

ــد. ــه فعالیــت نمــی پردازن ب

کیلیم لنکاوی - پارک سونگای 
کیلیــم لنــکاوی  تجاربــی بــه  گــر مشــتاق ماجــرا جویــی و هیجــان هســتید پــارک ســونگای  ا
کیلیــم دروازه  یــاد ماندنــی و فرامــوش نشــدنی بــرای شــما بــه جــا میگذارد.پــارک طبیعــی 
ــارک مســاحت  بزرگــی دارد و در آن جنــگل  ــه ایــن جهــان بدیــع اســت. ایــن پ طبیعــی ب
گرفتــه انــد. در  کامــال مــورد توجــه و مراقبــت قــرار  کــه  هــای درخــت شــاه پســند اســتوایی 
گرفتــه  کنــار هــم قــرار  کنــار ســواحل ســفید رنــگ منحصــر بــه فــرد و تــاالب هــای زمردیــن در 

گیــرد. گــذار در ایــن پــارک بــا قایــق صــورت مــی  انــد. گشــت و 
کــه در آنجــا واقــع اســت جلــوه  ایــن شــگفتی هــای جغرافیــای طبیعــی بــه معبــد بروبــودور 
گردشــگری لنــکاوی قــرار داده  ای خــاص داده انــد و اینجــا را جــزو بهتریــن مــکان هــای 
کنیــد. شــما  ــاغ هــای معلــق برخــورد مــی  اســت. در آنجــا همچنیــن بــه صخــره فیــل و ب
کالــم ضمــن استنشــاق نســیم  گــذرگاه هایــی در امتــداد رود پــر پیــچ و خــم  بــا عبــور از 
گیاهــان را مشــاهده خواهید  گردشــگاههای دریایــی، انــواع جانــوران و  مالیــم و دل انگیــز 
کــرد. در آنجــا شــما درختــان عظیــم و عقــاب هــای قرمــز رنگ،خرچنــگ هــای درختــی، 

سوســمارهای ســبز درختــی و طوطــی هــا را خواهیــد دیــد.

- بهشت پرندگان
پارکــی پنــج هکتــار در امتــداد جــاالن در لنــکاوی بــه نــام بهشــت پرنــدگان لنــکاوی در 
از 2،500 پرنــدگان  بیــش  گرمســیری  بــاغ  ایــن  انــدازی شــد،در  2002 رســما راه  ســال 
عجیــب و غریــب از 150 گونــه از جملــه قنــاری، جغــد، عقــاب و فالمینگــو موجــود اســت. 
گاه و یــک آبشــار ســاخته دســت انســان  ایــن پــارک همچنیــن داراي یــک اســتراحت 
اســت. ایــن مجموعــه نیــز بــه عنــوان حیــات وحــش شــناخته شــده اســت و یکــی از 
دیدنــی هــای لنــکاوی مــی باشــد. ایــن مجموعــه 10،000 متــر مربعــی دارای بیــش از 
کننــد بــه شــدت شــبیه زیســتگاه طبیعــی هــر یــک از  کــه آزادانــه پــرواز مــی  1،500 پرنــده 

گونــه هــای مختلــف پرنــدگان اســت.

- پارک دریایی پوالئو پایار 
پایــار،  پوالئــو  دهد.جزایــر  مــی  تشــکیل  را  کا  مــاال تنگــه  شــمالی  بخــش  پــارک  ایــن 
کاســا در ایــن پــارک قــرار دارنــد. ایــن مــکان در 19  پوالئولمبــو، پوالئــو ســگانتانگ و پوالئــو 
گیاهــان  مایــل دریایــی جنــوب لنــکاوی قــرار دارد. ایــن پــارک دارای حیــات آبــی متنــوع و 

ــر اســت. ــار از ســایر جزایــر معــروف ت ــو پای دریایــی فــراوان اســت. جزیــره پوالئ
ــه  ــذا دادن ب ــا غ ــد ب ــی توانی ــه م ک ــود دارد  ــی وج ــا جای ــاحل دری ــی از س ــافت اندک در مس
کــواه بــه وســیله قایــق  کنیــد. بازدیدکننــدگان مــی تواننــد از لنگــرگاه  کوســه هــا تفریــح 
هــای چوبــی یــا ســریع الســیر بــه پوالئوپایــار برونــد.آب هــای ایــن مــکان حفاظــت شــده 

ــوب مــی باشــد. ــرای غواصــی ســطحی، غواصــی عمقــی و شــنا بســیار مطل اســت و ب
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Penang Island جزیره پنانگ
پنانــگ یکــی از مشــهورترین تفریحگاههــای اقامتــی مالــزی اســت.این ایالــت شــامل 
جزیــره پنانــگ و باریکــه ای از ســرزمین اصلــی اســت. جزیــره پنانــگ را مرواریــد شــرق مــی 
نامنــد. ایــن ایالــت یکــی از ســحر آمیزتریــن و رمانتیــک تریــن شــهرهای مشــرق زمیــن را در 
کلمــه  بــر دارد. پنانــگ در ســاحل شــمال غربــی شــبه جزیــره مالــزی اســت و نــام خــود را از 
گرفتــه اســت. ایــن  کــه بــه زبــان محلــی نــام درخــت فوفــل مــی باشــد بتــل نــات  پینانــگ 
درختــان بــه وفــور در ایــن جزیــره وجــود دارنــد. پنانــگ بــه عنــوان اولیــن منطقــه تجــاری 
ــی شــده  ــت فعال گرفــت. امــروزه ایــن جــا ایال ــا در خــاور دور در ســال 1786 شــکل  بریتانی

کــه آمیــزه منحصــر بــه فــردی از شــرق و غــرب را نشــان مــی دهــد. اســت 
کــه   ایالــت پنانــگ از جزیــره پنانــگ و باریکــه ای از خشــکی مقابــل آن در ســرزمین مــادر 
گذشــته  ــام ســبرانگ پــرای معــروف اســت، تشــکیل مــی شــود. ســبرانگ پــرای در  ــه ن ب
کــه یکــی از  اســتان ولســلی خوانــده مــی شــد. دو طــرف ایــن ایالــت بــه وســیله پــل پنانــگ 
طوالنــی تریــن پلهــای آســیا بــه شــمار مــی آیــد بــه یکدیگــر وصــل شــده انــد. ایــن پــل 5/13 
ــرزمین  ــا س ــز ب ــافربری نی ــای مس ــتی ه کش ــق  ــگ از طری ــره پنان ــول دارد. جزی ــر ط کیلومت
ج تــاون مرکــز ایالــت را تشــکیل مــی  مــادر در ارتبــاط اســت. در جزیــره پنانــگ شــهر جــور
دهــد. ایــن شــهر تاریــخ و فرهنــگ پــر بــاری دارد لیکــن در عیــن حــال بــا پروســه تحــوالت 

نویــن همــراه شــده اســت.
گذشــته را نشــان مــی دهنــد. در چنیــن  بعضــی از نقــاط پنانــگ جلــوه هــای جذابــی از 
جاهایــی خیابــان هــا تنــگ اســت و ســه چرخــه هــا در حرکتنــد و نیــز معابــد ، تجارتخانــه 
کاال وجــود دارد. بیننــده بــا مشــاهده ایــن هــا خــود را در  کــن ســنتی عرضــه  هــا و اما
کاالهــای قدیمــی و  دوره تاریخــی دور دســتی مــی بینــد. پنانــگ بــاب طبــع خریــداران 
خ اجنــاس قابــل چانــه زنــی اســت. رقابــت وســیعی بــرای عرضــه  نویــن اســت در اینجــا نــر
گزینــش دوربیــن هــا، وســایل الکترونیکــی و برقــی، لبــاس، پارچــه، اجنــاس یــادگاری،  و 

ــا و زیورهــای ســاده وجــود دارد. هدای
ــد. ایــن  ــه خــود مــی بال کــی هــای منطقــه ب ــه بعضــی از بهتریــن خورا ــره در ارائ ایــن جزی
کیوســک هــای ســر  ــی هــای عرضــه شــده  ــا و خوردن ک نایونی ــی هــا شــامل خــورا ک خورا
کســا پنانــگ مــی باشــند. تهیــه  کنــدار ، چارکهــوی تیــو ، وال ک ناســی  راهــی از قبیــل خــورا

کــی هــا در اینجــا بــا ســایر ایــاالت تفــاوت دارد. ایــن خورا

تاریخچه پنانگ
کهن تریــن نشــان از پنانــگ بــه ســده چهــارم بــاز می گــردد. بنابــر منابــع چینــی، ایــن 
جزیــره در همــان ســده نــزد دریانــوردان چینــی ســاخته شــده بــوده اســت و آنــان بــه 
آنجــا ســفر می کردنــد. همچنیــن بخشــهایی از یــک ســنگ نوشــته بــه زبــان سنســکریت 

کشــف شــده اســت. متعلــق بــه ســده چهــارم در نواحــی شــرقی ایــن جزیــره 
ــگ  ــره پنان ــه جزی ــتر ب ــی ادوارد النگس ــه فرمانده ــان در 1592 ب ــتی اروپایی کش ــتین  نخس
کــه هرگــز بــه مبــدأ بــاز نگشــت و در دریــا غــرق شــد. در ســده هفتدهــم  وارد شــد، هــر چنــد 
ــه عنــوان  کــه توجــه اروپاییــان بــه شــرق آســیا افزایــش یافــت، جزیــره پنانــگ ب میــالدی 
کــه تقریبــًا  بنــدر و پایــگاه مــورد توجــه انگلیســی هــا واقــع شــد و آنهــا در 1785 آنجــا را 
کردنــد. هــدف  کــداح اجــاره  کــداح بــود، از ســلطان  غیرمســکون و بخشــی از ســرزمین 
ــر تهدیدهــای دولــت ســیام  کار یافتــن متحــدی قدرتمنــد در براب کــداح از ایــن  ســلطان 
کمپانــی هنــد شــرقی اقامتگاهــی را در ایــن  بــود. در 1786 فراســیس الیــت از مأمــوران 
ج تــاون  ج ســوم پادشــاه انگلســتان جــر کــرد و آن را بــه افتخــار جــر جزیــره پایه ریــزی 

نامیــد. 

اقتصاد پنانگ 
پایــه اقتصــاد پنانــگ از آغــاز بــر بازرگانــی بــود و بــه تجــارت ادویــه ســوماترا بســتگی داشــت. 
افــزون بــر آن بازرگانــان بســیاری هــم بــرای خریــد انــواع ماهیــان و پرنــدگان بــه آنجــا ســفر 
کا و جنــوب تایلنــد را شــامل می شــد،  می کردنــد و بخــش اعظــم تجــارت بــا تنگــه مــال
امــا در 1970 بــا بازگشــایی نخســتین منطقــۀ آزاد صنعتــی مالــزی در پنانــگ و در پــی آن 
کــز  کارخانه هایــی بــا فــن آوری پیشــرفته در آن، امــروزه ایــن اســتان بــه یکــی از مرا احــداث 
صنعتــی مالــزی بــدل شــده اســت. صنایــع الکترونیکــی، لــوازم خانگــی و لــوازم یدکــی 
خــودرو، از عمــده تریــن صنایــع اســتان پنانــگ اســت. صنعــت جهانگــردی هــم از دیگــر 
بخــش هــای مهــم اقتصــادی پنانــگ بــه شــمار مــی رود. جاذبه هــای طبیعــی و تاریخــی 
کــرده اســت، همچنیــن احــداث  کــه آن را بــه مرواریــد مشــرق زمیــن ملقــب  جزیــره پنانــگ 
کانــون  کرانه هــای شــمالی جزیــره، ایــن اســتان را بــه اصلی تریــن  هتلهایــی مجلــل در 

صنعــت جهانگــردی مالــزی بــدل ســاخته اســت.

جزیره پنانگ
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بازگشت به فهرست مطالب

گردشگری پنانگ  جاذبه های تفریحی و 
- پل پنانگ

بــه طــور رســمی در ۱۴ ســپتامبر ۱۹۸۵ افتتــاح شــد. طــول ایــن پــل ۱۳.۵   ایــن پــل 
کــه در فهرســت طوالنــی تریــن پــل هــای جهــان قــرار دارد و طوالنــی تریــن  کیلومتــر اســت 
کشــور مالــزی بــه شــمار مــی رود. طــراح ایــن پــل  کــه بســیار شــناخته شــده اســت  پــل در 
در رشــته مهندســی ژئوتکنیــک، کــه ســابقه معاونــت دانشــگاه ماالیــا را نیــز داشــته اســت.

کشــتی انجــام مــی شــد و در حــال حاضــر پیشــنهاد پــل  از ســال ۱۹۸۵ رفــت آمــد بوســیله 
دوم پنانــگ داده شــده اســت. پــل دوم پنانــگ توســط دولــت فــدرال مالــزی تاییــد شــد و 
ســاخت آن در ســال ۲۰۰۸ آغــاز شــد و اتمــام ســاخت پــل در ســال ۲۰۱۳ اســت . در حــال 
کــه از موتورســیکلت هــا ۱.۴۰ رینگیــت و وســایل  حاضــر پــل پنانــگ شــامل ۶ خــط اســت 
کننــد. نقلیــه ۵ محــور و بیشــتر تــا ۷۵ رینگیــت عوارضــی بــرای عبــور از پــل پرداخــت مــی 

- موزه اسباب بازی
کــودکان باشــد امــا وقتــی صحبــت از بزرگتریــن مــوزه  اســباب بــازی شــاید بهتریــن دوســت 
کــودکان نمــی شــود. مــوزه اســباب بــازی  اســباب بــازی جهــان باشــد دیگــر محــدود بــه 
پنانــگ بــه عنــوان بزرگتریــن مــوزه اســباب بــازی در سرتاســر جهــان بــا بیــش از ۱۰۰۰۰۰ برنــد 
گردشــگری  معــروف بیــن المللــی از اســباب بــازی بــه عنــوان یکــی از مــکان هــای محبــوب 
کشــور مالــزی بــه شــمار مــی رود. ایــن مــوزه دارای ســالن هــای  در منطقــه در پنانــگ در 
کارتــون، ســالن زیبایی،  متعــددی اســت از جملــه ســالن وحشــت، ســالن فانتــزی، ســالن 
کتــاب ، اتــاق هیوالهــا ، تــاالر مشــاهیر و ... تنــوع شــخصیت هــای ایــن  ســالن قهرمانــان 
کارتونــی،  کــه در حقیقــت تمــام شــخصیت هــای معــروف  ــاال اســت  مــوزه فــوق العــاده ب

فانتــزی، وحشــت، و... را در دل خــود جــای داده اســت.

گیاهان دارویی - باغهای 
ــی  ــان داروی گیاه ــای  ــهر ، باغه ــری ش ــگ و در 8 کیلومت ــه پنان ــی تپ ــع مایل ــافت رب در مس
کــه قدمتــی در حــدود یــک قــرن دارنــد منطقه ای مســاحت  دیــده مــی شــود. ایــن بــاغ هــا 
گیاهــان اســتوایی ســر ســبز و پــر  30 هکتــار ایجــاد شــده انــد در اینجــا مناظــر دل ربایــی از 
ــر ایــن صــدای  گیاهــان اصیــل پنانــگ را مــی تــوان دیــد. عــالوه ب بــرگ و نمونــه هایــی از 
کننــدگان  کنــار هیاهــوی میمــون هــا، دیــدار  کــه از ارتفاعــات فــرو مــی ریزنــد در  آبشــارها 

کنــد. را مجــذوب مــی 

گردش بوکیت جامبول گردش و  گلف و  - باشگاه 
ایــن باشــگاه یکــی از باشــگاه هــای درجــه یــک به محســوب می شــود، مســاحتی 130 هزار 
هکتــاری دارد و دارای 18 حفــره اســت. در ایــن باشــگاه یــک اســتخر بــا ابعــاد اســتاندارد 
المپیــک دیــده مــی شــود. 6 زمیــن بــازی تنیــس، یــک ســالن ورزش هــای ژیمناســتیک، 
دو ســالن اســکواش، اتــاق هایــی بــرای بــازی اســنوکر و تســهیالت و امکانــات دیگــری 
ماننــد ســالن مهمانپذیــری، کتابخانــه، اتــاق ویدئــو، ســالن اجتماعــات، محــل بــازی 

کــودکان و بوفــه ای بــرای غذاهــای فــوری اســت.

- تپه پنانگ
کــه ارتفــاع آن از ســطح دریــا 830 متــر اســت بــه تپــه پرچــم بوکیــت بنــدر مشــهور  ایــن تپــه 
گــذارد. مکانــی اســت  گســترده جزیــره را در اختیارمــان مــی  اســت. قلــه آن چشــم انــداز 
کنــد. شــبها از آنجــا مــی تــوان چــراغ هــای درخشــان  کننــدگان را مفتــون مــی  کــه دیــدار 
ح بخــش بــاالی قلــه لــذت بــرد.  ج تــاون را دیــد نیــز مــی تــوان از هــوای خنــک و فــر جــور
در اینجــا یکــی از اولیــن شــبکه هــای راه آهــن هوایــی آســیا توســط یــک شــرکت سویســی 
کنــون از قلــه تــا دامنــه  گــن هــای ایــن قطــار برقــی از ســال 1923 تــا  ســاخته شــده اســت. وا

ایــن تپــه در رفــت و آمــد بــوده و هســتند.
گــن هــا  کنــد و بــا یــک جابجایــی وا ایــن قطــار شــیب تنــد و ارتفــاع بــاالی تپــه را طــی مــی 
کنــد. در طــی مســیر مناظــر جالبــی  در نیمــه راه، مســیر 30 دقیقــه ای خــود را طــی مــی 
کار  ــده مــی شــوند. ایــن قطــار  گیاهــان شــیپوری در دو طــرف راه دی ــازل ییالقــی و  از من
کنــد و هــر نیــم ســاعت یــک بــار از همیــن  خــود را نقطــه آیرهیتــام در ســاعت 5/6 آغــاز مــی 
کــه دو هتلــدار معــروف منطقــه انــد،  کنــد. در اینجــا بــرادران ســرکیس  نقطــه حرکــت مــی 
هتــل خــود را در ســال 1890 بــر فــراز قلــه تپــه ســاختند. ایــن هتــل در حــال حاضــر مکانــی 
کوچــک خــوش منظــر دارای باغــی  بــرای اســتفاده بخــش عمومــی اســت. ایــن هتــل 

زیبــا، قفــس بزرگــی بــرای پرنــدگان و رســتورانی خــوب اســت.

- معبد خوکونگسی
کــه بزرگتریــن مجتمــع عبادتــی ایــن جزیــره را  خوکونگســی معبــد مســتحکمی اســت 
کردنــد و  تشــکیل مــی دهــد. خانــواده خوکونگســی از جنــوب چیــن  بــه پنانــگ مهاجــرت 
ایــن قصــر بــزرگ را بــرای ســکونت خــود ســاختند. کار بنــای ســاختمان از ســال 1853 آغــاز 
گرفــت. ایــن ســاختمان از جهــت معمــاری و هنــری  ارزش  ــان  شــد و در ســال 1898 پای
ــقف  ــابه س ــه مش ک ــد  ــوزانده ش ــل س ــن دلی ــه ای ــقف آن ب ــی س ــت ، ول ــته اس ــراوان داش ف
کــه بــا نقــش و نگارهــای  قصــر امپراطــور چیــن بــود. در ایــن ســاختمان رواق بزرگــی هســت 
کــه از بهتریــن چــوب هــا تهیــه  پیچیــده ای زینــت یافتــه اســت. تیرهــای افقــی عمــارت 
شــده انــد و اثــر ماهــر تریــن اســتادان چینــی مــی باشــند، نیــز بــه شــکلی بــا شــکوه، نقــش 

و نــگار یافتــه انــد.

- شهرک چینی
ج تــاون واقــع اســت  ایــن بخــش قدیمــی از پنانــگ در مرکــز پــر از جنــب و جــوش شــهر جــور
و بــه ویــژه در ایــام جشــنواره هــا فعالیــت تجــاری زیــادی دارد. بعضــی از مغــازه هــای اینجــا 
بــه تجــارت ســنتی مــی پردازنــد. شــهرک چینــی دارای تعــدادی معابــد چینــی و هنــدی 
ــه  ــه ب ــه چرخ ــا س ــا ب ــاده ی ــه پی ک ــگرانی  گردش ــرای  ــهرک ب ــن ش ــت. ای ــجد اس ــد مس و چن
گبــی ســه  ــه آنهــا؛ را ــه خــود را دارد، از جمل آنجــا مــی آینــد ، ســرگرمی هــای مخصــوص ب
چرخــه ای، مراســم ویــژه معابــد، بازارهــای ســبزی فروشــی صبــح و بازارهــای شــبانه 
کــه مغــازه هــای دارای  کمبــل مناطــق خریــدی هســتند  اســت. جــاالن پنانــگ و جــاالن 
ــا مــی توانیــد مغــزه هــای قدیمــی چینــی را  ــان لیبوچولی ــد. در خیاب ــه مطبــوع دارن تهوی
کنیــد و در لیبــو فارکــوار نیــز مغــازه هــای هدایــا و صنایــع دســتی در دســترس اســت. پیــدا 

کورن والس - قلعه 
کــه فرانســیس الیــت در  ایــن قلعــه تاریخــی در همــان نقطــه ای ســاخته شــده اســت 
ســال 1786 در آن پیــاده شــد و در ابتــدا یــک مانــع چوبــی جهــت دفــاع ایجــاد نمــود. 
لیکــن بعدهــا در ســال 1804 یــک بنــای ســیمانی توســط زندانیــان جایگزیــن حصــار 
قبلــی شــد. در حــال حاضــر محوطــه ایــن قلعــه دارای آمفــی تئاتــر ، نمایشــگاه تاریخــی، 
کــه عالقــه منــدان  کافــه تریــا، مرکــز صنایــع دســتی و فروشــگاه هــای یــادگاری مــی باشــد 
کــه از ســوی هلنــدی  کنــد. در اینجــا یــک تــوپ هلنــدی مشــهور قــرار دارد  را ســرگرم مــی 
هــا بــه پادشــاه جوهــور هدیــه داده شــده اســت. ایــن تــوپ زمانــی توســط پرتغالــی هــا بــه 
گردانــده شــد. مجســمه ســیر فرانســیس الیــت زینــت  غــارت رفــت و بعدهــا بــه پنانــگ بــاز 
بخــش دروازه ورودی ایــن قلعــه قدیمــی اســت. در ایــن مــکان راهنمایــان جهانگــردی 
کــرده انــد تــا جلــوه ای از زندگــی آن زمــان را نشــان  لباســهای قدیمــی امپراطــوری بــه تــن 
ــود دارد. گاه وج ــه  ــط خیم ــربازان در وس ــی س ــادر قدیم ــک چ ــه، ی ــد. در درون قلع دهن
کــه تصویــری از جنــگل هــای ایــام اســتعمار  گاه نمایــش هایــی ارائــه مــی شــود  کمــا اینکــه 

را نشــان مــی دهــد.

گالری هنری پنانگ - موزه و 
کــه بــه دوران مهمــی  گــذرد  ایــن مــکان آثارهنــری تاریخــی ای را در معــرض دیــد مــی 
شــده  عرضــه  تاریخــی  قلعــه  صدهــا  اینجــا  در  دارد.  تعلــق  پنانــگ  توســعه  مراحــل  از 
اســت. اشــیای ســفالینه و چینــی آالت، نقشــه هــا و نمودارهــا و نیــز یــادگاری هایــی از 
ــار اســت. در ایــن مــوزه  ــزی تکنــو عبدالرحمــن، از جملــه ایــن آث اولیــن نخســت وزیــر مال
کــه بــه  همچنیــن نســخه هــای خطــی و تابلــوی نقاشــی ممتــازی نصــب شــده اســت 

گــردد. کشــف و توســعه آن بــاز مــی  ســالهای نخســت تاریــخ پنانــگ و زمــان 
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بازگشت به فهرست مطالب

سواالت متداول در خصوص مالزی )اطالعات اقامت(

برای اقامت در مالزی چند نوع ویزا وجود دارد؟
کاری  ب: ویزای تحصیلی  ج: ویزای بازنشستگی یا مالزی خانه دوم برای خارجی ها در مالزی سه نوع ویزا وجود دارد   الف : ویزای 

کاری یا تجاری چه نوع ویزایی است و برای داشتن آن چه شرایطی الزم است؟  ویزای 
کــرده باشــند  کــه در مالــزی شــرکت تجــاری ثبــت  گیــرد. الــف : کســانی  کننــد در دو حالــت ویــزا تعلــق مــی  کار و یــا تجــارت مــی  کــه در مالــزی  کســانی  کــه از نــام آن پیداســت، بــه  گونــه  همــان 

کار شــوند. کــه بصــورت رســمی در شــغلی مشــخص شــده از طــرف دولــت مالــزی مشــغول  و ســرمایه ثبــت شــده آن هــا از حــد نصــاب تعییــن شــده دولــت مالــزی بیشــتر باشــد. ب: کســانی 

که غیر قانونی شناخته شده باشد؟  آیا در مالزی ویزایی هست 
کــه معمــوال افــراد را بعنــوان  کننــد و ایــن بدانگونــه اســت  کــه بعضــی افــراد ســود جــو و یــا بــی اطــالع از قوانیــن مالــزی مبــادرت بــه اخــذ ویــزای جعلــی بــا غیــر قانونــی مــی  بلــه الزم بــه توضیــح اســت 
کننــد. در ایــن شــرایط موقــع حسابرســی پایــان ســال مالــی یــا پرداخــت مالیــات و یــا هــر زمــان پلیــس ویــزای  کارخانــه اقــدام بــه اخــذ ویــزا مــی  کارخانــه معرفــی و بــا جعــل اســناد  کارمنــد  مدیــر یــا 

کشــور مالــزی اخــراج یــا دی پــورت مــی شــود. کنــد براحتــی متوجــه غیــر قانونــی بــودن ویــزا شــده. در ایــن صــورت فــرد بازداشــت مــی شــود و پــس از تشــکیل دادگاه متعــدد از  کنتــرل  فــرد را 

 ویزای تحصیلی در شرایطی صادر می شود؟
کالــج مشــغول درس خوانــدن اســت داده مــی شــود و الزم بــه ذکــر اســت  کــه در دانشــگاه و یــا  گیــرد. تــا زمانــی  کالــج هســتند تعلــق مــی  کــه پذیــرش دانشــگاه یــا  ایــن نــوع ویــزا بــرای دانشــجویانی 
کالــج مراجعــه نکنــد و تحصیالتــش را انجــام ندهــد، ســال بعــد ویــزای آن تمدیــد  گرفتــن ویــزا بــه دانشــگاه و  گــر دانشــجو بعــد از  گــردد و ا کــه ایــن ویــزا هــر ســال بــرای دانشــجوها تمدیــد مــی 

نمــی شــود.

ویزای بازنشتگی یا مالزی خانه دوم چه نوع ویزایی است؟
کار ندارنــد و هرنــوع فعالیــت تجــاری غیــر قانونــی اســت. ایــن ویــزا بــه ایــن  کننــد، حــق تجــارت یــا  کــه از ایــن نــوع ویــزا اســتفاده مــی  کســانی  کــه  قبــل از هــر چیــزی بایــد بــه اطالعاتــان برســانم 
کننــد دارای ســرمایه ای معــادل یکصــد و پنجــاه میلیــون تومــان در ایــران و  افــراد بــاالی 50 ســال دارای  کــه افــراد زیــر 50 ســال بــرای ارائــه درخواســت خــود مــی بایســت ثابــت  صــورت اســت 
کثــر  ســرمایه ای معــادل یکصــد میلیــون تومــان در ایــران مــی باشــند. ایــن ســرمایه مــی توانــد بــه صــورت ســپرده ثابــت در بانــک باشــد و یــا دارایــی غیــر منقــول نظیــر ملــک در ایــران باشــد. ا
کارشناســان رســمی دادگســتری ارزیابــی  کــه توســط  کننــد. ایــن دســته از متقاضیــان میبایســت قیمــت رســمی ملــک خــود را  ک خــود را بــه عنــوان دارایــی ارائــه مــی  متقاضیــان ایرانــی امــال
کــه متقاضیــان میبایســت نشــان دهنــد میــزان در آمــد ماهانــه معــادل حــدود ســه میلیــون تومــان مــی باشــد. ایــن در آمــد بــه حساســیت میــزان  شــده، ترجمــه رســمی نماینــد. مــورد دیگــری 
ک نیــز قابــل ارائــه مــی باشــد چنانچــه بــا اقامــت شــما موافقــت شــد  گواهــی حقوقــی از شــرکت خصوصــی یــا دولتــی و اجــاره بهــای امــال ســرمایه نیســت و بیشــتر جنبــه تشــریفاتی دارد، لــذا بــا 

کردیــد از پرداخــت هرگونــه مالیــات معــاف هســتید. گــر درآمــد یــا ســرمایه خــود را بــه مالــزی منتقــل  الزامــی بــرای انتقــال درآمــد خــود بــه مالــزی وجــود نــدارد و ا
پــس از آنکــه بــا اقامــت شــما موافقــت شــد افــراد زیــر 50 ســال میبایســت یــك حســاب ســپرده ثابــت بــه مبلــغ 300.000  دالر مالزیــای و افــراد بــاالی 50 ســال مبلــغ 150.000 دالر مالزیــای بــه نــام 
کــه در ارتبــاط بــا خریــد مســکن، هزینــه تحصیلــی فرزنــدان  ج مشــخص  گذشــت مــدت یــك ســال مــی تواننــد تــا ســقف 80% میــزان مبلــغ فــوق را بــرای مخــار خودتــان افتتــاح نماینــد. پــس از 
کــه در مالــزی تحــت عنــوان ایــن برنامــه اقامــت دارنــد در حســاب ثابــت نگهدارنــد. کنیــد. و بایــد مبلــغ حداقــل20% را از ســال دوم تــا زمانــی  در مالــزی و مســائل درمانــی مــی باشــد برداشــت 

کــه متقاضیــان حســاب ثابــت خــود را بــا رینگیــت مالــزی افتتــاح نماینــد. همچنیــن نیــاز اســت 

بازگشت به فهرست مطالب

در خصوص سفر به مالزی نیاز به مشاوره دارید؟
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