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

گشــت.  خواهیــد 



بازگشت به فهرست مطالب

نگاهی به سنگاپور
آن  پایتخـــت  و  اســـت  آســـیا  شـــرقی  جنـــوب  در  کشور-شـــهری  َســـنگاپور  جمهـــوری 
کوچکتریـــن  ســـنگاپور اســـت. ســـنگاپور در جنـــوب شـــبه جزیـــره ماالیـــا واقـــع شـــده و 

کشـــور جنـــوب شـــرقی آســـیا اســـت.
نـــام انگلیســـی ســـنگاپور از ماالیـــی Singapura )سنســـکریت "شـــهر شـــیر"(، بـــه ایـــن 
ـــال  ـــانگ نی ـــط س ـــار توس ـــن ب ـــام اولی ـــن ن ـــه. ای ـــهرت یافت ـــیر ش ـــهر ش ـــه ش ـــنگاپور ب ـــب س ترتی
کـــه درحـــال شـــکار در منطقـــه  گذاشـــته شـــد. وی  اوتامـــا بنیانگـــذار ســـنگاپور بـــر ایـــن شـــهر 
گرفتـــه و در  بـــا جانـــوری مشـــابه شـــیر مواجـــه شـــده بـــود، ایـــن اتفـــاق را بـــه فـــال نیـــک 
کـــرد. هرچنـــد طبـــق مطالعـــات انجـــام شـــده،  آن منطقـــه شـــهری بـــه نـــام ســـنگاپور بنـــا 
ـــور مشـــاهده شـــده توســـط وی،  ـــی نکـــرده و جان ـــز شـــیری در ســـنگاپور زندگ احتمـــااًل هرگ

ببـــر بـــوده اســـت.
ســـنگاپور در شـــمال خـــط اســـتوا قـــرار دارد. کشـــوری ثروتمنـــد و مـــدرن اســـت. مالـــزی 
کشـــورهای اروپایـــی در  و اندونـــزی تنهـــا همســـایه های ســـنگاپورند. پیـــش از حضـــور 
کـــه امـــروزه بـــه عنـــوان ســـنگاپور شـــناخته می شـــود فقـــط منطقـــه  منطقـــه، منطقـــه ای 
ــا  ــنگاپور از ســـال ۱۸۲۴ تـ ــنگاپور بـــود. سـ ماهیگیـــری ماالیـــی در ریزشـــگاه رودخانـــه سـ
ـــی دوم یکـــی از مســـتعمرات  ـــر از ســـه ســـال در زمـــان جنـــگ جهان ـــه غی ۱۹۶۳ میـــالدی، ب
ـــن  ـــط ژاپ ـــود، توس ـــا ب ـــتعمره بریتانی ـــوز مس ـــه هن ک ـــنگاپور  ـــال ۱۹۴۲ س ـــود. در س ـــا ب بریتانی
کـــه ایـــن واقعـــه  اشـــغال می شـــود و نیروهـــای بریتانیایـــی مجبـــور بـــه تـــرک آن شـــدند 
توســـط وینســـتون چرچیـــل »بزرگتریـــن هزیمـــت تاریـــخ بریتانیـــا« نامیـــده شـــد. پـــس از 
پایـــان جنـــگ، در ســـال ۱۹۴۵ میـــالدی ســـنگاپور مجـــددًا توســـط نیروهـــای بریتانیایـــی 
گرفتـــه شـــد. هجـــده ســـال بعـــد در ســـال ۱۹۶۳ ســـنگاپور بـــه عنـــوان عضـــوی از  بازپـــس 
کشـــور در نهایـــت دو  فدراســـیون مالـــزی اســـتقالل خـــود را از بریتانیـــا بدســـت آورد. ایـــن 
ــنگاپور  ــوری سـ ــن ترتیـــب جمهـ ــه ایـ ــد و بـ ــدا شـ ــزی جـ ــال ۱۹۶۵ از مالـ ــد در سـ ــال بعـ سـ

گرفـــت. شـــکل 
کـــه از تعـــدادی جزیـــره تشـــکیل شـــده، در جنـــوب شـــرقی آســـیا واقـــع شـــده  کشـــور  ایـــن 
کاال در جهـــان اســـت. ســـنگاپور و یکـــی از  کـــز بـــزرگ تجـــاری داد و ســـتد  و یکـــی از مرا
کنونـــی در جهـــان اســـت. از زمـــان اســـتقالل در ســـال ۱۹۶۵،  ۳ کشور-شـــهر مســـتقل 
کشـــورهای جهـــان تبدیـــل شـــده و امـــروز یکـــی از پرترددتریـــن  بـــه یکـــی از پررونق تریـــن 
کشـــوری فقیـــر اســـت، امـــا  بندرهـــای دنیاســـت. ســـنگاپور از لحـــاظ ذخایـــر معدنـــی 
کـــه متکـــی بـــر بخـــش خدمـــات و صنعـــت اســـت، رشـــد و شـــکوفایی فراوانـــی- اقتصـــاد آن 

کرده اســـت. بـــه  کشـــور را بـــه یکـــی از ثروتمندتریـــن مناطـــق دنیـــا تبدیـــل  داشـــته و ایـــن 
ـــزرگ قمـــار  ـــازار ب ـــزرگ دنیـــا، دومیـــن ب ـــز اقتصـــادی ب کنـــون چهارمیـــن مرک کـــه هم ا نحـــوی 

کازینـــو و ســـومین مرکـــز بـــزرگ پاالیـــش نفـــت در دنیـــا بـــه شـــمار می آیـــد. و 

زبان
در ســـنگاپور چهـــار زبـــان انگلیســـی، ماالیـــی، چینـــی و تامیـــل بـــه عنـــوان زبان هـــای 
ـــه بیســـت  ـــا نزدیـــک ب کشـــور ب کنان ایـــن  رســـمی شـــناخته می شـــوند. امـــا درمجمـــوع ســـا
گســـترده زبانـــی و  کـــه ایـــن امـــر نشـــان دهنده تنـــوع  زبـــان مختلـــف تکلـــم می کننـــد 
فرهنگـــی در ســـنگاپور می باشـــد. بســـیاری از تابلوهـــا و عالئـــم در ســـنگاپور بـــه چهـــار زبـــان 
ـــه  ک ـــت  ـــی اس ـــه ترتیب ـــی ب ـــمی آموزش ـــت رس ـــنگاپور سیاس ـــده اند. در س ـــته ش ـــمی نوش رس

دانش آمـــوزان بـــه طـــور همزمـــان زبـــان انگلیســـی و زبـــان مـــادری خـــود را می آموزنـــد.

مذهب
ـــر طبـــق آمـــار ســـال ۲۰۱۰ میـــالدی در مـــورد  کشـــور چنـــد مذهبـــی اســـت. ب ســـنگاپور یـــک 
کارگـــران  گردشـــگران و  افـــراد بـــاالی ۱۵ ســـال، ٪۴۴٫۲ افـــراد مقیـــم ســـنگاپور )بـــه غیـــر از 
کشـــور  ـــو هســـتند. همچنیـــن ٪۱۸٫۳ جمعیـــت ایـــن  مهاجـــر( پیـــرو مذاهـــب بودایـــی و تائ
مســـیحی، ٪۱۴٫۷ مســـلمان، ٪۵٫۱ هنـــدو و ٪۰٫۷ نیـــز پیـــرو ادیـــان دیگـــر هســـتند. ٪۱۷ از 

ـــز پیـــرو هیـــچ مذهبـــی نیســـتند. جمعیـــت ســـنگاپور نی
از ســـال ۱۹۷۲ میـــالدی فعالیـــت شـــاهدان یهـــوه )شـــاهدان َیُهـــَوه یکـــی از شـــاخه های 
مســـیحیت می باشـــد. کـــه در قـــرن هجدهـــم میـــالدی بوجـــود آمـــد( در ســـنگاپور ممنـــوع 
اعـــالم شـــد. دلیـــل ایـــن ممنوعیـــت خـــودداری از انجـــام خدمـــت اجبـــاری نظـــام وظیفـــه، 
کشـــور  خـــودداری از ادای احتـــرام بـــه پرچـــم و خـــودداری از ادای ســـوگند وفـــاداری بـــه 
اعـــالم شـــده اســـت. در اختیـــار داشـــتن متـــون مذهبـــی و نشـــریات مربـــوط بـــه ایـــن فرقـــه 
می توانـــد بـــه مجـــازات تـــا ۱۲مـــاه حبـــس و ۲۰۰۰ دالر ســـنگاپور جریمـــه نقـــدی منجـــر 

ـــود. ش
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توریسم
می دهــد.  تشــکیل  را  ســنگاپور  درآمــد  عمــده  منابــع  از  یکــی  توریســم،  صنعــت 
جاذبه هــای طبیعــی فــراوان، تنــوع قومــی، اســتفاده از زبــان انگلیســی بــه عنــوان یکــی از 
کارآمــد، از جملــه دالیــل محبوبیــت  گســترده و  زبان هــای اصلــی و شــبکه حمــل و نقــل 
کــز مــورد عالقــه جهانگــردان می تــوان  کشــور دربیــن جهانگــردان اســت. از جملــه مرا ایــن 
کــز خریــد بــزرگ، بــاغ وحــش ســنگاپور، بــاغ پرنــدگان  از محلــه اورچــارد رود شــامل مرا
کــه جاذبه هــا  گردشــگری ســنتوزا نــام بــرد. ایــن جزیــره شــامل اســت  جورونــگ و جزیــره 
کــه از جملــه شــامل نمایــش  کــودکان و بزرگســاالن اســت  و فعالیت هــای بســیاری بــرای 
آتــش بــازی شــبانه، پــارک دلفین هــا، پــارک پروانه هــا و ســینمای چهاربعــدی می شــود.
کشــتی  کــه بــه شــکل یــک  از نقــاط دیدنــی ســنگاپور هتلــی بــه نــام مارینــا بــی ســندز اســت 
کــه انتهــای آن ایــن ذهنیــت  بــر روی ۳ ســاختمان بلنــد شــاخته شــده و اســتخری دارد 
ــارک تفریحــی  گران در حــال افتــادن از ســاختمان هســتند. پ کــه شــنا را تداعــی می کنــد 
کــه نمایش هــا و وســایل بــازی آن برپایــه محصــوالت ایــن اســتودیو  یونیورســال اســتودیو 

گردشــگری ســنگاپور اســت. طراحــی شــده، یکــی دیگــر از جاذبه هــای 
ســیگار  همچنیــن  اســت.  ممنــوع  ســنگاپور  در  آدامــس  مصــرف  و  فــروش  واردات، 
کشــیدن در بســیاری قســمت های ســنگاپور ممنــوع اســت و دائمــًا تعــداد مکان هــای 

می باشــد. افزایــش  درحــال  ممنوعیــت  ایــن  شــامل 

 آب و هوا
گــرم و مرطــوب و نزدیکــی بــا اســتوا، آب و  گرفتــن در منطقــه  ســنگاپور بــه دلیــل قــرار 
گــرم و زمینــی حاصلخیــز دارد. درجــه حــرارت هــوا بیــن 22 تا 35 درجه ســانتی گراد  هوایــی 
ــرا می گیــرد و هــر چــه  ــرا صبح هــا شــبنم صبحگاهــی همــه جــا را ف کث در نوســان اســت. ا
کمتــر می شــود. در اردیبهشــت  بــه ســمت ظهــر پیــش مــی رود، درصــد رطوبــت هــوا 
ــا ســرعت 150  گذشــته بادهایــی ب مــاه معمــوال بادهــای شــدید مــی وزد. در ســال هــای 
گــزارش شــده بــود. گرم تریــن ماه هــای ســال، خــرداد و تیــر اســت و در  کیلومتــر در ســاعت 

ــر اســت. ــان، هــوا مرطوب ت مهــر و آب
بارانی تریــن  دی  تــا  آذر  اســت.  ســال  طــول  تمــام  در  بــزرگ  ســونای  یــک  ســنگاپور 
ماه هــای ســال هســتند، امــا ماه هــای دیگــر نیــز چنــدان خشــک نیســتند و میانگیــن 
کمتــر پیــش می آیــد  بــارش ســاالنه در ســنگاپور بــه بیــش از ۲۲۴ ســانتی متر می رســد، امــا 
ــد  ــاهد رع ــا ش ــد از ظهر ه ــت در بع ــن اس ــد. ممک ــی روی ده ــای طویل المدت ــه بارش ه ک
کــه همیشــه یــك چتــر همــراه خــود داشــته باشــید،  و بــرق نیــز باشــید. عاقالنــه اســت 
ــرای جلوگیــری از خیــس شــدن در مواقــع  ــور خورشــید و هــم ب ــرای محافظــت از ن هــم ب
ح بخــش خیلــی احســاس می شــود.  کمبــود یــك نســیم فر بارانــی. از فروردیــن تــا شــهریور 
ــا مــه غلیــظ ناشــی از دود آتش ســوزی ها  ــی ب همچنیــن ممکــن اســت در ایــن دوره زمان

گرچــه بــه ســرعت ناپدیــد می شــوند. در جنگل هــای ســوماترا مواجــه شــوید، ا
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جغرافيا
ــع در آســیای جنــوب  ــا مســاحت 646 کیلومتــر مرب ــه ب ک کوچکــی اســت  کشــور  ســنگاپور 
گرفتــه اســت و از یــک جزیــره بــزرگ و  شــرقی و انتهــای جنوبــی شــبه جزیــره ماالیاقــرار 
کشــور  کا و جنــوب  کوچــک ترکیــب یافتــه اســت. در دهانــه خــاوری تنگــه مــاال 56 جزیــره 
گرفتــه و بــه وســیله تنگــه باریــک و طوالنــی جوهــور از مالــزی جــدا می شــود.  مالــزی جــای 

کنــد. در جنــوب نیــز تنگــه ســنگاپور آن را از مجمــع الجزایراندونــزی جــدا مــی 
گــذرگاه بــه شــبه جزیــره ی ماالیــا  کــم ارتفــاع اســت و بــه واســطه ی  ســنگاپور جزیــره ای 
ــا  متصــل اســت. رود مهــم آن  ســونگای ســلتار و بلندتریــن نقطــه ی آن بوکیــت تیمــاه ب

177 متــر ارتفــاع اســت.
کــم نظیــر ایــن جزیــره ســبب  موقعیــت مناســب جغرافیایــی و لنگــرگاه هــای عمیــق و 
کمپانــی هنــد شــرقی قــرار  کــه از ســال 1826 بــه عنــوان پایــگاه تجــاری مــورد اســتفاده  شــد 

گــردد. گرفتــه و از ســال 1867 رســما، بــه مــدت 100 ســال مســتعمره انگلســتان 

اقتصاد
کشــورهای طــراز اول تجــارت  کــه تبدیــل بــه یکــی از  گونــه ای خــود را ســاخته  ســنگاپور بــه 
در جهــان شــده اســت و برطبــق رأی و نظــر موافــق همــه، یکــی از بهتریــن پایانه هــای 
بازرگانــی بــه شــمار رفتــه و بــه عنــوان یکــی از رقابتی تریــن اقتصادهــا در جهــان شــناخته 
کار تأمیــن و حمایــت می شــود. مــردم  شــده اســت، و توســط خیــل عظیمــی از نیــروی 
کیفیــت بــاالی شــرایط زندگــی برخوردارنــد. ســنگاپور تقریبــا بــه پــای آمریــکا  ســنگاپور از 

گرفتــه اســت. کانــادا پیشــی  رســیده و از 
ــش  ــه بخ ــه ب ک ــاد آن  ــا اقتص ــت، ام ــر اس ــوری فقی کش ــی  ــر معدن ــاظ ذخای ــنگاپور از لح س
خدمــات، تولیــدات الکترونیکــی و صنایــع دســتی وابســته اســت، رشــد و شــکوفایی 
کــرده  کشــور را بــه یکــی از ثروتمندتریــن مناطــق دنیــا تبدیــل  فراوانــی داشــته و ایــن 

اســت.
کشــور در ســال  کشــور 1/228 میلیــارد دالر اســت و ایــن  تولیــد ناخالــص داخلــی در ایــن 
کار  ۲۰۰۷ رشــد اقتصــادی 7/7 درصــدی داشــت. دو میلیــون و ۷۵۱ هــزار نفــر، نیــروی 
کشــور 1/2درصــد اســت. آمــاری  خ بیــکاری در ایــن  کشــور را تشــکیل می دهنــد. نــر ایــن 
خ تــورم در  کشــور در دســت نیســت. در ســال ۲۰۰۷ نــر از جمعیــت زیــر خــط فقــر ایــن 

ــود. ســنگاپور 1/2 درصــد ب
کشــور شــامل ماشــین آالت و تجهیــزات، کاالهــای مصرفــی،  ــی ایــن  محصــوالت صادرات
کشــورهای مالــزی )1/13 درصــد(،  کــه بــه  مــواد شــیمیایی و ســوخت های معدنــی اســت 
آمریــکا )2/10 درصــد(، هنگ کنــگ )1/10 درصــد(، چیــن )7/9 درصــد(، اندونــزی )2/9 

درصــد(، ژاپــن )5/5 درصــد( و تایلنــد )2/4 درصــد( صــادر می شــوند.
ســوخت های  تجهیــزات،  و  ماشــین آالت  شــامل  کشــور  ایــن  وارداتــی  محصــوالت 
کشــورهای مالــزی )۱۳ درصــد(،  کــه از  معدنــی، مــواد شــیمیایی و مــواد غذایــی اســت 
آمریــکا )7/12 درصــد(، چیــن )4/11 درصــد(، ژاپــن )3/8 درصــد(،  تایــوان )4/6 درصــد(، 

کــره جنوبــی )4/4درصــد( وارد می شــوند. اندونــزی )2/6 درصــد( و 
و  اروپــا  ی  اتحادیــه  ژاپــن،  آمریــکا،  مالــزی،  ســنگاپور  تجــاری  شــرکای  تریــن  مهــم 
مــی  شــامل  را  ســنگاپور  تجــارت  کل  از   64% مجمــوع  در  کــه  می باشــند  هنگ کنــگ 
کــه ســنگاپور بــه عنــوان یکــی از اقتصادهــای بســیار رقابتــی در جهــان  شــوند. از آن جایــی 
شــناخته شــده اســت، بیــش از 000/10 شــرکت تجــاری، از ســنگاپور بــه عنــوان یــك 
کاالهــا و خدمــات خــود در بــازار آســیا و اقیانوســیه اســتفاده  مرکــز توزیــع بــرای فــروش 
از  جهــان(  کشــور   500 )شــامل  خارجــی  شــرکت   5000 از  بیــش  عــالوه،  بــه  می کننــد. 

اســتفاده می کننــد. اقیانوســیه  و  آســیا  پایگاهشــان در  عنــوان  بــه  ســنگاپور 

گذاری و تجارت سرمایه 
فســاد مالــی در ســنگاپور جایــی نــدارد، از همیــن رو در ســال 2007 ســنگاپور درمیــان 
179 کشــور جهــان رتبــه چهــارم را از نظــر نبــود فســاد مالــی بــه خــود اختصــاص داد. 
ــا هــر فــرد دیگــری رشــوه دهــد، مجــرم محســوب  ــه مقامــات خارجــی ی ــر شــهروندی ب گ ا

می شــود.
ســطح درآمــد و میــزان مالیــات، رقابتــی اســت و درکل فشــار مالیاتــی قابــل تحمــل اســت. 
ــواع  میــزان مالیــات قابــل پرداخــت، کــم اســت و باالتریــن حــد آن 20 درصــد اســت. از ان
کشــور می تــوان بــه مالیــات ارزش افــزوده و مســتغالت  مالیات هــای پرداختــی در ایــن 
کل درآمــد حاصــل از مالیــات 13 درصــد تولیــد ناخالــص  کــرد. در چنــد ســال اخیــر  اشــاره 

داخلــی بــوده اســت.
ســنگاپور از ســرمایه گذاران خارجــی اســتقبال می کنــد و شــرایط اقتصــادی هماننــدی را 
بــرای ســرمایه گذاران داخلــی فراهــم مــی آورد. ســرمایه گذاران خارجــی می تواننــد تقریبــا 
کننــد. امــا در ایــن میــان اســتثنا  در همــه بخش هــا بــه طــور صــد در صــد ســرمایه گذاری 
نیــز وجــود دارد. ســرمایه گذاران خارجــی نمی تواننــد صددرصــد مالکیــت بخش هایــی 
ماننــد مخابــرات، صــدا و ســیما، رســانه های خبــری داخلــی، خدمــات مالــی، خدمــات 
ــه  ــدون تعرف ــی ب ــی و دیگــر زمینه هــای حرفــه ای را داشــته باشــند. کاالهــای واردات قانون
ترخیــص می شــوند، بــا وجــود ایــن موانعــی دیگــر هنــوز بــر ســر راه تجــارت آزاد وجــود دارد.
کشــور اســت.  کارآمــد و پشــتیبان مالکیــت خصوصــی در  نظــام قانونــی ســنگاپور بســیار 
کــه هیــچ  کشــور نیــز از مالکیــت خصوصــی پشــتیبانی می کنــد، از ایــن روی  نظــام قضایــی 
گونــه قانونــی مبنــی بــر مصــادره امــوال وجــود نــدارد و تمــام قراردهــا ضمانــت اجرایــی 

دارنــد.
کارگــران بســیار انعطاف پذیــر اســت و تمهیــدات الزم را بــرای  همچنیــن نحــوه اســتخدام 
ج  کــم اســت و مخــار اســتخدام و رشــد تولیــد فراهــم مــی آورد. میــزان حقــوق بیــکاری 
حاصــل از تعدیــل نیــرو نیــز قابــل تحمــل اســت. عــالوه برایــن قوانیــن مربــوط بــه میــزان 

ــت. ــر اس ــیار انعطاف پذی ــز بس کاری نی ــاعت  س
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روش های مختلف مسافرت به سنگاپور
ــد،  ــی باش ــیا م ــرق آس ــوب ش ــی در جن ــای هوای ــز پروازه ک ــن مرا ــی از بزرگتری ــنگاپور یک س

غیــر از شــبه جزیــره مالــزی یــا جزیــره باتــام در اندونــزی، هواپیمــا بهتریــن راه ورود بــه 
ســنگاپور مــی باشــد. علیرغــم خــط هوایــی ســنگاپور و ســیلک ایــر، نماینــده منطقــه ای 
آن، خطــوط هوایــی ارزان قیمتــی نظیــر تایگــر ایرویــز، جــت اســتار آســیا و اســکوت در 

ــد. ــرواز هــای منظمــی دارن ســنگاپور پ
عــالوه بــر خطــوط هوایــی محلــی، تمامــی خطــوط هوایــی آســیا بــه ســنگاپور پــرواز دارنــد. 
ــا قیمتهــای پاییــن و  ــه پروازهایــی ب ک AirAsia یکــی از ایــن خطــوط هوایــی مــی باشــد 
کانــگارو(  ــا )مســیر  ــاال ارائــه مــی دهــد. ســنگاپور در مســیر بیــن اســترالیا و اروپ تخفیــف ب
گرفتــه اســت و خطــوط هوایــی نظیــر Qantas و British Airways از ســنگاپور بــه  قــرار 

کننــد. عنــوان نقطــه توقــف خــود اســتفاده مــی 
فــرودگاه Changi اصلــی تریــن فــرودگاه بیــن المللــی ســنگاپور و یکــی از بهتریــن فــرودگاه 
کیفیت  هــای دنیــا مــی باشــد، کــه بســیار زیبــا طراحــی شــده اســت و خدماتــی بــا باالتریــن 
ارائــه مــی دهــد. فــرودگاه Seletar یکــی دیگــر از فــرودگاه هــای بیــن المللــی ســنگاپور مــی 

کســی مــی باشــد. باشــد. تنهــا راه دسترســی بــه ایــن فــرودگاه تا
کســی هــا قیمــت  سیســتم حمــل و نقــل عمومــی در ســنگاپور بســیار منظــم مــی باشــد و تا
هــای منصفانــه ای ارائــه مــی دهنــد.MRT )حمــل و نقــل ســریع عمومــی( و LRT )حمــل 
و نقــل ریلــی ســبک( سیســتم حمــل و نقــل ریلــی ســنگاپور را تشــکیل مــی دهنــد. آنهــا 
کثــر مناطــق توریســتی را پوشــش مــی دهند. بســیار ارزان و قابــل اطمینــان مــی باشــند و ا

کنــد امــا نســبت بــه MRT آهســته  اتوبــوس نقــاط مختلــف ســنگاپور را بــه هــم وصــل مــی 
تــر و ســخت تــر مــی باشــند.

گردشگری جاذبه های 
ســنگاپور ترکیبــی از فرهنــگ هــای مختلــف، رســتواران هــا، طبیعــی آســیای، معمــاری 
ــر از همــه  ــا تأثیــرات هنــدی ماالیــی اســت، مهت ج هــا و متــروی مــدرن ب ــر بریتانیایــی، ب
کــرده  گردشــگری جهانــی مخلــوط  کشــور ســنت هــای آســیایی را بــا صنعــت  اینکــه ایــن 

اســت.
کــز  کــه شــامل مرا گردشــگری ســنگاپور محلــه اورچــارد رود اســت  از مهتریــن جاذبــه هــای 
خریــد بــزرگ، بــاف چینــی هــا، محلــه چینــی هــا، پــارک مرلیــون، بــاغ وحــش ســنگاپور، 
ــره توریســتی ســنتوزا، دریاچــه دلفیــن  ــدگان جورونــگ، جزی ــاغ پرن گیاهشناســی، ب ــاغ  ب
هــای ســنتوزا، رودخانــه ســنگاپور،   هتــل مارینــا بــی ســندز، پــارک تفریحــی یونیورســال 
ــت  ــارک نای ــنت ژوزف، پ ــای س کالرک، کلیس ــکله  ــنگاپور، اس ــخ س ــوزه تاری ــتدودیو، م اس

کوچــک مــی باشــد. ســافاری، هتــل رافلــز و خیابــان هنــد 
گــرم، شــنا و ورزش هــای آبــی و ورزش  قمــار، گلــف، مســابقات فرمــول ۱، چشــمه هــای آب 
ــوان در ســنگاپور  ــه مــی ت ک هــای زمســتانی از مهتریــن فعالیــت هــای تفریحــی هســتند 

انجــام داد.

گردشگران اقامتگاه های 
اقامتــگاه هــا در ســنگاپور نســبتًا  گــران مــی باشــند. در فصــل هــای پــر رونــق و رویــداد 
هــای خــاص نظیــر مســابقات فرمــول ۱، ایــن قیمــت هــای باالتــر نیــز مــی رود. هتــل 
 East و Little India، Bugis، Clarke Quay هــای ازان قیمــت را مــی توانیــد در مناطــق
ــا  کوچــک، ب ــاق هــای ایــن هتــل هــای  کنیــد. ات ــا ۴۰ دالر پیــدا  ــا قیمــت ۲۵ ت Coastat ب
کثــرًا حمــام و تلویزیــون دارنــد. گزینــه دیگــر اجــاره  خدمــات پاییــن امــا تمیــز مــی باشــند و ا
یــک اتــاق در یــک آپارتمــان مــی باشــد و نســبت بــه اتــاق هتــل  ارزان تــر مــی باشــد و فضــا 
کار مــی توانیــد در تمــاس مســتقیم بــا جامعــه  و حریــم خصوصــی بیشــتری دارد و بــا ایــن 

محلــی قــرار بگیــرد. قیمــت ایــن اتــاق هــا حــدود ۳۰ دالر مــی باشــد.
بیشــتر هتــل هــای متوســط ســنگاپور در قســمت غربــی رودخانــه ســنگاپور واقــع شــده 

انــد و قیمــت آنهــا از شــبی ۱۰۰ دالر شــروع مــی شــود.
کــه اســتاندارد  ســنگاپور هتــل هــای لوکــس و ۵ ســتاره زیــادی نظیــر Raffles Hotel دارد 
ــاال مــی باشــد. قیمــت ایــن هتــل هــا از شــبی ۳۰۰ دالر شــروع  کیفــی آنهــا بســیار ب هــای 
مــی شــود. بیشــتر هتــل هــای لوکــس در Marina Bay )چشــم اندازهــای زیبــا( و اطــراف 

کــز تجــاری و فروشــگاه هــای بــزرگ( تمرکــز یافتــه انــد. حیابــان اورچــارد )مرا

نکات ایمنی مهم به هنگام مسافرت به سنگاپور
کــه قصــد ســفر بــه ســنگاپور را دارنــد بهتــر اســت نــکات ایمنــی زیــر را رعایــت  گردشــگرانی 

فرماینــد:
کــه بــه تنهایــی در  کشــور هــای دنیــا مــی باشــد. گردشــگرانی  - ســنگاپور یکــی از امــن تریــن 
شــب در خیابــان هــا قــدم زده انــد بــا هیــچ مشــکلی مواجــه نمــی شــوند. امــا میــزان جــرم 
و جنایــت پاییــن بــه معنــی عــدم وجــود جــرم و جنایــت نیســت. در مناطــق شــلوغ مراقــب 
کیــف قــاپ هــا باشــید. اخیــرًا در Clarke Quay و Arab Street مــواردی  جیــب برهــا و 

گــزارش شــده اســت. دزدی 
- ســنگاپور بــه دلیــل قوانیــن ســنگین، بســیار تمیــز مــی باشــد. عبــور از الی ماشــین هــا، 
کــردن، ریختــن آشــغال و خــوردن و آشــامیدن در وســایل حمــل و نقــل عمومــی  تــف 
خ جریمــه شــان نشــان  کــه ممنوعیــت هــا را بــه همــراه نــر ممنــوع مــی باشــد. بــه عالئمــی 
کشــیدن ۱۰۰۰ دالر، خــوردن و آشــامیدن در وســایل حمــل  کنیــد. ســیگار  مــی دهــد توجــه 
و نقــل عمومــی ۵۰۰ دالر و بــه همــراه داشــتن وســایل اشــتعال زا ۵۰۰۰ دالر جریمــه دارد و 

عالئــم آن در ایســتگاه هــای MRT مشــخص شــده اســت.
- جویــدن آدامــس در ســنگاپور ممنــوع مــی باشــد. آدامــس فقــط در داروخانــه هــای 

ــود. ــی ش ــارف پزشــکی یافــت م ــرای مص ب
- گدایی در سنگاپور ممنوع می باشد، اما در بعضی نقاط شهر دیده می شود.

کــرده یــا بــه زندان  کنیــد ممکــن اســت پلیــس شــما را جریمــه  گــر از وســط خیابــان عبــور  - ا
بیاندازد.

کنیــد، جریمــه و زندانــی مــی شــوید، امــا انتقــاد  گــر در ســنگاپور بــه ادیــان دیگــر توهیــن  - ا
از دولــت رایــج اســت.

کســب  بــا ســفر بــه ســنگاپور مــی توانیــد تجربــه ای منحصــر بــه فــرد در زندگــی خــود 
ــاره ایــن مقصــد  کــه پیــش از مســافرت بــه ســنگاپور، درب کنیــم  نماییــد. مــا توصیــه مــی 
گاهــی بیشــتر تعطیــالت خــود را در ایــن  گردشــگری مطالعــه الزم را بــه عمــل آوریــد تــا بــا آ

کشــور بگذرانیــد.

خرید 
کــه بــه ۱۰۰ ســنت تقســیم مــی  واحــد پــول ســنگاپور، دالر ســنگاپور )SGD( مــی باشــد 
کــه منظور  شــود. رســتوران هــا معمــواًل قیمــت را بــه شــکل ++ ۹۹/۱۹ $ نشــان مــی دهنــد 
ــه  ــه ب ک ــه حــق ســرویس ۱۰ % و مالیــات ۷ % شــامل قیمــت نشــده اســت  ک آنهــا اینســت 
کــه مالیــات و ســرویس در قیمــت  آن اضافــه مــی شــود. NETT نشــان دهنــده آن اســت 
لحــاظ شــده اســت. انعــام دادن در ســنگاپور متــداول نمــی باشــد بــا ایــن وجــود دربــان 
کســی هــا  کننــد. تا هــا و باربرهــای هتــل معمــواًل بــه ازای هــر چمــدان ۲ دالر دریافــت مــی 

کننــد. کننــد، یــا بــه نفــع شــما رنــد مــی  معمــواًل باقــی پــول شــما را پرداخــت مــی 
کارت هــای  در همــه جاهــای توریســتی دســتگاه هــای خودپــرداز یافــت مــی شــود و 
کثــر جاهــا پذیرفتــه مــی شــود. چــک هــای مســافرتی توســط خــرده فروشــان  اعتبــاری در ا

پذیرفتــه نمــی شــود.
ــه  ــبت ب ــواًل نس ــد و معم ــود دارن ــاری وج ــای تج ــع ه ــر مجتم کث ــل ارز در ا ــات تبدی خدم
خ تبدیــل در  خ هــای منصفانــه تــر و خدمــات ســریع تــری ارائــه مــی دهنــد. نــر بانــک هــا نــر

فــرودگاه زیــاد منصفانــه نیســت. فروشــگاه هــای بــزرگ دالر و یــورو را مــی پذیرنــد.
ــورهای  کش ــه  ــبت ب ــا نس ــت ام ــران اس گ ــیایی  ــورهای آس کش ــر  ــه دیگ ــبت ب ــنگاپور نس س
کولــه پشــتی بــا ۵۰ دالر مــی  ج بــا  کــم خــر گردشــگر  صنعتــی دنیــا ارزان تــر مــی باشــد. یــک 
ــد حداقــل ۵  ــی بای ــرای یــک غــذای معمول کنــد. ب ــد یــک روز را در ســنگاپور ســپری  توان
کنیــد. هزینــه یــک تخــت در یــک مهمانســرا شــبی ۲۰ دالر مــی باشــد و  ج  دالر پــول خــر
کنــد و هزینــه اقامــت در هتــل  یــک هتــل ۳ تــا ۴ ســتاره شــبی ۱۰۰ تــا ۳۰۰ دالر دریافــت مــی 
گردشــگری  کــم رونــق  هــای لوکــس بیــش از ۳۰۰ دالر مــی باشــد. البتــه هتــل هــا در فصــول 

قیمــت هــای پاییــن تــری ارائــه مــی دهنــد.
کلــی قیمــت هــای در ســنگاپور نســبت بــه مالــزی و تایلنــد حــدود دو برابــر و  بــه طــور 

نســبت بــه اندونــزی و فیلیپیــن حــدود ۳ تــا ۵ برابــر بیشــتر مــی باشــد.
Chilli crab، Kaya، Laksa، Meesiam، Popiah، Rojak و Satay bee hoon از غذاهــای 

محلــی ســنگاپور مــی باشــند.

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


بازگشت به فهرست مطالب

فرهنگ مردم
ــه تمــام جمعیــت در شــهر  ک کشــور چهــار میلیــون و 291 هــزار نفــر اســت  جمعیــت ایــن 
ســنگاپور مســتقر شــده اســت. ســنگاپور از قــرن نوزدهــم مســتعمره انگلیــس بــوده و در 
طــی جنــگ جهانــی دوم بــه دســت ژاپنی هــا افتــاد و در ســال 1965 اســتقالل یافــت، لــذا 
تحــت تاثیــر فرهنــگ و زبــان انگلیســی و ژاپنــی اســت. 76 درصــد نــژاد ســنگاپور را چینــی 

و 13 درصــد ماالیایــی و 8 درصــد هنــدی تشــکیل می دهــد.
ســنگاپور شــهر چنــد مذهبــی اســت، بــر  اســاس آمارهــای بــرآورد شــده حــدود 51 درصــد 
ســنگاپوری ها بودایــی و تائویســم هســتند، 14 درصــد مســلمان و 14 درصــد مســیحی و 
کنــار هــم  15 درصــد مــردم هــم دینــی ندارنــد. البتــه همــه مــردم بــا دین هــای مختلــف در 
کلــی فرهنــگ و ســنن مــردم ســنگاپور عــالوه  در صلــح و آرامــش زندگــی می کننــد و بــه طــور 

بــر انگلیســی برگرفتــه از مالــزی و اندونــزی و چینــی اســت.
کــرده و در آن جــا ازدواج  کار مهاجــرت  کشــور بــه منظــور  عــده زیــادی چینــی بــه ایــن 
گزیده انــد. چینی هــا هــر ســاله در ژانویــه و فوریــه جشــن ســال جدیــد لونــار  کــرده و ســکنی 
و دیگــر جشــن های مربــوط بــه ســنت خــود را در ســنگاپور برگــزار می کننــد و بــه درب 
ــام  ــه ن ــوع غــذا ب ــزان می کننــد. یــک ن کاغذ هــا و فانوس هــای رنگــی آوی خانه هــای خــود 

گران قیمــت در میــان چینی هــای ســنگاپوری اســت. النــه پرســتو جــزو غذاهــای 
گوســفند  کــردن  بــه قربانــی  مســلمانان ســنگاپوری نیــز هــر ســاله در روز عیــد قربــان 
نیــز  تامیلی هــا  می کننــد.  برگــزار  ســنگاپور  مســاجد  در  را  عیدفطــر  و  می پردازنــد 
کلــی  ــذری می دهنــد. به طــور  ــد و ن ــد می رون ــه معاب ــد و ب فروردین مــاه را جشــن می گیرن
کنــد و زنــده  کــه مراســم و ســنن خــود را برپــا  هــر دیــن و مذهبــی در ســنگاپور آزاد اســت 

دارد. نگــه 
کننــد.  ســنگاپوری هــا عمومــا خانــه خــود را تمیــز نــگاه مــی دارنــد و بــا ادبانــه رفتــار مــی 
ــاز هــم مــی پوشــند و همیــن طــور  خانــم هــای ســنگاپوری غیــر مســلمان لبــاس هــای ب
کامــال پذیرفتــه اســت.  کفــش هــای بــاز مــی پوشــند و  آقایــان ســنگاپوری نیــز شــلوارک و 

ســنگاپوری هــا اجــازه ورود بــه حریــم شــخصی خــود را بــه دیگــران نمــی دهنــد.
کفــش هــای خــود را در بیاوریــد و همیــن  گــر بــه خانــه ای دعــوت شــدید، قبــل از ورود  ا
ــن مذهبــی  ک ــه از دمپایــی هــای آن هــا اســتفاده نکنیــد. در بســیاری از اما طــور در خان
گــر دیدیــد چیزهایــی پرســتش مــی  کفــش هــای خــود را در بیاوریــد. ا قبــل از ورود بایــد 

کــه بــرای شــما مــورد تمســخر اســت بــه هیــچ وجــه ایــن مســئله را ابــراز نکنیــد. شــود 

جشن ها و تعطيالت رسمی
رویداد هــا  و  جشــن ها  فســتیوال ها،  از  یکــی  بــا  ســنگاپور  بــه  شــما  ســفر  کنیــد  ســعی 
همزمــان باشــد؛ تای پوســام یــک جشــن دیدنــی اســت، کــه حوالــی بهمــن مــاه بــه راه 
هســتند،  شــما  ســفر  اصلــی  هدف هــای  آشــامیدن  و  خــوردن  و  خریــد  گــر  ا می افتــد. 
بــزرگ ســنگاپور اســت.  فروردیــن فصــل فســتیوال غــذای ســنگاپور و تیــر مــاه حــراج 
ــزار می شــود و میهمانــی ای  گرســنه معمــوال در مــاه ســپتامبر برگ فســتیوال چینــی ارواح 
ــان عرب هــا هــر غــروب  ــز خیاب ــرای ارواح درگذشــتگان، در طــول مــاه رمضــان نی اســت ب

میزبــان انــواع غذاهاســت و بــرای عیــد فطــر هــم جشــنی ســه روزه برگــزار می شــود.
گــروه هــای مختلــف دینــی جشــن هــای  کشــور ســکوالر اســت، امــا  کشــور ســنگاپور یــک 

کننــد. خــود را در ایــام خــاص خودشــان برگــزار مــی 
 Hari Raya یــا Eid-ul-Fitr کــه بــا نــام از اعیــاد اســالمی مــی تــوان بــه عیــد اســالمی فطــر 
کــرد.  Puasa شــناخته مــی شــود و در پایــان مــاه قمــری رمضــان برگــزار مــی شــود، اشــاره 
ــام Hari Raya Haji شــناخته مــی شــود.  ــا ن ــه ب ک ــان اســت  عیــد دیگــر اســالمی عیــد قرب
ــان  ــپس آن ــرده، س ک ــح  ــالمی را ذب ــر اس ــت از نظ گوش ــالل  ــات ح ــردم حیوان ــن روز م در ای
کننــد. ایــن عیــد هــم زمــان بــا مراســم حــج در مکــه برگــزار مــی  را میــان فقــرا تقســیم مــی 

شــود.

- پونگال
کــه در مــاه ژانویــه اهالــی جنــوب هنــد آن  جشــن چهــار روزه ی برداشــت محصــول اســت 
کئوچــک، مهم تریــن میزبانــان  را برگــزار می  کننــد. معبــد ســری ماریامــان و محلــه ی هنــد 

ایــن جشــن اند. 
کــه در ایــن مراســم، مــردم بــا پرســیدن »پــال پونگیتهــا« از هــم احوال پرســی  رســم اســت 
کــه معنایــش می شــود: آیــا شــیر در خانــه ی شــما جوشــیده اســت؟ ایــن جملــه  می کننــد 
کــه در  کوچکــی  بــه پذیرایــی مخصــوص ایــن جشــن برمی گــردد: شــیرینی های برنجــی 

شــیر جوشــیده تعــارف می شــوند و نشــانه ای از ســخاوت اند.

- سال نوی چينی
محلــه ی چینی هــا در ســنگاپور، در مــاه فوریــه میزبــان رویــدادی دیدنــی و هیجــان انگیــز 
کوچک ترهــا، بــه  اســت. چینی هــا بــا رقــص اژدهاهــای عظیــم، رژه و عیــدی دادن بــه 
کــردن دکه هــای خیابانــی  اســتقبال ســال نــو می رونــد. برگــزاری مراســم آتش بــازی  و برپــا 

هــم در ایــن روز معمــول اســت.

- چينگای
کارنــاوال ســنگاپور، بیســت ودو روز بعــد از جشــن ســال نــوی چینــی برگــزار  بزرگ تریــن 
ــا تفریحــات فرهنگــی مختلــف و نمایش هــای  می شــود و راه پیمایــی پرهیجانــی اســت ب

حیوانــات و آتش بــازی و این جــور چیزهــا. 

- جشنواره ی مد سنگاپور
کــه جشــنواره ی مــد ســنگاپور بــه پــای جشــنواره ی مــد پاریــس نمی رســد،  درســت اســت 
امــا بهتریــن جشــنواره در آســیای شــرقی بــه شــمار مــی رود. ایــن جشــنواره هــر ســال در 

مــاه مــارس برگــزار می شــود.

- جشنواره ی جهانی شکم پرستی
جشــنواره ی غذاهــای ســنگاپور، هــر ســال از اواخــر مــاه مــارس شــروع می شــود و یــک مــاه 

ادامــه خواهد داشــت. 

- جشنواره ی بین المللی فيلم
هر سال در ماه آوریل برپا می شود و میزبان فیلم سازانی از سراسر دنیاست.
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دانشگاه های سنگاپور
- دانشگاه صنعتی نانيانگ

دانشــگاه صنعتــی نانیانــگ )NTU( بــا وســعت ۲۰۰ هکتــار و ســرمایه گذاری مالــی ۹۱۴ 
کشــور ســنگاپور واقــع شــده اســت. ایــن دانشــگاه دارای  میلیــون دالر در جنــوب غربــی 
کــه  ۱۱۰۰ عضــو هیــات علمــی، ۳۷۳۹ پرســنل اداری-پژوهشــی و ۲۸۹۴۹ دانشــجو اســت 
از ایــن تعــداد دانشــجو ۸۷۴۳ نفــر در ســطح تحصیــالت تکمیلــی مشــغول بــه تحصیــل 
ــر طبــق آمــار رســمی و رتبه بندی هــای معتبــر بین المللــی ایــن دانشــگاه از  می باشــند. ب

برترین هــای دنیــا در زمینه هــای مختلــف علمــی می باشــد:
کل رشــته ها و رتبــه ۳۳ در علــوم مهندســی در رتبــه بنــدی موسســه تایمــز  رتبــه ۷۳ در 

در ســال ۲۰۰۹
رتبــه ۸ در دنیــا از نظــر ارجاعــات مقــاالت علمــی ISI در دنیــا در علــوم مهندســی در ســال 

۲۰۰۹
مشــترک  تبــادالت  دارای  دانشــگاه  ایــن  دکتــری  دوره  پژوهــش  و  آمــوزش  زمینــه  در 
بین المللــی بــا ســایر دانشــگاه های تــراز اول جهــان اســت. بــه عنــوان نمونــه می تــوان 
کــرد بــه دوره مشــترک دکتــری و فــوق دکتــری ایــن دانشــگاه بــا مؤسســه فنــاوری  اشــاره 

.)MIT( ماساچوســت 

- دانشگاه ملی سنگاپور
 قدیمی تریــن دانشــگاه ســنگاپور اســت و همچنیــن از نظــر تعــداد دانشــجو بزرگتریــن 
ــام ایــن دانشــگاه را  کشــور اســت. تونــی بلــر نخســت وزیر ســابق بریتانیــا ن دانشــگاه ایــن 
کنــار نــام دانشــگاه دورهــام  کمــک هزینــه تونــی بلــر در  در فهرســت دانشــگاه های تحــت 

ــرار داد. و دانشــگاه ییــل ق

کوک - دانشگاه جيمز 
کوئینزلنــد، در ســال ۱۹۷۰ تاســیس شــد.  کــوک واقــع در شــهر تانزویــل در  دانشــگاه جیمــز 
کویینزلنــد شــمالی  کویینزلنــد و اولیــن دانشــگاه  کــوک دومیــن دانشــگاه قدیمــی  جیمــز 
می باشــد. در حــال حاضــر بیــش از ۲۰۰۰۰ دانشــجو، حــدود ۴۵۰۰ دانشــجوی خارجــی و 

۴۳۳۷ کارمنــد دارد.
و  بارانــی  جنگل هــای  دارد.  جالبــی  بســیار  کوسیســتم  ا دانشــگاه  اطــراف  فضــای 
کــه یــک محیــط  کافــی اســت  گرمســیری و حضــور صخره هــای جلبکــی معــروف اســترالیا 
کنــد. بــه طــور  منحصربه فــرد را ایجــاد و دانشــجویان را از سراســر دنیــا بــه خــود جــذب 
حتــی  و  اســترالیا  قســمت های  دیگــر  طبیعــت  بــا  شــمالی،  کویینزلنــد  مناطــق  کلــی 
»جنگل هــای  و  جلبکــی«  »صخره هــای  اســت.  متفــاوت  جهــان  دیگــر  قســمت های 
ــده اند. ــت ش ــان ثب ــی در جه ــمند طبیع ــراث ارزش ــوان دو می ــه عن ــد، ب ــی« کویینزلن باران
کمپــس در ســنگاپور دارد. کمپس  کویینزلنــد و یــک  دانشــگاه ۳ کمپــس اصلــی در شــمال 
گالس  ــهرک دا ــه ش ــه در حوم ک ــت  ــوک اس ک ــز  ــی جیم ــس اصل ــل، کمپ ــا تانزوی گالس ی دا
کویینزلنــد قــرار دارد. کمپــس ۳۸۶ هکتــار مســاحت دارد. تانزویــل در شــمال  در شــمال 

کویینزلنــد ســاالنه میلیون هــا نفــر توریســت را بــه خــود جــذب می کنــد.
جیمزکــوک بیــش از ۲۰ موسســه تحقیقاتــی معتبــر دارد و هفتمیــن عضــو دانشــگاه های 
تحقیقاتــی اســترالیا می باشــد. مهمتریــن زمینه هــای تحقیقاتــی دانشــگاه عبارتنــد از: 
ــرم شــدن  گرمســیری، گ ــوژی و محیــط زیســت نواحــی  کول علــوم دریایــی تنــوع زیســتی ا
بهداشــت عمومــی و خدمــات  گرمســیری،  نواحــی  پزشــکی در  توریســم،  زمیــن،  کــره 

عمومــی.
کــوک شــهرت خــود از رشــته های پزشــکی، علــوم آبــی، ژنتیــک،  کلــی جیمــز  بــه طــور 
کویینزلنــد  دانشــگاه های  بهتریــن  از  یکــی  جیمزکــوک  دارد.  توریســم  و  مهندســی 
بــه شــمار می آیــد و در ســطح ملــی اســترالیا در رتبــه ۱۷ قــرار می گیــرد. در رده بنــدی 

گرفــت. شــانگهای ۲۰۰۸ نیــز در میــان ۴۰۰ دانشــگاه برتــر دنیــا قــرار 

- دانشگاه مدیریت سنگاپور

- دانشگاه طراحی و مهندسی سنگاپور
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غذا
کــرد.  کیفیــت و طعــم هــای مختلــف را پیــدا خواهیــد  در ســنگاپور، شــما انــواع غذاهــا بــا 
از جملــه غذاهــای چینــی، مالزیایــی، هنــدی، ژاپنــی، تایلنــدی، ایتالیایــی، فرانســوی، 

کشــور یافــت مــی شــود. آمریکایــی و دیگــر مــواد غذایــی در ایــن 
کــه معروفتریــن آن جشــنواره  کنــد  ســنگاپور جشــنواره هــای مــواد غذایــی برگــزار مــی 
کــز  کثــر مرا کــه در مــاه جــوالی برگــزار مــی شــود. شــما مــی توانیــد از ا غــذای ســنگاپور اســت 
کوپــن رایــگان غــذای خرچنــگ را بــرای ایــن  گردشــگری در ســنگاپور، یــک  اطــالع رســانی 

کنیــد. جشــنواره دریافــت 
کارل،  ــد، جونیــور  فروشــگاه هــای بیــن المللــی زنجیــره ای فســت فــود مثــل مــک دونال
کــز خریــد  کینــگ، کــی اف ســیKFC ، ام او اس برگــر، متــرو و غیــره معمــوال در مرا برگــر 
مختلــف یافــت مــی شــوند. بیشــتر رســتوران هــا در ســنگاپور بــه صــورت ســلف ســرویس 
اســت، یعنــی شــما ابتــدا مبلغــی را بــرای صــرف وعــده غذایــی خــود مــی پردازیــد و ســپس 

کنیــد. کــه دوســت داریــد، میــل مــی  بــه میــز غــذا مــی رویــد و هــر چــه قــدر 
کــه یــک  کننــد  کافــی شــاپ هــا غذایــی بــه نــام zi char/cze cha عرضــه مــی  بعضــی از 
کــه یــک  وعــده غــذای چینــی اســت. یــک صبحانــه ســنگاپوری بــا نــام kopi وجــود دارد 
کــه یــک مربــا شــامل  قهــوه شــیرین مــی باشــد. صبحانــه دیگــری بــه نــام kaya وجــود دارد 
غ و نارگیــل اســت. غذاهــای دریایــی بســیار متــداول اســت ماننــد غــذای معــروف  تخــم مــر
خرچنــگ بــه همــراه فلفــل تنــد. بســیاری از هنــدی هــا و بعضــی از چینــی هــا ســبزیجات 
گاو  گوشــت  مــی خورنــد. مســلمانان فقــط غذاهــای حــالل مــی خورنــد و هنــدو هــا هــم 

نمــی خورنــد.

نوشيدنی ها
کافــی شــاپ هــا در ســنگاپور بــا نــام kopitiam شــناخته مــی شــوند و در مناطــق مختلــف 
شــهر وجــود دارنــد. قهــوه بــه زبــان ســنگاپوری kopi و چــای teh اســت. Kopi-C یــا 
teh-C بــه معنــی قهــوه یــا چــای بــدون شــکر اســت. kopi-O یــا teh-O بــه معنــی قهــوه 

یــا چــای بــدون شــیر اســت.
کلمــه peng را بــه آخــر نوشــیدنی اضافــه  گــر خواســتید نوشــیدنی شــما ســرد باشــد، بایــد  ا
teh-C- ــد بگوییــد ــد بای ــر خواســتید یــک چــای ســرد بــدون شــکر بخوری گ کنیــد. مثــال ا
peng مــی خواهیــد. آن وقــت بــه چــای شــما چنــد تکــه یــخ هــم اضافــه خواهــد شــد. 
گــر  چــای و قهــوه بــا قیمــت نزدیــک بــه یــک دالر در منطقــه hawker یافــت خواهــد شــد. ا
کنیــد، ممکــن  چــای یــا قهــوه را بــا طعــم هــای مختلــف ماننــد بــرگ هــای خوشــبو میــل 

اســت قیمتــی بیــش از پنــج دالر داشــته باشــد.
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Singapour شهر سنگاپور
ســنگاپور؛ پایتخــت آســیایی مــدرن و مرفــه بــا ترکیــب زیبایــی از درختــان اســتوایی و 
ــان  ــه ای درخش گل و رودخان ــیده از  ــر پوش ــای عاب ــگ، پل ه ــای رنگارن ــمان خراش ه آس
کــه از میــان جنــگل ســر برآورده انــد. مســتعمره ی ســابق بریتانیــا،  ج هایــی  بــا انعــکاس بر
از زمــان اســتقالل خــود، بــه یکــی از شــادترین شــهرهای آســیا و مرفه تریــن شــهرهای دنیــا 

بــا بندرگاهــی مهــم و پــر ترافیــک تبدیــل شــده اســت.
ایــن ســرزمین هرگــز زادگاه شــیر نبــوده، امــا معنــای ســنگاپور در زبــان سانســکریت شــهر 
شــیر اســت و ســمبل آن، مجســمه ی جانوری ســت بــا ســر شــیر و بدنــی بــه شــکل ماهــی 
در پــارک مرلیــون. بیشــتر مــردم، از ســه نــژاد چینــی، هنــدی و ماالیی انــد و بیشترشــان 

زبــان انگلیســی را خــوب بلدنــد. 
کوتــاه عصرگاهــی  کنان اش بــه رگبارهــای  گــرم و مرطوبــی دارد و ســا ســنگاپور آب و هــوای 
عــادت دارنــد. فصل هــای ســال، تفــاوت محسوســی ندارنــد و دمــای تقریبــی هــوا در 

طــول شــبانه روز بیــن ٢٦ تــا ٣٠ درجــه ی ســانتیگراد اســت. 
ــا یکــی از جشــنواره های بی شــمار ســنگاپور انجــام  ــر بتوانیــد ســفر خــود را هم زمــان ب گ ا
کرد. جشــن ســال نــوی میالدی در ســنگاپور  دهیــد، هیجــان بیشــتری را تجربــه خواهیــد 
کثریــت  ــه خاطــر ا کشــور مسیحی نشــین دنیــا؛ امــا ب کــه در هــر  ــه همــان زیبایــی اســت  ب
کــه در فوریــه برگــزار می شــود، حــال  چینــی جمعیــت ســنگاپور، جشــن ســال نــوی چینــی 
کــه بــه  و هــوای دیگــری دارد. هفتمیــن مــاه چینــی، مناســبتی دارد شــبیه بــه هالوویــن 
گرســنه معــروف اســت و اپــرای چینــی هــم بــه همراهــش اجــرا می شــود. جشــن  نــام روح 
ــنگاپور را  ــه منظــره ی س ک ــتند  ــم از جشــن هایی هس ــا ه ــا و جشــن فانوس ه قایــق اژده
ــزده درصــدی مســلمانان، عیــد فطــر و عیــد  ــه جمعیــت پان ــا توجــه ب عــوض می کننــد. ب

گرامــی داشــته می شــود. قربــان هــم در آن جــا بــه زیبایــی 
بیشــتر مســافران ســنگاپور، بعــد از اقامــت در مالــزی، از مســیر زمینــی پنــج ســاعته بــه 
کــه در فاصلــه ی  آن جــا ســفر می کننــد. مســافران هوایــی، بــه فــرودگاه زیبــای چانگــی 
کیلومتــری مرکــز شــهر واقــع شــده، وارد می شــوند. ایــن فــرودگاه ١٣ کیلومتــر مربــع  ســی 
مســاحت، ســه ترمینــال اصلــی و یــک ترمینــال مخصــوص پروازهــای ارزان دارد و در 
کســی، لیموزیــن،  ســال ١٩٨٨ بــه عنــوان بهتریــن فــرودگاه جهــان انتخــاب شــد. بــا تا
ــت.  ــرودگاه رف ــه ف ــهر ب ــهر و از ش ــز ش ــه مرک ــرودگاه ب ــود از ف ــوس می ش ــرو و اتوب ــاتل، مت ش
 Tanah کــه بیــن راه، در ایســتگاه اســتفاده از متــرو به صرفه تــر اســت، امــا فرامــوش نکنیــد 
گشـــت و گـــــذار در شهــــر هــــم هــــیچگاه  کنیــد. بــرای  Merah بایـــــد قـــــطار خــود را عـــــوض 

 Hippo کــه مشــکلی نخواهیــد داشــت. بــد نیســت ســوار بــر اتوبوس هــای توریســتی روبــاز 
نــام دارنــد بشــوید و بــا تــوری یــک روزه، کل شــهر را بگردیــد. 

کار آســانی اســت. می توانیــد طبــق ســلیقه ی خــود، هــر هتلــی  انتخــاب هتــل در ســنگاپور 
کنیــد؛ در مرکــز شــهر و محله هــای توریســتی،  کــه دوســت داریــد را در هرکجــای شــهر رزرو 
کنــار خلیــج مارینــا. مهم تریــن پارامتــر انتخــاب  حاشــیه ی سرســبز و دیدنــی شــهر یــا 
گران تریــن شــهرهای دنیاســت،  از  کــه ســنگاپور  از آن جــا  هتــل، هزینــه ی آن اســت. 
هزینــه ی هتل هایــش هــم -کمابیــش- ســر بــه فلــک می زننــد. حداقــل هزینــه ی اقامــت 
در هتلــی ســه ســتاره، حــدود شــبی ١٢٠ هــزار تومــان اســت و محلــه ی چینی هــا و هنــد 
ــر هزینــه برایتــان اهمیتــی نــدارد و دوســت  گ کوچــک، ارزان تریــن هتل هــا را دارنــد. امــا ا
 Marina داریــد اقامتــی به یادماندنــی داشــته باشــید، اســتثنایی ترین هتــل دنیــا، هتــل
کشــتی  ج و بــه شــکل  کــه بــر بــاالی ســه بــر Bay Sands را در نظــر بگیریــد. ایــن هتــل 
کمــی  ســاخته شــده، اســتخری در ارتفــاع ٢٠٠ متــری دارد بــا منظــره ای بی نظیــر و البتــه 
ک! هزینــه ی اقامــت در ایــن هتــل، از شــبی ٩٠٠ هــزار تومــان شــروع می شــود. هــم ترســنا
کــه روز و شــب، تاثیــری در برنامه هایتــان نخواهــد  دیدنی هــای ســنگاپور آن چنان انــد 
کــه قــدم بگذاریــد، جاذبه هــای توریســتی بســیاری در انتظــار شماســت؛  داشــت. هــر جــا 
کــه از همــان روز اول، پیــاده روی در خیابانهــای شــیک و چشــم نواز ســنگاپور  طــوری 
هــم بخــش جدانشــدنی برنامه هایتــان خواهــد بــود. خیابــان Marina Bay پــر اســت 
از  پــر  شــب ها  کــه  پرطرفــدار  و  شــلوغ  کافه هــای  و  رســتوران  مــوزه،  مرکزخریــد،  از 
مغازه هایــی  بــا  رنگانــگ  مرکزخریدهــای  از  اســت  پــر   Orchard خیابــان  جمعیت انــد. 
گرفتــه. ســر  کــه بهشــت طرفــداران خریــد نــام  از معروف تریــن برندهــای دنیــا؛ طــوری 
کــه نبایــد در ســفر  ــا Chinatown هــم از برنامه هایــی اســت  زدن بــه محلــه ی چینی هــا ی
گرفتــه تــا ســبک خانه هــا، معبدهــا،  کنیــد. تمــام جزییــات آن جــا، از مــردم اش  فرامــوش 
لــوازم تزیینــی، همــه بــرای شــما تداعی کننــده ی ســفری بــه  رســتوران ها، لباس هــا و 
گــر از ایــن تجربــه لــذت بردیــد، بــه Little India هــم ســری بزنیــد و بــا  چیــن خواهــد بــود. ا

ــوید.  ــنا ش ــنگاپور آش ــم س ــان مقی ــی هندی ــبک زندگ ــگ و س فرهن
ــد، جزیــره ی Sentosa را از دســت ندهیــد. ســنتوزا  ــه تفریــح و ســرگرمی عالقــه داری ــر ب گ ا
ــر نمایشــی اســتثنایی از دلفین هــای  ــز و عــالوه ب ــر اســت از ســرگرمی های هیجــان انگی پ
کنــار ســاحل، نمایشــی متفــاوت بــا نورپــردازی بی نظیــر و  صورتی رنــگ، دم غــروب در 

دارد. فراموش نشــدنی 

شهر سنگاپور
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کــه نبایــد از دســت  خ وفلــک دنیــا، از آن تجربه هایــی اســت  ســوار شــدن بــر بلندتریــن چر
خ وفلــک ســی متــری، در خلیــج مارینــا واقــع شــده و چشــم انداز بی نظیــر  دهیــد. ایــن چر
گــر از معلــق بــودن در هــوا لــذت می ببریــد،  از شــهر را پیــش روی شــما پهــن می کنــد. ا
 Clarke Quay در محلــه ی G-MAX Reverse Bungy خ وفلــک، ســری بــه بعــد از چر
کــه بــا  بزنیــد و ســوار یکــی از بی نظیرتریــن وســایل تفریحــی دنیــا شــوید؛ یــک تــاب بــزرگ 

ســرعت ٢٠٠ کیلومتــر در ســاعت، در ارتفــاع شــصت متــری می چرخــد! 
گــرم و شــرجی ســنگاپور، حســرت  کــه بدانیــد بــا وجــود هــوای  شــاید برایتــان جالــب باشــد 
ــات  ــی و امکان ــای برف ــا خانه ه ــنگاپور ب ــی س ــهر برف ــد! ش ــد مان ــما نخواه ــه دل ش ــرف ب ب
کــه دوســت داشــته  اســکی، تیوب ســواری و خیلــی از تفریحــات برفــی دیگــر، هــر وقــت 

ــان شماســت.  باشــید، میزب
چشــیدن غذاهــای مخصــوص مقصــد، همیشــه یکــی از لذت بخش تریــن قســمت های 
کــه چنــدان غــذای محلــی و مخصوصــی نــدارد، امــا پــر  ســفر اســت. ســنگاپور بــا آن 
کــه  اســت از ترکیب هــای خوشــمزه و لذیــذی از غذاهــای چینــی و هنــدی و ماالیــی 
رســتوران هایی بــا سرآشــپزهای معــروف و مهمان نــوازی چشــم گیر ســرو می کننــد. البتــه 
کــردن غذاهــای ارزان تــر،  این جــور رســتوران ها قیمــت باالیــی هــم دارنــد. بــرای پیــدا 
بایــد بــه یــک Hawker ســر بزنیــد و نــه تنهــا غذاهــای خوشــمزه ی ســنگاپوری بخوریــد، 
کــه بــا ســبک زندگــی مــردم اش هــم آشــنا شــوید. هاوکرهــا بازارهــای بزرگی انــد از ده هــا 
ــر  ــوی غــذا و نوشــیدنی. معروف تریــن هاوک غرفــه ی متنــوع، رنگارنــگ و خــوش عطــر و ب

ســنگاپور، LAU PA SAT نــام دارد و در محلــه ی CBD واقــع شــده اســت.
کــه احتمــااًل در ســفر  در ســنگاپور، مرکزخریدهــای زیــادی پیــدا می شــود؛ آن قــدر زیــاد 
خــود فرصــت ســر زدن بــه تمــام آن هــا را نخواهیــد داشــت و بایــد بــا برنامه ریــزی، بــه 
خیابــان   ،Marina در  واقــع   Suntec City مرکزخریــد  بزنیــد.  ســر  شــهر  بهترین هــای 
 Bugis ،خ وفلــک ســنگاپور بــا برندهــای مشــهور Orchard، Marina Square روبــه روی چر
Junction واقــع در خیابــان Victoriaو مرکزخریــد Mustafa، از بهترین هــای ســنگاپورند. 
بــاغ  ارکیــده،  بــاغ  ســافاری،  پــارک  پرنــدگان،  پــارک  تماشــای  داشــتید،  فرصــت  گــر  ا
فرامــوش  هــم  را  ســنگاپور  رودخانــه ی  در  قایق رانــی  تجربــه ی  البتــه  و  گیاه شناســی 

. نکنیــد

تاریخچه
ایــن  قــرن چهاردهــم،  بــاز می گــردد. در  یازدهــم میــالدی  قــرت  بــه  تاریــخ ســنگاپور، 
ــه صــورت بنــدر مهمــی درآمــد، امــا اوایــل قــرن هفدهــم میــالدی، بعــد از یــک  جزیــره ب
کلــی ویــران شــد. تاریــخ جدیــد ســنگاپور از ســال ١٨١٩ میــالدی  جنــگ مختصــر بــه 
کــه ســر اســتمفورد رفلــز انگلیســی، یــک بنــدرگاه انگلیســی در  شــروع می شــود؛ وقتــی 
گســترش ســنگاپور شــد و  کــرد. حکومــت اســتعماری انگلســتان باعــث  ایــن جزیــره برپــا 
حــال و هــوای تــازه ای بــه شــهر داد؛ بعــد از مدتــی، این جــا تبدیــل شــد بــه مرکــز خطــوط 
تجــاری میــان چیــن و هندوســتان، مرکــز تجــاری آســیای جنــوب شــرقی و یــک شــهر پــر 

اهمیــت بنــدری. 
کردنــد و از ســال ١٩٤٢  طــی ســال های جنــگ جهانــی دوم، ســنگاپور را ژاپنی هــا فتــح 
کــه تمــام شــد، حکومــت ســنگاپور  گرفتنــد. جنــگ  تــا ١٩٤٥ حکومــت آن را بــه دســت 
کــه اجــازه می دادنــد دولــت را خــود  دوبــاره بــه دســت انگلیســی ها افتــاد، بــا ایــن تفــاوت 
ــزی  ــت مال ــا دول ــه در ســال ١٩٦٣ ســنگاپور ب ک ســنگاپوری ها تشــکیل دهنــد. بعــد هــم 
ــه خاطــر ناآرامی هــای اجتماعــی  حکومــت متحــدی را تشــکیل داد. ایــن اتحــاد البتــه ب
ــرانجام در  ــید و س ــی نکش ــدان طول ــزی چن ــنگاپور و مال ــردان س ــن دولت م ــالف بی و اخت

ســال ١٩٦٥، جمهــوری مســتقل ســنگاپور تشــکیل شــد. 
بــرای  برنامه هایــی  کمبــود مســکن،  و  بیــکاری  بــه دلیــل مشــکالت  دولــت ســنگاپور 
کشــور تــدارک دیــد و بــه ســاخت و ســاز خانه هــای  نوســازی و رونــق دادن بــه صنعــت 
کــه از زمــان اســتقالل، اقتصــاد ســنگاپور هــر ســال حــدود  ــه طــوری  دولتــی پرداخــت؛ ب
گســترش می یابــد. تــا ســال ١٩٩٠، کشــور ســنگاپور تبدیــل شــد بــه یکــی از  نــه درصــد 
ــازار آزاد توســعه یافتــه، روابــط تجــاری بســیار  ــا اقتصــاد ب کشــورهای جهــان ب مرفه تریــن 

کشــور ژاپــن. قــوی و باالتریــن ســرانه ی تولیــد ناخالــص داخلــی آســیا بعــد از 

آب و هوا
کــه در آن برگــزار می شــود، در تمــام فصــول  ســنگاپور بــه خاطــر جشــنواره های متعــددی 
کــه هــر  ســال بــرای مســافران ســرگرم کننده اســت. خــود ســنگاپوری ها ایــن مثــل را دارنــد 
کارناوالــی برمی خــوری؛ از جشــنواره های مــد  وقــت از خانــه بیــرون بــروی، بــه جشــن یــا 

کــه فکــرش را بکنیــد.  گرفتــه تــا فیلــم و غــذا و هــر چیــز دیگــری 
گــرم و مرطوبــی دارد و دمایــش  ســنگاپور بــه خاطــر نزدیکــی بــه خــط اســتوا، هــوای 
ــد. دمــای تابســتان و زمســتانش  ــر از ۲۰ درجــه ی ســانتی گراد نمی آی هیــچ وقــت پایین ت
هــم آن قــدری بــا هــم فــرق ندارنــد؛ ماه هــای زمســتان، بــاران زیــاد می بــارد و بــه همیــن 
کــه بــر روی صنعــت توریســم  کمــی پایین تــر اســت، امــا نــه آن قــدر  خاطــر، دمــای هــوا 
تعطیــالت  زمــان  وقــت ســال در ســنگاپور،  بگــذارد. شــلوغ ترین  تاثیــر خاصــی  کشــور 

مــدارس اســت و برخــی از جشــنواره های مهــم بین المللــی.
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وسایل نقليه
کســی زیــاد راحــت  رفــت و آمــد در ســنگاپور آســان اســت و قیمــت چندانــی هــم نــدارد. تا
کرایــه ی مناســبی دارد و اتوبوس هــا هــم معمــواًل در خیابان هــا  پیــدا نمی شــود، امــا 
راحــت و تمیزنــد و ســر وقــت می آینــد و می رونــد.  اتوبوس هــا  آمــد می کننــد.  و  رفــت 
ــرای رفــت و آمــد در  گزینه هــای ممکــن ب ترامــوا و ســه چرخه های توریســتی هــم از دیگــر 
کــه بــرای  گــر اهــل دوچرخه ســواری هســتید، بــه شــما پیشــنهاد می کنیــم  شــهرند؛ امــا ا

ــه همه جــای شــهر ســر بزنیــد.  کنیــد و ب ــه  کرای رفــت و آمــد در شــهر، یــک دوچرخــه 

- مترو
کــه ممکــن اســت توریســت ها  سیســتم متــروی سریع الســیر ســنگاپور، تقریبــًا هــر جایــی را 
کرایــه ی ارزانــی هــم دارد. قســمت عمــده ی حمــل  بــه آن ســر بزننــد، پوشــش می دهــد و 
بــه  ســنگاپور  متــروی  می شــود.  انجــام  متــرو  توســط  ســنگاپور،  درون شــهری  نقــل  و 
سیســتم بلیــت الکترونیکــی مجهــز اســت و اســتفاده از آن بســیار آســان. یــک ســفر تکــی 
گــر در پایــان ســفر هــم  بــا متــرو، بســته بــه طــول مســیر، بیــن یــک تــا دو دالر هزینــه دارد و ا
از بلیت تــان اســتفاده نکــرده باشــید، می توانیــد بــا برگردانــدن بلیــت بــه دســتگاه خــودکار 

فــروش بلیــت، پول تــان را پــس بگیریــد. 

- اتوبوس
اتوبوس هــای ســنگاپور، چهارگوشــه ی شــهر را بــه هــم وصــل می کننــد، امــا رفــت و آمــد بــا 
کــه بــر خــالف متــرو، مســافت ها  کندتــر و غیرقابــل اعتمادتــر اســت. هرچنــد  آن هــا، از متــرو 
ــه ی  ــود. کرای ــد ب ــم تان خواه ــوی چش ــهر جل ــره ی ش ــد و منظ ــن می پیمایی را از روی زمی
ــا تعرفــه ی  ــه صــورت ســکه دریافــت می شــود، ام ــوس، توســط دســتگاه خــودکار و ب اتوب
کمــی پیچیــده اســت و بــد نیســت قیمــت بلیــت مســیر خــود را از راننــده بپرســید  کرایه هــا 

تــا مطمئــن شــوید. 
خــط  هفــت  تعطیــالت،  از  قبــل  شــب های  و  نیمه شــب  از  بعــد  شــنبه ها  و  جمعه هــا 
کــه هــر بیســت دقیقــه یــک بــار حرکــت می کننــد و بــرای رفــت  اتوبــوس شــبانه راه می افتــد 

و آمــد، بســیار مفیدنــد. 

کسی - تا
معمــواًل  کرایه هایشــان  و  می کننــد  اســتفاده  کســی متر  تا از  ســنگاپور  کســی های  تا
کســی پیــدا نمی شــود.  کلــی در ســنگاپور زیــاد تا مناســب تمــام می شــود، امــا بــه طــور 
کاری، کرایــه ی رفــت و آمــد  جــز آخــر هفته هــا و ســاعت های اوج ترافیــک در روزهــای 
ــا چهارنفــری ســفر می کنیــد،  ــر ســه ی گ کســی در شــهر، بیشــتر از ده دالر نمی شــود. ا ــا تا ب
کــه ســریع تر  کاهــش می دهــد و بعیــد هــم نیســت  گرفتــن هــم هزینــه ی شــما را  کســی  تا

ــه مقصــد برســید.  ب

- تریشا
کســی اســتفاده می کننــد و به خصــوص در  کــه از آن بــه عنــوان تا ســه چرخه ای اســت 
ــر تریشــا بیشــتر  ــاد دارد. ســوار شــدن ب ــه و در محلــه ی چینی هــا طرفــدار زی کنــار رودخان
بــه عنــوان یــک تفریــح توریســتی اســت و نمی شــود بــرای پیمــودن مســیرهای طوالنــی 
کوتــاه بــا تریشــا بیــن ده تــا بیســت دالر اســت و  کــرد. کرایــه ی مســیرهای  بــه آن هــا تکیــه 

کنیــد. گــردش  ــا آن  ــا پرداخــت پنجــاه دالر، یــک ســاعت ب می  توانیــد ب

گردشگری کامل سفر و  اطالعات 
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غذا
کنــار دنیــا، چیــزی در آن  گوشــه و  کــه از هــر  بــزرگ را در نظــر بگیریــد  یــک قابلمــه ی 
ــا ایــن اوصــاف، طبیعــی  ریخته انــد: غذاهــای ســنگاپور چیــزی شــبیه ایــن قابلمه انــد! ب
کــه از غــذا  کنان ســنگاپور، آدم هــای خوش اشــتهایی باشــند  کــه بســیاری از ســا اســت 
تایلنــدی،  ژاپنــی،  فــراوان ببرنــد. غذاهــای چینــی، هنــدی، ماالیــی،  لــذت  خــوردن 
هــر  تقریبــًا  و  می شــوند  پیــدا  ســنگاپور  در  وفــور  بــه  امریکایــی  و  فرانســوی  ایتالیــای، 
ــرده و ســفارش دهیــد.  ک ــه راحتــی پیــدا  ــرده باشــید را می توانیــد ب ک ــه هــوس  ک غذایــی 

بعضی از غذاهای مخصوص سنگاپور به قرار زیرند: 
گوشــت خــورد شــده ی  بــا  نــودل زرد  از  Teochew-style Bak Chor Mee: مخلوطــی 

کــه بــا چاشــنی ســس چیلــی و ســرکه ســرو می شــود. کاهــو  کبابــی و یــک بــرگ 
کــه ترکیبــی از آشــپزی ماالیــی و چینــی  کــردن ایــن غــذا  Satay Bee Hoon: بــرای درســت 
کبابــی را در ســس تنــد بادام زمینــی می خواباننــد و بــا پــوره ی  گوشــت  اســت، تکه هــای 
کیــِک ماهــی  گیاهــی استوایی ســت و تکــه ای  ــه  ک کنگ کنــگ  ــرگ  ســیب زمینی، چنــد ب

ســرو می کننــد. 
گوشــت و  Lor Mee: نوعــی نــودل زرد پختــه شــده در آِب گوشــت غلیــظ، مخلــوط بــا 
کیــِک ماهــی، پــوره ی ســیب زمینی، تکــه ای ماهــی و یــک  کــه بــا  ســبزیجات مختلــف 

می شــود.  ســرو  آب پــز  غ  تخم مــر
کــه در پنانــگ و مالــزی هــم ســرو می شــود، طرفــداران زیــادی  Hokkien Mee: ایــن غــذا 
دارد. نســخه ی ســنگاپوری آن شــامل نــودل، میگــو، گوشــت، ماهــی مرکــب و ســس 

چیلــی اســت.
چینــی  نــوی  ســال  محبــوب  غــذای  کــه  لعــاب  و  رنــگ  خــوش  بشــقابی   :Yuseng
سنگاپوری هاســت. قطعــات خــورد شــده ی ماهــی خــام، تربچــه ی آب گرفتــه، هویــچ، 
کنجــد، دارچیــن، فلفــل و ســایر  آجیــل خردشــده، ترشــی زنجبیــل و چاشــنی هایی ماننــد 
ــم آداب  ــذا ه ــن غ ــوردن ای ــتند. خ ــذا هس ــن غ ــده ی ای ــکیل دهن ــواد تش ــات، م ادویه ج
خــود را دارد. بایــد قبــل از شــروع غــذا چــوب غذاخــوری چینــی خــود را بــاال بیاندازیــد و 
در ایــن فاصلــه، لغــت مبــارک را بــه زبــان بیاوریــد. هرقــدر چــوب را باالتــر انداختــه باشــید، 

بخــت و اقبــال بیشــتری نصیب تــان خواهــد شــد.

در مورد سفر به سنگاپور سوال دارید؟
همین حاال با ما تماس بگیرید.

آژانس مسافرتى ارمغان آفاق ایرانیان
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خرید
خریــد پــس از خــوردن و آشــامیدن دومیــن ســرگرمی ملــی ســنگاپور اســت، ایــن خــود 
گمرکــی و رقابتــی  کــز خریــد، مالیات هــا و تعرفــه  هــای پاییــن  نشــانه  ای از فراوانــی مرا
کــه در ســنگاپور بــه فــروش مــی  رســند  گرچــه همــه چیزهایــی  بــودن قیمت هاســت. ا
کیفیــت و بهــای بســیار مناســبی دارنــد. فروشــندگان بــه ســبب قانــون  وارداتــی اســت، امــا 

کار خــود صــادق هســتند. ســخت گیر حمایــت از خریــداران، در 
کــه احتمــااًل در ســفر  در ســنگاپور، مرکزخریدهــای زیــادی پیــدا می شــود؛ آن قــدر زیــاد 
خــود فرصــت ســر زدن بــه تمــام آن هــا را نخواهیــد داشــت و بایــد بــا برنامه ریــزی، بــه 

بهترین هــای شــهر ســر بزنیــد. 
گــر جایــی  کــه واحــد پــول ســنگاپور، دالر ســنگاپور اســت؛ پــس ا وجــه داشــته باشــید 
کــه منظــور، دالر ســنگاپور اســت و نــه دالر  قیمــت را بــه دالر دیدیــد، حواســتان باشــد 
گرانــی اســت، امــا نــه  کشــور  کشــورهای آســیایی، ســنگاپور  کانــادا. بــا اســتاندارد  آمریــکا یــا 
کــردن دومیــن تفریــح  کــه نگــران بشــوید. بــه هــر حــال بعــد از غــذا خــوردن، خریــد  آن قــدر 
در ســنگاپور محســوب می شــود. شــهر، پــر از مرکزخریدهــای بــزرگ و امــروزی اســت و 
گفــت صنایــع دســتی و این جــور چیزهــا نــدارد و تمــام اجنــاس اش،  تقریبــًا می شــود 

ــی هســتند.  واردات
البتــه  هســتند،  بــاز  شــب   ۱۰ تــا  صبــح   ۱۰ از  و  هفتــه  روز  هفــت  فروشــگاه ها  اغلــب 
کــز خریــد قــرار دارنــد، زودتــر  ج از مرا کــه خــار کوچکتــر، خصوصــًا آن هایــی  مغازه هــای 
تعطیــل می کنند)معمــوال 7شــب( و همچنیــن در یکشــنبه هــا. مواظــب فــروش بــزرگ 
کــز خریــد بــرای جــذب  کــه مرا کــه معمــواًل در مــاه هــای ژوئــن و ژانویــه زمانــی  ســنگاپور 

مشــتری همیشــه بــاز هســتند باشــید.
ــداز زندگــی را فراهــم  کــردن پس ان ج  ــرای خــر ــی  نظیــری ب ــان اورکارد فرصت هــای ب خیاب
می کنــد، ولــی تماشــای آن رایــگان اســت. پرســه در میــان فروشــندگان و اجنــاس بــی  
کاشــفانه  کوچــک و خیابــان عرب هــا نیــز بســیار جذاب و  همتایشــان در چایناتــاون، هنــد 
اســت. فروشــگاه های خیابــان اورکارد و خیابــان اســکاتز در آخریــن جمعــه هــر مــاه، شــب 
خریــد را برگــزار مــی  کننــد و خریــد تــا پاســی از نیمــه شــب ادامــه دارد. فســتیوال بــزرگ 
کــز  کــه مرا حــراج ســنگاپور در ژوئــن یــا جــوالی هــر ســال برگــزار مــی  شــود و زمانــی اســت 
کننــد. بــا خریــد بیــش از  خریــد همــه مرزهــا را درهــم مــی  شــکنند تــا خریــداران را جــذب 
کــه پرداختــه  کاال و خدمــات  ۱۰۰ دالر از هــر فروشــگاه ممکــن اســت تــا ۷ درصــد مالیــات 
کاغــذ بازی هــای بســیاری   ایــد را در فــرودگاه چانگــی یــا فــرودگاه ســلتار پــس بگیریــد امــا 

دارد.

- خيابان اورکارد
کنیــد، بــی بروبرگــرد بایــد ســری بــه خیابــان اورکارد بزنید  گــر بخواهیــد در ســنگاپور خریــد  ا
کــه مهم تریــن مرکزخریدهــای ســنگاپور را در خــودش جــای داده اســت. جشــنواره ی 
خریــد ســالیانه ی ســنگاپور هــم در ایــن خیابــان، حــال و هــوای دیگــری دارد. بعضــی از 

ــان اورکارد، در ادامــه معرفــی می شــوند.  مهم تریــن مرکزخریدهــای خیاب

- فار ایست پالزا
بهتریــن جــا بــرای خریــد لباس هــا و زیــورآالت منحصربه فــرد اســت و بیشــتر وقت هــا، پــر 

کــه آن جــا پرســه می زننــد.  از نوجوان هایــی اســت 

- ایون پليس
اســت؛  ســنگاپور  مرکزخریدهــای  بزرگ تریــن  از  یکــی  و  شــده  افتتــاح   ٢٠٠٩ ســال  در 
از  پیــدا می شــود و خیلــی  آدمیــزاد در آن  تــا جــان  غ  مــر از شــیر  کــه  چهارطبقــه دارد 
برندهــای مهــم اروپایــی مثــل لویــی ویتــون در آن شــعبه دارنــد. مغازه هــای نزدیــک در 
ورودی مرکزخریــد، اغلــب جنس هــای ژاپنــی دارنــد و قیمت هایشــان پایین تــر اســت. 

گالــری هنــری بزرگــی برپاســت.  طبقــه ی چهــارم ایــن مرکزخریــد هــم 

کی پالزا - ال
کــه از زمیــن تــا سقف شــان پــر اســت از  کــی پــالزا  مغازه هــای پــر و پیمــان طبقــه ی اول ال
وســایل الکترونیکــی هیجان انگیــز، دیــر یــا زود هــر مســافری را بــه خــود جــذب می کننــد. 
کــه جنــس مــورد نظــر  بــا ایــن حــال، تنهــا در صورتــی بــه قصــد خریــد بــه آن جــا برویــد 
خــود را خــوب بشناســید. طبقــه ی دوم ایــن مرکزخریــد هــم پــر اســت از ســوغاتی هایی 
کنیــد.  کــه بــد نیســت پیــش از پایــان ســفر، چمدان تــان را در آن پــر  ــا قیمــت مناســب  ب

Ngee Ann City بازار خرید -
ایــن بــازار بــا محوطــه داخلــی زیبــا و فضــای بیرونــی دلپذیــر در مرکــز جــاده Orchard قــرار 
 Takashimaya و فروشــگاه هــای زنجیــره ای Books Kinokuniya گرفتــه اســت و شــامل
از ژاپــن اســت. نــام هــای تجــاری مهــم و مشــهوری همچــون Shanghai Tang و Zara و 
 Crystal غذاهــای اندونــزی و در رســتوران Sanur نیــز در ایــن مــکان واقــع انــد. در Guess
کنیــد در Bricks World نیــز بــه دنبــال اســباب بــازی هــای  Jade غذاهــای چینــی را تســت 

کــودکان باشــید  Lego بــرای 

 Paragon گون - مرکز خرید پارا
 Hugp ، ایــن مرکــز خرید،بهشــت دوســتداران مــارک اســت . برندهــای بیــن المللــی ماننــد
 Boss ،Etro ،G-Star ، Jean Paul Gaultier،Armani Exchange ، Alvin Klein ، Miss

Sixty و غیــره همگــی در ایــن محــل شــعبه دارنــد.
کــودکان هــم از فروشــگاه هــای مخصــوص  کــه بزرگترهــا در حــال خریــد هســتند  در حالــی 
کــه شــاخص تریــن آن هــا Toys"R"Us اســت. در رســتوران دنــج و  بــه خــود لــذت مــی برنــد 
کنیــد و مجموعــه  زیبــای Canele Petisserier Chocolatier در طبقــه همکــف غــذا صــرف 
ــا Spaggealies و ــمزه را در Din Tai Fung و My Mum's Cuisine ی ــای خوش ای از غذاه

کنیــد. Fish&Co وBackerzin جســتجو 

 Wisma Artia مرکز خرید -
خریــد  مرکــز  ایــن  متــرو،  ایســتگاه  کنــار  در  دقیقــا  و   Orchard خیابــان  قلــب  در  واقــع 
کــه بــه دنبــال مــد روز هســتند و همچنیــن  بــا پرســتیژ بهشــتی اســت بــرای جوانانــی 
بانــوان شــیک پــوش. برندهــای FCUK،BEBE،Forever 21 TOP SHOP قســمتی از 
ــد جواهــر هســتید  ــه دنبــال خری ــر ب گ ــد هســتند. ا ــز خری برندهــای بیــن المللــی ایــن مرک
نمایندگــی Lee Hwa Diamond و Deluxe By Bakerzh نیــز در ایــن مرکــز واقــع شــده 
انــد. صــرف غــذا در Wism Artic واقعــا لــذت بخــش اســت. Food Republic محلــی اســت 
بــرای صــرف غذاهــای محلــی. Indochine بــرای غذاهــای آســیایی و بیــن المللــی و دو 

ــد.  ــرده ان ک ــم  ــما فراه ــرای ش ــیاری را ب ــای بس ــاب ه ــر انتخ ــتوران دیگ رس

 Heeren فروشگاه های -
از جملــه مــواردی  آرایشــی و اصــالح مــوی خــاص  لــوازم  ارزان وارداتــی،  لبــاس هــای 
 HMV کننــد. بــا ورود بــه فروشــگاه کــه ایــن مرکــز خریــد را منحصــر بــه فــرد مــی  هســتند 
مــی توانیــد از بزرگتریــن مجموعــه موســیقی ســنگاپور بهــره منــد شــوید. جــوان ترهــا ایــن 
گــر بــا جــوان  فروشــگاه را بــرای خریــد هــای ارزان و مناســب محلــی مناســب مــی داننــد . ا
کنیــد، حتمــًا ســری بــه طبقــات باالیــی بزنیــد تــا از آخریــن مدهــای روز بــا  هــا ســفر مــی 

خبــر شــوید.

The Centerpoint -
کــه در ســال 1983 افتتــاح شــد از جملــه فروشــگاه هــای شــاخص 150ســاله  ایــن فروشــگاه 
مجموعــه فروشــگاه هــای زنجیــره ای رابینســون مــی باشــد و بــرای ســرویس فــوق العــاده 
و تنــوع در محصــوالت معــروف اســت. Centerpaint دارای مغــازه هــای تــازه تاســیس 
ــز  ــی همــه چی ــد خانوادگ ــز خری هماننــد British India ،UH وBling مــی باشــد. ایــن مرک
 World را دارا اســت از جملــه غذاهــای تــازه و لبــاس هــای ورزشــی و لــوازم ورزشــی در
کــه در Harvey Norman یافــت مــی شــوند.  Of Sport و آخریــن محصــوالت الکترونیکــی 
گیرنــد. بــه ســادگی  توریســت هــا بــا خریــد از ایــن مرکــز از امکانــات بیشــتری نیــز بهــره مــی 
بــا ارائــه پاســپورتتان وCustomers Service واقــع در طبقــه اول Lourist Priullege کارت 
کنیــد و از تخفیــف آن در مغــازه هــا و رســتوران هــا لــذت ببریــد. یــک  خودتــان را دریافــت 
ک باربیکیــو  غــذای خــوش طعــم مثــل سامســوی چیکــن در Soup Cesturant و خــورا

کنــد. کامــل مــی  غ معطــر در Prinia Test روز شــما را  در Fragrance Bac-va و چلــو مــر

 Plaza Singapura -
ــد را بــه خوبــی مــی شناســند. ایــن یکــی از  ــز خری بســیاری از مردمــان ســنگاپور ایــن مرک
اولیــن بازارهــای بازســازی شــده در ســنگاپور اســت. Plaza Sing شــامل فروشــگاه هــای 
مــد روز بــرای ارائــه بــه خانــواده هاســت. در بــاالی تقاطــع بزرگتریــن ایســتگاه متــرو در 
ســنگاپور Dhoby Ghaut مــی توانیــد هــر چیــزی اعــم از لــوازم خانگــی مــد و غیــره را پیــدا 
کنیــد . برخــی از فروشــگاه هــا مخصــوص مادران اســت و یــک اتاق مخصوص پرســتاری از 
کــودک شــیرخوار  کــه  کــز را بــرای خانــواده هایــی  کــودکان در فروشــگاه هــا خریــد از ایــن مرا
کــرده اســت. بــرای صــرف غــذا بــه Secret Recipe،The Monhatan Fish و  دارنــد آســانتر 
کنیــد. کارهــای هنــری و دســتی بــه Spotlight مراجعــه  Leo Beijing برویــد. بــرای خریــد 

بازگشت به فهرست مطالب
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 ION Orchard -
کــه در بهــار 2009 درب  کــز خریــد ســنگاپور اســت  ION Orchard یکــی از جدیدتریــن مرا
گشــود. ایــن مرکــز خریــد نمونــه ای جدیــد از ارائــه  هــای خــود در را بــه روی مشــتریان 
خدمــات بــه مشــتریان اســت و اســتانداردهای باالیــی از یــک مرکــز خریــد را ارائــه مــی 
کنــد. ســاختمان ایــن مجموعــه در 8 طبقــه و بــه زیبایــی بــرای یــک مرکــز خریــد طراحــی 
شــده انــد. 400 فروشــگاه و رســتوران ایــن مرکــز خریــد بــه جهــت انتخــاب بهتریــن مــارک 
 hristian Dior ،Prada ،Cartierهــای دنیــا شــاخص هســتند. مــارک هــای معروفــی ماننــد

کــرد. Louis، و Giorgio Armani اشــاره 

 Mustafa Center -
این مرکز در ســال 1973 تاســیس شــده اســت.Mustafa Center بدون محدودیت زمانی 
کــه درLittle India قــرار دارد مجموعــه  تنهــا مــکان عالقمنــدان بــه خریــد اســت. ایــن مرکــز 
کــرده اســت. مــی  بزرگــی از انــواع احتیاجــات و حتــی آژانــس هــای هواپیمایــی را فراهــم 
توانیــد ارزانتریــن قیمــت هــا و حراجــی هــای ســنگاپور را بــا بیــش از 100/000عنــوان و در 
هفــت روز هفتــه در ایــن مــکان بیابیــد. ایــن مرکــز خریــد یکــی از بزرگتریــن فروشــگاه هــای 
کــه در آن مــی توانیــد همــه چیــز ماننــد لــوازم خانگــی ، موبایــل و وســایل  ســنگاپور اســت 
کنیــد. جالــب اســت بدانیــد ایــن مرکــز  الکترونیکــی ، لــوازم آرایشــی بهداشــتی و .. را تهیــه 

24 ســاعته بــاز بــوده و بــرای تبدیــل ارز هــم امکانــات مناســبی دارد. 

 Vivo City -
کــه بســیاری از مــارک هــای معــروف  ایــن فروشــگاه بزرگتریــن مرکــز خریــد ســنگاپور اســت 
دنیــا را در برگرفتــه اســت، بــه عنــوان مثــال مــی تــوان از GAP،Ted Baker و فروشــگاه 
 FC Botiga و   Desigual هــای  مــارک  دهنــده  ارائــه  کــه   Spain 2 Dreana اســپانیایی 
کــرد. Vivo City همچنیــن دارای بزرگتریــن مجموعــه ســینمایی ســنگاپور  اســت اشــاره 
کــه بــا مجموعــه ای از 15 پــرده نمایــش و بیــش از 2100 صندلــی و همچنیــن پهــن  اســت 
تریــن پــرده نمایــش در آســیا عنــوان یــک مرکــز ســینمایی Business Class را بــه خــود 
اختصــاص داده اســت. ایــن مرکــز در مرکــز خریــد جلــوی درب جزیــره ســنتوزا قــرار دارد و 
کل جمعیــت ســنگاپور در همــان  گفتــه مســئولین در روز افتتــاح ایــن مرکــز خریــد  طبــق 

کردنــد!  ــز بازدیــد  روز اول از ایــن مرک

 Forum بازار خرید -
کــودکان ماننــد  ک  در ایــن بــازار خریــد خانوادگــی فروشــگاه هــای معتبــر و متعــدد پوشــا
بــه  دیگــر  هــای  فروشــگاه  و   Guess kids & DKNY Kids &Ralph Lauren &TIEN
 D&G/ ماننــد  را  روز  مــارک  هــای  لبــاس  تواننــد  مــی  بزرگترهــا  خورنــد.  مــی  چشــم 
در  کننــد  پیــدا  را   Emporio Armani / Max Mara / Tri BeCa /Maniana Rinaldi
ــت  ــز بهداش ــن مرک ــتند. بهتری ــازی هس ــال ب ــازی در ح ــن ب ــا در زمی کوچکتره ــه  ک ــی  حال
کتــاب هــا را در Bookaburra، و بهتریــن لحظــات شــاد  کــودکان را در VitaKids ، بهتریــن 

را در The Good day Spa بیابیــد.

 Far East Plaza بازار خرید -
جوانــان بــه خاطــر مــد روز و خیابانــی ایــن بــازار شــیفته اش خواهنــد شــد. فروشــگاه 
ــا در  ــد 77th Street & Area 51 تنه ــزی مانن ــه مرک ــا در محوط ــذاب و زیب ــیار ج ــای بس ه
گرســنه نخواهیــد مانــد  کــه  ســنگاپور یافــت خواهنــد شــد. در ضمــن مطمئــن باشــید 
کافــه  کــی هــای Fast food ماننــد Long John Silver/KFC و  زبــرا طیــف وســیعی از خورا

ــرد. ک ــد  ــدا خواهی ــای Gelare را پی ه

TANGS بازار خرید -
کــه در  فروشــگاه بــزرگ TANGS یکــی از اولیــن فروشــگاه هــای بــزرگ ســنگاپور اســت 
ســال 1932 تاســیس شــده اســت. افتخــار ایــن فروشــگاه ارائــه خدمــات اختصاصــی بــه 
ــت.  ــان اس ــرای آن ــد ب ــش از خری ــذت بخ ــه ای ل ــتن تجرب گذاش ــا  ــه ج ــدگان و ب بازدیدکنن
طبقــات مختلــف ایــن مرکــز خریــد شــامل French Connection Beverly Feldman و 
Petit Bates اســت. قســمت TANG+Co گردآورنــده لبــاس هــای اســپرت و راحتــی اســت 
 Techno Bay قســمت PLAY LAB کــه ایــن لبــاس هــا مجموعــه ای اســت از مــارک هــای
ــد  ــی توانن ــن م ــداران همچنی ــد. خری کن ــی  ــه م ــوژی را عرض ــتاوردهای تکنول ــن دس آخری
 Benefit و Calvin Klein جدیــد تریــن محصــوالت آرایشــی و بهداشــتی را از مــارک هــای
در قســمت TAGS BEAUTY HALL انتظــار داشــته باشــند. بــرای آشــنایی اســتراحت 

و خــوردن و اشــامیدن میــان روز بــه Island Caf در طبقــه 4 ســری بزنیــد.
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- موزه ی ملی سنگاپور
و  اســت  گرفتــه  جــای  میــالدی  نوزدهــم  قــرن  بــه  مربــوط  ســاختمانی  در  مــوزه  ایــن 
کــه از ٥٠  گنبــد دار بازســازی شــده ای اســت  زیباتریــن مشــخصه ی ســاختمانش، بخــش 
ــخ،  ــر تاری ــوزه ب ــن م ــت. ای ــده اس ــاخته ش ــی س ــه ی رنگ ــس شیش ــری از جن ــه ی هن قطع

فرهنــگ و شــکوه ســنگاپور تمرکــز دارد.

- موزه ی تمبرشناسی سنگاپور
گــردآوری شــده و بــه  در ایــن مــوزه، مجموعــه ی نفیســی از تمبرهــای ســنگاپور و جهــان 

گذاشــته شــده اســت. معــرض نمایــش 

- معبد سری ماریام مان
ح دراویدینــی، قدیمی تریــن معبــد هنــدوی ســنگاپور  ایــن معبــد هنــد جنوبــی بــا طــر
بــا  معبــد  پیــالی ســاخته شــد. ســاختمان  ناریانــا  توســط  در ســال ١٨٢٧  کــه  اســت 
زیارتگاه هــای  هــم  آن  داخــل  و  شــده  تزییــن  اســطوره ای  خدایــان  از  مجســمه هایی 
بســیاری وجــود دارد. معروف تریــن ایــن زیارتگاه هــا بــه الهــه ی ماریام مــان اختصــاص 

دارد.

- هتل رافلس
ممکــن اســت بــا دیــدن ســاختمان عظیــم و باشــکوه ایــن هتــل بــاور نکنیــد؛ امــا حقیقــت 
کــه بــه  کــه هتــل رافلــس در ابتــدا یــک خانــه ی ییالقــی مختصــر ده خوابــه بــود  ایــن اســت 
کــه امــروز می بینیــد. هتــل رافلــس  مــرور زمــان توســعه یافــت و تبدیــل شــد بــه عمارتــی 
در ســال ١٨٨٧ توســط دو بــرادر ارمنــی بــه نــام ســارکیس ســاخته شــد و آن را بــه افتخــار 
کردنــد. هتــل  کاشــف شــهر ســنگاپور، ســر تومــاس اســتمفورد بینگلــی رافلــس، نام گــذاری 
رافلــس را بــه عنــوان نمــادی از شــکوه و عظمــت شــرق می شناســند و نویســندگان بزرگــی 
کنــراد و سامرســت مــوآم نیــز در آثارشــان از آن نــام برده انــد. البــی هتــل یکــی  چــون ژوزف 

از پرطرفدارتریــن مکان هــای توریســتی ســنگاپور اســت.

- قسمت چينی شهر
گــردد. ایــن بخــش شــهر،  تاریخچــه بخــش چینــی شــهر ســنگاپور بــه ســال ۱۸۲۱ بــر مــی 
کرتــا آیــر )بــرای خریــد و صــرف غــذا(، تلــوک آیــر )معابــد و  از ۴ قســمت اصلــی بــه نــام هــای 
گالــری  محــل صحبــت آزاد بــرای عمــوم(، تانجونــگ پــگار )مــدل دقیــق شــهر ســنگاپور در 
یــو آر ای( و بوکیــت پایــو )منطقــه فرهنگــی و اجتماعــی چینــی( تشــکیل شــده اســت. در 

قســمت چینــی شــهر مغــازه هــای لبــاس فروشــی و ســوغاتی بســیاری موجودنــد.

گردشگری سنگاپور جاذبه های تفریحی و 
کــه بــا  خ و فلــک ســنگاپور اســت  ســنگاپور دو جاذبــه ی برتــر توریســتی دارد: یکــی چــر
خ و فلــک جهــان  کنــار خلیــج مارینــا واقــع شــده و بلندتریــن چــر ارتفــاع ١٦٥ متــر، در 
از  دیدنــی  مجموعــه ای  اســت:  ســندز  بــی  مارینــا  دیگــری،  می شــود؛  محســوب 
مرکزخریدهــای متنــوع، کالب، رســتوران، مــوزه، و البتــه هتــل اســتثنایی ســندز اســکای 
ــم  ــه ه ــتی ب کش ــکل  ــه ش ــقفی ب ــا س ــه ب ک ــاختمان دارد  ــه س ــل، س ــن هت ــل. ای ــارک هت پ
ــات  ــر روی ایــن ســقف، امکان ــه همین جــا ختــم نمی شــود: ب ــد و البتــه ماجــرا ب متصل ان

تفریحــی متنوعــی وجــود دارنــد؛ از جملــه اســتخری بســیار زیبــا و اســتثنایی. 
فرهنگ هــای  ترکیــب  تمیــز،  خیابان هــای  در  ســنگاپور  مــدرن  آســمان خراش های 
گرمســیری، غذاهــای خوش مــزه، بازارهــای پــر و  چینــی، ماالیــی و هنــدی بــا آب و هــوای 
پیمــان و شــب های شــلوغ و پرهیاهــو، از ســنگاپور شــهری ســاخته مطابــق بــا ســلیقه ی 

کــه بــه آن جــا ســفر می کنــد. هــر توریســتی 

خ و فلک سنگاپور - چر
خ و فلــک جهــان، بــر روی پایانــه ای ســه طبقــه پــر از مغــازه، بــار و رســتوران  بزرگتریــن چــر

گرفتــه و نمــای زیبایــی از شــهر دارد. قــرار 
کــدام ظرفیــت ٢٨  کــه هــر  ــا تهویــه ی مطبــوع دارد  خ و فلــک ســنگاپور، ٢٨ کابیــن ب چــر
کامــل آن، ٣٧ دقیقــه طــول  نفــر را دارنــد؛ تــا ارتفــاع ١٦٥ متــری بــاال مــی رود و هــر دور 

می کشــد.

- موزه ی تمدن آسيا
گذاشــته و ماننــد  ایــن مــوزه آثــار بســیار زیــادی از تمــدن آســیا را بــه معــرض نمایــش 
بــا  مــوزه  ورودی  ســالن  می درخشــد.  ملــی  میــراث  موزه هــای  میــان  در  جواهــری 
کــه بــرای  عکس هــای پروژکتــوری پوشــیده شــده و در انتهــای آن پــرده ای قــرار دارد 

بــه مــوزه بایــد از میــان آن بگذریــد. ورود 

- اسپالنده
کــه از زیباتریــن دیدنی هــای ســنگاپورند، بــرای رقابــت  گنبدهــای دوقلــوی نقــره ای  ایــن 
گنبــد شیشــه ای، بــا یــک الیــه از فلــز  بــا خانــه ی اپــرای ســیدنی ســاخته شــده اند. دو 
پوشــیده شــده اند و در طراحــی و ســاخت آن هــا از مدل هــای آســیایی اســتفاده شــده 
ــی  ــه ی بزرگ کتابخان ــتوران و  ــد رس ــر، چن ــالن تئات ــر س ــالوه ب ــاختمان، ع ــل س اســت. داخ

ــت.  ــی اس ــد از آن، مجان ــود دارد و بازدی وج

بازگشت به فهرست مطالب

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


بازگشت به فهرست مطالب

کانينگ - پارک قلعه ی 
کانینــگ، تنهــا نقطــه ی طبیعــی ایــن منطقــه بــه شــمار مــی رود و هــوای  پــارک قلعــه ی 
کــه در واقــع،  گوتیــک دارد  ح  خنــک و دلپذیــری دارد. ورودی پــارک، گذرگاهــی بــا طــر
کــه در دیوارهــای آجــری جاســازی  گورســتان مســیحیان قدیمــی اســت  ســنگ قبرهــای 
کــه یکــی از جالب تریــن آن هــا، بــاغ  شــده اند. ایــن پــارک، بخش هــای مختلفــی دارد 
گرفتــه. در زیــر ســایه بانی از برگ هــای  گیاه شناســی قــرار  کنــار بــاغ  کــه در  ادویــه ای اســت 
روی  از  و  کنیــد  امتحــان  را  داریــد  دوســت  کــه  ادویــه ای  جــور  هــر  می توانیــد  نخــل، 
برچســب آن هــا هــم اطالعــات بیشــتری بــه دســت بیاوریــد. هــر ســال، جشــنواره های 

مختلفــی از قبیــل فیلــم، رقــص و موســیقی در ایــن پــارک برگــزار می شــوند.

- پولو اوبین
کــه بــا قایــق، بیشــتر از ١٥ دقیقــه از ســنگاپور فاصلــه نــدارد، امــا  جزیــره ای جنگلــی اســت 
کن  ــا ــنگاپوری های س ــوید! س ــر بش ــی دیگ ــا وارد زمان ــد ت ــدم بگذاری ــر آن ق ــت ب ــی اس کاف
کوچــک و دیدنــی، بــه رســم و رســوم ســنتی خــود بســیار پایبندنــد و عــالوه  ایــن جزیــره ی 
بــر آن، طبیعــت زیبــای جزیــره بــا مرداب هــا و درختــان انبــوه اش، بســیار دیدنــی اســت. 
ــان  ــا مســیرهای مخصــوص پیــاده روی و دوچرخه ســواری، میزب ــو اوبیــن ب جزیــره ی پول

کوهســتانی اســت.  دوســتداران طبیعــت و دوچرخه ســواران 

کوچک - هند 
کــه منطقــه ای تجــاری محســوب  کوچــک بیــش از یــک قــرن اســت  خیابــان هــای هنــد 
مــی شــوند و فروشــگاه هــای آن و مرکــز ژوجیائــو مملــو از مغــازه هــای صنایــع دســتی، 

ــه جــات هســتند. ســاری و ادوی

- جزیره سنسوتا
کــه تونلــی بــا ۲۵۰۰ موجــود دریایــی  ایــن جزیــره بــا جاذبــه هایــی همچــون دنیــای زیــر آب 
ج تایگــر اســکای،  اســت، تــاالب دلفیــن هــا، مــوزه تصاویــر ســنگاپور و ســکوی تماشــای بــر

یکــی از محبــوب تریــن پــارک هــای ســنگاپور اســت.

- نایت سافاری
ــط  ــد، توس ــی آین ــرون م ــود بی ــای خ ــه ه ــبانه از الن ــه ش ــات، ک ــارک، %۹۰ حیوان ــن پ در ای
تکنیــک هــای نورپــردازی بســیار ماهرانــه ای بــه شــما نشــان داده مــی شــوند. بیــش 
بازســازی شــده  و ۸ منطقــه  گونــه در ۴۰ هکتــار جنــگل   ۱۰۰ قالــب  ۱۰۰۰ حیــوان در  از 
کنــده شــده  جغرافیایــی از جملــه دشــت هــای آفریقــا و علفزارهــای آمریــکای جنوبــی پرا
کمتــر  کــه  گونــه هایــی  کارکنــان ســافاری بــا  انــد. در نمایــش مخلوقــات شــب برخــی از 

ک هســتند بــه اجــرا مــی پردازنــد. خطرنــا

- پارک پرندگان جورانگ
بزرگتریــن پــارک آســیای پاســیفیک بــا بیشــتر از ۲۰ هکتــار وســعت، جایــگاه بیــش از ۹۰۰۰ 
ــه  ــوان ب ــی ت ــارک م ــته ایــن پ ــکات برجس ــی اســت. از ن ــه مختلــف جهان ــده از ۶۰۰ گون پرن
کــرد. در  بلندتریــن آبشــار ســاخت بشــر بــا ۳۰ متــر ارتفــاع و نمایــش پنگوئــن هــا اشــاره 
کــه  دریاچــه فالمینگوهــا مــی توانیــد بــه صــرف غــذا در رســتورانی ۳ طبقــه و شیشــه ای 

ــد. ــده بپردازی ــه ش ــو احاط ــط ۱۰۰۱ فالمینگ توس

- رودخانه سنگاپور
کا  کامپونــگ مــال خانــه پارلمــان یــا خانــه هنــر، معبــد تــان ســی چونــگ ســو و مســجد 
ــه  ــر روی ایــن رودخان ــد. قایــق هــای بســیاری ب ــه واقــع شــده ان در ســاحل ایــن رودخان

ــد. ــردش مــی برن گ ــه  توریســت هــا را ب

گياه شناسی سنگاپور - باغ های 
ــا ۵۲  کــه بــاغ ملــی ارکیــد آن ب ایــن بــاغ هــا ترکیبــی از جنــگل، گل هــا و بوتــه هــا هســتند 
گیاهــی و ۶۰۰۰۰ گیــاه مختلــف، بزرگتریــن بــاغ ارکیــد  هکتــار وســعت و بیــش از ۳۰۰۰ گونــه 

دنیــا محســوب مــی شــود.
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