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  .تقدیم به شما خواننده محترم دانش و زندگیمجموعه از  28کتاب شماره 

  )دبی ( کشور امارات متحده عربی  همه چیز درباره:  عنوان

  اطالعات توریستی ، گردشگري و اقامتی: موضوع 

  رضا فریدون نژاد:  پدیدآورنده 

  15/2/1393: تاریخ انتشار

  رایگان: قیمت 

  

  "دانش و زندگی را به دوستانتان معرفی کنید  "

  قادات سازنده شما عزیزان هستممنتظر دریافت نظرات ، پیشنهادات و انت

  

  

  رضا فریدون نژاد

به جمع دوستان 
دانش و زندگی 

در کلوب 
  بپیوندید

به جمع دوستان 
دانش و زندگی در 

فیسبوك 
  بپیوندید

نظرات و 
پیشنهادات خود 
را براي من ارسال 

  کنید

در وب سایت 
ختصاصی دانش و ا

کتاب،ماهنامه زندگی 
متنوع را  و مقاالت

و  رایگان دانلود
  کنید مطالعه

  
      

http://www.cloob.com/name/dzbook
https://www.facebook.com/dzbook.ir
mailto:rezaf1390@gmail.com
http://www.dzbook.ir
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  دانلود کنید رایگانرا  کتابهاي الکترونیکی منتشر شده از همین مجموعه
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  :در این کتاب می خوانید 

 مومی امارات متحده عربیاطالعات ع
 شهرها و روستاهاي بزرگ امارات متحده عربی 
 مساحت و آب وهوا 
 محدوده امارات متحده عربی 
 وجه تسمیه 
 ساحل دزدان 
 تأسیس 
 بنیان گذار امارات متحده عربی 
 فرهنگ و دین 
 وضعیت حقوق بشر 
 رسانه 
 در یک نگاه امارات متحده عربی  

  اطالعات عمومی و زندگی در دبی
 دبی چهتاریخ 
  دبینام 
 فرمانروایان آل مکتوم حکام امارت دبی 
 موقعیت جغرافیایی دبی  
 مساحت دبی 
 حکومت قطر و دبی 
 زبان و دین  
 پرچم ملی دبی  
  اقتصاد 
 پیش زمینه 
  ساخت و ساز 
 مسافرت هوایی 
 پیشرفتهاي هنري و فرهنگی 
 گردشگري در دبی 
 جرم و جنایت در دبی 
 ترابري 
 اجاره اتومبیل 
  نقل شهري سیستم حمل و 
 وضعیت گواهینامه رانندگی در دبی  
 جاده ها و بزرگراه ها 
 بانکها 
 پول 
 کارت اعتباري 

 

 تلویزیون 
 رادیو  
 برق 
 آب 
 مقررات ورود 
 گردشگري خرید 
 دبی جشنواره خرید 
 ها رستوران 
  در دبی  هاي بومیغذانوشیدنی ها و  
 گردشگري فرهنگی 
 مناطق گوناگون 
 ساعات کار در دبی  
 بر دبی  
  مناطق شهري 
 هاي شهر دبی پارك 
 هاي آبی شهر دبی پارك  
 بازارها 
 پراکندگی و بافت جمعیتی 
 هاي دبی دانشگاه 
  مراکز خرید در دبی 
 ساعات کار مراکز خرید دبی 
 چانه زنی 
 ه تبدیل پولنحو  
 امکانات براي معلولین 
  بیمارستان هاي دولتی و خصوصی دبی  
 معرفی بیمارستان هاي دولتی دبی 
 معرفی  بیمارستان هاي خصوصی دبی  
   اطالعات متفرقه 

  ) دبی( امارات متحده عربی اطالعات جامع ویزا و اقامت 
 مقدمه 
 در دبی بسیار مهم توصیه هاي اقامت  
 نحوه دریافت ویزاي توریستی امارات متحده عربی 
 زمانی که صدور ویزا دبی طول می کشد 
 ویزاي کار دبی  
 راهنماي اخذ اقامت از طریق تجارت و سرمایه گذاري 
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  مراحل ثبت شرکت در اماراتراهنما و  
  اطالعات ضـروري در سفر به دبی  
  دارید، لذا به نکات در دبی را هشدار چنانچه تصمیم به اخذ اقامت

  دزیر توجه کنی
  داروهاي ممنوعه در امارات  
  نحوه سفر به دبی  
  مناطق پر تجمع ایرانی  
 اه به مناطق پر تجمع ایرانی نحوه انتقال از فرودگ  
  سفارت ایران در دبی  
  نحوه تماس تلفنی با ایران 
 چنانچه قصد سفر به دبی را دارید این نکات را فراموش نکنید!  

  

  اطالعات جامع تحصیل در دبی

 سبک زندگی در دبی همه چیز درباره 

  دبی  و اطالعات توریستی اماکن دیدنیآشنایی با 

  بازارها و مراکز خرید معروف دبیآشنایی با تعدادي از 

  معرفی برخی از مناطق گردشگري شارجه 

  دبی  معتبر نمایشگاه هاي بین المللی

  بهترین زمان سفر به دبی

  مجموعه تصاویر منتخب از امارات متحده عربی

  ارتباط با مجموعه الکترونیکی دانش و زندگی
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 اطالعات عمومی امارات متحده عربی

 
بستان می باشد که با خلیج فارس نامیده می شود، اتحادیه اي مهم در جنوب شرقی شبه جزیره ي عر UAE کشور امارات متحده ي عربی که بطور مخفف

نیز (Trucial) کشور امارات که قبال ایاالت جنگی. عربستان صعودي در غرب و عمان در جنوب شرقی این کشور واقع شده اند. و خلیج عمان هم جوار است
ابوظبی بزرگترین ایالت و . القوین تشکیل شده است امالخیمه و  نامیده می شده، اکنون از هفت ایالت به نام هاي ابوظبی، عجمان، فجیره، شارجه، دبی، راس

 .مرکز فعالیت هاي امارات می باشد، اما شهر دبی از همه معروف تر است
 

ها،  اکثر توریست هاي امارات متحده عربی به شهر ساحلی دبی سفر می کنند چراکه بدلیل داشتن سواحل شنی سفید، ورزش هاي آبی، صحراگردي، پارك
که به عنوان  "برج دبی"هتل ساحلی جمیره، جزایر نخل و آسمان خراش . عظیم و مناظر شگفت انگیزش شهرت فراوانی کسب کرده استمراکز خرید 

شهر آرام و بسیار ثروتمند ابوظبی . بلندترین سازه ي دست بشر شناخته شده و در دل آسمان دبی جاي گرفته، از جمله جاذبه هاي مهم این شهر هستند
 'Corniche' اکثر مناطق دیدنی ابوظبی را می توانید در اطراف تفرجگاه ساحلی و چشم نواز. هر دبی، توریست کمتري به خود جذب می کندنسبت به ش

  .بیابید
 

خراش هاي این شهر با داشتن جزایر نخل، مایل ها سواحل شنی سفید رنگ و تعدادي از بلندترین آسمان . شهر دبی حقیقتا درهیچ جاي جهان نظیر ندارد
   .جهان، واحه ي صحرایی باشکوه و یکی از مراکز فعال امارات می باشد

 شهرها و روستاهاي بزرگ امارات متحده عربی

 ساد  -ختم  -خزنه  -بنی یاس  -جزیره داس  -النار  ام -سمیح  -سمحه  -رحبه  -مدینه زاید  -غیاثی  -سلع  -رویس  -شهامه  -العین  :ابوظبی- 
 مرفا -رماح  -سویحان  -جزیره دلما  -ر هی -وقن 

 حتا -خوانیج  -لیسیلی  -مرموم  -جبل علی  -عویر  - :دبی 
 صجعه -وادي الحلو  -ذید  -حمریه  -دبا الحصن  -خور فکان  -کلبا  - :شارجه 

 شعم -خران  -دقداقه  -خور خویر  -ظیت  -دقداقه  -رمس  -جلفار  -جیر -غلیله  - :الخیمه رأس 

 ستان  -نعیمیه  -الکرامه  -راشدیه  -مشیرف -الجرف  -الزهراء  -منامه  -مصفوت  - :عجمانحلیو -حمیدیه  -السوان  -نادي الشعله  -ب 
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 کابر -مهذب  -سره  -راشدیه  -لبسه  -رمله  -تل االبرق  -سلمه  -راعفه  -جزیره سینیه  -فلج المعال  - :القوین ام 
 وادي  -مدوك  -فرفار  -الحیل  -بثنه  -مسافی الفجیره  -عقه  -ضدنا -شرم  -بدیه  -قدفع  -سیجی  -مربح  -طیبه  -دبا الفجیره  -غرفه  - :فجیره

 صناعیه –راشدیه  -مریشید  -اوحله  -حاله  -شوکه  - سهم

و در شرق شبه جزیره  ب غربی قاره آسیا، کشوري در جنو) به اختصار (UAE :به انگلیسی  و اإلمارات العربیۀ المتّحدة :به عربی امارات متحده عربی
 .همسایه است خلیج فارسو از شمال با  عمان، از شرق با عربستان سعوديو  قطرکه از جنوب با  عربستان، در خاورمیانه

است که بعد از استقالل از  القوین امو  الخیمه راس، فجیره، عجمان، شارجه، دبی، ابوظبیهاي  کوچک به نام نشین هفت شیخامارات عربی متحده، اتحادي از 
 .گیرند جشن می روز ملی اماراتاین روز را با نام . میالدي شکل گرفت 1971دسامبر  2در  بریتانیا

کند و شوراي عالی حکام که متشکل از  میر موروثی به عنوان حاکم کشور ایفاي وظیفه میامیرنشین از استقالل فراوانی برخوردارند، اما یک ا 7هر یک از این 
ترین  و بزرگ پایتخت .است شیخ خلیفه بن زاید آل نهیاندر حال حاضر امیر و رئیس دولت امارات . هفت امیر است، رئیس دولت و کابینه را انتخاب می کند

 .است ابوظبیاین کشور  نشین شیخ

 .اختیار دارد و تولید ناخالص سرانه آن در حد ثروتمندترین کشورهاي اروپاي غربی است امارات یکی از بزرگترین ذخایر نفتی دنیا را در

 مساحت و آب وهوا

وهوایی بیابانی و سرزمینی هموار دارد که قسمت شرقی  آب. گیرد دنیا از نظر پهناوري قرار می 115کیلومترمربع است که در رده  83،600مساحت این کشور 
درصد از اعراب  23درصد اهالی این کشور اصلیت اماراتی دارند و  19فقط  .درصد خاك آن قابل کشاورزي است 0٫77ت و تنها آن کوهستانی و سردتر اس
است و انگلیسی، فارسی، اردو و هندي نیز کاربرد زیادي  زبان رسمی کشور عربی. درصد از اهالی جنوب آسیا هستند 50حدود دیگر کشورها و ایرانیان و 

 .شود مردم را شامل می ٪96است که حدود  رسمی این کشور اسالممذهب . دارد

مهاجر در  16درصد است و با بیش از  3٫05نفر برآورد شده و رشد جمعیت آن  5٫314٫317حدود  2012جمعیت آن در سال . است واحد پول آن درهم
میلیون بشکه در روز بوده  2٫395حدود  2009م این کشور در سال صادرات نفت خا. سال به ازاي هر هزار نفر جمعیت پنجمین کشور مهاجرپذیر دنیاست

دالر بوده که  48،500بر اساس قدرت خرید حدود  2011سرانه تولید ناخالص داخلی کشور در سال . سازد که امارات را چهارمین صادرکننده نفت دنیا می
 .دهد آن را در رتبه یازدهم دنیا قرار می

 .در خلیج فارس تنش آمیز است ر مالکیت سه جزیره تنب کوچک، تنب بزرگ و ابوموسیبر س روابط امارات و ایران

 محدوده امارات متحده عربی

و عربستان  و عربستان سعودي، از سمت غرب به قطر از شمال و شمال غربی خلیج فارس، از جنوب و جنوب غربی عمان: محدوده امارات متحده عربی
 .شود و عمان محدود می مانسعودي، و از سمت شرق به دریاي ع
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 وجه تسمیه

تسمیت این کشور بنام  .است» هاي متحد عربی نشین شیخ«نام امارات متحده عربی نیز به معنی . است نشین یا امیرنشین به معنی شیخ» امارات«واژه 
گانه که دولت امارات متحده عربی را تشکیل  هاي هفت نشین است، شیخ تأسیس شده از آنجاست که پس از تشکیل اتحادیه هفت امارت امیرنشین» امارات«

 :دهند به شرح زیر است می

 ابوظبی 
 دبی 
 شارجه 
 عجمان 
 القوین ام 
 الخیمه رأس 
 فجیره 

 ساحل دزدان

. شد می قراصنه یا ساحل پایریت در خلیج فارس گفته یا ساحل عربی و شمال عمان ساحل دزدانبه منطقه سواحل امروزي امارات متحده  19تا18در قرن
 .بریتانیا بر دزدان و امضاي قرارداد صلح نام این منطقه به ساحل متصالحه تغییر یافت/پس از پیروزي ارتش هند

 تأسیس

است،  نام داشته امارات متصالحه قبل از تأسیس دولت اتحاد امارات متحده عربی، این منطقه. است میالدي تأسیس شده 1971دسامبر  2این کشور در 
 .است نیز نامیده شده ارات ساحل عمانهمچنین ام

 بنیان گذار امارات متحده عربی

آل مکتوم به تأسیس این اتحاد  بن سلطان آل نهیان بوده که با همکاري شیخ راشد بن سعید موسس و بنیان گذار حکومت امارات متحده عربی شیخ زاید
پس از درگذشت مؤسس دولت اتحاد امارات، رئیس حکومت امارات در . بود ن راشداولین نخست وزیر در حکومت دولت اتحاد شیخ مکتوم ب. همت گماردند

 .حاکم دبی هستند و نایب رئیس و نخست وزیر آن شیخ محمد بن راشد شیخ خلیفه بن زاید میالدي 2004سال 

 فرهنگ و دین

دولت امارات عمدتاً از طریق بنیاد فرهنگی . است اسالم برقرار کردهو جهان  دارد، روابط قویی با سایر جهان عرب هایی که در فرهنگ اسالمی امارات با ریشه
است، نگرش به زنان تغییر  هر چند، تغییرات چشمگیري در زندگی اجتماعی صورت گرفته. هاي سنتی هنر و فرهنگ است ابوظبی، در صدد حفظ شکل

و  و مسابقات گلف ابوظبی همچون ورزش گلف، بیابان کهن دوبی شوند، سنتی کم کم رایج می هاي جدیدي در کنار شتر سواري است و ورزش کرده
اش  در امارات، بر خالف کشور همسایه شود برگزار می) فروردین- اسفند(جهان، جام جهانی دوبی، که هر سال در ماه مارس ترین مسابقه اسب دوانی گران

ها، امارات را به عنوان وطن دوم  به دلیل اینکه بسیاري از آسیایی. اري وجود داردکلیساهاي بسی. هاي دیگر دارد عربستان، که سعی بر جلوگیري از رواج دین
 .همچنین تعداد کمی مرکز و مدرسه اروپایی نیز وجود دارد. ها و مراکز فرهنگی آسیایی بسیاري در این کشور وجود دارد اند، رستوران خود پذیرفته
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 وضعیت حقوق بشر

شهروندان حق انتخاب و یا تغییر دولت و عضویت در . است هاي حامی حقوق بشر بوده عربی همواره مورد انتقاد سازمان در امارات متحده وضعیت حقوق بشر
که مجمع تشکیل شده بوسیله انتخابات هیچ  است برگزار شده 2006در طول تاریخ این کشور تنها یک انتخابات در سال  اند احزاب سیاسی را به دست نیاورده

المللی درباره حقوق کارگران  کارگران خارجی از بسیاري از حقوق کار محروم هستند امارات متحده عربی بسیاري از معاهدات بین نگذاري نداردگونه حق قانو
 .است را امضا نکرده

ز مقامات سیاسی و مشکالت اقتصادي ها را از انتقاد ا این کشور رسانه. است بوجود آورده اي را براي آزادي بیان هاي گسترده دولت امارات همچنین محدودیت
 .هاي اماراتی وجود دارد نیز به طرز گسترده در رسانه همچنین خودسانسوري. است کشور برحذر داشته

 رسانه

ان بی در حالی که رسانه یکی از نخستین صنایع است که امارت دوبی سعی بر گسترش آن در بسیاري از شهرهاي کوچک کرده، مسائل مهمی درباره آزادي
است، و شامل ایجاد رسانه، از صنعت چاپ گرفته  اي دوبی، دوبی را به مرکز رسانه در منطقه تبدیل کرده شهر رسانه .است  مانده  در امارات به قوت خود باقی

 .باشد تا تلویزیون و رسانه جدید و همچنین تبلیغات و صنعت بازاریابی می

باشند،  می و بی بی سی ل رویترز، آسوشیتد پرس، فرانس پرس، بلومبرگ، داو جونز نیوزوایرز، سی ان انالمللی که شام هاي خبري بین شماري از سازمان
هایی براي  با این وجود، محدودیت. اي و محلی گزارش تهیه کنند توانند آزادانه در مورد حوادث منطقه اي دوبی حضور دارند، و می همگی در شهر رسانه

 :هاي انگلیسی زبان مهم امارات عبارتند از روزنامه. اند به شدت از هر گونه انتقادي در مورد خانواده سلطنتی منع شده هاي محلی وجود دارد، و رسانه

 گلف نیوز، پر تیراژترین روزنامه 
 امیریتز ایونینگ پوست، تنها روزنامه انگلیسی عصر 
 7تبلوید روز، پر تیراژترین 
 خلیج تایمز، داراي رتبه دوم در تیراژ 
 اي دولتی امیریتز تودي، روزنامه 

 در یک نگاه امارات متحده عربی

 
 امارات متحده عربی: کشور •
 ابوظبی : شهر پایتخت •
 دبی : بزرگترین شهر •
 عربی: زبان •
 گاز طبیعی و نفت خام: صادرات اصلی •
 کیلومتر مربع 83600حدود : مساحت •
  (AED) درهم اماراتی: پول رایج •
 +4زمان هماهنگ جهانی : منطقۀ جغرافیایی •
 +971: کد تلفن کشور •
 اسالم: مذهب •
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 دبی و زندگی در اطالعات عمومی

  
فت امارت دارد و دومین امارت بزرگ آن، و با دبی بیشترین جمعیت را در میان این ه. گانه امارات متحده عربی است هاي هفت دبی یا دوبی یکی از امیرنشین

درصد از  85با بیش از ) کیلومتر مربع 67،340(بعد از بزرگترین امارت ابوظبی )  km² 4،114(درصد از مجموع وسعت خاك امارات عربی متحده  5تنها 
یج فارس قرار دارد و جزئی از کشور امارات متحده عربی امیرنشین دبی در جنوب کشور ایران و در حاشیه خل. باشد کل مساحت امارات متحده عربی می

  .کنند بسیاري از مردم ایران براي تجارت و تفریح به دبی سفر می. است

. می باشد این شهر یکی از پرطرفدارترین مقاصد توریستی در منطقه و جهان است و سرزمینی با بیابان هاي بی پایان، کوه هاي ناهموار و شهرهاي مدرن
بی به بی در سواحل یکی از مداخل طبیعی خلیج فارس واقع گردیده و به وسیله خور دبی واقع گردیده که شهر را به دو بخش شرقی به نام دیره و غرشهر د

سبب شده است که قرار گرفتن دبی در چهارراه اروپا ، آسیا، آفریقا . پل و یک تونل زیر گذر به هم مرتبط می شوند 2نام بر دبی تقسیم می کند که بوسیله 
 .مانند هندي ها، چینی ها، فیلیپینی ها و ایرانی ها. در دبی عالوه بر عربها اقوام مختلف دیگري هم وجود دارند. شهري سهل الوصول باشد

 
دهد و اکثر درآمد  ا تشکیل میاز تولید ناخالص داخلی ر ٪6باشد از این لحاظ که درآمد نفت آن تنها  هاي امارات متحده عربی متمایز می دبی از دیگر امارت

مچنین قسمت امارت دبی از منطقه آزاد جبل علی، فروش ملک به اتباع خارجی در مناطق آزاد، اعطاي اقامت، صدور مجدد کاال، ترانزیت مسافر و کاال و ه
ایع و فعالیتهاي مختلف در دبی باعث شده تا تأسیسات و پیشرفتهاي زیاد در صن. گردد بزرگی نیز از گردشگري و دیگر خدمات مالی و تجاري تشکیل می

  .ها ها جلب کند، از جمله رویدادهاي ورزشی و همایش ها و پروژه توجهات جهانی را در تمام زمینه

 دبینام 

در آورد، این نوع ملخ در  نام نوعی ملخ کوچک است قبل از اینکه بال» دبا « ) دبا(تشکیل شده، یعنی ) با(و ) د(از دو حرف » دبی « وجه تسمیه و اصل نام 
مدتی هم این شهر . است تبدیل شده) دبی(گذاشته بودند که به مرور زمان به ) دبا(زمان گذشته در این منطقه وجود داشته، به همین جهت نام منطقه را 
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 .شد نامیده می» الوصل«

 
 .اند نوشته» دوبی«این شهر را هاي اروپایی نام  نادرست و به خاطر آوانویسی از روي زبان در فارسی برخی به

 دبی تاریخچه

نفر از  800شیخ مکتوم بن بطی آل مکتوم به همراه  1833است، در سال  میالدي دهکده اي از توابع مشایخ ابوظبی بوده 1833دبی تا قبل از سال 
دوران حکمرانی قبیله آل مکتوم، وتأسیس امارت دبی آغاز  کوچند واز آن تاریخ خویشاوندان و وابستگان وهمراهان خود، از امارت ابوظبی به این دهکده می

با ساکنینی که از راه ماهیگیري، استخراج مروارید و کشاورزي در مقیاسی کوچک امرار معاش  قبل از این تاریخ دبی یک روستاي کوچک بیش نبود. شود می
 .وهیچ امتیازي از سایر روستاهاي اطراف خود نداشته بود. می کردند

 
خواهر فالح بن هالل الیاسی (» فالسۀ«وأصل نام این قبیله از نام . رسد می) بنی یاس(قیبله آل مکتوم به قبیله آل بوفالسه یکی از فروع قبائل بزرگ  نسبت

راشد بن (سر عموي خود به ازدواج پ) خواهر فالح آل نهیان(» فالسۀ«تاریخ نویسان چنین نوشته أند که . است حکام امارت ابوظبی گرفته شده) جد آل نهیان
اي بین  از شخصیت برجسته» فالسۀ آل نهیان«و از آنجائیکه . شوند معروف می) الرواشد(شوند که به  آید، وصاحب چند پسر می در می) عامر بن هالل الیاسی

شوند، نسب به نام  مشهور می» آل بوفالسه«قبیله گیرند وبه  عشیره خود برخور دار بود و از نفوذي قوي برخوردار بود، فرزندانش نام آل بوفالسه برخود می
که بیشتر آنان از . معروف بود» پیمان بنی یاس«) حلف بنی یاس ( و قبیله بنی یاس از چند قبیله بزرگ تشکیل یافته بود وبه نام . مادرشان فالسۀ آل نهیان

از نفوذ وتمیز خاصی در منطقه ) یاس(قبیله بنی . باشد می (آل مکتوم( و )  آل نهیان( بودند، که جد مستقیم ) یاس(نوادگان و عموزادگان  (قبیله فضاعه
 .اند، ودر قیام اتحاد دولت امارات متحده عربی نقش مهمی داشته أند برخوردار بوده

 فرمانروایان آل مکتوم حکام امارت دبی

 :زنجیره مستقیم فرمانروایان آل مکتوم ومؤسسین امارت دبی عبارتند از

 )1852 -1833(بطی آل مکتوم  مکتوم بن

 )1859 - 1852(سعید بن بطی آل مکتوم 

 )1886 - 1859(حشر بن مکتوم آل مکتوم 

 )1894 -1886(راشد بن مکتوم آل مکتوم 

 )1906 – 1894(مکتوم بن حشر آل مکتوم 

 )1912 -1906(بطی بن سهیل آل مکتوم 

 )1929 – 1912(سعید بن مکتوم آل مکتوم 

 )1990 -1958(کتوم راشد بن سعید آل م

 )2006 – 1990(مکتوم بن راشد آل مکتوم 

 )تا امروز – 2006(محمد بن راشد آل مکتوم 
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در طی این سالیان دبی به صورت یک . امارت دبی به صورت پیشرفته در طی سی و پنج سال گذشته و با تالش شیخ راشد بن سعید آل مکتوم شکل گرفت
در سالهاي جاري دبی به یک . است و اینک به صورت پل ارتباطی داد و ستد در میان آفریقا و آسیاي شرقی میانه در آمدهمرکز داد و ستد براي ایران و هند 

  .است مکان مطمئن براي سرمایه گذاري تبدیل شده

  موقعیت جغرافیایی دبی

بسیاري از مردم ایران براي تجارت و تفریح به دبی سفر .اشدامارت دبی در جنوب کشور پهناور ایران قرار دارد و جزئی از کشور امارات متحده عربی می ب
  .کنند می

 مساحت دبی

شهر دبی که مرکز این امارت می باشد، . کشور امارات متحده عربی می باشد گکیلومتر مربع بعد از ابوظبی، دومین امارت بزر 3885امارت دبی با مساحت 
گسترش یافته است ولی اکنون شهر در امتداد خط ساحلی  این شهر در اطراف این خور. قرار دارد) شکییک ورودي آب از دریا به داخل خ(در کنار خور دبی 

یک تونل زیر آبی ارتباط . متر عرض دارد 500کیلومتر تنها  15خور دبی با طولی برابر . می باشد گسترش  و در جهت جنوب غربی به سمت ابوظبی در حال
بخش بردبی شامل مناطق . در جنوب تقسیم کرده است "بردبی"در شمال و  "دیره"این خور شهر را به دو بخش . بین دو طرف خور را فراهم می سازند

اشد و به خاطر اُودمتا، ستوا، کرامه، جمیرا و اُم سقیم می باشد و کمی دورتر در راه ابوظبی به منطقه جبل علی می رسیم که جنوبی ترین بخش شهر می ب
. جاده اي که شهر را به ابوظبی و جبل علی وصل می نماید، جاده معروف شیخ زاید می باشد. جاري واقع در آن معروف می باشداسکله و منطقه آزاد ت

اه و منطقه گبخش دیره نیز شامل منطقه القرهود در نزدیکی فرود. بزرگراه هشت بانده که در دو طرف آن، آسمان خراش هاي فراوانی مشاهده می شوند یک
  .ه یافته مدریف می باشدتازه توسع

  

 حکومت قطر و دبی

» مجلس نقد قطر و دبی« اي مشترك زدند که به نام  میالدي سکه 1966هاي امارات، حکومت این شهر با حکومت قطر در سال  بر خالف اکثر امیرنشین
هاي تاریخی  هاي مدرن و بعضی جاذبه بندري گردشی با جاذبه دبی .است تا قبل از قیام دولت اتحاد امارات در این دوکشور رایج بوده» سکه«معروف بود، این 

بعد از . ترین شهر امارات باشد شاید شهر دبی مهم .حاکم این امارت، شیخ محمد بن راشد است و نایب حاکم شیخ حمدان بن راشد است .و طبیعی است
بازار طال، جزایر مصنوعی و : هاي این شهر از جاذبه. آید مارات به شمار میامارت ابوظبی، پایتخت سیاسی کشور امارات متحده عربی، دبی پایتخت تجارتی ا

 .اماکن تاریخی است

  زبان و دین

تعداد زیادي . باشد اسالم، مذهب و دین رسمی می. شود زبان رسمی عربی است اما انگلیسی، هندي، اردو، ماالیی و تمیل نیز بصورت گسترده صحبت می
درحالیکه دولت امارات متحده . ها و عبادتهاي خودشان را داشته باشند توانند خانه گروههاي غیر مسلمان می. وجود دارد هندي و سیک و مسیحی در دبی

براي مثال در دبی مجوز قانونی به . دهد، ممکن است برخی از امارتها استقالل داخلی به برخی از مذاهب بدهند مجوز قانونی به گروههاي مذهبی نمی
طبق سرشماري اخیر افراد ملت هندوستان . دارد) ها معابد سیک(دبی نیز تنها امارتی است که معابد هندو و گوردوارا . قدس نوین داده شدهکلیساي مسیح م

ج توانند از بین خود جمع آوري کرده و یا از خار گروههاي غیر مسلمان، کمکهاي نقدي را تنها می. دهند بیشترین جمعیت مستقر در دبی را تشکیل می
اما از دین برگشتن یا توزیع نشریات مذهبی به شدت خالف قانون بوده و عالوه بر جریمه نقدي و . توانند در مال عام دینشان را تبلیغ کنند دریافت کنند و می

 .کنند پیگرد قانونی، به خاطر رفتار توهین آمیز به آئین اسالم، فرد مجرم را از کشور اخراج می
 .با این حال ، در خارج از هتل ها رستوران ها اجازه سرو به مشروبات الکلی وجود ندارد   .ها و کافه باشگاه وجود دارد الکل در هتل و رستوران

 .در ماه رمضان ، غذا خوردن ، نوشیدن یا سیگار در مالء عام در طول ساعات روزممنوع است     •
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 .عکاسی از زنان یا تاسیسات نظامی ممنوع است     •
 .یدن الکل در مال عام ممنوع استنوش     •

 
همچنین بهتر است قبل از عکاسی از مردان از انها اجازه . توهین محسوب می شود  عکس گرفتن ازنان مسلمان  عادي توریستی مجاز است اما  عکاسی

  .ممنوع است  به طور کلی ، عکاسی از ساختمان هاي دولتی و یا تاسیسات نظامی  .گرفته شود

  یپرچم ملی دب

 
 

سبز در باال ، سفید در وسط و سپاه در پائین و یک نوار قرمز عمودي ضخیم تر است که به طرف پائین رفته . امارات متشکل از سه نوار افقی است پرچم
طور مستمر در رنگ هاي روي پرچم در میان بسیاري از کشور ها ي عربی مشترك بوده و سمبل اتحاد عرب و استقالل می باشند براي ملتی که ب. است

در جشن سی امین سالگرد خود بلندترین  2001تالش است ، رسیدن به رکورد هاي جهانی جاي شگفتی ندارد بطور مثال هنگام تعیین روز ملی در سال 
 .میله پرچم جهان را در ابوظبی و بزرگترین پرچم جهان را در یونیون هاوس در جمیره دبی بر افراشتند

  اقتصاد 

ین که موجب شهرت دوبی به عنوان شهر تجار در خاورمیانه شده است براي شرکت هاي خارجی که به دنبال فرصت هایی در منطقه سنت تجاري پیش
این امر تنها در محیط منطقه آزاد و باز آن منعکس نشده بلکه همچنین در آشنایی جامعه تجاري با اعمال تجاري بین المللی و . هستند قابل مالحضه است

دوبی از نظر استراتژیک بین اروپا و شرق دور قرار دارد و شرکت هاي خصوصی و بین المللی را که بازارهاي پر . ی جهان شمول نیز نمودار داردسبک زندگ
دالر تجارت  میلیارد 150و دوبی دروازه بیش از . میلیارد دالر بود 17صادرات سالنه بیش از . منفعت خاورمیانه ، هند و آفریقا هستند را جذب کرده است

 .است

دبی اهمیتش را به عنوان یک مسیر تجاري در . باشد بیشتر مراکز مالی و بانکها در منطقه بندري می. دبی و دیره، بنادر مهمی براي تولیدکنندگان غربی است
ساز بشر در جهان  ترین بندر دست گساخته شده و بزر 1970بندر جبل علی در دهه . شهر دبی تجارت آزاد طال دارد. به دست آورد 1980و  1970دهه 
خطوط حمل و . باشد اي در حال پیشرفت به عنوان مرکزي براي صنایع خدماتی از قبیل فناوري اطالعات و سرمایه گذاري می اما دبی به صورت فزاینده. است

همچنین در دبی مناطق آزاد براي صنایع . است میلیون مسافر را جا به جا کرده 28حدود  2006نقل توسط هواپیمایی امارات تقویت شده و در سال 
است و فرستادن  بخصوص وجود دارد از قبیل شهر اینترنتی دبی و شهر رسانه دبی، که با یک فیلتر محدود شده و برخی سایتها و سایتهاي اسراییلی بسته

 TECOM (Dubai Technology, Electronic, Commerce & Media Free zone البته در مناطقی مثل. صدا در اینترنت غیرقانونی است
Authority این سایتها بسته نیستند. 
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 پیش زمینه

هاي قرهود و آل مکتوم که از روي خور و یک تونل به نام نفق الشندقه که از زیر  دو پل به نام. بخش دیره و بر دبی تقسیم کرده 2خور دبی شهر دبی را به 
طبق نقشه جغرافیایی دیره در شمال و :توضیح)(قرار دارند) چپ(و بر دبی در غرب )راست(دیره در شرق .(کنند وط میقسمت را به هم مرب 2گذرد این  آب می

دیره محلی ) است، به احتمال قوي نگارنده این مطلب حین نگارش برروي یکی از پلهاي مذکور و رو به دریا ایستاده بوده بر دبی در جنوب دبی قرار گرفته
خیابان . اما بخش بر دبی محلی است که مسئولین دبی قصد دارند از آن شهري مدرن با بافت مدرن درست کنند. قدیمی و کارگري استبازاري، سنتی و 

باالي شهر دبی، ساحل کناري . است ترین برج دنیا را در خود جاي داده است و بزرگ هاي مجلل و بلند، پایین شهر جدید دبی شده شیخ زاید با ساختمان
درصد سرمایه وارد شده در  50حدود . هایی که در دل خلیج فارس پی ریزي و بنا شده خواهد بود با انواع ویالهاي مجلل چندین ملیون دالري و پالم جمیرا

امتیاز اقامت ساله، صاحب  99ها به صورت هوایی و  ها و آپارتمان سالهاي اخیر به دبی از طریق بخش امالك بوده، به طوري که متقاضیان با خرید خانه
 .پذیر نبود تباران امکان قبال اختیار خانه بدون اجاره کردن آن براي بیگانه. خواهند شد

 ساخت و ساز 

ترین علل  یکی از مهم. رود و علتش اینست که نیروي کار ارزانی از آسیا در اختیار گرفته ساخت و ساز در دبی خیلی سریعتر از کشورهاي غربی پیش می
تمام  2015شود تا سال  خواهد به درآمد نفت که تصور می در واقع دبی نمی. ت و ساز اینست که دبی در حال متنوع ساختن اقتصادش استپیشرفت در ساخ
میتوان  palm و world متر ارتفاع وساخت جزایر مصنوعی 828از جمله اقداماتی که دبی را برجسته کرده به ساخت بلندترین برج جهان با.شود، تکیه کند

 .شاره کردا

 مسافرت هوایی

صورت می  3وپروازهاي هواپیمایی امارات از ترمینال  2و1ترمینال لوکس است که پروازهاي شرکت هاي ایرانی از ترمینال  3فرودگاه بین المللی دبی داراي 
ومجهزترین هواپیماي دنیا است به یکی از  که بزرگترین  380A هواپیمایی امارات طی سالهاي گذشته توانسته است با خرید هواپیماهاي ایرباس.پذیرد

این فرودگاه جوایز بسیاري به خاطر طراحی و سرویس . باشد المللی دبی داراي یک مرکز خرید می فرودگاه بین.شرکتهاي مهم هوایی دنیاتبدیل شده است
کند و تا سال  نطقه آزاد تجاري را در داخل دبی فراهم میباشد، یک م المللی، مرکزي، جهانی دبی که در حال ساخت می فرودگاه بین. است عالی اش برده

 .باشد زیر شاخه بزرگ می 4این فرودگاه داراي .قسمتی از آن شده است 2008

 پیشرفتهاي هنري و فرهنگی

موزیک، فروشگاه ها و مدارس رقص و  هاي هنري و کتابخانه باشد با ساخت دهکده فرهنگی دبی که شامل موزه دبی در حال غنی ساختن فرهنگش می
باشد از جمله تاالر سلطنتی، تئاتر جامعه دبی و تئاتر مدینه  دبی داراي چندین سالن تئاتر می. باشد کتابهاي کمیاب و فضاهاي باز براي تفریح و استراحت می

اي است که هر ساله در این شهر برگزار شده و  المللی فیلم دبی، جشنواره جشنواره بین. که میزبان بسیاري از کارهاي هنري و تولیدات کشورهاي غربی است
 .کند هاي دنیا را از سراسر جهان جذب می ستاره

 گردشگري در دبی

گردشگري دبی مبتنی بر خرید است گر چه . باشد هاي مهم امیر نشین دبی براي سرازیري دالر به امارات متحده می گردشگري یکی از استراتژي
هاي امارات  دبی از دیگر امارت. هاي هفتگانه امارات متحده عربی است ها در میان امارت دبی از مشهورترین امارت. داردهاي مدرن و تاریخی نیز  جذابییت

دهد و درآمد اصلی آن از منطقه آزاد جبل علی و گردشگري  از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می ٪6متحده عربی جدا و متمایز است زیرا درآمد نفت تنها 
 .است
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 و جنایت در دبیجرم 

را دید که  تورهاي دبی درصد جرم و جنایت در آن بشدت اندك بوده و می توان ساکنان و گردشگران. دبی در مجموع، شهري امن با روحیه اي دوستانه است
  .تا پاسی از شب گذشته در خیابانها قدم می زنند

 ترابري

ها و شهرهاي مهم داراي پرواز مستقیم به دبی  بیشتر پایتخت. باشد دسترسی آسان به آن می دبی در محل تالقی اروپا، آسیا و آفریقا واقع شده که موجب
   .هاي دنیا شود ترین فرودگاه گردد که موجب شده یکی از شلوغ رود و از آنجا برمی المللی دبی می خط هوایی به فرودگاه بین 80بیش از . هستند

  سیستم حمل و نقل شهري 

درون شهر دبی وسیله اي که بیشتر رواج دارد تاکسی می باشد که می توان این تاکسی ها را از کنار خیابان و یا بوسیله تلفن فرا  براي تردد در :تاکسی 
  .خواند 

راحتی اجاره اتومبیل در دبی کاري متداول و آسانی است و به دلیل کوچک بودن شهر و مشخص بودن راه و مسیرها در نقشه این شهر به  :اجاره اتومبیل 
  .می توان به مقصد رسید

  .به وسیله اتوبوس هم می توان در درون شهر تردد کرد :اتوبوس 

  .نوعی لنج با موتور می باشد که براي جا به جایی میان خور استفاده می شود :ابرا 

  .از شهر تردد کرد  مختلفیبه نقاط  با آن می توانکه   در جهان است  شبکه راه آهن بدون راننده ، کامال اتوماتیک ، بزرگترین شبکه در نوع خود :مترو 

 وضعیت گواهینامه رانندگی در دبی

دارندگان گواهینامه از بیشتر کشورهاي جهان می توانند در . شود گواهینامه دائمی رانندگی در امارات عربی متحده تنها پس از دریافت ویزاي اقامت صادر می
افرادي که قصد سفر به دبی را دارند می توانند با دریافت گواهینامه بین المللی که مدت . اي رانندگی کنند کرایهطول اقامت خود در امارات با ماشینهاي 

، رانندگی ) منجمله دبی(اعتبار آن یکسال می باشد بصورت موقت در مجموعه کشورهایی که نام آنها در قسمت اسامی کشورها در گواهینامه آمده است 
  .نمایند

 یلاجاره اتومب
مشتریان باید پاسپورت    .اتومبیل هایی نیز در شرکت هاي اجاره ماشین براي بازدید کنندگانی که گواهینامه رانندگی بین المللی دارند در دسترس است

محلی موقت را اخذ کنند بازدید کنندگان بدون گواهینامه رانندگی بین المللی می توانند گواهینامه رانندگی .خود را به همراه مجوز رانندگی ارائه کنند
ترکیه ، انگلستان ، لهستان ،  اگرگواهینامه ملی معتبر از یکی از کشورهاي آلمان ، اسپانیا ، بلژیک ، اتریش ، ایتالیا ، هلند ، ایرلند ، فرانسه ، سوئیس ، یونان ،

د ، ایسلند ، ایاالت متحده آمریکا ، کانادا ، ژاپن ، کره جنوبی ، پرتغال ، جمهوري چک ، اسلواکی ، قبرس ، لوکزامبورگ ، سوئد ، دانمارك ، نروژ ، فنالن
 .گذرنامه ، گواهینامه معتبر ملی و دو عکس هم الزم است  .سنگاپور ، استرالیا و نیوزیلند دارند

 .رانندگی در امارات از سمت راست است
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 جاده ها و بزرگراه ها
جاده ها .ده هاي رده اول ایجاد شده که تمام نقاط شهرو مناطق اطراف آن را به یکدیگر متصل می کنددر طول دو دهه گذشته ، در دبی شبکه اي موثر از جا

 .ابوظبی وجود دارد   چند مسیره از شهر تا   شهرها و روستاها عالی هستند و بزرگراه   به سمت تمام
 

 بانکها
تبدیل و نقل و انتقاالت به . به ارائه خدمات بانکی و معمول تجاري می پردازندشعبه دارند و    بانک هاي محلی و بین المللی بسیاري در دوبی نمایندگی و

از شنبه تا چهارشنبه  13:00 - 8:00ساعات کار بانک ها . راحتی و بدون مشکل انجام می شود و کنترل ارز وجود ندارد و درهم به راحتی قابل تبدیل است
باز  20:30   - 4/30و  01:00 - 8:30از    قسمت ارز.باز هستند 12:00تا  08:00به ها ، بانک ها تنها از پنج شن   .باز هستند 06:30 -  4/30برخی نیز از   ،

  .هستند

 پول
در برابر  1980و از اواخر . صندوق بین المللی پول ارتباط دارد  درهم با قانون ویژه  .واحد فرعی تقسیم شده است 100واحد پولی است درهم است که به  

 .تثبیت شده است Dh3.67 = 1 $  متوسط  با نرخ ثابت دالر آمریکا

 

 کارت اعتباري

 .تمام کارتهاي اعتباري مهم دنیا از جمله ویزا، مسترکارد، آمریکن اکسپرس، داینر کالب و غیره در دبی پذیرفته می شوند

  .نقد خرید کنید قیمتهاي بهتري به شما ارایه خواهد شد بیشتر فروشگاهها کارت اعتباري می پذیرند اما در بعضی فروشگاههاي کوچکتر چنانچه با پول

 تلویزیون
استار تی وي ، اربیت و شو تایم شبکه هاي ماهواره اي هستند که برنامه    .اخبار بین المللی و سرگرمی ها را از طریق ماهواره دریافت می کنند  اکثر هتل ها

دبی ، تلویزیون دبی، سما دبی و کانال ورزشی دبی که  1در سطح محلی ، تلویزیون .می کنندهاي مختلفی مانند بی بی سی جهانی وسی ان ان را منتقل 
 .بخش رسانه اي دوبی را تشکیل می دهند

 .از ابوظبی، شارجه، عجمان ، قطر و بحرین امکان پذیر است که جزئیات برنامه ها در مطبوعات محلی منتشر میشود   دریافت کانالها

 
 رادیو
سریعترین شبکه رادیویی منطقه است که به عالیق گروههاي مختلفی از شنوندگان ، جوامع و فرهنگها را به کمک برنامه هاي  (ARN) دیوعربی را  شبکه

و   96/7FMپخش شد و به دنبال ان ایستگاه انگلیسی زبان در  99FM  تاسیس شد و در العربیه 2001در ماه سپتامبر سال   .مختلف توجه می کند
  96/7FMپلت فرم جدیدي براي موسیقی خلیجی ایجاد کرد که در فرکانس   شبکه الخلیج. پخش شد که براي هند پخش می شد 101/6FMهمچنین 

 .براي جامعه هند پخش می شد

 اینترنت در دبی مخابرات و 

استاندارد تلفنهاي همراه در . تدوبی مجانی اسمکالمات تلفنی داخل . وضعیت مخابرات هم در داخل امارات و هم در تماس با سایر نقاط جهان عالی است
  .است GSM بید
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. برقراري ارتباط با اینترنت تنها از طریق سرور پروکسی این اداره میسر می باشد .اداره اتصاالت در امارات تنها سرویس دهنده اینترنت در این کشور می باشد
زیرا هزینه ارتباط  .ها با داشتن یک خط تلفن یک کامپیوتر می توانید از اینترنت استفاده نماییددر دبی بدون نیاز به خرید کارت اینترنتی یا اخذ اشتراك تن

 .با اینترنت روي خط تلفن به صورت حساب تلفن مورد استفاده افزوده می شود

 برق

 .آمریکایی نیاز به ترانسفورماتوردارد  لوازم   .چرخه است 50ولت در  220/240  برق در دبی

 

 آب

در هتلها و رستورانها آب معدنی ارایه می . معموال آب معدنی را ترجیح می دهند گردشگران تور دبی اما له کشی کامال مطمئن براي نوشیدن وجود داردآب لو
 .شود

 مقررات ورود

ج فارس و شهروندان تعدادي از کشورهاي اروپایی و شوراي همکاري کشورهاي خلی) و برخی ساکنان(اما شهروندان . بیشتر مسافران براي ورود به دبی نیازمند ویزا هستند
هاي دیگر باید از  بازدیدکنندگان از ملیت. روز روي گذرنامه خود دریافت کنند 90ورود به مدت   توانند به محض ورود مهر اجازه می) شامل استرالیا و زالند نو(جاهاي دیگر 

  شهروندان اسرائیلی نیز اجازه. روز اجازه اقامت دارند 30است برخوردار باشند و تا  آن صادره از امارات متحده ضمانت ساکنان امارات متحده یا یک شرکت یا هتلی که مجوز
  .ورود به دبی را ندارند

 گردشگري خرید

پاي شرقی، هند و آفریقا به دبی تعداد زیادي توریست خرید را از کشورهاي منطقه و حتی دورتر یعنی ارو. است دبی به نام مرکز خرید خاورمیانه شناخته شده
 .کند خود جلب می

 جشنواره خرید دبی

عالوه بر آن، این فستیوال . کند این فستیوال کل امارات را به یک مرکز خرید دبی تبدیل می. شود این فستیوال هر ساله به مدت یک ماه از ژانویه شروع می
 .باشد ی میهاي موسیقی، نمایشگاههاي هنري و رقص محل دربرگیرنده برنامه

 گردشگري فرهنگی

مناظري از فرهنگ قدیم دبی درحالیکه این فرهنگ تحت سلطه سرعت . براي بازدیدکنندگان دبی، فرهنگ بعد از خرید در درجه دوم جذابیت قرار دارد
) قریۀ الغوص(دهکده غوص . قدیمی استهاي اطراف نهر نشانگر یک شهر  ساختمان. تواند در مناطق اطراف نهرها دیده شود سریع پیشرفت اقتصادي شده می

توان به خانه شیخ سعید المکتوم، موزه دبی و منطقه  ها می از دیگر جاذبه. گذارد ، ماهیگیري و یافتن مروارید را به نمایش می)قریۀ التراث(و دهکده میراثی 
کیلومتري جنوبی شهر دبی  110ساختمان است و در  30گردد و شامل  تاریخ این روستا به دو تا سه هزار سال قبل برمی. بستکیه و روستاي حتا اشاره کرد

به منظور نمایش سبک زندگی سنتی دبی ایجاد شد و شامل  1971موزه دبی در سال . است در قلب کوههاي حتا و در امتداد رشته کوه حجر واقع شده
  .سال قدمت دارد 200مسجد شندغه نیز . اند ارت به دبی وارد شدهباشد که از آفریقا و کشورهاي آسیایی از طریق تج جات و مصنوعاتی می عتیقه
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 نوشیدنی ها و غذا هاي بومی دبی

 ”شاورما”دست فروشان در سرتاسر شهر . آشپزي عربی ترکیبی است از آشپزي کشورهایی مانند مراکش، مصر، افغانستان، لبنان، تونس و غیره

(Shawarma) حتوي گوشت یا مرغ تشکیل می شود که روي یک سیخ گردان سرخ شده و به همراه نان پیتا و می فروشند که از یک ساندویچ تند م
گونه هاي مختلفی از آبمیوه مانند آب آناناس، موز، انبه و یا معجونی از چند آبمیوه تازه توسط دستفروشانی که آبمیوه می فروشند . سبزیجات سرو می شود

 .به خریداران عرضه می شود

 .نشینند قلیان هم دود می کنند معموالً وقتی در کافه یا رستورانی می. لها قلیان با تنباکوي معطري مثل عطر توت فرنگی یا سیب دود می کننددر بیشتر مح

  .الزم به ذکر است که تعداد زیادي رستوران ایرانی در سطح شهر به چشم می خورد

 ها رستوران

این رستوران توسط یک پایه از هر دو طرف .گذارد اي از دبی را به نمایش می متري واقع شده و منظره 200رتفاع ها المنتهی نام دارد که در ا یکی از رستوران
است که دسترسی به آن توسط ) به معنی صدف(رستوران دیگر المحاره  .اي ممکن است شود و دسترسی به آن توسط یک آسانسور شیشه دکل محافظت می

ها دربرگیرنده بیش از یک میلیون لیتر آب  این آکواریوم. گذارد هاي زیبایی را به نمایش می امکان پذیر است و آکواریومیک زیر دریایی شبیه سازي شده 
رستوران برتر  10این رستوران در میان . سانتیمتر ضخامت دارد 18شیشه آکواریوم از اکریلیک ساخته شده و براي کاهش تأثیر بزرگ نمایی حدود  .هستند

بندي این  ستون. باشد می Atkins Middle East است و معمار آن طبقه 60این هتل داراي . ها در هتل برج عرب قرار دارند این رستوران .دارد دنیا قرار
ها،  تمام پرده .در آمریکا کوتاهتر است ایمپایر استیتمتر از ساختمان  60تر از برج ایفل است و تنها  العرب بزرگ برج. متر زیر دریا عمق دارد 40هتل تا 

تواند ببیند که چه کسی پشت در  ها به دوربین مدار بسته متصل هستند و مهمان می تمام کانال. افتند ها و سیستم تهویه هوا با یک دکمه به کار می چراغ
  .هر سوئیت یک لب تاپ، اسکنرو پرینتر مخصوص به خود را دارد. است

 مناطق گوناگون

دارد که از کشورهاي زیادي از جمله چین و تایوان و تایلند در آن براي تولید به عنوان منطقه کامالً آزاد در آن جمع  منطقه صنعتی دبی جبل علی نام
 .اند شده

همین طور دبی داراي دانشگاه نسبتاً معروفی به اسم . است» شهرك دانش«اسم این شهر .منطقه آموزشی دبی در غرب و دورترین نقطه بر دبی قرار دارد
 .گاه آمریکایی است که در نزدیکی شهر دانش قرار دارددانش

 .اند شهر اینترنتی و شهر رسانه هم در انتهاي خیابان ساحلی جمیرا و پس از عبور از برج عرب قرار گرفته

 .یکی ازمناطق مهم و تاریخی این شهر است. بستکیه

همچنین ساختمان دیگري که برنامه ریزي شده تا دبی را به یک منطقه . باشد ی میترین مرکز خرید دنباله دار دبی به نام مرکز تجاري تفریحی دب بزرگ
 Dubai آسمان خراش را در حوالی منطقه الحاقی دست ساز 500جایی که زمانیکه تمام شود، حدود . مرکزي تجاري تبدیل کند، خلیج تجاري است

Greek گذارد به نمایش می.  

  ساعات کار در دبی

  13:00تا  08:00: ساعات کار بانک ها Cچهارشنبه شنبه تا 14:00تا  08:30: ولتیساعات کار مراکز د
  13:30تا  08:45: ساعات کار سفارت خانه ها

  20:30تا  16:30و  13:00تا  08:00: ساعات کار صرافی ها
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  فروشگاه ها ي دبیساعات کار دفاتر بخش خصوصی و 

  19:00تا  16:00و  13:00تا  08:00: مراکز دو شیفته
  18:00تا  08:00: مراکز یک شیفته

  )22:00تا  14:00(هر روز غیر از جمعه ها 22:00تا  10:00: ساعات کار مجتمع هاي خرید
مردم عادت به خواب نیمروز و خوردن شام در . زندگی در دبی مانند بسیاري از کشورهاي همسایه و کشورهاي اطراف دریاي مدیترانه می باشد ساعات

بنابر این از به تاخیر افتادن ساعت قرار و . می باشد      متفاوتپیشرفته  توجه و اهمیت به ساعات کار نیز کمی با سایر کشورهاي. دارند ساعتهاي آخر شب
ت تعطیال. اگر که جمعه بعنوان یک روز مقدس همیشه تعطیل می باشد ندارد تعطیالت آخر هفته نیز در این جا مفهوم . مالقات کاري خود تعجب نکنید

و روز جمعه تعطیل می   پنج شنبه بعضی از شرکتهاي خصوصی نیز بعد از ظهر. و جمعه می باشد پنج شنبه  آخر هفته براي دفاتر دولتی و مدارس روزهاي
  . باشند

  

 بر دبی
 

است، قسمت غربی این  هشود به دو قسمت تقسیم شد است و خور نامیده می بر دبی توسط پیش آمدگی خلیج فارس به داخل خشکی که مشابه رودخانه
 .شود شود، اما قسمت شرقی آن بر دیره نامیده می تقسیم که قسمت قدیمی تر شهر است بر دوبی نامیده می

 خور. 
 شندغه. 
 جمیرا. 
 العویر. 
 الخوانیج. 
 اللهباب. 
 القوز. 
 الراشدیۀ. 
 ند الشبا. 
 حتا. 
 مرغم. 
 مرقب. 
 رویه. 
 القصیص. 
 جبل علی. 
 خورغناضه. 
 ام السقیم. 
 اللسیلی. 
 مردف. 
 الورقاء. 
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 مناطق شهري 

 العرب برج 
 برج خلیفه 
  پیست اسکی برف(مال امارات( 
 صحراهاي رمل 
 مراکز خرید 
 منتجع المها 
 هتل باب الشمس. 
 باغ وحش دبی 
 بازار طالي دبی 
 بستکیه 
 خانه شیخ سعید 
 هاي نخلی دبی جزیره 
 جزیره جهان 
 سواحل دبی 
 خانه وکیل 
 خانه شیخ جمعه 
  ثانیخانه شیخ عبید بن 
 دهکده میراثی 
 دهکده غوص 
 قلعۀ نایف 
 قلعۀ الفهیدي 
 مجلس غریفه 

 هاي شهر دبی پارك

 :هاي زیر اشاره کرد توان به پارك هاي فراوانی دارد که می دبی بوستان

 پارك خور 
 پارك صفا 
 پارك مشرف 
 پارك ساحلی جمیرا 
 پارك ممزر 
 پارك القوز 
 پارك زعبیل 
 پارك الوصل 
 اقصی شرق دبی، و در مرز امارت شارجه قرار دارداین پارك در . پارك ممزر. 
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  هاي آبی شهر دبی پارك

 وایلد وادي. 
 لیجر الند. 
 آکواونچر. 

 بازارها

 :اند از بازارهاي سنتی معروف دبی عبارت

 بازار مرشد. 
 نایف. 
 باشد ترین بازارهاي دبی می یکی از قدیمی. سبخه. 
  الصنادق(تخته( 
 بازار طالي دبی. 
 بازار الرأس. 
 بازار بندر طالب.  

 پراکندگی و بافت جمعیتی

 ها هستند ها کار شخصی هم دارند و فیلیپینی ها که کمی بیشتر از هندي کارگران ساختمانی و عمده شهر هندي هستند و بعد از آنها پاکستانی .
هاي  ا با سرمایه کوچک بیشتر به دست ایرانیها و بقیه کاره ها و لوازم یدکی خودروفروشی بازار سنتی و کوچک دبی مثل موبایل فروشها، بقالی

 .ها بازار سرمایه را در دست دارند هاي سوري و پاکستانی پس از ایرانیها، عرب. گردد قدیمی ساکن دبی می
 امالك سرمایه  اند که البته مشخصا تعدادشان از کسانی که در هاي زیادي هم براي سرمایه گذاري در بازار کالن به جز امالك به دبی آمده ایرانی

 .اند بیشتر نیست گذاري کرده

 هاي دبی دانشگاه

  دانشگاه آزاد اسالمی دبی 
  دانشگاه آمریکایی دبی 
  دانشگاه استرالیایی والنگونگ 
 دانشگاه الغریر 

 مراکز خرید در دبی 

ي که این موضوع در آن کامال آشکار است این است منطقه ا.شهرت دبی به عنوان بهشت خریداران به جنبه هاي مختلفی از زندگی تجاري توسعه یافته است
 .که مراکز خرید هم خدمات گردشگري و منطقه اي را ارائه می کنند و صرفا یک بازار محلی نیست

 
به طور    .دردبی به عنوان یک بندر آزاد با واردات کم، قیمت خرده فروشی در دبی مناسب و تنوع محصوالت موجود مشابه هر شهر بین المللی دیگر است

بنابراین مقدار پول زیادي براي ادامه زندگی وجود دارد و . خاص ، ساکنان دبی از حقوق بدون مالیات و درآمدي که در دنیا بسیار باالست، بهره مند هستند
 .بازرگانان شهر به دنبال برطرف کردن تقاضاهاي موجود در شهر خواهند بود
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 . بازارهاي خرید مدرن   --جایی که چانه زنی بسیار در آن متداول است -- ) بازار(ید سنتی تجارت خرده فروشی در دبی شامل بازار خر
گسترش مراکز خرید ، معماري خالقانه ،   .شهر با مراکز خرید و بازارها بسیار پرتکاپو است که هر یک شامل زمینه هاي مختلف و تجربیات مختلف است

ه وسیعی از محصوالت موسسات طراحی لباس ومد بانوان، و گزینه هاي بی شمار رستورانها و کافه ها ، امکان طراحی بوتیک ، برند هاي تجاري قوي ، دامن
 .گذراندن وقت را در داخل مجتمع خرید به بازدیدکنندگان می دهد

 
ود هنوز براي برطرف کردن نیازهاي روزمره که با سازه هاي تاریخی خ.در کنار مراکز مدرن مانند مراکز خرید، بازارهاي سنتی معروف به سوك وجود دارند 

 .از نظر ویژگی و عرضه متنوع هستند و همه داراي روح تجاري زنده و پویا هستند  مورد ترمیم و بازسازي قرار می گیرند، که بازارهاي سنتی متفاوت دوبی
 

اندنی در ذهن شما باقی خواهد ماند، به خصوص در شب ، که از چراغ با بازدیدي از بازارهاي سنتی سر و صداها، ازدحام جمعیت و جو ، تجربه اي به یاد م
که شما را از راه پر پیچ و خم نورانی هدایت می کند و مشتریان بالقوه را تشویق به دیدن اجناس و چانه .هاي نئون بی شماربراي روشنایی استفاده می شود

 .زنی می کند

 
فروشگاههاي شلوغی در بازارهاي . تنوع کاالهاي موجود می تواند شما را سردرگم کند. ه و سود آور باشدخرید از بازار هاي سنتی می تواند سرگرم کنند

 .دیسک و نوارهاي با قیمت پایین جزو خرید هاي مورد عالقه هستند. سنتی هستند ابریشم هندي ارائه می کنند
 

ادویه هندي ، سري . جود دارند که در آن کاالهاي سنتی شرقی هنوز هم وجود دارند، مغازه هاي کوچک و20در میان این گنجینه متنوع از ماتریالیسم قرن 
گوشه و کنار در    قلیان هاي تزیین شده در   دقیق تر پهن شده اند و  فرش هاي ظریف براي بررسی. هوا را معطر کرده است.النکا و زنگبار و روغن هاي معطر

 .دسترس هستند

 
بازار طال در . تجارت طال سالهاست که رونق دارد. ق است ، یکی دیگر از کاالهایی که به خوبی خریداري می شود، طالستطال ، ثروت سنتی استاندارد شر

ردیفهاي متوالی مغازه هاي طال فروشی با ویترین هاي سرشار از جواهرات و زینت آالت پر زرق ، این بازار را منحصر به فرد کرده . دیرا بسیار جذاب است
و طالهاي دست دوم و جدید براي انطباق با سالیق .قیراط ضرب می شود 22و  18در این بازار طال   .جذابیتهاي توریستی بزرگ شده است و از. است

 .کمتر از قیمت طال در غرب است وبیشتر براساس وزن طال و نه کار انسانی انجام شده بر آن سنجیده می شود  قیمتها .مختلف جمع آوري می شود

 
سیستم تهویه مطبوع   مراکز با دیواره هاي مرمري و .مراکز خرید مدرن در سراسر شهر قرار دارند. سون شرقی بازار تنها یک جنبه خرید در دوبی استاما اف

ک ها با طراحی بوتی. فروشگاههاي جهان با مراکز خرید دوبی از نظر جمعیت و کاربرد بسیار نزدیک هستند. استقبال سردي از مشتریان می کنند   کارآمد
 .برندهاي مختلف وجود دارند که با کتان هندي تزیین می شوند

 
الکرامه با مغازه . منطقه الکرامه. سفر به خارج از شهر، به سمت برج مرکز خرید ، نقطه عطفی است که گردشگران و ساکنان از خرید در آن لذت می برند  با 

با یک لب تر کردن، شما می توانید از فهرستی از کفش هاي ساخته شده در لبنان ، تی شرت هاي . هاي کوچک و رستوران ها ، مقرون به صرفه است
بازار پر جنب و جوش و  .بازار ماهی ، میوه و سبزیجات الکرامه و همریا جزو فرصتهاي عکاسی براي توریستها است. تایلندي و کیفهاي چینی انتخاب کنید
تابش خیره کننده ماهی هاي مختلف مانند کوسه ، ماهی سرخو و شیر ماهی . خته می شود، آنرا جذاب ساخته استانواع ماهی ، که به صورت کیلویی فرو

 .بازارهاي میوه و سبزي نیزرنگارنگ هستند و واردات از آسیا ، اروپا و مدیترانه پیوندهاي تجاري امارات را برجسته تر می کند. آنرا جذاب تر کرده است

 
جداي از قیمت رقابتی محصوالت الکترونیکی ، ساعت ، دوربین ها و دیگر اقالم بین المللی ، هدایاي    .اي همه محصوالتی ارائه می دهدمراکز خرید دبی بر

رد صابون هاي سنگی ، و موارد زینتی مزین به الجو  ، تسبیح ؛) به عربی منحنی خنجر(سنتی متداول شامل فنجان قهوه عربی ؛ شمشیرو خنجر نقره و برنج 
ساخته شده محلی مانند   ساخته شده از سنگ مرمر ؛ نقره، جواهرات عتیقه عمان و یمن ،اشیا  ، فیروزه ، ماالکیت و سایر سنگ هاي نیمه قیمتی ، جام
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دیگر نیز در این بازارها  و سایر اقالم سنتی قومی و موارد) پوشش کف(کاالهاي برنج و نقره کار ،کشتی نقره اي و چوبی ؛ فرش هاي ایرانی و نمدهاي پنبه اي
 .وجود دارد

 
جوایز بین المللی و شناخته شده در صنعت   فروشگاههاي معاف از گمرك افتتاح شد، برنده 1983در سال   وقتی. پتانسیل خرید در دوبی بسیار زیاد است

 .شد و ارائه کننده محصوالت با کیفیت باال با قیمت هاي بی نظیر به مسافرین شناخته شد

 
خدماتی است که   بهترین بازارهاي جهان براي ارائه  در حال حاضر در حال تقویت و هم پایی با  موله هاي شرق بازار اماده اي را در دوبی یافته اند کهمح

را در دوبی پیدا کنید ادعاي بی معنایی نیست که یک مغازه دار می گوید اگر نمی توانید کاالي مورد نظرتان . حتی پاسخگوي پیچیده ترین سالیق نیزباشد
  .حتما آن را در هیچ جاي جهان پیدا نخواهید کرد

 ساعات کار مراکز خرید دبی
مراکز خرید عموما از . باز نمی کنند 10:00  یا 9/30   برخی از بوتیک ها در مناطق مسکونی تا. است 9/00تا  4/00  و 1:00 -  9:00ساعت عادي دبی از 

مغازه . ساعته باز هستند 24به صورت    باز هستند، در حالی که برخی  تا اواخر شب  روز هفته ، 7ها در   شتر سوپر مارکتبی  .باز هستند 22/00تا  10:00
 .جمعه تا اواخر شب باز هستند   مراکز خرید و اکثر مغازه ها. هستند 01:30بسته   - 11:30ها براي نماز جمعه از 

 
 چانه زنی

در حالی که بوتیک ها، برخی از مغازه هاي الکترونیکی، فروشگاه ها و سوپر مارکت ها بر اساس قیمت ثابت کار    .د استچانه زنی در دبی بخشی از لذت خری
 .دوستانه درباره قیمت چانه زنی می کنند  دیگر به صورت   می کنند، بیشتر فروشگاههاي

 
، ساعت ، دوربین ها و دیگر اقالم بین المللی، هدایاي سنتی   زم الکترونیکیجداي از قیمت رقابتی ، لوا   .دبی کاالهایی براي خرید عموم ارائه می کند

 : عمومی عبارتند از
 .فنجان قهوه عربی     •
 )خنجر منحنی عربی(شمشیر و خنجر نقره و برنج      •
 .دانه هاي تسبیح     •
 .صابون سنگی      •
 .د تزئین شده با سنگ الجورد ، فیروزه ، ماالکیت و سایر سنگ هاي نیمه قیمتیجعبه نامه ، جعبه جواهرات ، سینه ریزو سایر موار      •
 .جام مرمرین     •
 .جواهرات عتیقه نقره     •
 .اقالم برنجی     •
 .کشتی هاي نقره اي و چوبی مینیاتوري    •

 )مستطیل پوشش کف(فرش هاي فارسی و نمدهاي پنبه      •
 .مبلمان خاتم کاري و گردو     •

  نحوه تبدیل پول

براي تبدیل ارز می توان از مراکز موجود در فرودگاه ، صرافی هاي موجو در سطح شهر و مراکز بزرگ تجاري استفاده نمود . داد و ستد در دبی غالبا با درهم انجام می پذیرد
توانید مراکز تبدیل ارز را در سرتاسر  باشند و شما به راحتی میبیشتر ارزهاي جهان در دبی قابل تبدیل می  .که البته دالر با سهولت بیشتري تبدیل می گردد
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 .اکثر فروشگاه ها دالر نیز جهت خرید پذیرفته می شود. باز هستند 20:30تا  16:30و از  13صبح تا  8:30صرافیها از ساعت . شهر پیدا کنید

 .درهم امارات برابر است 3.67هر دالر آمریکا با 

  صوصی دبی بیمارستان هاي دولتی و خ

یکی از بهترین مراکز پزشکی در خاورمیانه است که درمانگاههاي تخصصی دارد ؛ بیمارستان الوصل بیمارستان تخصصی زنان و زایمان    بیمارستان دبی
 .همچنین درمانگاههایی واقع در جبل علی براي مداواي بیماران کلینیکی وجود دارد   .است

 
دبی همچنین شامل شهر بهداشت و درمان است که اولین منطقه بهداشتی آزاد است     .ی زیادي در دوبی وجود دارند بیمارستانهاي خصوص  عالوه بر این،

است که خدمات پزشکی و درمانی   میلیون فوت مربع 4/1انجمن پزشکی، مساحت انجمن پزشکی . که دو بخش مکمل دارد بخش پزشکی و بخش سالمتی
زنجیره خدمات درمانی در بیمارستان ها را در مطب    میلیون فوت مربع است که 19سالمتی ،   ی کند و در حالی که انجمنو پیشگیري براي بیماران ارائه م

 .تفریحی آبگرم ، و خدمات ایمنی تکمیل می کند   ، مجتمع هاي
 

 امکانات براي معلولین
 .افراد معلول امکانات دارند  تعداد فزاینده اي از مناطق در حال حاضر

 City Centre Hotel, Crowne Plaza Dubai, Hilton International  :هاي زیادي در شهر اتاقهاي خاصی براي معلولین دارند که شاملهتل 
Dubai, Hyatt Regency Dubai, Jebel Ali Hotel & Golf Resort, The Jumeirah Beach Hotel, JW Marriott Hotel, 

Metropolitan Palace Hotel, Oasis Beach Hotel, Radisson SAS Hotel Jumeira Beach, The Ritz-Carlton Dubai and 
Renaissance Hotel Dubai براي کسب اطالعات . است 

  

 بیمارستان هاي دولتی دبی
 .است 22تا  16ها و جمعه  22الی  9بیمارستان هاي دولتی دبی از استانداردهاي معقولی برخوردار هستند و ساعت کاري آنها معموال از ساعت 

  
 )042710000شماره تماس (بیمارستان البراحه 

در این بیمارستان آزمایش هاي مربوط به . این بیمارستان در جاده نایف در منطقه دیره واقع شده است. اکثرا این بیمارستان را متعلق به کویت میدانند
 .اقامت نیز انجام میشود

 )043241111شماره تماس (بیمارستان الوصل 
درهم و براي کسانی که فاقد  100براي کسانی که داراي بیمه هستند هزینه ویزیت  .این بیمارستان امکانات فراوانی براي زایمان و امراض زنانه و اطفال دارد

 .این بیمارستان در فلکه عود میثا در بردبی واقع شده است. درهم خواهد بود 200بیمه هستند 
 )042714444س شماره تما(بیمارستان دبی 

در این . بیمارستان دبی داراي کلینیک هاي گوناگون نظیر بیماري هاي پوستی ، گوش و حلق و بینی ، امراض زنان و همچنین بیماري هاي عمومی است
 .این بیمارستان در منطقه البراحه قرار دارد. مرکز دندانپزشکی و مرکز بیماري هاي قلب نیز وجود دارد

 )043440250شماره تماس (ها بیمارستان ایرانی 
درهم  50درهم و براي افراد عادي  40هزینه هاي این بیمارستان براي ویزیت افراد بیمه شده . این بیمارستان با عمارتی زیبا وابسته به هالل احمر ایران است

 .بیمارستان بسیار شلوغ است و در منطقه جمیرا قرار دارد. است
 )042221211س شماره تما(بیمارستان المکتوم 

این بیمارستان در میدان ماهی منطقه دیره واقع . این بیمارستان جزو بیمارستان هاي قدیمی دبی محسوب میشود و به همین دلیل امکانات چندانی ندارد
 .شده است
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 )043374000شماره تماس (بیمارستان رشید 
همچنین این بیمارستان مجهز به انواع آزمایشگاه ، فیزیوتراپی و رادیولوژي  .قرار میگیرد این بیمارستان معموال جهت تصادفات و امور اورژانس مورد استفاده

 .این بیمارستان در منطقه بردبی نزدیک کنسول گري انگلستان واقع شده است. چند اتاق عمل مجهز نیز در این بیمارستان وجود دارد.است
  

 بیمارستان هاي خصوصی دبی
تمامی این بیمارستان ها داراي امکانات پزشکی باال در . ي دولتی تعداد زیادي بیمارستان خصوصی را نیز در خود جاي داده استدبی در کنار بیمارستان ها

 .کنار امکان اعزام متخصص به محل بیمار هستند
  

 )065619999شماره تماس (بیمارستان الزهرا 
در کنار تخصص هاي فراوان در این مرکز انواع پکیج هاي تست . روزي و واحد اورژانس است این بیمارستان در شارجه واقع شده است و داراي کلینیک شبانه

 .بیمارستان الزهرا در شارجه واقع شده است. سالمت نیز در این بیمارستان ارائه میشوند
 )043367777شماره تماس (بیمارستان آمریکایی ها 

این بیمارستان در جاده عودمیثا    .پزشکان و پرسنل بیمارستان نیز از سراسر جهان هستند. وناگون استاین بیمارستان داراي بهترین امکانات براي بیماران گ
 .واقع شده است

 )048814000شماره تماس (بیمارستان بین المللی سدارهاي جبل علی 
 .این بیمارستان نزدیک منطقه جبل علی واقع شده است و داراي چندین کلینیک و انوع تخصص هاست

 )04340000شماره تماس (ارستان عصبی نخاعی بیم
همچنین مرکز تخصصی براي انواع سکته نیز در این . این بیمارستان داراي بخش اورژانس شبانه روزي به همراه کلینیک هاي تخصصی نخاع و اعصاب است

 .بیمارستان در منطقه جمیرا واقع شده است. بیمارستان وجود دارد
 )042827788اس شماره تم(بیمارستان ولکر 

. یزي داردبیمارستان ولکر یک بیمارستان مجهز و بسیار مدرن است که در کنار تمامی تخصص ها امکانات درمانی خاصی نیز براي بیماران دیابتی و دیال
 .نوردي قرار دارداین بیمارستان در منطقه القرهود در نزدیکی کلوپ هوا. همچنین پکیج هاي خاصی براي زایمان در این بیمارستان مهیاست

 )043446678شماره تماس (بیمارستان امارات 
  .محل این بیمارستان در ساحل جمیرا واقع شده است. مرکز جراحی پالستیک ، امراض گوارشی ، قلبی و اطفال در این بیمارستان وجود دارد

   اطالعات متفرقه
درصد کافی  10؛ در غیر این صورت   ها خدمات را در لیست قیمت خود اعمال کرده اند، بعضی از رستوران  .شیوه هاي انعام شبیه به اکثر نقاط جهان است

 .است

وزن ها و مقیاس .می شود، اگر چه مقیاسات و وزنهاي استاندارد بریتانیا و آمریکا نیز توسط بسیاري از بازرگانان قابل فهم است  به صورت رسمی دنبال  سیستم متریک
 .ده می شود اما به ندرت براي تجارت بین المللی استفاده می شودهاي محلی نیز گاهی استفا

  .بعد از ظهر پنجشنبه کار می کنند  آخر هفته به طور سنتی بعد از ظهر پنجشنبه و جمعه است ، اما در حال حاضر بعضی از سازمان ها جمعه و شنبه بسته هستند و
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  ) دبی( امارات متحده عربی  اطالعات جامع ویزا و اقامت

 
 
 

  مقدمه

اي دنیا ویزا توسط اداره مهاجرت و وزارت کار صادر می شود و نه توسط سفارت خانه هاي در دبی و سایر کشورهاي حوزه خلیج فارس، بر خالف سایر کشوره
لذا قبل از سفر حتما اطالعات الزم را کسب نمایید و نسبت به تهیه ویزا کند ؛  بدون اطالع قبلی تغییر ویزا قوانین مربوط بهممکن است  ..امارات در دنیا

می بایست ویزا تهیه ) بحرین، کویت، قطر، عمان و عربستان سعودي(افراد ساکن کشورهاي عضو شوراي همکاري خلیج تمامی مسافران به جز  .اقدام نمایید
سافر را براي صدور ویزا تجارتی، سیاحتی و غیره، شخص، شرکت و یا سازمانی در دبی می بایست ضمانت تقاضا کننده ویزا را به عهده بگیرد و باید م. نمایند

 .معروف است“ کفیل”این مسئول در امارات به نام . از کشور خارج کننددر تاریخ مقرر 
اول اینکه از نزدیکان مسافر باشد که در این صورت باید فرم نسبیت از سفارت مربوطه دریافت . در دو صورت کفیل می تواند براي مسافر ویزا درخواست نماید

رابطه هاي کاري و تجاري، سازمانهاي دولتی و شرکتهاي خصوصی می توانند براي مسافر خود  در روش دوم بر اساس. کند و یا رابطه تجاري داشته باشد
به (الزم به یادآوري است که ویزاهاي توریستی و یا زیارتی توسط خطوط هوایی، هتل ها و یا آژانس هاي مسافرتی درخواست می شود . درخواست ویزا نمایند

 )افرین دوبی خود ضمانت اخذ می نمایندهمین علت آژانسهاي مسافرتی از کلیه مس

از ایران نیز متقاضیان اقامت دبی کم . می کنند) اقامت کشور امارت(افراد زیادي از کشورهاي آسایی، اروپایی و آمریکایی هر سال اقدام به اخذ اقامت دبی 
ی که افراد زیادي دبی را براي اقامت انتخاب می نمایند موارد زیر از جمله دالیل. بشدت فزونی یافته اند اقامت دبی سال اخیر متقاضیان 10نیستند و در 

 :است

 پایین بودن سطح جرائم و امنیت باالي کشور امارات و دبی

 عدم پرداخت مالیات بر درآمد و سایر مالیاته

 ...)واقامت استرالیا و اقامت کانادا  نسبت به(دریافت اقامت دبی و اقامت امارات به آسانی 

 سطح درآمد شاغلین در دبی بال بودن

 وجود امکانات رفاهی و تفریحی مناسب در دبی
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 سطح باالي تحصیالت و دسترسی به معتبر ترین دانشگاه هاي دنیا

 امنیت شغلی و آسانی شروع تجارت با کمترین سرمایه و ریسک سرمایه گذاري

 دسترسی آسان به کشورهاي دیگر

 قانونمند بودن دبی

 آزادي فردي و اجتمعی

 دسترسی آسان به امکانات بانکی با بهره هاي بسیار ناچیز و باز پرداخت بلند مدت

 سال برابر اجاره ملک 25وام بانکی با بهره بسیار کم و باز پرداخت تا % 90شرایط تملیک خانه تا 

  در دبی بسیار مهم یتوصیه هاي اقامت

   
در نظر داشته باشید که تنها افرادي در دبی  زم در خصوص نوع کار و فعالیت را انجام دهید واز هرگونه تصمیمی براي کار و زندگی در دبی ، بررسی ال قبل

   .نو داشته باشند هاي قصد انجام فعالیت دارند، تخصصی الزم و کافی و نیز سرمایه مناسب و ایده موفقند که در هر زمینه و شغلی

 هاي سطحی بینانه تصمیم بگیرید در هر حال از بررسی انجام دهید و واقع بررسی همه جانبهحتی اگر براي گذران دوران بازنشستگی قصد اقامت دارید  

  . بگذرید و واقعاً عمقی وارد شوید

  .اید، ویزاي دوماهه بگیرید و در خصوص این موارد دقت نظر به عمل آورید شده اگر پنجاه درصد مصمم به کار و اقامت

هاي کار و زندگی اعم از اجاره دفتر و منزل،  هزینه .و فرزندان ارزیابی کنید سازگاري با اخالق و روحیات خود، همسر بافت انسانی محیط را به لحاظ زندگی و
   .بینی میزان بازدهی شرکت تطابق دهید با پیش برق، تلفن، خرید ماشین، بنزین، مدرسه یا دانشگاه را به دقت برآورد کنید و خوراك و پوشاك، آب و

  .شود پرداخت اخذ می صورت پیش ست هزینه اجاره معموالً در چهار مرحله و هر سه ماه یکبار بهالزم به ذکر ا

شما نیز قابل  مناسبی داشته باشید درآمد ارار باالست ولی اگر شغل و کسب و کها بسی هزینه ضمناً این نکته را به خاطر داشته باشید که با حسابهاي ریالی ما
    .خواهید انجام دهید در نظر بگیرید را در نوع فعالیتی که می رقباي خود .توجه خواهد بود

 انجام امور اقامت اگر مستقیم از طریق کفیلی آشنا اقدام کنید از نظر هزینه براي -. تحت عنوان مشاوره یا مشتري وارد شوید و اطالعات بیشتري کسب کنید

 نظر دارید مراحل قانونی و اقامت و مجوز کار شما را انجام دهد دقت نظر کافی اب شرکتی که درشود وگرنه در انتخ تر و با اطمینان بیشتري انجام می مناسب

  . الزحمه خود را نیز جداگانه حساب کند بخواهید و سپس حق کل هزینه و زمان طی مراحل اداري را به صورت کتبی از او. به عمل آورید

   .دهید کنند، تحقیقاتی انجام به شما معرفی میراجع به کفیلی که  -. رسید بگیرید براي هر پرداختی

    . بیشتري براي آینده شما داشته باشد تواند اعتبار میزان سواد کفیل، موقعیت اجتماعی و وضعیت مالی او می

   . باشد می در نظر داشته باشید که گرفتن الیسنس فقط با اجاره محل تجاري مقدور - .دقت نظر خاصی داشته باشید در انتخاب کفیلحتما 
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بسیاري از افراد  تواند در دبی فعالیت نماید، فعالیت خود را شروع کند و به غیر از شریک نمی تواند اقامت گرفته و هر ایرانی فقط به عنوان شریک الیسنس می
نتیجه قبل از موعد  متحمل شدن هزینه، بدونکنند و پس از  براي کار به دبی مراجعه می) اقامت که ویزاي زیارت است و نه(بدون تحقیق و با ویزاي دوماهه 

  .شوند مجبور به بازگشت می

از  در آخر پس .مبلغ شارژ ماهیانه، وضعیت اقامت فرزندان و وضعیت مالکیت قطعی از جمله مکان پروژه،. در خرید آپارتمان نیز تحقیق الزم را به عمل آورید 
  کنیدگرفتن تصمیم قطعی تمام پلهاي پشت سر خود را خراب ن

    .از عکس گرفتن از زنان عرب بدون اجازه ایشان جداً پرهیز کنید

    .الکرامه را به دقت بگردید هاي فهیدي و براي خرید پارچه و لباس اگر فرصت کافی دارید حتماً محله 

    . گردد اخذ می هایی که مجوز الزم را دارند ي گروهی معموالً توسط آژانس ویزاي چهارده روزه اخذ ویزاي اقامت

  .توانند نسبت به اخذ ویزا اقدام کنند دارد که با شرایطی می ویزاي دو یا سه ماهه نیازمند به یک کفیل یا خارجی مقیم دبی
 نحوه دریافت ویزاي توریستی امارات متحده عربی

 
 .مسافرتی این کار را با دریافت وجهی انجام می دهنددریافت ویزاي توریستی براي امارات متحده عربی بسیار آسان و راحت شده و تقریبا کلیه شرکت هاي 

ماهه  2ماهه با مراجعه به اداره مهاجرت و پرداخت وجه قابل تبدیل به  1ماهه قابل دریافت می باشد و گاها ویزاي  3ماهه و  1روزه و  14این ویزاها در انواع 
 .ت هواپیمایی العربیه صادر کرده و قیمت آن متفاوت می باشدماهه را فقط بعضی از شرکت هاي مسافرتی نظیر شرک 3ویزاي .می باشد

 
 صدور ویزا مدت زمان الزم براي

گاها بعضی شرکتها ویزا را . زمان الزم است) اضطراري(روز براي ویزاي ارجنت  3الی  1 و    روز براي ویزاي نرمال بسته به روز و زمان درخواست 10الی  3
 .ائه می نماییدنیز ار) فوق اضطراري(تاپ ارجنت 

 
 .سال معموال جلوگیري می شود مگر اینکه همراه پدر و یا همسر خود قصد سفر داشته باشند 30از صدور ویزا براي زنان مجرد زیر 

 .سال نیز بسیار مشکل می باشد 55صدور ویزا براي افراد باالي  •

به ازاء هر روز تاخیر از مسافر ) که ممکن است مبلغ آن تغییر کند ( درهمی  100در صورت عدم ترك کشور در تاریخ مقرر، در فرودگاه دبی یک جریمه  •
 .اخذ می شود

را دارید،میبایست ویزاي ورود به همان شهر را تقاضا ..) ابوظبی، شارجه و (در صورتی که قصد ورود به کشور امارات از طریق فرودگاه شهري غیر از دبی 
 .اخذ میکنند درهم 500براي تهیه این ویزا  نمایید

 
روز از این نوع  4شب و 3روز است و قابل تمدید نیست معموال این تورهاي  14این ویزا نوع دیگري از ویزیت ویزا است که داراي مدت  –ویزاي ترانسپورت 

 .درهم میباشد 400هزینه این ویزا حدود . ویزا استفاده میکنند
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  ویزاي کار دبی

 
جهت کارکردن باید داراي .ساله در دبی را میدهد 3این ویزا به شما امکان اقامت . شما را استخدام کرده باید اقدام شود  معموال توسط کفیل یا شرکتی که

 ).البته غیر ممکن نیست.در حال حاضر گرفتن این نوع ویزا براي ایرانیان مشکل میباشد و بستگی به محل کاروقدرت کفیل دارد . (این نوع ویزا باشید 

ویزاي شریک الیسنس که جهت آغاز یک شرکت جدید استفاده میشود و یا .گري هم ویزا اقامت وجود دارد که هزینه هاي بسیار باالیی دارند مثل تعداد دی
  .سال باید تمدید شوند 3ساله هستندوهر  3ویزاي اقامت براي خرید خانه البته همه این ویزا ها اقامت 

  رمایه گذاريتجارت و ساز طریق راهنماي اخذ اقامت 

  
  

   رت خاصتجا

   
در جواز % 51بدین منظور یک نفر موطن امارات متحده عربى باید  .تجار براى دریافت جواز کسب از طریق تجارت خاص باید شرکت وطنى داشته باشند

ر فعالیتهاى شرکت و واحدهاى تجارى و نقش اساسى د گیرى را به تجار داده و در بعضى موارد شرکاى وطنى اجازه کل فعالیت و تصمیم کسب شریک باشد
   . ندارند

این نوع جواز براى فعالیتهایى  .طریق بانک ارائه دهد درهم گارانتى از 300000تجارى یا شرکت از طریق تجارت خاص تاجر باید مبلغ  براى ایجاد واحد
  .باشد ه مىکامپیوتر، الکترونیک و مواد غذایى و غیر نظیر ایجاد واحد تجارى براى فروش پوشاك،

   تجارت عامه 

بدین منظور باید  .استفاده کنند) تجارت عامه(توانند از جواز کسب  مى تجارى که عالقمند به ایجاد شرکت تجارى براى واردات و صادرات کاال هستند
جواز براى امور  .، کفیل وطنى داشته باشنداین افراد همچنین باید براى ایجاد شرکت .دهند میلیون درهم از طریق بانک به عنوان گارانتى نشان 1000000

توانند از  توانند ارائه کنند، مى امور و هر گونه خدمات دیگر را مى مشاورین و افرادى که سرویس خدماتى نظیر امور حسابدارى، مشاوره در کلیه :خدماتى
  . دریافت جواز کسب براى امور خدمات استفاده کنند طریق

قابل به ذکر است که براى دریافت اقامت امارات  .درهم موفق به دریافت جواز کسب شوند 500000با ارائه گارانتى مبلغ  تواند بدین منظور شخص مى 
، فرودگاه دبى و یا اینترنت سیتى )خدماتى ایجاد شرکتهاى تجارى و(توانند از طریق مناطق آزاد جبل على  وطنى، تجار مى متحده عربى بدون داشتن کفیل

اقدام ) هاى گروهى تلویزیون و کلیه رسانه هاى رادیو، براى ایجاد ایستگاهMedia City و یا) کامپیوترى و امور مرتبط قمند به ایجاد شرکتهاىافراد عال(
  .ستدریافت اقامت نیازى به ارائه گارانتى بانک دراین رابطه نی الزم به ذکر است براى. نمایند

براي سرمایه گذاري و تحصیل راحت کرده است که بسیاري از  یط را به گونه اياشر -مارات متحده عربی یکی از شش شیخ نشین ا -آزاد دبی  منطقه 
این شهر  منابع خبري درحال حاضر یک چهارم جمعیت که طبق آمار اییین شهر کنند تا جادادند سرمایه هاي مادي و فکري خود را روانه  یرانیان ترجیحا

هزار  9درصد از نرخ تشکیل سرمایه ثابت دبی است و نزدیک به  45سرمایه گذار که  شرکت ایرانی 650هزار و  4نچه را ایرانیان تشکیل می دهند چنا
توانند  ها صرفا می دهند وا یرانی ها ویزاي کارگري نمی شهر است در دبی به ا یرانی دانشجوي ایرانی در دبی نشان دهنده مهاجرت بی رویه ایرانیان به ا ین

شریک تبعه امارات داشته باشید که البته این شریک صوري است و شریک  ت شما یکاسشرکت در دبی اقامت بگیرند براي ثبت شرکت الزم پس از ثبت 
 در اساسنامه رد و دیگر کاري به کار شما نداردگی شما میاز شرکت  هزار درهم در سال از شما بابت ثبت اسمش در اساسنامه 12تا  8مبلغی حدود  شما تنها

البته افرادي هستند که در قبال دریافت مبلغی از شما این  درهم اعالم و آنرا در بانک سپرده بگذارید که 000/300 سرمایه بیمهحداقل باید  شرکت شما
اگر  اقامت بگیرد به عنوان شریک شرکت از طرف شرکت تواند درهم سرمایه شرکت یک نفر می 000/70گذارند در مقابل هر  در بانک می سپرده را براي شما
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درهم سهم  000/147شریک بومی شما است  سهام شرکت متعلق به% 51درهم است را ثبت کنید با توجه به آنکه  000/300 شما حداقل سپرده که همان
مل همسر، فرزندان و پدر و مادر شرکت شا ساله و قابل تمدید است خانواده افراد سهیم در 3ها  ین اقامتا اقامت بگیرند نفر می توانند 2شما است که با آن 

  .ساله و قابل تمدید است 1ي پدر و مادر االبته بر نیز می توانند اقامت بگیرند که

  شرکت اخـذ اقـامت به عنوان شـریک تجاري یک

 نماید تا شما ادعایی براي دریافت میاالختیار از شما  وکالت نامه تام ابتدا در دادگاه دبی یک)  شریک (که شـما را به عنوان سـهامدار می پذیرد  شرکتی 
   .مشکالت متعددي خواهید شد شما نیز دچار. به هر حال چنانچه این شرکت در آینده دچار هر نوع مشکلی گردد مالکیت سهام این شرکت نداشته باشید

   

هاي اجاره آب و برق و  دیرعامل شرکت بخشی از هزینهالبته معموالً م .سال مبلغی را به مدیرعامل شرکت پرداخت کنید 3بایست هر  در این روش شما می
توجه داشته باشید چنانچه بعداً بخواهید  .شود کلیه امور شما در این روش توسط کفیل شما مدیریت می.کند به صورت نامحسوس از شما دریافت می تلفن را

  .(No objection letter) نامه از کفیل خود داشته باشید تغییر اقامت دهید باید یک رضایت

   
  اخذ اقامت توسط ثبت یک شرکت 

در صورتی که به روش  .گذار، شرکتی را ثبت نموده و براي خود و خانواده ویزاي اقامت اخذ نمایید توانید به عنوان مدیرعامل و سرمایه در این روش شما می 
مبالغی ... دارائی، شهرداري، جوازات و .ي زیادي به شما تحمیل خواهد شدها اي و صحیح و با رعایت اصول حقوقی این امر صورت نگیرد، هر سال هزینه حرفه

  کنند را سالیانه از شما دریافت می

  اخذ اقامت با خرید منازل مسکونی

دبی را نخواهید ، مجوز کار در  اقامت دبی ، باید به این نکته بسیار مهم توجه داشته باشید که با این نوع خرید ملک در دبی در روش اخذ اقامت دبی با 
  .داشت

 مراحل ثبت شرکت در امارات

 Healy: که می گوید. بانک جهانی بود 2008در تحقیق تجاري سال  68ثبت شرکت در امارات وقت گیر و پیچیده است و بازتاب آن رتبه بندي ضعیف 
Consultants تعد براي یک شرکت محدود مس. تالش می کنند دردسر ثبت شرکت را به حداقل برسانند(LLC) Healy Consultants  به طور

  . هفته است 9در حالیکه براي یک شرکت ساحلی این مدت . هفته تکمیل می کنند 14ذشت گحقوقی ثبت شرکت را پس از 

   :در ذیل مدت زمان طبیعی براي ثبت یک شرکت در امارات ذکر شده است

  هفته اول

  .ایه راه اندازي شرکت را کنترل می کنندسرم Healy Consultantsدپارتمان محاسبات         .1

شخصیت حقوقی الزم و اطالعات بدهی شخصی از مشتریان ما را از شرکت ثبت امارات دریافت می  Healy Consultantsتیم پذیرش         .2
  .ه دفتر سنگاپور باز می گردانندو نسخه اصل را ب) تأیید ساختار حقوقی امارات. (مشتریان ما نامه مشغولیت مشاوران را امضا می کنند. کنند
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3.        Healy Consultants  توانایی وکیل براي امضا مقابل دفتر محلی خود راe-mail توانایی وکیل توسط پیک به . می کنندHealy 
Consultants این گام به . باز گردانده می شودHealy Consultants  حضور مشاوران در امکان اقدام به راه اندازي شرکت اماراتی بدون
   .امارات را می دهد

  هفته دوم

4.        Healy Consultants  که بعد از ثبت شرکت در امارات مورد نیاز ) در صورت نیاز(و مشتریان ما توافق نامه اداري مجازي را امضا می کنند
  .خواهد بود

ما . حقوقی از متولیان مرتبط ناحیه ي آزاد اقدام می کننددر مورد گواهی شخصیت  Healy Consultantsبراي شرکت هاي ساحلی،         .5
رسید اصل دولت امارات به عنوان مدرکی  Healy Consultants . همچنین درآمد یکساله ثبت شرکت را به دولت امارات پرداخت می کنیم

  .که بودجه ي راه اندازي شرکت پرداخت شده را به مشتریان ما تحویل می دهند

   

  هفته سوم

. فرم صورت حساب حقوقی بانک تأیید شود) الف: با بانک مالقات می کنند تا Healy Consultantsبعد از شروع به کار شرکت در امارات،         .6
  .تأیید درخواست حقوقی بانکداري اینترنتی مشتریان ما) انتظار براي مصاحبه ي بانک ج) ب

Healy Consultants با بانک هاي بین المللی مانند: HSBC, Standard Chartered, Citibank کار می کنند.  

 هبخش بعدي مشغولیت دستمزد مشتري را دریافت می کنند، تا هزینه متفرق Healy Consultantsبراي ناحیه آزاد تجاري امارات،         .7
   .مشمولیت در دوران راه اندازي شرکت را پوشش دهد

  هفته چهارم

تأییدیه هاي بانک مبتنی بر داشتن صورت حساب حقوقی تأیید شده  Healy Consultantsیک شرکت ساحلی در امارات، بعد از راه اندازي         .8
  :می کنند e-mailموارد ذیل را به مشتریان ما  Healy Consultants. را دریافت می کنند

  شماره حساب حقوقی بانک) الف

  کارت تجاري از متصدي حساب حقوقی بانک) ب

  .کپی کامل و امضا شده از موافقت نامه حقوقی بانک و فرم گشایش حساب بانکی که از طرف مشتریان ما به بانک ارائه شده استیک فتو) ج

   .در ضمن براي ناحیه آزاد تجاري امارات، مشتریان ما توافق نامه مالکیت موقت را با متصدي ناحیه آزاد مربوطه امضا می کنند        .9

  هفته پنجم

به انتخاب . ( دفتر سنگاپور یا مشتریان ما پست می کنندHealy Consultants رو راه اندازي شرکت اماراتی، بانک امارات موارد ذیل را به پی    .10
  .)مشتریان بستگی دارد

  بسته خوش آمد گویی حساب حقوقی بانک) الف
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  دسته چک حقوقی) ب

  اینترنت در پاکت مهر و موم شده   username, password) ج

  .هندبراي ناحیه آزاد تجاري، مشتریان ما توافق نامه مالکیت موقت امضا می کنند و بیعانه و اولین قسط اجاره را به مالک مربوطه تحویل می د    .11

  هفته ششم 

  :مستندات زیر را به مشتریان ما می فرستند Healy Consultants بعد از شروع به کار یک شرکت در امارات،     .12

  خه ي اصل گواهی شخصیت حقوقی نس) الف

  نسخه اصل یادداشت ها و مالقات هاي شرکت) ب

  مکاتبات باز نشده ي بانک) ج

  مدارك اصل سهام براي نگهداري نزد شما) د

عد از آن ب. با بانک مالقات می کنند تا درخواست کامل براي تصویب نام را به آن ارائه کنند Healy Consultantsاماراتی،  LLCبراي یک     .13
به متولیان  LLCو سپس بانک نامه اي با نام . انجام می شود  $81700و اولین سپرده گذاي به مبلغ ) موقتی. (را باز می کند "دعوت"بانک یک 

  .حقوقی در تصدیق حساب ارسال می کنند

  هفته هفتم

  :ل را به متولیان اماراتی تحویل می دهندموارد ذی Healy Consultantsقبل از آنکه شرکت اماراتی شروع به کار کند،     .14

  امارات LLCدرخواست ) الف

   UAE Chamber of Commerceاز  LLCاولین تأییدیه ) ب

  LLCنسخه رسمی از مکاتبات ) ج

  ارتباط برقرار می کند LLCوکیل سرویس با ) چ

  و  LLCتوافق نامه ي اجاره اي براي ) ح

    ز وزارتخانه اقتصاد اماراتا $81700نسخه ي ضمانت بانک در مورد ) د

 Healy Consultants  .هزینه درخواستی دولت باید پرداخت شود. اماراتی را چاپ می کنند LLCمتولیان مرتبط لیسانس الزم براي     .15
  .را به دپارتمان طبیعت و اقامت امارات براي باز کردن فایل شرکت می برند) شامل لیسانس(مستندات الزم 

در بولتین وزارتخانه اقتصاد و  Memorandum of Associationامارات به ثبت تجاري و  LLCي تکمیل آنچه در باال ذکر شد، ورود ادامه     .16
  .تجارت چاپ می شود
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17.    Healy Consultants لیسانس را به تاالر تجارت امارات می برند تا یک نهاد جدید را در امارات ثبت کنند.  

تا بازخورد صریح و درست از . به مشتریان ما فرم رضایتمندي مشتري را ارسال می کنند Healy Consultantsپیرو ثبت شرکتها در امارات،     .18
  .چگونگی کارآمدي و تأثیرگذاري مشغولیت کامل شده را بدست آورند

نسانی مانند استخدام کارمند، تأیید لیست حقوق و جزئیات سرویس هاي حفاظت شده منابع ا Healy Consultantsپیرو راه اندازي شرکت،     .19
  .را پیشنهاد می کنند e-mailآدرس محل تجارت براي صدور صورت حساب را با پشتیبانی تلفن، فاکس و 

شت افزار، سرویس هاي بازاري مانند وب سایت تجاري، موتورهاي جستجوي تبلیغاتی، طراحی نو Healy Consultantsبعد از ثبت شرکت،     .20
  .تحقیقات بازار و حمایت رسانه هاي تبلیغاتی را پیشنهاد می کنند

با مشتریان ما همکاري می کنند تا سرمایه گذاري حقوقی، سرمایه تجاري و راه  Healy Consultantsبعد از راه اندازي شرکت در امارات،     .21
  .اندازي حساب بازرگانی امکان پذیز شود

را تدارك می بینند، شامل خرید سخت افزار و پیکر  ITسرویس هاي حمایتی  Healy Consultantsدازي شرکت در امارات، بعد از راه ان    .22
  بندي، پیکربندي شبکه دفتر، طراحی وب سایت تجاري و نگه داري سرور

فراگیري مشورت، تجارت ناشی از  سرویس هاي مشاوره اي شامل یکی شدن چند شرکت و Healy Consultantsپیرو راه اندازي شرکت،     .23
  .کوشش، حمایت رسیدگی داخلی و روند تجارت مهندسی دوباره را پیشنهاد می کنند

 .همکاري با خرید اموال اماراتی را پیشنهاد می کنند Healy Consultantsبعد از ثبت شرکت،     .24

  

   :دکنی دارید، لذا به نکات زیر توجهدر دبی را چنانچه تصمیم به اخذ اقامت 

   .کنند مختلف،شما را شارژ می هاي به روش)  ماهه اول 2(هاي بدون مجوز اغلب در طول مدت اخذ اقامت  مجموعه

  .مدرك تحصیلی شما باید به تأیید سفارت دبی در ایران برسد 

   .تحمیل خواهد نمودرا به شما )  بلیط و هتل( هاي زیادي مدارك خود را کامل کنید، زیرا چندین دفعه رفت و آمد هزینه 

   .به بازگشت براي تکمیل مدارك نشوید ماهه وارد امارات شوید تا مجبور 2اگر در صحت مدارك خود شک دارید با ویزاي 

   .اي تحویل ندهید اصل گذرنامه خود را به هیچ مجموعه

   .بخواهیدجهت روئیت  مدارك قانونی مجموعه اي را که اقدام به اخذ اقامت براي شما می نمایند را

کنند  کنند، اغلب اقدام به تأسیس شرکتهاي سوري و کوتاه مدت می اقامت می به این نکته توجه دشته باشید کسانی که با هزینه پایین به شما پشنهاد اخذ
 و) اجاره نامه(بودن مدت عقداالجار تأسیس این نوع شرکتها به علت کوتاه  .کنند و شما را به عنوان کارمند و یا شریک این شرکت وارد امارات می) ماهه 6(

دانید شریک چه کسانی خواهید بود و اگر هم بدانید از سالمت کامل آنها  نداشتن محل قانونی خطرات خیلی زیادي را متوجه شما خواهد نمود زیرا شما نمی
  . توانید آگاه شوید نمی

  



www.dzbook.ir                                                                همه چیز در مورد کشور امارات متحده عربی                                         فهرست 

 

  رضا فریدون نژاد:گردآوري و تنظیم                                                کتاب ممنوع و قابل پیگیري می باشد      فروش و هرگونه تغییر در محتواي این  33
 

  اطالعات ضـروري در سفر به دبی 

در صورتی که بیمه پزشکی داشته باشید ،  . خصوصی یا دولتی: ه ویزیت پزشک پیدا کردید ، دو گزینه در اختیار شما استاگر در مدت اقامت در دبی نیاز ب
می توانید به بیمارستان هاي خصوصی مراجعه کنید و اگر حاضر به مراجعه به بیمارستان هاي دولتی هستید ، می توانید به بیمارستان راشد 

واقع در جاده الوصل در سطوه مراجعه ) 043440250(ژانس در دبی ، واقع در کنار خور دبی ، یا به بیمارستان ایرانی  اصلی اور ، بیمارستان) 043374000(
آنجا را بگیرید ، و یا اینکه اگر وضعیت چندان بد نیست و می توانید خودتان به  999اگر نیاز به آمبوالنس پیدا کردید ، براي خدمات اورژانسی شماره . کنید 

درهم هزینه دارد و داروهاي تجویز شده را می توان از هر  100بروید درمان در بیمارستان راشد براي همه اورژانس ها رایگان است و مشاوره با پزشک 
در صورتی که  . رائه می کنددرهم می گیرد و معموالً از داروخانه بیمارستان داروي مجانی ا 50بیمارستان ایرانی براي مشاوره . داروخانه اي خریداري کرد 

دولتی یا  ) به عنوان یکی از بهترین مراکز مراقبت اطفال در خاورمیانه (043241111نیاز به خدمات پزشکی براي کودکان داشتید بیمارستان الوصل 
   .مشهور است و نزدیک تقاطع وافی واقع شده است) خصوصی 

  داروهاي ممنوعه در امارات 

بر مواد مخدر و داروهاي روان گردان که داراي مجازات هاي سنگینی در دادگاه هاي این کشور می باشد ، حمل و مصرف هر گونه  در کشور امارات عالوه
کومیت داروهاي مسکن کدئین دار و قرص هاي آرام بخش که در داروخانه هاي ایران به وفور یافت می شود نیز جزو مواد مخدر محسوب شده و داراي مح

از همراه داشتن هر گونه داروهاي آرام : جهت پیشگیري از بروز هر گونه مشکل براي مسافرین توجه به موارد ذیل الزامی می باشد . ی باشد هاي قضایی م
   . بخش اعم از قرص، شربت، آمپول هاي اعصاب و خواب آور و مسکن هاي داراي کدئین در هنگام ورود به امارات ، به شدت پرهیز نمایند

  به دبی نحوه سفر 

  .براي سفر به دبی از دو طریق می توان عمل کرد یکی به وسیله هوایی و دیگري به وسیلیه زمینی و توسط کشتی است 

فرودگاه در جهان و اولین  3کیلومتري مرکز شهر واقع گردیده، یکی از  5پروازهاي ایران در فرودگاه بین المللی دبی می نشیند این فرودگاه که در  :هوایی 
  .بسیاري از شهرهاي مهم جهان به این فرودگاه پرواز مستقیم دارند. ودگا در خاورمیانه است که داراي سیستم گیت هاي الکترونیکی است فر

  .براي سفر به دبی از راه دریایی ، می توان به جنوب کشور رفته و از بندرعباس به وسیله کشتی به دبی سفر کرد  :دریایی 

  مناطق پر تجمع ایرانی 

  .مناطق پرتجمع ایرانی به دو منطقه تقسیم شده است 

  .که در بر دبی واقع شده است و ایرانیان مقیم دبی غالباً در این منطقه سکونت دارند: سطوه -1

الناصر می باشد که افران ایرانی از معروفیت خاصی برخوردار است به نام میدان جمال عبدسمنطقه دیگري در دبی که در نزد م: میدان جمال عبدالناصر -2
  .در این منطقه چندین فروشگاه و رستوران ایرانی وجود دارد 

  نحوه انتقال از فرودگاه به مناطق پر تجمع ایرانی 

  .افرادي که توسط تور مسافرت می کنند، می توانند به وسیله سرویس هاي از پیش تعیین شده به محل هاي مورد نظر انتقال یابند-1

  .فرودگاه که مجهز به تاکسی متر می باشند در محوطه فرودگاه آماده حمل و نقل مسافرین به نقاط مختلف شهر می باشندتاکسی هاي ویژه -2
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نقشه مسیر حرکت این . اتوبوس هاي مستقر در فرودگاه با مسیرهاي از پیش تعیین شده از دیگر وسایل مناسب جهت عزیمت به داخل شهر می باشد-3
  .موجود است اتوبوس ها در فرودگاه 

  .جهت انتقال به سطوه از مترو نیز می توان استفاده نمود-4

  سفارت ایران در دبی 

  خیابان الوصل دبی -جمیرا: آدرس 

  00971-4-3444717: شماره تلفن سفارت ایران در دبی 

  :نحوه تماس تلفنی محل در داخل دبی 

  .انجام داددر دبی از طریق تلفن هاي عمومی می توان تماس هاي داخلی را 

  نحوه تماس تلفنی با ایران 

  .براي تماس تلفنی با ایران می توان به روش هاي زیر عمل کرد

  .خرید سیم کارت هاي دبی که تمامی آن ها به صورت شارژي می باشد-1

  .استفاده از تلفن اتاق هتل که هزینه آن نسبت به روش پیشین بسیار بیشتر خواهد بود-2

  .قبل از کد شهر مورد نظر ایران نوشته می شود+ 98ی باشد که معموال به صورت م 0098کد کشور ایران 

  :براي مثال تلفن مرکز اطالع رسانی ایران در تهران به این صورت نوشته می شود 

88957000-21-98+  

ا معموال تعداد در موارد اضطراري آماده باز هستند و جمعه ها و شنبه ها تعطیل است، ام 12:30 - 08:45سفارتخانه ها و کنسولگري ها معموال از 
  .پاسخگویی به مراجعان هستند
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 !چنانچه قصد سفر به دبی را دارید این نکات را فراموش نکنید 

ی ساگر می خواهید سوار تاکسی شوید بهتر است از تاکسی هاي خاکستري رنگ استفاده کنید که ورودي اش پنج درهم است و بقیه مسیر از طریق تاک.1
 .متر محاسبه می شود

به هیچ . درهمی بخرید 100درهمی بخرید و تماس بگیرید یا یک سیم کارت  30موبایل تان خود به خود رومینگ می شود ولی بهتر است یک کارت تلفن .2
 .وجه از تلفن هتل استفاده نکنید چرا که قیمتش بسیار سرسام آور است

 .صبح ماشین جلوي هتل می ایستد تا شما را به صورت رایگان به ساحل و مراکز خرید ببرد 10هر روز از ساعت اگر در هتل اقامت می کنید باید بدانید .3

هم قیمت اجناسش پایین تر است هم کیفیت بهتري دارد و هم تنوع اجناسش بیشتر » انصار مال«از بین پاشاژها و مراکز خریدي که در دبی وجود دارد، .4
 .است

مراقب باشید با خود داروي کدئین دار یا داروي آرام بخش همراه نداشته باشید که اگر ماموران فرودگاه دبی متوجه شوند شما را  هنگام سفر به دبی.5
فرودگاه دبی به ایرانی ها خیلی سختگیري می کنند و حتی ممکن است مجبور شوید کمربند و کفش هاي تان را . دستگیر یا جریمه سنگین می کنند

 .شما را بازرسی بدنی کننددرآورید تا 

ر غیر این چه در ایران و چه در دبی باید به شدت مراقب باشیدکه ماموران فرودگاه مهر ورود و خروجتان را پررنگ روي پاسپورت و ویزایتان بکوبند د.6
 .صورت بدجوري گرفتار می شوید و حتی ممکن است ورود و خروجتان را غیرقانونی بدانند
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 تحصیل در دبیجامع ات اطالع

  

 مدارس ابتدایی و دبیرستان هاي برتر دبی 

شاید براي ثبت نام در برخی مدارس عالوه بر مدارك و شرایط مرسوم آزمون ورودي هم  .سالگی میباشند18تا 11سالگی و دبیرستان از 5مدارس ابتدایی از 
 .برگزار شود

طبیعی است که هر ملیت متد و روش آموزشی . رس داراي برنامه ها و فعالیت هاي فوق برنامه هستندمعموال استانداردهاي آموزشی در دبی باالست و مدا
اکثر مدارس دبی داراي یونیفرم هستند و شهریه مدارس نیز بین . روال در کشور خود را ترجیح میدهد و فرزند خود را به مدرسه با همان سیستم میفرستد

  .هزار درهم در سال نیز برسد60اما ممکن است در برخی مدارس هزینه تا . تهزار درهم در سال متغیر اس30تا 10

  آکادمی دخترانه آمریکایی ال میزار  

این مدرسه در میزار منطقه میردیف واقع شده است و تمامی امکانات ورزشی را . سالگی است21کال دوره آموزش به روش آمریکایی از مهدکودك تا سن 
  .دیکی اینترنت سیتی واقع شده استاین مدرسه در نز. داراست

  دبستان و دبیرستان:دوره سنی
  آمریکایی:نوع دوره آموزشی

  725028804:شماره تماس
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  مدرسه آمریکایی دبی  

مکانات محوطه این مدرسه بسیار بزرگ است و داراي تمامی ا. این مدرسه مستقل غیرانتفاعی مطابق با دوره درسی آمریکا آموزش هاي خود را ارائه میدهد
  .این مدرسه در منطقه الوصل واقع شده است. ورزشی است

  دبستان و دبیرستان:دوره سنی
  آمریکایی:نوع دوره آموزشی

  082434404:شماره تماس

  مدرسه بین المللی استرالیایی  

تمامی امکانات ورزشی در این . دارد... یوتر و مدرسه با متد خاصی جهت دوره هاي مدارس استرالیایی فعالیت میکند و حوزه فعالیت وسیعی مانند هنر ، کامپ
  .محل مدرسه در جاده مالی هارد نزدیک شارجه است. مدرسه مهیاست

  دبستان:دوره سنی
  استرالیایی:نوع دوره آموزشی

  996755806:شماره تماس

  مدرسه بین المللی کمبریج  

مدرسه در منطقه خوش منظره القرهود قرار گرفته است و تمامی امکانات آموزشی . سطح آموزشی این مدرسه بسیار باالست و بر پایه متد انگلیسی میباشد
  .مهیاست

  دبستان و دبیرستان:دوره سنی
  بریتانیایی:نوع دوره آموزشی

  464628204:شماره تماس

  مدرسه بین المللی دیره  

  .یایی کار میکند و تمامی امکانات ورزشی را داراستاین مدرسه با روش آموزشی بریتان. واقع در الرشیدیه و یکی از مدارس نسبتا نوساز است

  دبستان و دبیرستان:دوره سنی
  بریتانیایی:نوع دوره آموزشی

  411136804:شماره تماس

  آکادمی آمریکایی دبی  

ورزشی از دیگر امکانات  امکانات باالي آموزشی و. کشور قابل قبول است50این مدرسه در واقع یک مدرسه بین المللی است و مدرك دیپلم آن در بیش از 
  .این مدرسه است
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  دبستان و دبیرستان:دوره سنی
  آمریکایی:نوع دوره آموزشی

  922234704:شماره تماس

  مدرسه بریتانیایی دبی  

  .سیستم تدریس بر پایه بریتانیایی استوار است. مدرسه اي بسیار بزرگ در چندین هکتار از منطقه امارات هیلز

  تاندبستان و دبیرس:دوره سنی
  بریتانیایی:نوع دوره آموزشی

  936136104:شماره تماس

  کالج دبی  

  .مدرسه داراي امکانات ورزشی کامل است. دانش آموزان در این مدرسه بیشتر به مهارت هاي فیزیکی ترقیب میشوند

  دبستان و دبیرستان: دوره سنی
  بریتانیایی:نوع دوره آموزشی

  911139904:شماره تماس

  ان دبیمدرسه انگلیسی زب  

مدرسه در منطقه . در این دبستان دانش آموزان براي ادامه تحصیل به روش بریتانیایی کامال آماده میشوند. سال دارد60این مدرسه سابقه اي نزدیک به 
  .عودمیثا واقع شده است

  دبستان: دوره سنی
  بریتانیایی:نوع دوره آموزشی

  145733704:شماره تماس

 دانشگاه هاي برتر دبی   

اما با این حال دبی شاهد . ب دانش آموزان خانواده هاي خارجی در دبی معموال پس از پایان دوره دبیرستان براي ادامه تحصیل به کشور خود برمیگردنداغل
 .مراجعه نمایید www.kv.aeشما میتوانید جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت. افزایش مراکز آموزش عالی و کالج هاي بین المللی است

و یا سایر مدارك معتبر حرفه اي را ارائه  MBAوه بر این تعدادي مراکز جهت آموزش هاي خاص تجاري در دبی مشغول بکار هستند که مدارکی مانندعال
  .میدهند
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  کالج آمریکایی دبی

و حتی خود امارات را پس از پایان دوره براي  این کالج با آموزش ها و مدارکی که ارائه میدهد راهیابی به موسسات معتبر در انگلستان ، آمریکا ، اروپا
این کالج در منطقه قرهود نزدیک فستیوال سیتی واقع . رشته هاي اصلی این مجموعه هنر ، بازرگانی و فن آوري اطالعات است. دانشجویان خود مهیا میکند

  .شده است

  999228204:شماره تماس 

  

  دانشگاه آمریکایی دبی  

این دانشگاه در منطقه ام سقیم در کنار اتوبان شیخ . رشته هاي این دانشگاه شامل بازرگانی ، مهندسی ، فن آوري اطالعات ، ارتباطات و طراحی داخلی است
  .زاید واقع شده است

  900039904:شماره تماس

  دانشگاه بریتانیایی دبی  

این دانشگاه در منطقه . را در برخی رشته ها ارائه میدهد PHDو MSCاح شده است و درجات پس از فارغ التحصیلی مانندافتت2004این دانشگاه در سال 
  .الصفوح واقع شده است

  362639104:شماره تماس

    

  دانشگاه فرانسوي آزموند

و همچنین کارگاه هاي سه و شش ماهه را براي عالقمندان  این دانشگاه دوره لیسانس سه ساله. این دانشکده تنها دانشکده مد در منطقه خاورمیانه است
  .این دانشگاه در آکادمیک سیتی دبی واقع شده است. برگزار میکند

  122842904:شماره تماس

  وات دبی -دانشگاه هریوت   

  .فعالیت میکند... و این دانشگاه انگلیسی در منطقه آکادمیک سیتی واقع شده است و در رشته هاي بازرگانی ، مدیریت ، حسابداري 
  699936104:شماره تماس

  آکادمی مانیپال جهت آموزش عالی  

  .این مرکز برنامه هاي گواهی تحصیل در مقاطع گوناگون را ارائه میدهد و در منطقه الصفوح واقع شده است
  198839104:شماره تماس
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  دانشگاه میدلس اکس  

  .ه هاي حسابداري ، مطالعات بازرگانی ، توریسم ، بازاریابی و علوم محاسباتی را ارائه میکنداین دانشگاه در منطقه الصفوح واقع شده است و رشت
  810036704:شماره تماس

  دبی SAEموسسه  

محل این . این موسسه استرالیایی داراي شعب در سراسر جهان است و یک موسسه آموزشی چند رسانه اي در مهندسی صدا ، انیمیشن و فیلم سازي است
  .منطقه الصفوح است موسسه

  617336104:شماره تماس

  

  دانشگاه ولنگوگ دبی  

محل این دانشگاه منطقه . این دانشگاه در رشته هاي بازرگانی و فن آوري اطالعات فعال است و مدارکی نیز در حسابداري ، بانکداري و مدیریت ارائه میدهد
  .الصفوح است

  240036704:شماره تماس
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 سبک زندگی در دبی درباره  همه چیز

 

هستند و آب و هوا در بیشتر    شهر تمیز است و ویالها مدرن و بزرگ. مهاجرین و بازدید کنندگان خارجی از زندگی آرام و دلپذیر در دبی لذت می برند
ارد، و کلیساهاي مسیحی سالهاست که در دبی وجود آزادي ادیان براي همه وجود د  .باشگاه ها و جوامع زیادي وجود دارد  در دبی. گرم است   زمانهاي سال

 .روزنامه هاي خارجی، مجالت، فیلم ها و ویدئو ها نیز راحتی در دسترس هستند  .دارد

یکایی به بیشتر مدلهاي ژاپنی ، اروپایی و آمر  .چون افراد در فواصل مختلف ازمغازه ها ، مدارس و اداره ها اقامت دارند   داشتن ماشین در دبی ضروري است
دبی سیستم راه مدرنی دارد و رانندگی در سمت . بیمه شخص ثالث خودرو اجباري است. راحتی در دسترس هستند و بازار فعال دست دوم هم وجود دارد

دسترسی    .دید می شوداگر مجوز خودرو پس از اولین ثبت نام محفوظ بماند، سپس به صورت ساالنه و با آزمون در جاده تم) مانند ایران( .راست جاده است
 .به تاکسی در دبی به سادگی انجام می شود ولی هزینه آن باال است

گواهینامه رانندگی صادر شده توسط دولتهاي خارجی قابل تبدیل به گواهینامه . تاکسی هاي شرکتهاي حمل و نقل دبی مجهز به سیستم تاکسی متر هستند
در دبی مردم براي استفاده از تاکسی . داشته باشد، الزم است جهت اخذ مجوز ، امتحان رانندگی اجرا شوددر صورتیکه امکان اجراي آن وجود ن  .دبی است

 4عوارضی در حدود  ساعته میباشد و مبلغ  24   سیستم عوارضی. باید عوارض بپردازند که نام تجاري سیستم عوارضی دبی است 'Salik' در صورت عبور از
 .ا خودرو از دروازه هاي الکترونیکی عبور می کند اخذ می کنددرهم را هنگامی که تاکسی و ی

 
براي   .ابتدایی و متوسطه را به اتباع امارات به صورت رایگان ارائه می کند   شبکه جامع مدارس دولتی در سراسر امارات وجود دارد که تحصیالت دوره
اي باالي آموزشی را براي کشورهاي بریتانیا، آمریکا و تعدادي از کشورهاي دیگر از خانواده هاي مهاجرین، مدارس خصوصی زیادي وجود دارد که استاندارده

انگلیسی معموال زبان اصلی آموزش است ، اما زبان هاي دیگر نیز در صورت لزوم در مدارس استفاده . جمله ایتالیا، ژاپن، ایران، هند و پاکستان ارائه می کنند
 . می شوند

 
در امارات متحده اتصال به شبکه اینترنت با پهناي باند . شماره گیري بین المللی مستقیم براي اکثر کشورهاي جهان وجود دارد. مخابرات در دبی عالی است
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ه در امارات امکانات فاکس و ایمیل به طور گسترد. فوق العاده باال براي اطمینان از کیفیت باالي خدمات و در کالس جهانی به مصرف کنندگان ارائه می شود
ارائه می کنند که تقریبا خدمات پستی به هر   خدمات پست سرویس پیک ممتاز را  .خدمات کارآمد و قابل اعتماد پستی وجود دارد. اي در دسترس هستند

 .جاي جهان را انجام می دهد

تمانهاي لوکس در مجتمع هاي شهر دسترس آپار  .دبی ساده ترین محل براي زندگی در خلیج فارس است و کاالها با کیفیت باال در آن عرضه می شوند
بعضی از مجتمع هاي مسکونی خدمات بهداشتی    .مانند سینماهاي خانگی و پارکینگ هاي سرپوشیده دارند  بیشتر آنها امکانات تفریحی عالی  . هستند

براي ویالهاي گران قیمت تر، انتخاب بین مستقالت . ندطیف گسترده اي از ویالها با توجه به سلیقه ها و شرایط مختلف وجود دار  .روزانه ارائه میکنند
بیشترمسکنهاي اجاره اي در دبی بدون   .دومی معموال استخرهاي شنا ، و اسکواش و تنیس دارد   .بزرگتر یا ویالهاي کوچکتر ویا ترکیبات آنها وجود دارد

ها و آپارتمان هاي جدید در حال حاضر سیستم تهویه مطبوع مرکزي نصب شده و آشپزخانه فقط تا حدودي مجهز است، اما دربسیاري از ویال   اثاثیه هستند
 .با این حال ، انواع مبلمان و لوازم منزل به راحتی در دسترس هستند   .است

 
لسات مهم استفاده پوشش مردان در دفاتر کاري، به طور کلی شلوار، تی شرت آستین بلند یا آستین کوتاه و کت است که در جلسات رسمی دفاتر دولتی و ج

 .می شود

 
حتی در    .به طور معمول لباس راحتی براي بعضی از کارهاي تجاري قابل قبول است، اما براي بعضی از موارد اجتماعی لباس مخصوص شام ضروري است

 .ا پوشش ملی استلباس یا بلوز آستین بلند و دامن لباس کاري و ی   براي خانمها ،  .بخش خصوصی پوشیدن کراوات کامال عادي است

 
همچنین توصیه می شود که شال . در مراسم شام غیر رسمی ، معموال لباس شب و گاه دامن پوشیده می شود. همه دفاتر داراي سیستم تهویه مطبوع هستند

ون تابستان بسیار گرم وپر رطوبت براي زنان چ   .هتل ها و رستوران ها قوي باشد  یا مشابه آن همراه بانوان باشد چراکه ممکن است سیستم تهویه مطبوع
هر چند پوشیدن لباسهاي . شلوار پنبه اي جزو پر طرفدارترین لباسهاست که زنان مهاجراز آن استفاده می کنند  .می تواند باشد ، انواع لباس توصیه می شود

 70(درجه سانتی گراد  21درجه حرارت هوا به ندرت زیر  حتی در زمستان ،. خانگی و تاپ در منزل مجاز است اما پوشیدن این لباسها در شهر ممنوع است
همه نوع پوشش    .بارانی و چتر غیر ضروري است  .،می رسد اما لباس پشمی براي زمانی که درجه حرارت پایین تر می رسد مناسب است) درجه فارنهایت

 .هاي ساحلی تنها در ساحل یا استخر قابل قبول است و در اماکن عمومی ممنوع است

 
دبی بیمارستان هاي دولتی . واحد خدمات بهداشت و پزشکی مراقبت هاي پزشکی را براي همه اتباع امارات ، بازدید کنندگان و مهاجران مقیم ارائه می کند

 در دوبی مانند زیادي   و خصوصی مجهزي دارد که خدمات بهداشتی و دندانپزشکی را با کیفیت باال ارائه می کنند بیمارستانها و کلینیکهاي دولتی
Jumairah  ،Satwa  ،Buhail  ،Rashidiya  ،Qusais  ،Hatta  ،Lusaili Al ،Jebel Ali و هم چنین در فرودگاهها و بنادر وجود دارند ،.   

فراد مقیم امارات که به براي مراقبت هاي بهداشتی غیر اضطراري، همه ا  .مراقبت هاي پزشکی اورژانس در دبی براي همه آزاد است و محدودیتی وجود ندارد
به افراد تازه وارد توصیه می شود بالفاصله براي ثبت نام کارت سالمت اقدام    .دنبال درمان هستند باید براي ثبت نام کارت سالمت هزینه اي پرداخت کنند

 .در غیر این صورت باید هزینه هاي پزشکی خود را پس از دو ویزیت کامل پرداخت کنند. کنند

 
 Gulf News, Khaleej Times, Gulf Today, Emiratesروزنامه وجود دارد که به زبان انگلیسی منتشر می شود،  5مطبوعات عربی ، عالوه بر

News and The Nation.  روزنامه ها، مجالت و نشریات بین المللی را می توان در سوپر   .چند مجله محبوب کسب و کار و مصرف کننده ها وجود دارد
ماهواره    زبان عربی و انگلیسی دارد و همچنین به برنامه هاي   دوبی ایستگاههاي رادیویی و تلویزیونی تجاري به. و کتاب فروشی ها خریداري کردمارکت ها 

ارت با دبی واحد گردشگري و بازاریابی تعدادي خبرنامه منتشر کرده است که در دسترس شرکت هاي عالقه مند به تج  .اي بین المللی دسترسی وجود دارد
 .می باشد



www.dzbook.ir                                                                همه چیز در مورد کشور امارات متحده عربی                                         فهرست 

 

  رضا فریدون نژاد:گردآوري و تنظیم                                                کتاب ممنوع و قابل پیگیري می باشد      فروش و هرگونه تغییر در محتواي این  43
 

 دبی  و اطالعات توریستی اماکن دیدنیآشنایی با 

  

دبی خانه ي تعدادي از تماشایی ترین سازه هاي ساخته ي دست بشر . بدلیل کیفیت منحصر به فرد دبی، این شهر به مرکز توریستی امارات تبدیل شده است
مانند آن شامل مایل ها ساحل سفید رنگ است که -برج هاي جهان هستند و جزایر نخلاکثر آسمان خراش هاي دبی جزو بلندترین . در جهان می باشد

  .تفریحات جالبی ارائه می دهد
 

همانطور که توریست ها هم می دانند، مهم ترین . در دبی آفتاب همیشه در دسترس است و این شهر صحرایی امروزه به یک واحه ي عربی تبدیل شده است
، جمیره و جاده ي شیخ زاید که حاوي مراکز اطالعات توریستی تحت نظارت (Deira) ، دیره(Bur Dubai) تند از دبی جدیدمناطق زیباي دبی عبار

  .دپارتمان توریستی و تجارتی دبی می باشد
 

Bur Dubai سواحل و چشم اندازهاي جمیره نیز . در برگیرنده ي مناطق تاریخی می باشد، در حالی که دیره ناحیه اي شامل فروشگاه هاي سنتی است
  .در خیابان شیخ زاید نیز می توانید مرکز اصلی نمایشگاه ها، تعدادي هتل و رستوران لوکس بیابید .لوکس فراوانی دارد

ت نمی توان انکار کرد که دبی به شهري پرجنب و جوش و مهیج تبدیل شده است و مجموعه ي بیشمار جاذبه هاي آن نیز منعکس کننده ي همین حقیق
و خرید در  Wild Wadi و یا شتر، سیاحت در اطراف رود دبی، موج سواري در پارك آبیتوریست ها می توانند از سفرهاي صحرایی با جیپ . هستند

 "پیست اسکی دبی"اگر احساس می کنید آفتاب عربی بیش از حد داغ است می توانید با انجام فعالیت هایی مانند اسکی در . بازارهاي شلوغ عربی لذت ببرند
این جاذبه درون مرکز خرید عظیم امارات واقع شده و جزو بزرگترین زمین هاي اسکی سرپوشیده اي می باشد که هر شب برف واقعی در آن . خنک شوید

  !تولید می شود
 

در حال حاظر بلندترین . ا نفس گیر استدر نظر توریست هایی که از دبی و آسمان خراش هاي عظیم آن عکس می گیرند، منظره ي آسمان این شهر حقیقت
اما اگر بیشتر مایلید که از . این برج مانند یک موشک به نظر میرسد. در دبی قرار دارد که نمی توان از آن چشم پوشید "برج العرب"ساختمان جهان 

در این شهر مساجدي نیز . راج نفت را نشان می دهدبروید که زندگی شهر دبی قبل از استخ Bastakia ساختمان هاي تاریخی بازدید کنید، به منطقه ي
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  .و مسجد جمیره زیباترین و تاثیرگزارترین آنها می باشند (Grand Mosque) مسجد بزرگ .وجود دارند که کیفیت متفاوتی به شهر می بخشند
 

جود دارند که نمایانگر تاریخ و آثاردستی دوران باستان می هرچند شهر دبی موزه هاي زیادي ندارد، اما اگر به دنبال اطالعات تاریخی هستید، چند موزه و
نیز در مجاورت همین موزه  Narish Khyma موزه ي. فرهنگ و گذشته ي شهر در موزه ي دبی واقع در قلعه ي الفحیدي به نمایش در می آید. باشد

  .ي فرهنگی بیشتري وجود دارددر شهر مجاور شارجه نیز موزه ها و جاذبه ها. است و بازدیدکنندگان بسیاري دارد
 

می شوند با توجه به اینکه دبی درست در مجاورت مناظر جذاب ساحل شرقی مستقر شده، اما شهرهاي مجاورش به اندازه اي وسوسه انگیز هستند که باعث 
و جایی است که توریست هاي بسیاري مخصوصا  شهر عجمان به عنوان مثال سواحل فوق العاده اي دارد. توریست ها چند روزي را نیز در آنها اقامت کنند

همچنین . بندر جبل علی نیز در جنوب غربی واقع شده و ساحلی طبیعی و جذاب به همراه لنگرگاهی عظیم دارد. براي تماشاي دلفین ها به آنجا می روند
  .وجود دارد 'Corniche' هاي ساحلی باشکوهی ماننددر این شهر قلعه ها، مساجد، قصرها و تفرجگاه . ابوظبی مکان معروفی براي سیاحت می باشد

  

 بناهاي تاریخی و باستانی دبی

 

و همه ساله بزرگترین سرمایه ي دبی، آسمان باشکوه آن است یعنی جایی که بطور مداوم ساختمان هاي بسیار مدرن و برج هاي عظیم از آن سربر می آورند 
ه ي معماري مدرن و پرابهت آن همواره در حال افزایش است، یکی از نفس گیر ترین برج هاي دبی می باشد که آواز "برج دبی". رکورد جهانی را می شکنند

درست برخالف ساختمان هاي مدرن، شامل  Bastakiya منطقه ي. که در حال حاظر بلندترین آسمان خراشی است که بشر قادر به ساخت آن بوده است
مساجد و اماکن مذهبی دبی نیز حقیقتا . ام است که قبل از شکوفایی صنعت نفت در این شهر ساخته شده اند 20تعدادي خانه ي مربوط به اوایل قرن 

  .هرچند اکثر مساجد به روي مردم غیرمسلمان بسته است اما می توان در تورهاي داخلی مسجد زیباي جمیره شرکت کرد. تاثیرگذارند

 برج العرب

  
این     .یکی از مراکز معروف توریستی منطقه است و به عنوان یک هتل استانداردهاي باالیی در دنیاي عرب دارد. ستبرج العرب به نماد دبی تبدیل شده ا

متر است این  321ارتفاع این هتل . این هتل مجلل در دبی واقع شده است  .افتتاح شد شکوه و نماي بی نظیري از اینده ارائه می کند 1999هتل که در 
متري از ساحل خلیج فارس قراردارد که فقط از طریق  280د ترین هتل هاي دنیا است این هتل در دریا بر جزیره مصنوعی در فاصله هتل جزء منحصر بفر
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مترمربع  169کوچکترین سویت آن .سویت دوبلکس است  202این هتل اتاق هاي معمولی ندارد بلکه متشکل از . راهی منحنی شکل به شهر می رسد 
یکی از رستورانهاي این هتل به نام المنتهی به معنی بلندترین در ارتفاع . متر مربع است و یکی از گرانترین هتل هاي دنیا می باشد  780وبزرگترین آن 

  .متري از سطح خلیج فارس قراردارد با آسانسور پانورما قابل دسترسی است 200

 مسجد جمیره

  

ساخته شد و  1970مجسد جمیره در دهه ي . نیز از داخل آن دیدن کنند، منحصر به فرد است این مسجد از این لحاظ که اجازه می دهد غیرمسلمانان
هرکس که عالقه ي شدیدي به مذهب دارد، از پرسش و پاسخ هایی . مناره دارد که بعداز غروب آفتاب، در نور مالیمی غوطه ور می شود 2چندین گنبد و 

 .اده را خواهد بردکه در آخر هر تور برگزار می شود، نهایت استف
 

 تفرجگاه ساحلی دبی

 

 
اینترنت سیتی دبی ، شهر    در نزدیکی مرکز دبی جدید قرار دارد و با بندر جبل علی و  تفرجگاه ساحلی دوبی یکی از بزرگترین لنگرگاه هاي دنیاست که

پسند است که به توریست ها کمک می کند از گرماي هوا رها  برترین پارك دبی پارکی مفرح و خانواده .رسانه دبی و دانشگاه آمریکایی دبی مرتبط است
متر  1.5استخرهاي اینجا موج هایی به ارتفاع . تفریحات این پارك شامل موج سواري هاي مهیج و نیز تفریحات بی خطر مخصوص کودکان می باشد. شوند

ایی منحنی شکل و مخصوص موج سواران ایجاد می کند که حتی تماشاي محبوب ترین جاذبه ي اینجا می باشد که موج ه Flowrider اما. ایجاد می کنند
 .آنها نیز لذت بخش است
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 شهر اینترنت دبی

 
کیا و شرکت یک پارك فناوري اطالعات به عنوان منطقه آزاد اقتصادي توسط دولت دبی ایجاد شده که شرکت هاي بزرگی مانند مایکروسافت ، آي بی ام ، نو

 .فعالیت می کنند (DIC )د اي میک، و است در شهر اینترنتیهاي اماراتی مانن

Dubailand 

 

 
نیاي محیط زیست ، اوقات فراغت و تعطیالت ، د  و یا دنیاهایی که عنوان دنیاي جذابیت و تجربه، دنیاي سرگرمی و خرده فروشی ، دنیاي  منطقه 6مجموعه شامل این 

در دست ساخت است که شامل ساختمان هاي آپارتمانی و  Dubailand شهر ورزش در حال حاضر در مجتمع تفریحی   کل .دنیاي ورزشی و دنیاي فضاي باز است
است و یک استادیوم چند   صندلی60000 مرکز آن ، شامل   .شهر ورزشی دبی داراي برترین سالنها در سراسر جهان خواهد شد  .ورزشگاه هاي مدرن و امکانات است

  .است  فوتبال و راگبی  منظوره در فضاي باز خواهد بود که میزبان بازي هاي

  (Souks) بازارهاي سنتی

 
 

آثار دستی و قالیچه به که شامل منسوجات،  Spice بازار! این بازارهاي سنتی که در سراسر دبی پراکنده اند، در حقیقت مانند ظروفی مملو از فرهنگ عربی می باشند
. جواهرات گرانقیمت و تجمالتی پیدا می شود (Gold Souk) همچنین در هرگوشه ي بازار طال. همراه ده ها هزار آثار محلی دیگر می باشد، بسیار توریست پسند است

  .اینجا می توانید براي قیمت ها چانه زنی کنید
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  خلیج تجاري

 
  .ساختمان مسکونی و تجاري دارد 230که براي مقاصد تجاري بین المللی طراحی شده است، خلیج تجاري بیش از .ر دبی قرار داردمنطقه تجاري مرکزي در مرکز شه  یک

  مترو دبی

 
  در جهان است  شبکه راه آهن بدون راننده ، کامال اتوماتیک ، بزرگترین شبکه در نوع خود

 
  )خلیفه(برج دبی 

  

به گفته سازندگان این برج ارتفاع برج خیلفه تا نوك آنتن آن به بیش (متر  828طبقه و ارتفاع  160این برج با . ر شهر دبی قرار داردبرج خلیفه آسمان خراشی است که د
یافت و از اعالم اولیه فراتر  ها طول این برج در زمان ساخت افزایش  است چرا که با اصرار اماراتی رسد هر چند تا کنون ارتفاع واقعی این برج اعالم نشده  از یک کیلومتر می 

این برج در . گشایش یافت 2010برج خلیفه در روز چهارم ژانویه . است ، در حال حاضر عنوان بلندترین سازه ساخته شده به دست بشر را به خود اختصاص داده)رفت
 .است  باشد و بخشی از آن نیز به عنوان هتل درنظر گرفته شده  و اداري می هایی با کاربردهاي تفریحی، مسکونی، تجاري خیابان شیخ زاید در دبی واقع شده و داراي بخش

این طراحی نه تنها از نظر شکل فیزیکی نیروي وارده توسط باد در طبقات آخر را مهار . است ي طراحی برج دبی را به معماران آن داده   ترین ایده گل صحرایی اصلی 
دهد ، همچنین استفاده از طاق در نماي برج نشان دهنده الهام   ات نمایی منحصر به فرد و بدون اشراف به سوي سایر واحدها میکند، بلکه به ساکنان هر کدام از طبق می

 .گرفتن طراحان برج خلیفه از معماري اسالمی است
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  )  جمیرا  پالم(   نخل سه گانه

  
 

جزیره ي مصنوعی، نخل دیره، نخل جبل علی و نخل جمیره  3این . دبی می باشندجزایر معروف نخل، یکی ازبی نظیرترین و دیدنی ترین سازه هاي شهر 
اندازي  به منظور افزایش میزان جهانگردي دبی راه  این جزایر توسط شیخ محمد بن راشد آل مکتوم. نامیده می شوند و همگی شبیه درخت نخل هستند

ماه در باالي آن قرار دارد و تعداد زیادي مراکز مسکونی، تفریحی و سرگرمی را در خود هر جزیره به شکل یک درخت نخل خواهد بود که یک هالل . شدند
  .کیلومتر ساحل را به شهر دبی اضافه خواهد کرد 520جزایر پالم دور از ساحل امارات متحده عربی در خلیج فارس واقع هستند و . جاي خواهد داد

بین این سه  .متحده عربی استخراج خواهند شد  کلیه مصالح از معادن امارات. ه سنگ و ماسه تشکیل خواهد شدتخت  میلیارد متر مکعب 1دیره از تقریباً   پالم
آبی، رستورانها، مراکز خرید، امکانات ورزشی   تفریحی  ساحلی، پارکهاي  ساحلی مسکونی، تفرجگاههاي  و آپارتمانهاي  ، ویالها جزیره بیش از یکصد هتل لوکس

 .معدنی درمانی وجود خواهد داشتهاي آب  و چشمه
کیلومتري  11و یک جزیره هاللی پیرامون که به شکل یک موج شکن   ساقبرگ 17به شکل یک درخت نخل است که از یک تنه ، یک تاج با   جمیرا  پالم

متري به منطقه  300تاج با یک پل . استزمین فوتبال  800کیلومتر بوده و مساحت کل آن بیشتر از  5کیلومتر در  5این جزیره . شود است، تشکیل می
 .شناخته شده است  "هشتمین عجایب جهان"  این جزیره به عنوان .گردد زیر دریا به باالي نخل وصل می  شود و هالل با یک تونل اصلی متصل می

  آتالنتیس

 
 1/5این پروژه مشارکتی   .خل ساخته شده جمیره در دوبی قرار داردن  اتاق دارد و رو به اقیانوس قرار دارد و در مرکز هالل 1539آتالنتیس ، نخلی است که 

پارك آبی تفریحی    هکتار آن شامل 17   هکتار فضا داشت که 46افتتاح شد و  2008در سپتامبر   .میلیارد دالري توسط شرکت دولتی ایستیتحمار اجرا شد
نوبو، جورجیو لوکاتلی،    مهمترین رستورانها با سرآشپزهاي در سطح جهانی از جمله، سرگرمی ها و بیشتر جاذبه هاي دریایی و مجموعه اي از برخی از 

آتالنتیس مجموعه سرگرمی بی سابقه اي است که مجموعه قابل توجهی از بوتیکها و مغازه ها و امکانات    نخل. سانتی سانتاماریا و میشل روستنگ است
حیوانات    65000یکی از بزرگترین زیستگاه هاي دریایی درفضاي باز در جهان خواهد شد ، که    ل بهآتالنتیس تبدی. ارتباطی و جلسه اي را ارائه می کند
  .و مازهاي زیر آب شما را به سفري به آتالنتیس باستانی می برد  دریایی در تاالب هاي ان وجود دارند
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 سیاحت هاي صحرایی

 
رانندگان ماهر و مجرب، کاروان ماشین هاي چهار چرخ را در . عربستان نمی باشد هیچ چیز لذت بخش تر از سیاحت در اطراف تپه هاي شنی صحراي

این سیاحت هاي صحرایی براي نصف روز برنامه ریزي شده اند؛ و به . سواري هاي پیچ و خم دار در بین تپه هاي شنی صحراي عرب راهنمایی می کنند
 به تماشاي غروب خورشید بنشینند، سپس براي صرف شام و رقص و کشیدن قلیان به دهکده يعنوان فعالیت هاي جانبی، توریست ها اجازه دارند ساعاتی 

Bedouin می روند.  

 پیست اسکی دبی

 
این پیست خود ساخته، جاذبه اي جدید می باشد و فرصت مناسبی براي اسکی بازان مبتدي . پیست اسکی دبی در درون مرکز خرید امارات واقع شده است

متر است و  396قسمت براي اسکی در اینجا وجود دارد که طوالنی ترین آنها  5بطور کل، !! یک واحه ي صحرایی، به اسکی بپردازند است که در وسط
  .تجهیزات الزم و لباس گرم نیز دارد

  

  سیاحت بر روي کشتی

 
 

.) این رود در واقع خلیج آب شور است(اشکوهش بنگرید راهی بهتر از این نیست که از روي رود دبی، به منظره ي نفس گیر شهر و آسمان خراش هاي ب
اما آنها که می خواهند فقط از روي این رود عبور کنند و  .معموال جاذبه ها و تفریحاتی مانند رقص کمر سنتی و شام سلف سرویس بر روي عرشه وجود دارد

ساحل جابجا  2استفاده کنند که بسیار سریع و با قیمیتی ارزان آنها را بین  به هیچ کدام از این تفریحات عالقه اي ندارند می توانند از تاکسی هاي آبی
  .خواهند کرد
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  (Heritage Village) دهکده ي میراث دبی

 
 

که  در این دهکده می توانید فروشندگانی را ببینید. کمپ هاي دسته جمعی و فرهنگی برگزار شونده، شیوه ي قدیمی زندگی در خاورمیانه را نشان می دهد
از دیگر جاذبه هاي . در طول روز نیز می توانید هنرمندان را در حال کار ببینید. سرامیک، وسایل بافته شده و چوب هاي تراشیده شده اي را می فروشند

  .و نیز صنعت قدیمی استخراج مروارید این ناحیه می باشد Bedouin موجود در این دهکده، تمرکز بر شیوه ي زندگی

  نگیزاتوبوس شگفت ا

 

سفر با این اتوبوس، سفري مهیج و . این وسیله نقلیه در خشکی بصورت یک اتوبوس عمل می کند و در آب بصورت یک اتوبوس دریایی حرکت می کند
شت و سپس سوار شما سوار بر یک اتوبوس ابتدا گردشی در شهر خواهید دا. فراموش نشدنی خواهد بوداین تور براي نخستین بار در خاورمیانه ارائه می شود

داخل این اتوبوس به امکانات مختلفی از جمله سیستم . بر همان اتوبوس وارد خور دبی می شوید و ساعتی را به گردش بر روي این رودخانه می پردازید
یک راهنما در طول سفر . تجلیقه نجات و سایر تجهیزات مورد نیاز در مواقع ضروري نیز در این اتوبوس تعبیه گردیده اس. برودتی مجهز گردیده است

  .اطالعات جالبی را در اختیار شما قرار خواهد داد
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  طبقه 2تور اتوبوس 

 

ي کوتاهی این اتوبوس ها هر یک ساعت و نیم یکبار از مقابل مرکز خرید وافی در منطقه بردبی حرکت می کنند و در طول مسیر در نقاط مختلفی توقف ها
صندلی در طبقه باال و  44این اتوبوس ها داراي . ی توانند مناظر شهر را از طبقه دوم این اتوبوس هاي دوطبقه مشاهده کننددیدارکنندگان از دبی م.دارند

یک راهنما نیز در طول مسیر . چشم انداز شهر از طبقه دوم این اتوبوس ها که تقریبا سرباز نیز هستند، بسیار جالب است .صندلی در طبقه پایین هستند 28
  .عات جالبی از گذشته و حال دبی را براي شما بازگو می نمایداطال

  حفظ محیط زیست با گردشگري محیط زیست

  

 
خط افق شهر مسیري براي    .، فاصله چند دقیقه اي تامرکز شهر دارد  بی،نکات بسیار جالبی دارد ؛ تاالب ددبی براي کسانی که به پرندگان عالقه دارند، 

   در یک رانندگی. در مهاجرت خود بین آسیا و آفریقا در این منطقه استراحت می کنند  ، اردك و پرندگان دریایی ارائه می کند کهفالمینگو ، غاز  هزاران
انده پس ازهزاران سال هنوز بدون تغییر باقی م در این منطقه کمیاب ترین گونه ها که در مناطق بیابانی و کوهستانی زندگی می کرده اند، بی،یک ساعته در د

   .گونه از آنها درکشوراقامت کوتاهی داشته باشند 200گونه پرنده در امارات متحده عربی شناسایی شده اند که ممکن است  400در ابتدا بیش از . اند
 

 .بی سفر به دبی کامل نخواهد شدد خورمنطقه بی در د   بدون بازدید از بزرگترین پناهگاه پرنده
یکی از فراوان ترین   پرنده در زمستان است که فالمینگو 15000این مکان میزبان   .دقیقه ازمرکز تجارت جهانی فاصله دارد 3تنها    این تاالب بزرگ طبیعی

 .گونه آن است
از آنجایی که مجوزهاي خاصی براي بازدید از این مناطق . از این طبیعت بازدید کنید   د کهبی مشتاق خواهید شاه اجمالی به طبیعت پرندگان در دبا این نگ

بسته هاي  رداطالعات بیشتر در مورد مکانهاي دیدنی و در راهنماهاي محلی مشاهده پرندگان   .مورد نیاز است، با تورهاي مشاهده پرندگان تماس بگیرید
 .ز توسط شرکتهاي توریستی سازمان دهی شده اند که متخصصان محلی آنها را رهبري می کنندتورهاي منظمی نی   .وجود داردنقشه 
 .کویر و صحراها ، رانندگی در شنهاي روان و جستجوي وادي     •
 .کبابهاي شبانه عرب در خیابان به همراه سرگرمی هاي سنتی     •
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 .مسابقه شتردوانی و شکار با شاهین     •
 .سنتی یا کشتی هاي با کابین مدرن در کریک دبی و خلیج  یی مهیج با کشتی هايسفرهاي دریا     •
 .بازارهاي سنتی و آبراههاي کریک   مناظر عجیب و غریب و صداهاي تجار سنتی در     •
ی ، روستاهاي خاکی و غروب فرصت هاي عکاسی بسیار ظریف از مساجد ، کاخ مجلل ، لباس روشن کودکان ، شترهاي با شکوه ، بادگیرهاي باستان     •

 .دراماتیک
 

همچنین مقداري پیاده روي .به طور کلی زمین صحرا نرم است اما در جاهایی ممکن است بخواهید در دره هاي سنگی و یا ماسه هاي بسیار نرم راه بروید
 .نهاي روان ممکن است الزم باشدعمومی براي حرکت بر ش

تی شرت ، شلوار پنبه اي سبک ، شلوار کوتاه ، کاله آفتاب گیر ، ژاکت سبک وزن ،  ،تی شرت آستین کوتاه : توصیه می شود براي صحرا نوردي موارد زیر 
 ،مواد خوراکی و نوشیدنیمربی ، کفش پیاده روي سبک

 
براي تمیز کردن عینک، عینک آفتابی، ، راهنماي جهت، نوت بوك و کوله پشتی، کیسه هاي کوچک ،دستمال   :شما باید وسایل زیر را به همراه داشته باشید

 .مداد ، و ابزار شخصی
 

 )در صورت از دست رفتن یا آسیب(تلسکوپ و سه پایه ، دوربین عکاسی و فیلمبرداري، دوربین دوچشمی عینک یدکی و لوازم یدکی : موارد اختیاري 
تاسیسات دولتی یا   محدودیت امنیتی کمی در دوبی وجود دارد، به جز در اطراف.ت ایده آل استآب و هوا و نور براي عکاسی از حیات وحش در امارا

  .تجهیزات مورد نیاز براي محافظت دوربین از گردو غبار را به همرا ه داشته باشید   گرد و غبار و رطوبت به صورت یک مساله هستند و شما باید.نظامی

قطارهاي کوچک، باغ یک پارك تفریحی با طیف گسترده اي از سرگرمی ها ؛ محل پیک نیک ، مناطق یخی ، باغ ها با چشم انداز زیبا،    شهر تفریحی هیلی
 .غزالهاي عربی و صحراي عین الفایدا در اطراف آن ساخته شده است که بهار بسیار گرمی دارد  و بزرگ ترین گله  وحش العین ،و پنگوئن هاي کوچک آن

 .بسیار جذاب است -بلندترین کوه امارات که مناظر زیبایی از صحراها و کویرهاي اطراف را می توان دید –رانندگی در جاده جبل هافیت 

که تجربه زندگی در صحراي سنتی را ارائه می کند و . روستاي بدوین در خارج از دبی را نیز ارائه می کنند  تعدادي از اپراتورهاي محلی تور فرصت بازدید از
 .درسهایی از شتر سواري نیز ارائه می کند

 
   .بی دسته وسیعی از بازدید کنندگان از پرندگان را جذب کرده استاین ترتیب دگونه از پرندگان در شهر دیده شده است که به  400نزدیک به 

 
طیف وسیعی از مناظر، از پارك ها و باشگاههاي گلف    هفته اي وجود دارند که 2روزه و یک هفته اي و  2تماشاي پرندگان یک روزه تا    تورهاي اختصاصی

 .صحرا ، کوه و کریک را در بر می گیرند  و
 

کوه دوبی    تنها هتل نزدیک به   قلعه باستانی روستاي حتی ، هتل برج   .ساعت رانندگی ازدبی می توان به آن رسید   روستاي باستانی است که با یکحتی 
 .ی رسانندو کوه هاي متنوع رنگی به مقصد م  رانندگی به اندازه مقصد جذاب خواهد بود و بازدیدکنندگان را از طریق تپه هاي ماسه اي و شنی   .است

 
گیاهان سبز شاداب و حیات وحش متنوعش نیز مورد بازبینی    تورها قلعه قدیمی بازسازي شده را نیز در برنامه خود دارند و قبیله اي از صحراي حتی با

 .اي توریستی دیگر ان هستندسال قدمت دارد ومسجد جوما که در میان باغ خرما مخفی شده است، جاذبه ه 200روستا ، که بیش از   .تورها قرار می گیرد
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  ) میانه ورزش خاور   پایتخت(  دبی اسپرت

 
مسابقات    شد،   در میان وقایع متعدد سطح باال که در امارات برگزار. ظهور کرد  دهه ، دبی به عنوان پایتخت بی رقیب ورزشی خاور میانه 3در فاصله تنها 

  نفره دوبی 7قات راگبی ، مساب ATP مسابقات تنیس آزاد دوبی  مسابقات رده اول قهرمانی جهان قایق موتوري، PGA  ،UIM گلف کالسیک صحرایی
 .بی را می توان نام بردومسابقات جهانی اسب دوانی د

موفقیت  اب (DTCM) بیگردشگري و بازرگانی د  و اداره رسانه هاي سراسر جهان قرار بگیردبی در معرض دید ورزشی کمک کرد که د  این رویدادهاي
   .بی به جهان معرفی کندبت به محیط تجاري و صنایع ایمن دالمللی را نستوانست بر این رویدادها سرمایه گذاري کند و اگاهی بین 

تنوع . فتاب ساالنه آنرا تبدیل به فضایی ایده آل براي تطیالت کامل تبدیل کردآبی و تجهیزات رده اول ورزشی د  اما چه چیزي به این موفقیت کمک کرد؟
 . از ماهیگیري در اعماق آب تا اسکی روي برف و گلف و اسکی به این موفقیت کمک بیشتري کرد هبود بی آنها را اجرا کرد باالورزشهایی که می توان در د

بی مکانی عالی براي طرفداران ورزش براي تماشاي مسابقات رده اول و تحسین مهارت هاي برخی از د. نها براي ورزشکاران فعال نیستبا این حال ، دبی ت
 .طیف گسترده اي از ورزش هاي مختلف است شخصیت هاي برجسته و ستاره ها در

کالسیک کویر شناخته   باشگاه گلف امارات در جهان به عنوان محل برگزاري مسابقات .دبی به خوبی به عنوان پیشگام گلف در خاور میانه شناخته شده است
 .اروپاست PGA رویدادي بزرگ در تور  شده است که

گرگ نورمن استرالیایی،فرد کوپلز و تایگر وودز آمریکایی ، برنهارد النگر آلمانی ، کالین   هاي برجسته گلف ماننددر مسابقات کالسیک کویر میزبان چهره 
 .بوده است   ارنی الزآفریقاي جنوبی   مونت گومري اسکاتلندي ، تسوزاکا واتانابه ژاپنی و

 Arabian Ranches Golf Course, Dubai Creek از جمله  رندباشگاه گلف دیگر براي به چالش کشیدن مهارت بازیکنان عرب وجود دا  چندین
Golf & Yacht Club, Dubai Country Club, Emirates Golf Club, Hatta Fort Golf Courses, Hyatt Golf Park, Four 

Seasons Golf Club, Jebel Ali Hotel & Golf Resort, Nad Al Sheba Club, and The Resort Golf Course  از جمله معروفترین
 .آنها هستند

  .هم می آینددر اسکله ، دبی محل برگزاري مسابقات قهرمانی جهانی قایق موتوري است که سریعترین و ماهر ترین قایق رانان از سراسرجهان در دوبی گرد 
ساحل جمع می کند که در حال حاضر یکی از  موفقیت درخشان تیم ویکتوري محلی عالقه شدیدي به این ورزش ایجاد کرده و جمعیت بی سابقه اي در

 .ورزشهاي محبوب کشوربین تماشاکران است

 .بیشتربازیکنان جهان را گرد هم می آورد ATP تنیس در دبی نگاه بین المللی دارد که مسابقات تورنومنت آزاد تنیس دبی
 .ورزش نیز نام آور استدوبی در این  –دبی اسنوکر کالسیک  --مجموعه اي کالسیک از طبیعت هاي مختلف 

 .ساعته دربیابان است 24نفره دبی و رالی بین المللی دبی است که سفر  7دیگر رویدادهاي مهم ساالنه شامل رالی 
مللی ورشهاي بیابانی دوبی موقعیت بین ال. در ورزش موتورسواري ، محمد بن سلیم قهرمان قبلی دوبی اکنون حامی مسابقات رالی قهرمانی خاورمیانه است

 .خود را به عنوان یکی از وقایع هیجان انگیز جام جهانی تثبیت کرده است
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 .فوتبال ، که قبل از اولین اورپپا نشینان در اروپا آغاز شد، عنوان ورزش شماره یک ملی رتبه بندي شده است
  این رویداد بهترین ها را از مراکز اسب دوانی مهم دنیا از   .دبی، اسب ها با غنی ترین نژاد اسب از سراسر جهان به دوبی آورده می شوند  در جام جهانی

 .ایاالت متحده آمریکا ، استرالیا ، اروپا ، ژاپن و امارات گرد هم می آورد و در انظار رسانه هاي بین المللی قرار می دهد
 

 .پرش با اسب نیز هست   ینگ ، دارت ، شطرنجوالیبال و چوگان تا ، اسکیت روي یخ ، هاکی ، بول  فضاي ورزشی دوبی شامل ورزشهایی مانند
مسابقات . اما در حالی که بسیاري از ورزشهایی که در دوبی اجرا می شوند، ریشه در خارج از کشور دارند، ورزشهاي سنتی نباید هرگز فراموش شوند

را نشان می    رویدادي که ویژگی هاي سنتی -رانی شتردوانی ورزشی دیدنی و جذاب و بسیار محبوب درماههاي زمستان است و مسابقات ساالنه کشتی 
 .ترکیبی از دوبی قدیمی و جدیدرا نشان می دهد   به قرن هاي گذشته می برد و  هزاران نفر را - دهد

 .سفر به دبی باشد   مسابقات شتردوانی ، که پنجشنبه و جمعه ماه هاي زمستان روي می دهد، می تواند یکی از به یاد ماندنی ترین نکات

فروشندگان پتو ، فرش ، و    ر طول مسابقات وجود دارد ودوفضاي عادالنه    در حاشیه شهر ، رقابت شدید و هیجان انگیز برگزار می شود  در میدان مسابقات
 .دانه هاي مختلف روستایی و ابزارهاي دیگر را روي زمین پخش کرده اند و می فروشند

 
خلی وجود داصاحبان از شتر دوانان در خط پایان استقبال می کنند و افراد تحت آموزش مسابقات را در چهار دور دنبال می کنند که در دورهاي مسابقات 

 .این فضا کامال مسري است  .دارد

 .شتر سواري و صحرا نوردي بخشی از برنامه برخی از تورها ست   .شتر ، نماد عرب است ،که از جذابیتهاي بزرگ توریستی نیز به شمار می رود
 

  .هیچ سفري به دوبی بدون سفر به صحرا کامل نخواهد بود

 .وان در آنها صرف کردمنظره غروب بسیار تماشایی دارند و غذاي سنتی عرب را می ت  صحراهایی وجود دارند که
 

  .آخر شب باشد موسیقی ، رقص باله، سیگار ، قلیان و نمایش شکار با شاهین می تواند متناسب با هرنوع سلیقه متناسب باشد و تجربه رمانتیکی از تفریحات

 
عظمت و آرامش کویر را   .که طعم سرزمین واقعی عرب را نشان می دهد.اي گروهی بهتر سازمان دهی شوندتوره   می توانند در غالب   این سفرهاي تفریحی

 .میتوان در تورهاي نیم روزه، یک روزه در صحراها درك کرد
 
   ازدید کنندگان می توانند از تور باب.کویر تا کوه را در بر می گیرد و پرورش شتر و بز درمزارع و روستاها را نشان می دهد  سفرها مناطق مختلفی از  این

رانندگی در شن و ماسه خود در نوع خود یک ماجراجویی است، ترکیب هیجان رانندگی بر شنها و فراز و نشیبها و چالش .هلیکوپتر بر فراز شهر لذت ببرند
 .ه آموزش تخصصی به همراه آن ارائه می شوددوره هاي رانندگی در شن و ماسه با ماشین هاي چهار چرخ است ک.ادامه مسیر در مسیر متغیر

و فجیره    مرکز اصلی خورافکن 2  .با نشستن در سایه کوه هاجر که امارات و عمان را از یکدیگر جدا کرده است، ساحل شرق در دریاي عمان نهفته می شود
 .است

خورافکن و بندر طبیعی آن و شنا، و توقف    وههاست و سپس فرود درتور یک روزه به منطقه فجیره شامل سفر درون مرزي از وادي ها و تپه هاي سنگی ک
 .در مسجد بادیه که قدیمی ترین مسجد امارات و با قدمت قلعه قدیمی فجیره و قلعه بیتنه است
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ن زمستانی از کوه هاجر در کاوش در وادي ها یا مناطق خشک که جریان رودخانه ها پس از بارا -شناسی  - وادي    تفریح و سرگرمی مردم و بازدیدکنندگان
 .آن جریان می یابد

 
ارائه  شده اند،بسیاري از وادي ها صحنه هاي از زیبایی دور از انتظار، استخرهاي سنگی جذاب، که بعضی در تمام طول سال آب دارند و با فضاي سبز احاطه 

 .اجاره وسایل نقلیه چهار چرخ با راننده یا بدون راننده ضروري است. می کنند
 .بیتنها مجموعه کوهی د یمی حتی است،با رانندگی یک ساعته از شهر دوبی به روستاي تاریخی حتی می رسیم که خانه هتل قلعه اي قد

 .رانندگی در این مسیر به اندازه مقصد جذاب است و بازدیدکنندگان را در مسیر تپه هاي شنی و کوههاي رنگی عبور می دهد
 .گیاهان سبز شاداب و حیات وحش متنوعش خواهند داشت  ازدید میکنند و سفري در وادي حتی باتورها از قلعه بازسازي شده ب

  .جزء جاذبه هاي توریستی دیگر آن به شمار می آیند  سال قدمت دارد، مسجد جمعه که در میان باغهاي خرما مخفی شده است، 200روستا ، که بیش از 

مسابقات اسب سواري در در .نفر را جذب می کند 15،000براي تماشاگران شده است که، جمعیت بیش از  ورزش پادشاهان تبدیل به محبوب ترین رویداد
در ناد الشبا تماشایی ترین و بزرگترین  باشگاه اسب دوانی دوبی،. مسابقه اسب سواري امارات است 4ماههاي خنک تر برگزار می شود که به عنوان یکی از 

 .ی در سزح جهانی اجرا می شودورزشهاست و قوي ترین ورزش دب

ورزش غیر معمول   را در یک   کسانی که سرعت و هیجان.اما پولهایی به عنوان جایزه جهت تشویق ارائه می شود  شرط بندي در این مسابقات وجود ندارد،
ي تپه ها استفاده می شود که بتوان در تپه ها چوب اسکی هاي خاص برا .دوست دارند، ازاسکی روي شن هاي صحرا و تپه هاي شنی دوبی لذت خواهند برد

تورهاي تخصصی خرید بازارها .اسکی روي شن و ماسه را می توان به عنوان تفریح یک روزه یا بخشی از یک روز در صحراها در نظر گرفت.از آن استفاده کرد
بازدید کنندگان با زمان محدود که می خواهند نیازهاي خود را خریداري این تورها براي .و مراکز خرید معروف در دوبی و نزدیک شارجه را معرفی می کنند

از جمله جاذبه هاي اصلی عبارتند از بازار تماشایی .شارجه ، عجمان ، ام الکوین و راس الخیمه است -تورهاي موجود در شمال دبی.بسیار جذاب است کنند،
 .است  صلخیز کشاورزي فلج المعلی در ام الکوینشارجه، کارگاه کشتی سازي عجمان ، موزه قصر و منطقه حا

بندر باستانی است که از خلیج فارس نزدیک به خیابان هرمز در شمالی ترین نقطه امارات و روبروي بندر عباس ایران است و گردشگران می    راس الخیمه
  .آن و سایت هاي جالب باستان شناسی بازدید کنندتوانند شهر قدیمی و موزه هاي تصویري آن را بررسی کنند واز زیبایی کوه هاي اطراف 

  سواحل و دریا

امواج آرام و ورزش هاي آبی بی انتها همچون جت اسکی، ماهیگیري، پاراگالید، موج سواري و والیبال ساحلی در سواحل سفید و شنی دبی و آب آبی دریا با  
پارك الممزر نیز . جمیرا و پارك ساحلی جمیرا از محبوب ترین این سواحل استساحل . دماي مطلوب، توریست هاي بسیاري را به خود جذب کرده است

  .داراي ساحلی بسیار زیباست

  

  

  

  



www.dzbook.ir                                                                همه چیز در مورد کشور امارات متحده عربی                                         فهرست 

 

  رضا فریدون نژاد:گردآوري و تنظیم                                                کتاب ممنوع و قابل پیگیري می باشد      فروش و هرگونه تغییر در محتواي این  56
 

  معرفی تعدادي از بازارها و مراکز خرید معروف دبی

  
ي عرضه کننده مارك هاي معروف جهان دبی یا همان پایتخت خرید خاورمیانه داراي مراکز خرید مدرن و مجهز، بازارهاي فراوان و خیابانهایی با فروشگاه ها

در دبی مالیات فروش اخذ نمی شود و حقوق گمرکی پائینی هنگام ورود کاال به کشور . فستیوال خرید دبی هر ساله در زمستان برگزار می شود. است 
مسافران می توانند هر کاالیی اعم از ساعت، جواهرآالت، . ددریافت می شود، لذا قیمت بسیاري ازکاالها برابر با قیمت آنها در کشور مبدا و یا پایین تر می باش

را .... لباس هاي طراحی توسط معروفترین طراحان لباس جهان و  عطر و ادکلن، لوازم آرایش، کامپیوتر و لوازم جانبی آن، کیف وکفش، اسباب بازي، 
همگی داراي پارکینگ ، سیستم هاي خنک کننده قوي، رستورانها، کافی شاپ  دبی داراي مراکز خرید مدرنی در منطقه است که این مراکز. خریداري نمایند

محل ویژه بازي براي بچه ها، سالن هاي متعدد سینما، پارکینگ هاي وسیع و رایگان از . مراکز بزرگ تر از امکانات بیشتري برخوردارند. ها متعدد می باشند
در هنگام برگزاري فستیوال خرید و یا . خرید لذت بخش در این مراکز در نظر گرفته شده استتمامی امکانات براي یک .جمله این امکانات می باشند

ه و غیره در جشنواره تابستانی در دبی، برنامه هاي جذاب و دیدنی بسیاري مانند رقص گروه هاي مختلف از سراسر جهان، شعبده بازي ، اجراي موسیقی زند
اکثر  .ماهها جوایز ویژه اي که معموال اتومبیل می باشد به خریداران از این مراکز بصورت قرعه کشی اهدا می شوددر طول این . این مراکز برگزار می شود

  .شب می باشد 10بعد از ظهر تا  2ساعت کار این مراکز در روزهاي جمعه از ساعت .شب باز می باشند 10صبح تا  10مراکز خرید بصورت یکسره از ساعت 

 مرکز خرید اژدها

این .شرکت فعال در زمینه محصوالت چینی در آن مشغول به کار هستند  4000که .نمایشگاه ها ، مراکز خرید و رستورانها است : ن مرکز خرید شامل ای
ز خرید مترمربع در آن طرف مرک 150000جاذبه اصلی آن معماري نادر آن است .مرکز خرید به چندین بخش بازرگانی و خدماتی و اداري تقسیم شده است 

    .به بخش اول پروژه بین المللی نخل اختصاص دارد
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  ( WATERFRONT CENTRE) سنتر  مرکز خرید فستیوال واترفرانت

ها و یک تجربه تفریحی باشکوه را در داخل یک شاهکار  نظیري از رستورانها و کافه یک مرکز خرده فروشی مجلل، مجموعه بی  فرانت سنتر فستیوال واتر
اي و انواع خرده فروشان سطح باال را همراه با جذابیت بازار  المللی و منطقه فرانت سنتر ترکیبی برجسته از مد بین فستیوال واتر.آورد ري گرد هم میمعما

ه سطح باالي کامل براي یک تجرب  فرانت سنتر فستیوال واتر. کند و بازار طالي دبی و بزرگترین غذاخوري سرباز در خاورمیانه عرضه می  روتز  قدیمی ترید
  فستیوال سیتی  ، اینترکنتیننتال اندازهاي خود مشرف بر تفرجگاه ساحلی فستیوال و دبی کریک فستیوال با چشم. دهد المللی میهمان ارائه می سلیقه بین

دو .هتل چهار فصل دبی امتداد خواهد یافت  ال سنترسازد و تا فستیو مرتبط می  سنتر را به فستیوال سنتر  و ایونت  دبی  پالزا  کرون  دبی، فستیوال سیتی
در دست تکمیل که بر یک آب نماي زیبا مشرف هستند، شامل بیش از   سنتر  و فستیوال پاور   فرانت سنتر منطقه متمایز فستیوال سنتر، یعنی فستیوال واتر

اي، یک مرکز بولینگ و یک مرکز  پرده 12فروشی، یک مجتمع سینمایی   رستوران، کافه و اغذیه 100فروشگاه مهم، بیش از  25فروشگاه از جمله  600
  .اتومبیل خواهند بود 13000تفریحی وسیع و پارکینگ با ظرفیت 

  

  مرکاتو

 90ش از این مرکز داراي بی. . فروشگاه است 90با هفت پرده نمایش و بیش از   است و داراي یک سینماي چندگانه  به سبک رنسانس  مرکز خرید مرکاتو  
 "سنچري سینما"سالن سینما  7. نیز در این مرکز قرار دارد "اسپینیز"شعبه اي از سوپرمارکت بزرگ . فروشگاه و چندین غذاخوري و کافی شاپ می باشد

  .نیز از بخش هاي دیگر این مرکز می باشند
  

  ( Hamarain) سنتر  حمرین

 800فروشگاه، چندین رستوران و پارکینگ با ظرفیت  80آید و در حدود  اي میهمانان به شمار میواقع در دیره یک مرکز خرید معروف بر   سنتر  حمرین
  دهد اتومبیل را ارائه می

  IKEA ایکاء

هموار  دبی  فروشگاه جدید ایکاء چهار برابر بزرگتر از فروشگاه قدیمی آن است که در فستیوال سیتی. و اثاثیه منزل است  ایکاء بزرگترین فروشگاه مبلمان
برتري دارد و یکی از معتبرترین مراکز خرید در   مارینا  ظبی مال بر ابو  مارینا. باز کرد  مال، ابوظبی  یک فروشگاه جدید در مارینا IKEA، 2001در مارس . گردد

 .آید به شمار می  ابوظبی

  پالزا  المسی

به   پالزا  المسی.دهد المللی را درخود جاي می اي و بین منطقه  رجسته خرده فروشی محلی،مارك ب 150، مرکز خرید خانوادگی ممتاز دبی بیش از  پالزا  المسی
  برخی از مارکهاي مشهور المسی. سازند دهد که نیازهاي کل خانواده را برطرف می را ارائه می  عنوان یک مرکز خرید خرده فروشی آزاد، ترکیبی از مارکها

مکانی   المسی. شود ارزش زیادي را براي پول شما قائل می  پالزا  خرید در المسی. کیر و مادر  ، نیومی ، باسینی وست  الري، ناین، پاریس گ عبارتند از داماس  پالزا
ترین  ز امن، یکی ا الدوگنگ  العاده الیقی قرار داد که در لو لو توان تحت نظارت و مراقبت کارکنان فوق ها را می بچه. کامل و مناسب براي آوردن کودکان است

، فروش محدوده وسیعی از کاالها  فروشگاه المایا این مرکز خرید همچنین با جاي دادن ابر. اند و تمیزترین مراکز بازي و اکتشاف کودکان در دبی، آموزش دیده
توانند به همه چیز دسترسی  در آن، مشتریان میسازد که  توقفی تبدیل می را به یک مقصد تک  پالزا  العاده جالب در خود، المسی و انواع غذا با قیمتهاي فوق

تنها مرکز   پالزا  المسی. کنند همتا و رضایتبخش تبدیل می را به یک تجربه بی  ، خرید در المسی المسی  و ریدیو  مایلز  ویژه مانند ایر  داشته باشند جذابیتهاي
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آوري  کنند و براي آنها شانس جمع مایل دریافت می  یک ایر  هر یک از خرده فروشیها هر درهم خرج شده در  خرید در دبی است که در آن، خریداران به ازاي
را   و تخفیفها  ارزان، حراجها  اطالعات مربوط به زمان واقعی خریدهاي  المسی  ریدیو. آوري اهدا شود آنها، جوایز شگفت  وجود دارد تا در ازاي  مایلز  هزاران ایر

را که   پالزا  المسی  کورت  توانند فود کنندگان همچنین می جدا از خرید، بازدید. نماید دهد و آنها را سرگرم می خریداران قرار می همراه با موسیقی در اختیار
نفر  700د تا توان اي که می خوراك مختلف را در محوطه 17بیش از   کورت  این فود .متحده عربی است، امتحان نمایند  امارات  کورتهاي  فود  یکی از کاملترین

،  KFC.نماید ذائقه تمامی افراد را در یک لقمه یا یک غذاي تفریحی تأمین می  پالزا  در المسی  کورت  فود. کند را همزمان در خود جاي دهد، عرضه می
Pizza Hut  ،Indian Snacks  ،Wangs Kitchen  ،McDonalds  ،Thai Express  ،Baskin Robbins تی چند و بیشتر نمودار جمعی

توسط اعلیحضرت شیخ احمد بن سعید آل مکتوم افتتاح شد و در  1997مارس  17در   پالزا  المسی. کنند متحده عربی را تهیه می  فرهنگی خریدار امارات
  . است " زیر یک سقف"مرکز شهر واقع است و با هدف تأمین نیازهاي گوناگون مشتریان 

  City Center  سیتی سنتر

از جمله  ( Magic Planet ) سالن سینماي ساین استار و بخش بازي کودکان به نام سرزمین جادویی 11یع هایپرمارکت کارفور ، ، شعبه بسیار وس
رستوران و کافی 13فروشگاه و  300هزار متر مربع و با بیش از  370این مرکز با زیر بنایی حدود.شاخص ترین و بزرگترین بخش هاي این مرکز می باشند

بخش اعظمی از طبقه . بخش فروشگاهی این مرکز در سه طبقه ساخته شده است. بزرگترین و اصلی ترین مرکز خرید در دبی و خاورمیانه می باشدشاپ از 
ایر س. قسمت دیگري از همین طبقه نیز، به فروشگاه هاي عرضه کننده لوازم الکترونیکی اختصاص یافته است. همکف اختصاص به پارکینگ اتومبیل ها دارد

البته برخی از فروشگاه هاي بزرگ این مرکز بدلیل وسعت بیشتر، در دو بخش متصل به هم در هر . فروشگاه هاي این مرکز در طبقات اول و دوم قرار دارند
  .دو طبقه فعال می باشند

یی و کامپیوتري از قسمت هاي جذاب این مرکز نیز با داشتن انواع وسایل بازي از جمله جدیدترین بازیهاي ویدئو ( Magic Planet ) سرزمین جادویی
قرار دارد که در فضایی زیبا بصورت یک  Fast food در کنار این قسمت، بخش بزرگ عرضه غذاهاي. براي کودکان و نوجوانان و البته بزرگساالن می باشد

در کنار ساختمان بخش فروشگاهی این مرکز، . رار گرفته اندرستورانها نیز در قسمت دیگري از این مرکز ق. میدان بزرگ، میزبان خریداران خواهد بود
نمایشگاه اتومبیل هاي تویوتا و لکسوس نیز از جمله سایر . طبقه اداري مرکز قرار دارند 11و ساختمان ) متعلق به همین مرکز(ساختمان هتل معروف سافیتل
  لف خورخیابان القرهود، مقابل باشگاه گ: آدرس .بخش هاي این مرکز می باشند

  Burjuman Center  برجمان

طبقه همکف اختصاص به . فروشگاه را در خود جاي داده است 19هزار متر مربع بنا شده است و بیش از  92ین مرکز زیبا در سه طبقه با زیربنایی حدود 
از مارك هاي معروف جهان را در این مرکز مشاهده  شما بسیاري. پارکینگ اتومبیل ها دارد و طبقات اول و دوم آن مملو از فروشگاه هاي مختلف می باشد

 Fun بخشی تحت عنوان. مجموعه کاملی از فروشگاه هاي عرضه کننده لباس، لوازم الکترونیکی، دکوراسیون و غیره در این مرکز وجود دارند .خواهید کرد
City هايرستوران ها و بخش عرضه کننده غذا. براي بازي کودکان در نظر گرفته شده است Fast food در . نیز از بخش هاي پرطرفدار این مرکز می باشد

در طرح توسعه، ساخت . بزودي این مرکز وسعتی برابر با چهار برابر وسعت کنونی پیدا خواهد نمود. حال حاضر، طرح توسعه این مرکز در حال انجام می باشد
: آدرس .اتر، باشگاه بدن سازي و مجموعه اي از سالن هاي سینما در نظر گرفته شده استمرکز اداري، سالن کنفرانس، مجموعه اي از آپارتمان ها، سالن ت

  تقاطع خیابان مرکز تجاري و خیابان خالد بن ولید

  ( ibn battuta ) بن بطوطها

از شش . نام گرفته است 14قرن این فروشگاه یکی از عظیم ترین مراکز خرید در دبی است که مرکز خرید اصلی آن بر اساس سفرهاي ابن بطوطه کاوشگر 
پرده اي ، سالن تئاتر ، تعداد زیادي  12در این مرکز خرید یک سینماي . مجتمع تشکیل شده که هر کدام تداعی کننده فرهنگ و معماري یک کشور است 

رگ و انبوهی از فروشگاههاي پوشاك و لوازم رستوران از کافه هاي مستقل کوچک گرفته تا شعبه هاي رستوران هاي زنجیره اي بین المللی ، فروشگاهی بز
 . دیدن این مجموعه خالی از لطف نیست. فرعی شامل بوتیک هاي بسیار زیبا ، فروشگاههاي لباس مد روز و چیزهاي دیگر به چشم می خورد
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 بازار کرامه 

این بازار داراي چندین مجموعه . وقات به این بازار می کشانددرهم ایرانیان زیادي را براي خرید س 25تا  10این بازار بخاطر داشتن برچسب قیمت بانرخ 
در این بازار، کاالهایی مانند لباس و پوشاك، کیف و . فروشگاهی است که در کنار هم قرار گرفته اند،این بازار در منطقه کرامه شهر دبی واقع گردیده است

  .کاالها به خریداران عرضه می شود کفش، اسباب بازي، صنایع دستی، کاالهاي تزئینی و برخی دیگر از

 بازار مرشد

در این بازار کاال ها بصورت کلی و . در داخل این بازار چند بازارچه و یک مرکز خرید کوچک نیز قرار دارد. این بازار در منطقه دیره دبی قرار گرفته است
در این بازار تقریبا همه گونه کاالیی را با قیمت هاي مناسب پیدا خواهید  .شداین بازار معروفترین بازار دبی نزد ایرانیان می با. جزئی به فروش می رسند

  .در گذر از این بازار حتما با مسافران ایرانی بسیاري برخورد خواهید نمود. بسیاري از فروشگاههاي این بازار متعلق به ایرانیان ساکن دبی می باشد. نمود

  

 )بنی یاس(میدان جمال عبدالناصر

در اطراف این میدان، فروشگاه هاي عرضه کننده لوازم الکترونیکی، صوتی تصویري و موبایل . معروفترین ناحیه شهر نزد مسافران ایرانی می باشد این منطقه
می باشد نیز در برج دیره که بورس فروش فرش ایرانی . چندین فروشگاه معروف ایرانی نیز در نزدیکی این میدان قرار دارند. را به وفور مشاهده می نمایید

در فاصله کمی از این میدان به مرکز خرید تویین تاورز می رسیم که بدلیل قرار گرفتن دو رستوران معروف ایرانی در آن، . ضلع جنوبی این میدان قرار دارد
  . روع بازار مرشد می باشدبا حرکت به طرف شرق این میدان به خیابان سبخه می رسیم که نقطه ش. مرکز رفت و آمد مسافران ایرانی می باشد

 بازار عطر و ادویه

در سوك عطر و ادویه گونه هاي کثیري از عطر و ادویه جات عربی وجود دارد و بهمراه عطرهاي خارجی گرفته شده از میخک ، .سوك واژه عربی بازار است
  . ستهل ، دارچین ، وانیل و مواد خشبو را که از کلیه مناطق وارد می شود در معرض فروش ا

 بازار پارچه

در این جا . همه در این بازار یافت می شود ... در این بازار از کتان تا ابریشم ، پارچه هاي ابریشمی تا ساري هاي زیباي هندي ، پارچه هاي توري ، قیطان و 
  . می توانید هر نوع پارچه اي را با هر نوع سلیقه اي پیدا کنید

  خیابان الفهدي _بردبی : آدرس 

 طال شهر

تعداد زیادي مغازه در آن جا وجود دارد که نقره  . صورتی ،سفید ، زرد و حتی بنفش. در این بازار عنواع طال با اشکال و عیار هاي متفاوت یافت می شود 
ن ساز بودن نرخ گذاري شده نرخ طال در این بازارچه کمترین در دنیا است و براساس دست ساز و ماشی. جات ، سنگهاي بدل الماس و پالتنیوم می فروشند 

   . اند
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  ( Mall of the Emirates) مال امارات

فضاي که خریداران می توانند وسایل .مهمترین و برجسته ترین مشخصات آن پسیت اسکی سرپوشیده آن است   از. این مرکز خرید داراي دو طبقه است 
از دیگر تفریحات آن یک پارك سرپوشیده با ترن هوایی ، بازیهاي ودیویی ، شبیه ساز .مایند خود را کنار گذاشته و با چوب اسکی ، لوژ ، اسنوبرد تفریح ن

رستوران  70مرکز خرید و  400مسجد ، 2صندلی تاتر ، 500هتل ،  2این مرکز شامل .پرده اي است  14سواري ، آمفی تاتر ، مرکز هنري وسالن سینما 
،زارا ،  Megastore دبنهامز ، هاروي نیکول ، کارفو ، ویرجین،مگااستور: به دور هم جمع شده اند که شامل معروف ترین مارك ها در این مرکز خرید .است 

،دینهام  Burberry ، بربري Ralph Lauren  ،رالف لورن Dolce and Gabbana  ،DKNY ، دلچگابانا Pepe  ،H&M  ،Guess تامی ، پپ جین
  . است... وهاروي نیکلز و 
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  عرفی برخی از مناطق گردشگري شارجهم

  
هاي لوکس و امکانات تفریحی شارجه داراي جاذبه هاي فراوان براي گذران تعطیالت است، از جمله موزه ها، بازاراهاي سنتی، مراکز خرید مدرن، هتل 

  .متنوع

  الغصب 

ی و سرگرم کننده درجه یک و م درن را که داراي ارزش هاي سنتی یکی از مهمترین مناطقه گردشگري شارجه می باشدکه تنوع باالیی از امکانات تفریح
  .عربی است ، ارائه می نماید

  چشم امارات

این چرخ و فلک عظیم نمایشی هوایی از کرنش شارجه ، تاالب و همچنین افق دبی را ! سفر به شارجه بدون سوار شدن به این چرخ و فلک عظیم ناقص است
  .مسافر را سوار کند 336متري از سطح زمین قرار دارد و می تواند  60کابین است که در ارتفاع  42شارجه داراي  چرخ فلک. به نمایش می گذارد 

  مرکز حیات وحش عربی

وانات در در این مرکز انواع گوناگونی از حی. کیلومتري از مرکز شارجه و در کنار فرودگاه بین المللی، مرکز حیات وحش عربی قرار گرفته است  26حدوداً در 
  .محل امن، بزرگ و طبیعی نگهداري می گردد

  بازارها 

بازارهاي آبی، بازار آل . بازارهاي بسیاري در شارجه واقع شده است که از آن جمله می توان به بازارهاي موجود در پشت جاده معروف کرنش اشاره نمود
  .براي مطالعه فرهنگ قومی از بازار عربستان ارائه می دهدتور بازار فرصت بسیار خوبی . ارساف، بازارچه ایرانی و آل مجاراسوك
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  بازار آبی

بخش اول در . مغازه در منطقه خالد مرداب واقع گردیده است  600بخش و حدود  2بازار آبی بزرگترین و یکی از مهمترین بازارها در شارجه می باشد و با 
که در طبقه فوقانی واقع گردیده، شامل مغازه هاي لوازم الکترونیکی ، هدایا، لباس، لوازم بخش دیگر . طبقه همکف میزبان مغازه هاي طالفروشی می باشد

  .آرایشی، عطر و غیره می باشد

  الحیسن 

این نقطه در حال حاضر به موزه تبدیل شده است که ویترینی از تاریخ محلی و جذابیت هاي . طبقه در مرکز شارجه و در منطقه آل شوخ است 2قلعه اي  
  .نمایشگاه شامل سکه هاي قدیمی، جواهرات، اسلحه، مهمات و مرروارید می باشد. است براي مردم جهان آن

  ورزشگاه شارجه

این ورزشگاه محبوب تمامی عالقه مندان . نفر در یک زمان در خود جاي دهد و امکانات رفاهی را فراهم کند 27000ورزشگاه کریکت شارجه می تواند حدود 
  .در امارات می باشدبه ورزش کریکت 

  موزه هنرهاي شارجه 

  .این موزه که در دو طبقه ساخته شده است جاذه بی هایی از آثار زیباي هنرمندان را در معرض نمایش بازدید کنندگان قرار میدهد 

  نمایشگاه 

  .نمایشگاه کتاب ساالنه نیز در این مکان برگزار می گردد .مرکز اکسپو شارجه ، میزبان چند نمایشگاه بین المللی، کنفرانس ها و رویدادهاي مهم روز میباشد 

  دیسکاوري سنتر شارجه 

متر مربع مساحت دارد و شامل شهر آبی، شهر ماشینی،  3800کیلومتري مرکز شارجه است که بیش از  15جدیدترین و بزرگترین جاذبه آل زید در حدود 
  .می باشدبانک، استودیوي ضبط و بسیاري از امکانات رفاهی دیگر 

  افالك نما

کیلومتر دور از مرکز شارجه واقع شده است که بیشتر مدارس و باشگاه هاي لمی را براي  3در اصل بخشی از حمل و نقل دریایی منطقه می باشد و در حدود 
  .گان مورد نیاز استاجازه از وزارت فرهنگ و اطالعات براي بازدید کنند. مطالعه نجوم و ناوبري آسمانی در اولویت قرار داده است
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 نمایشگاه هاي بین المللی دبی 

  

  

 جشنواره خرید دبی 

در این ایام معموال در مراکز خرید و خیابان ها مراسم ونمایش هاي تفریحی گروهی و آتش بازي و .معموال ماه ژانویه ماه خرید و حراجی در دبی است 
  .کنسرت هاي زیبا در سطح شهر برپاست

  هاي بین المللی دبیجشنواره فیلم   

برگزار شد و هر ساله ادامه یافته است در این فستیوال هر ساله شرکت کننده هاي زیادي از سراسر جهان فیلم  2004این جشنواره اولین بار در سپتامبر 
  .محل برگزاري آن هم در مدینه جمیرا است.هاي خود را به نمایش می گذارند

  جشنواره هنري دبی  

این جشنواره بزرگ ترین جشنواره هنري در .ر ساله در ماه مارس برگزار می شودو گالري هاي زیادي از ساسر جهان در ان شرکت می کننداین جشنواره ه
  برگزار می گردد)مدینه آرمو(خاور میانه است و در 

  ستیوال ساالنه جاز دبیف   

ان انواع و اقسام سبک هاي موسیقی از سراسر دنیا را به نمایش می گذارند و هر روزه گروه هاي موسیقی از سراسر جهان براي بینندگ 2در این فستیوال 
  برگزار می گردد)مدیا سیتی(ساله در امفی تیاتر شهر رسانه اي دبی 
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  فستیوال سیتی اسکپ  

  .ردداین نمایشگاه ساالنه براي اشنایی و تبادل تکنولوژي میان طراحان و معماران در بخش ساخت و ساز برگزار می گ

  ججیتکس  

برگزار می گردد و زرگترین نمایشگاه )ترید سنتر(این نمایشگاه هر ساله در دبی و در محل نمایشگاه هاي بین المللی .جیتکس براي مردم دنیا نامی آشناست
  .وز دنیا می باشدعرضه محصوالت جدید و ارایه تکنولوژي هاي برتر دنیا در زمینه آي تی و کامپیوتر و نرم افزارو صنعت و فناوري ر

  مایشگاه عروسن  

  .ر دارنداین نمایشگاه جذاب ساالنه کلیه خدمات و فناوري جدید در عرصه مراسم عروسی و عروس را ارایه می کند و شرکت کننده هاي زیادي در ان حضو

  مایشگاه هوایی دبین 

دي و تجاري و ارتشی و نمایش هاي هوایی وسرمایه گذاري در عرصه سال یکبار عرضه می شود و هدف ان آشنایی با صنعت هوانور 2این فستیوال هر 
این .این نمایشگاه جزو نمایشگاه هاي معتبر در دنیاست و هر سال شرکت کننده هاي زیادي از سراسر دنیا در ان شرکت می کنند .صنعت هوایی می باشد

  .ی فرودگاه دبی برگزار می شودمتر مربع در نزدیک 35000روزه در زمینی به مساحت نزدیک به  5فستیوال

  مسابقات ورزشی جهانی در دبی

  مسابقات دوي ماراتن ساالنه در دبی با جایزه یک میلیون دالري -1

  آنرا برگزار می کند)سی.ام.اي.دي(مسابقات ساالنه قایق رانی در دبی در دریاچه خور که توسط کالب بین المللی قایق رانی  -2

  .میلیارد دالر است 2وظبی که شرکت کنندگان را از سراسر دنیا به خود جذ ب می کند و جایزه شخص برنده مسابقه قهرمانی گلف اب -3

برگزار می شود و )نادالشبا(مسابقات ساالنه اسبدوانی که گران ترین مسابقا اسب دوانی در سراسر دنیاست این مسابقه در شهر دبی و در استادیوم معروف -4
  .میلیون دالري را به خود اختصاص می دهد 6اسب ها از سراسر دنیا در ان شرکت می کنند و شخص برنده آن جایزه  گران ترین و زیبا ترین

  مسابقات قهرمانی تنیس دبی که همه ساله با حضور تنیس بازان حرفه اي از سراسر دنیا برگزار می شود -5

  .ن رقابت می کنندتیم فوتبال انگلیسی در آ 4مسابقات فوتبال مسترز که ساالنه  - 6

  تیم راگبی در ان به رقابت می پردازند 16مسابقات راگبی دبی که هر ساله  -7
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  بهترین زمان سفر به دبی

 
گرم ترین ماه . از آنجایی که دبی یک شهر صحرایی در کشور امارات می باشد، جاي تعجبی نیست که آب و هواي گرم و روزهاي شدیدا آفتابی داشته باشد

 .درجه می رسد و احتمال بارش باران تقریبا صفر است 40و  39ی بین ماه هاي می تا سپتامبر می باشد که دماي هوا به هاي دب
 

ماه . درجه نمی شود 23اما دبی در ماه هاي دسامبر، ژانویه و فوریه خنک ترین آب و هوا را دارد هرچند که با وجود آفتاب، دماي هواي دبی هیچ گاه کمتر از 
در حقیقت میزان بارش . میلیمتر در هر ماه و بسیار ناچیز است 23وریه و مارچ پربارانترین ماه هاي دبی هستند ولی میزان باران در این زمان تنها هاي ف

  .میلیمتر می باشد 150ساالنه ي دبی تنها 
 

 چه زمانی سفر کنیم / تفاوت هاي فصلی : آب و هواي دبی
 

اکثر . شرجی می شود؛ اما در هواي بسیار داغ، از میزان رطوبت کاسته شده و هوا خنک تر و قابل تحمل تر می شودهواي دبی گاهی بسیار مرطوب و 
  .ندتوریست ها ترجیح می دهند در ماه هاي تابستان به دبی سفر نکنند زیرا گرماي هوا به آنها اجازه نمی دهد از گردش هاي خود لذت کافی ببر

 
ساعت هواي آفتابی و داغ دارد، توریست ها در اواخر روز به سیاحت می پردازند و به همین دلیل جاذبه ها  11تا  10تابستان حدود باتوجه به اینکه دبی در 

بدلیل اینکه در وسط روز دماي هوا باال می رود، رستوران ها و مراکز خرید مجهز به سیستم تهویه هوا طرفداران بیشتري . تاپاسی از شب نیز باز هستند
 .پس بهترین زمان براي سفر به دبی بین ماه هاي دسامبر و مارچ است که هوا دلپذیرتر است و عصرها هواي مالیم و خنکی دارد. ارندد

کمترین بیشترین شرایط آب و هوایی دبی در ماههاي مختلف سال 
 C 14°C°23 دبی شرایط آب و هوایی در ماه ژانویه

 C 15°C°23 یهدبی شرایط آب و هوایی در ماه فور
 C 17°C°27 دبی شرایط آب و هوایی در ماه مارچ

 C 21°C°31 دبی شرایط آب و هوایی در ماه آپریل
 C 24°C°36 دبی شرایط آب و هوایی در ماه می
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 C 27°C°38 دبی شرایط آب و هوایی در ماه ژون
 C 29°C°39 دبی شرایط آب و هوایی در ماه جوالي

 C 30°C°39 ماه آگوست دبی شرایط آب و هوایی در
 C 27°C°38 دبی شرایط آب و هوایی در ماه سپتامبر

 C 23°C°34 دبی شرایط آب و هوایی در ماه اکتبر
 C 19°C°30 دبی شرایط آب و هوایی در ماه نوامبر

 C 16°C°25 دبی شرایط آب و هوایی در ماه دسامبر
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  بیمجموعه تصاویر منتخب از امارات متحده عر
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  travel118  ،dubai12 ، timeoutdubai.com ،gashtonline، iau.aeسایت ویکی پدیا ، همشهري آالین ، : منابع 

  پایان
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  . . .ارتباط با مجموعه الکترونیکی دانش و زندگی 

  دانلود رایگان کتابهاي الکترونیکی متنوع و مفید دانش و زندگی 

  الکترونیکی دانش و زندگی ماهنامهدانلود رایگان 

  مجموعه مقاالت خواندنی و کاربردي 

  را دنبال کنید دانش و زندگی
                                                                                                                              

  
     

  
  موفق باشید، پرانرژي و  ثبتم

  رضا فریدون نژاد

  

  

  

  

 

 

http://www.cloob.com/name/dzbook
https://www.facebook.com/dzbook.ir
mailto:rezaf1390@gmail.com
http://www.dzbook.ir
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 معرفی کسب و کار شما ، از طریق مجموعه 

 دانش و زندگی

 

 

ماهنامه/بنر در سایت/ نیم صفحه/یک صفحه  

 

اینجا کلیک کنید اطالعات بیشتر کسب جهت  

 

 این صفحه محل اطالع رسانی و تبلیغات

کسب و کار شماست   

 

http://www.dzbook.ir

