در اﺻﻔﻬﺎن ﭼﻪ ﭼﯿﺰ را از ﮐﺠﺎ ﺑﺨﺮﯾﻢ؟
اﺻﻔﻬﺎن ﯾ از ﮐﻼنﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﻬﻢ اﯾﺮان اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻓﺮاواﻧ را در دل ﺧﻮدش ﺟﺎ داده .اﮔﺮ در ﺳﻔﺮﺗﺎن ﺑﻪ
اﺻﻔﻬﺎن ﻗﺼﺪ دارﯾﺪ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ وﻗﺖ ﺑﺬارﯾﺪ ،در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻌﺮوفﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ اﺻﻔﻬﺎن و ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎﯾ را ﮐﻪ ﺑﻮرس ﮐﺎﻻﻫﺎﯾ
ﻣﺜﻞ ﮐﻔﺶ و ﻣﺎﻧﺘﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﻣﻌﺮﻓ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ :
ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ﻟﺒﺎس ﻣﺮداﻧﻪ:
ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻧﻘﻼب و ﺧﯿﺎﺑﺎن ﭼﻬﺎرﺑﺎغ ﻋﺒﺎﺳ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺟﺎﻫﺎ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻟﺒﺎس ﻣﺮداﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻋﻼوهﺑﺮ ﭼﻬﺎرﺑﺎغ ﻋﺒﺎﺳ ،ﻣﯿﺪان ﺷﻬﺪا و
ﭘﺎﺳﺎژﻫﺎﯾﺶ ﻫﻢ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺗﯿﺸﺮت ﻣﻨﺎﺳﺒﻨﺪ .ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺗﺷﺮتﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ در اﯾﻦ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ﭼﻨﺪان ﮔﺮان ﻧﯿﺴﺖ وﻟ در ﮐﻞ ﻗﯿﻤﺖ
ﺗﺷﺮت ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﻗﺼﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﭘﯿﺮاﻫﻦ رﺳﻤ ﻣﺮداﻧﻪ دارﯾﺪ ﭘﺎﺳﺎژ اﻧﻘﻼب ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺧﻮﺑ اﺳﺖ ،در اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺎژ
ﺗﻨﻮع ﭘﯿﺮاﻫﻦﻫﺎی ﺟﻌﺒﻪای ﻣﺮداﻧﻪ ﺣﺴﺎﺑ زﯾﺎد اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﯿﺎﻧﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﯿﺮاﻫﻦﻫﺎ ﻫﻢ در اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎﻻﺳﺖ.
ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺎﻧﺘﻮ:
اﮔﺮ در اﺻﻔﻬﺎن ﻗﺼﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺎﻧﺘﻮ را دارﯾﺪ ،دﺳﺘﺘﺎن ﺣﺴﺎﺑ ﺑﺎز اﺳﺖ ﭼﻮن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ﺗﻤﺎﻣ ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ دﺳﺖﮐﻢ دو
ﻣﺎﻧﺘﻮﻓﺮوﺷ وﺟﻮد دارد ،اﻣﺎ اﮔﺮ از آن دﺳﺘﻪ اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ دﻟﺘﺎن ﻣﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻓﺮاواﻧ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻧﻈﺮ
ﺑﺮوﯾﺪ .اﯾﻦ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻧﺘﻮﻓﺮوﺷﻫﺎ را دارد ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺎﻧﺘﻮﻫﺎ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎﻗ ﺟﺎﻫﺎ
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ،ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺎﻧﺘﻮﻫﺎﯾ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ ﺧﻮب اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻐﺎزهﻫﺎی ﺧﯿﺎﺑﺎن ﭼﻬﺎرﺑﺎغ ﻋﺒﺎﺳ ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎﻧ و ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﺗﺠﺎری ﺳﯿﺘﺳﻨﺘﺮ ﺳﺮ ﺑﺰﻧﯿﺪ .ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﺠﺎری ﺳﯿﺘﺳﻨﺘﺮ را در اداﻣﻪ ﺑﺎ آدرس ﻣﻌﺮﻓ ﮐﺮدهاﯾﻢ.

ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﯿﻒ و ﮐﻔﺶ:
ﮐﯿﻒ و ﮐﻔﺶ ﻫﻢ از آن ﮐﺎﻻﻫﺎﯾ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎﻣ ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ دﺳﺖﮐﻢ ﯾدوﺗﺎ ﻣﻐﺎزه ﭘﯿﺪا ﻣﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻬﯿﻪﺷﺎن ﮐﻨﯿﺪ،
اﻣﺎ در اﺻﻔﻬﺎن ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﭙﻪ ﺑﻮرس ﻣﻐﺎزهﻫﺎی ﮐﯿﻒ و ﮐﻔﺶ اﺳﺖ .ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﭙﻪ درﺳﺖ روﺑﻪروی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺎرﯾﺨ ﭼﻬﻞﺳﺘﻮن ﻗﺮار
دارد .ﮔﺰﯾﻨﻪ دﯾﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﮐﯿﻒ و ﮐﻔﺶ دارﯾﺪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺎرک اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻌﺮﻓاش ﮐﺮدهاﯾﻢ در
اﺑﺘﺪای ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﭙﻪ ﻗﺮار دارد و ﻃﺒﻘﻪ زﯾﺮزﻣﯿﻨﺶ را ﺑﻪ ﻣﻐﺎزهﻫﺎی ﮐﯿﻒ و ﮐﻔﺶ اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ .
ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻮﻏﺎت اﺻﻔﻬﺎن:
اﺻﻔﻬﺎن ﺷﻬﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺷﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘ و ﺳﻮﻏﺎﺗﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮد .ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘ اﺻﻔﻬﺎن ﺧﯿﺎﺑﺎن
ﭼﻬﺎرﺑﺎغ ﻋﺒﺎﺳ و ﻣﻐﺎزهﻫﺎی ﻣﯿﺪان ﻧﻘﺶ ﺟﻬﺎن اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎی ﺧﻮﺑ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل در ﺑﺮﺧ از ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ
ﺳﯿﺘﺳﻨﺘﺮ ﻓﺮوﺷﺎه ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘ وﺟﻮد دارد.

ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ:
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺎزار ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻓﺮدوﺳ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺎزار از ﺳﺎل  ۹۱اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪه و اﻧﻮاع
ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﮔﻮﺷﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در آن ﭘﯿﺪا ﻣﺷﻮد .ﻧﻤﺎﯾﺸﺎه داﺋﻤ ،ﻏﺮﻓﻪﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش از اﻣﺎﻧﺎت اﯾﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﻌﺮوفﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ اﺻﻔﻬﺎن:
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺳﯿﺘﺳﻨﺘﺮ:

ﺳﯿﺘﺳﻨﺘﺮ ﯾﺎ ﻗﻠﺐ ﺷﻬﺮ را ﻣﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﻔﺮﯾﺤ‐ﺗﺠﺎری اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺪاﻧﯿﻢ .اﯾﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﺠﺎری دور از ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ ،در
اﺑﺘﺪای ﺟﺎده اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ ﺷﯿﺮاز ،در  ۷ﻃﺒﻘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﯿﺘﺳﻨﺘﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﺮ ﻓﺮوﺷﺎهﻫﺎی ﺑﺰرگ ،ﯾ ﻃﺒﻘﻪ ﻫﺎﯾﭙﺮﻣﺎرﮐﺖ،
ﭼﻨﺪ ﻃﺒﻘﻪ ﭘﺎرﮐﯿﻨ ،ﻓﻮدﮐﻮرت ،ﺳﯿﻨﻤﺎ و ﺳﺎﻟﻦﻫﺎی ورزﺷ دارد .ﺑﺎ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ﺳﯿﺘﺳﻨﺘﺮ ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻧﻮاع ﭘﻮﺷﺎک و
وﺳﺎﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺣﺘ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘ را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
آدرس :اﺻﻔﻬﺎن اﺗﻮﺑﺎن ﺷﻬﯿﺪ دﺳﺘﺠﺮدی ،رو ﺑﻪ روی ورودی ﺟﻨﻮﺑ ﺳﭙﺎﻫﺎن ﺷﻬﺮ

ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﺠﺎری اوﺳﺎن:
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﺠﺎری اوﺳﺎن ﯾ از ﺷﯿﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ اﺻﻔﻬﺎن اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ داﺧﻠ و ﺧﺎرﺟ ﺷﻌﺒﻪ
دارﻧﺪ و اﻧﻮاع ﭘﻮﺷﺎک و ﺑﺪﻟﯿﺠﺎت را ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ از آﻧﺠﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ در اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎﻻﺳﺖ و اﮔﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ﺧﺮﯾﺪ ارزان ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮔﺸﺖﻫﺎﯾﺘﺎن را در اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺎژ ﺑﺰﻧﯿﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﺠﺎری ﭘﺎرک ﮐﻪ در دوﻗﺪﻣ اﯾﻦ
ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ﻗﺮار دارد ،ﺑﺮوﯾﺪ.
آدرس :اﺻﻔﻬﺎن ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﭼﻬﺎرﺑﺎغ ﺑﺎﻻ ،ﺟﻨﺐ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺎرک ،ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ اوﺳﺎن

ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﺠﺎری ﭘﺎرک:
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﺠﺎری ﭘﺎرک ﺣﺪود  ۴۰ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در ﺑﻠﻮار ﭼﻬﺎرﺑﺎغ اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺟﻨﺎس و ﻓﻀﺎی ﺑﯿﺮوﻧ
زﯾﺒﺎﯾﺶ ﯾ از ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣآﯾﺪ .ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﺠﺎری ﭘﺎرک ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮادﮔ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ
ﻣروﻧﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ،ﭼﻮن در آن ﻣﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻧﻮاع اﺟﻨﺎس را ﺑﺮای ﺳﻦوﺳﺎلﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﺠﺎری ﭘﺎرک از ﻣﺮاﮐﺰ
ﺧﺮﯾﺪ ارزان اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣآﯾﺪ.
آدرس :اﺻﻔﻬﺎن ،ﺑﻠﻮار ﭼﻬﺎرﺑﺎغ ﺑﺎﻻ ،ﺑﯿﻦ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﻌﺎدتآﺑﺎد و ﮐﻮﭼﻪ ﺟﻬﺎنآرا

ﺑﺮﺧ از دﯾﺮ ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ اﺻﻔﻬﺎن:
ﻣﺘﺠﻤﻊ ﺗﺠﺎری ﻣﺎرﺗﯿﻦ :اﺻﻔﻬﺎن ،ﭼﻬﺎرراه ﺣﯿﻢ ﻧﻈﺎﻣ ،اﺑﺘﺪای ﻧﻈﺮ ﺷﺮﻗ ، ﮐﻮﭼﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎی واﻧ
ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻬﺮﺳﺎن :اﺻﻔﻬﺎن ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﺰرﮔﻤﻬﺮ ،ﻧﺒﺶ ﻣﺒﺎرزان
ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ﺟﻠﻔﺎ :اﺻﻔﻬﺎن ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺧﺎﻗﺎﻧ ،ﮐﻮﭼﻪ ﭼﻬﺎر ﺳﻮﻗﻫﺎ
ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ﺟﺸﻨﻮاره :ﭼﻬﺎرراه ﺣﯿﻢ ﻧﻈﺎﻣ ،اﺑﺘﺪای ﻧﻈﺮ ﺷﺮﻗ ،ﮐﻮﭼﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ

