اﺷﻨـﺎﯾﯽ ﺑـﺎ ﻣﺮاﮐـﺰ ﺧﺮﯾـﺪ ﺷﻨـﮋن :
ﺧﯿﺎﺑﺎن و ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ دوﻧﮕﻤﻦ

در اﯾﻨﺠﺎ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺤﻠﻪ ﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﺧﺮﯾﺪ در ﭼﯿﻦ آﺷﻨﺎ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت آن را ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ،اﯾﻦ ﺧﯿﺎﺑﺎن را ﺑﻠﻮک
ﻣﯽ ﮐﻨﻢ،
ﺑﻪ ﺑﻠﻮک ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﮔﺴﺘﺮش داده اﻧﺪ ،ﺳﺎﺧﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی آن ﻗﺮن ﻫﺎ
ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ﭘﺮﺟﻨﺐ و ﺟﻮش ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻃﺒﻖ روال
زﻧﺪﮔﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ روﻧﺪ و ﻫﻤﮕﯽ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎﻧﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت
ﻣﺸﺘﺎق اﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻨﺘﯽ روح و ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺧﺎص ﺧﻮد را دارﻧﺪ،
ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺎژﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺪرن ﻓﺎﻗﺪ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺤﻠﻪ ﺧﺮﯾﺪ دوﻧﮕﻤﻦ-ﺷﻨﮋن ﻫﯿﭻ
ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺪارد.
در اوﻟﯿﻦ ﺑﺎزدﯾﺪم از ﭼﯿﻦ ،دﻧﺒﺎل ” دوﻧﮕﻤﻦ ﭘﺪﺳﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﺮﯾﺖ” ﺑﻮدم،
اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻢ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﻋﺎدی را ﺑﺒﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻫﯿﭻ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ در آن رﻓﺖ
و آﻣﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﭼﻨﺪ ﻣﻐﺎزه ﻋﺎدی در آن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ
ﺟﺎﯾﯽ روﺑﻪ رو ﺷﺪم ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ “ﻣﺤﻠﻪ ﺧﺮﯾﺪی در ﺣﻮﻣﻪ ﺷﻬﺮ”
ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﻠﻮک ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی ﺑﯿﺸﻤﺎری
از ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﺑﻨﺎم ﺑﻮده ،ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ﭼﻨﺪ ﻃﺒﻘﻪ ،ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎزار
ﭼﻨﺪ ﻃﺒﻘﻪ ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﭘﺮ از ﻏﺬا ،ﻣﮑﺎن ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ،دﮐﻪ ﻫﺎ و

ﻣﻐﺎزه ﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﺧﺎﺻﯽ در ﻫﺮ ﮐﻮﭼﻪ و ﺟﺎده ای ﮐﻪ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ،وﺟﻮد
دارﻧﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺴﺘﺮده ای از ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ،ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﺳﻪ رﺳﺘﻮران
ﮐﯽ-اف-ﺳﯽ ﻧﯿﺎز دارد!

ﻇﺎﻫﺮاً ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻪ  300ﺳﺎل ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪه و از ﻗﺪﯾﻢ ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺒﻮب
ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ ﺷﻨﮋن ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﺜﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭼﯿﺰﻫﺎ در ﭼﯿﻦ ،اﯾﻦ
ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ،ﻧﺎم ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻌﺎر اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ زﯾﺎدی دارد ،ﻣﺜﻞ دوﻧﮕﻤﻦ
ﭘﺪﺳﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﺮﯾﺖ ،دوﻧﮕﻤﻦ واﮐﯿﻨﮓ اﺳﺘﺮﯾﺖ ،ﻻوژی)اوﻟﺪ ﺗﺎون( ،دوﻧﮕﻤﻦ
ﻣﺎرﮐﺖ و اﯾﺴﺖ ﮔﯿﺖ)ﮐﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨﯽ واﻗﻌﯽ ﮐﻠﻤﻪ دوﻧﮕﻤﻦ اﺳﺖ(.
ﻣﻐﺎزه ﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ﭘﺮ از ﻟﺒﺎس ﻫﺎی زﻧﺎﻧﻪ و ﻣﺮداﻧﻪ ،ﮐﻔﺶ،
ﺟﻮاﻫﺮات ،ﮐﯿﻒ ﻫﺎی دﺳﺘﯽ ،ﮐﯿﻒ ﻫﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ و ﭼﻤﺪان ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻐﺎزه ﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺎزار را در ﮐﻮﭼﻪ و ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎ و داﺧﻞ
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره “ﻋﻤﺪه ﻓﺮوﺷﯽ” ﻣﯽ ﺗﻮان ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .اﮔﺮ
دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﯾﮏ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﭼﻨﺪ ﻃﺒﻘﻪ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ
ﻓﺮوش ﮐﻔﺶ ،و دﯾﮕﺮی ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﮐﺘﺎب ﻫﺎی داﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﺼﻮر اﺧﺘﺼﺎص
دارد و ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﭼﻨﺪ ﻃﺒﻘﻪ ای “ﻫﻮﻧﮕﮑﺎی ﮐﺮاﻓﺖ ﺳﯿﺘﯽ” در ﺑﯿﻦ اﯾﻦ
ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎ وﺟﻮد دارد .ﺑﻪ ﻋﻼوه ،ﻣﺮﮐﺰﺧﺮﯾﺪﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و
ﻣﺪرﻧﯽ ﻣﺜﻞ :ﺳﺎن ﭘﻼزا ،وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﺮوﺷﮕﺎه
ﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه ای ﻣﺤﺒﻮب و ﺳﻮﭘﺮﻣﺎرﮐﺖ ﻫﺎ و ﻏﯿﺮه را در ﺧﻮد دارد.

ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ در “دوﻧﮕﻤﻦ” ارزان اﺳﺖ ،در ﻣﻐﺎزه ﻫﺎی ﺑﺎزار ﺑﺎﯾﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﺟﻨﺲ ﻫﺮﭼﯿﺰ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﭼﯿﺰی ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﯾﺪ ﮐﻪ از آن
ﺧﻮﺷﺘﺎن ﻣﯽ آﯾﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﭼﺎﻧﻪ زدن ﺑﻪ روش ﺧﻮدﺗﺎن وارد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
ای ﺑﺴﯿﺎر ارزان ﺷﻮﯾﺪ و ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .در دﯾﮕﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪﻫﺎی ﭼﻨﺪ
ﻃﺒﻘﻪ ،و ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه ای ﺣﺮاﺟﯽ ،ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﮐﺎﻻ روی آن ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﻏﻠﺐ وﻗﺖ ﻫﺎ ،ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻏﺬا ،اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎی زﯾﺎدی وﺟﻮد دارد ،ﻣﺜﻞ :ﮐﯽ-اف-ﺳﯽ ،ﻣﮏ
دوﻧﺎﻟﺪز ،ﭘﯿﺘﺰا ﻫﺎت ،ﺳﯿﺰرﯾﺎ)ﭘﯿﺘﺰا+ﭘﺎﺳﺘﺎ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺘﺰا ﻫﺎت(،
اﺳﺘﺎرﺑﺎﮐﺲ ،و دﮐﻪ ﻫﺎی ﻏﺬا ﻓﺮوﺷﯽ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎری ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ،
رﺳﺘﻮران ﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ و رﺳﺘﻮران ﻫﺎی ارزان ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺜﻞ رﺳﺘﻮران ﻣﺠﯿﮏ دﯾﻢ
ﺳﺎم .رﺳﺘﻮران “ﻣﺪرن ﺗﻮﯾﻠﺖ” ﻫﻢ در ﺑﯿﻦ اﯾﻦ رﺳﺘﻮران ﻫﺎ وﺟﻮد دارد،
اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺷﺎم ﺧﻮردن روی ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ
ﺗﻮاﻟﺖ ﻓﺮﻧﮕﯽ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ.

اﮔﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻪ ﻣﯽ روﯾﺪ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪ از آن روزﻫﺎی
ﻋﺎدی ﻫﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺷﻠﻮﻏﯽ و ازدﺣﺎم ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ؛
روزﻫﺎی ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﯾﮏ ﻫﺮج و ﻣﺮج واﻗﻌﯽ در اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ)در ﺳﺒﮑﯽ
ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ( ،ﻣﺜﻞ ﻋﮑﺴﯽ ﮐﻪ در زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻋﮑﺲ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺧﺮﯾﺪ دوﻧﮕﻤﻦ روی ﻟﯿﻨﮏ زﯾﺮ
ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ:
ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪی ﮔﺬرا از ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ دوﻧﮕﻤﻦ ﭘﺪﺳﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﺮﯾﺖ در ﺷﻨﮋن،
روی ﻟﯿﻨﮏ زﯾﺮ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ:
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ آن ﺟﺎ ﺑﺮوﯾﻢ؟ ﻣﺘﺮو ﺳﻮار ﺷﺪه و در اﯾﺴﺘﮕﺎه “ﻻوژی” ﭘﯿﺎده
ﺷﺪه و از ﺧﺮوﺟﯽ  Aﺑﯿﺮون ﺑﺮوﯾﺪ.
ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺮﮐﺰ
ﭼﺎپ اراﺋﻪ
ﺷﮑﻞ و ﺳﺒﺰ
ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﮐﻨﯿﺪ(:

ﺧﺮﯾﺪ دوﻧﮕﻤﻦ )اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﭼﯿﻨﯽ( – در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻘﺸﻪ ای ﻗﺎﺑﻞ
ﺷﺪه ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ
رﻧﮓ در ﻣﺮﮐﺰ ﻧﻘﺸﻪ ،ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﺤﻞ “ﺑﯿﮓ ﺑﻞ” و ﻣﯿﺪان
ﻫﺴﺘﻨﺪ ) .روی ﻋﮑﺲ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺰرگ ﺗﺮ را درﯾﺎﻓﺖ

ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻬﺮی در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺷﻬﺮ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻦ
از آن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺟﻬﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ
ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻋﮑﺲ دار ،ﻓﻘﻂ ﺑﻪ زﺑﺎن ﭼﯿﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

