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دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
واﺣﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۲۸ ،آذر ۱۳۹۸
در اﯾﺮان و ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺗﻬﺮان ،ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺠﺎری ﺑﺴﯿﺎری ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻨﺎر ﺧﺪﻣﺎت ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ ،اﻣﮑﺎﻧﺎت
رﻓﺎﻫﯽ و ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺠﺎری ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺗﮑﺮاری ﺑﻨﺎ
ﺷﺪهاﻧﺪ؛ اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺳﺎزهای وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﺧﻮد ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺟﺎﻫﺎی
دﯾﺪﻧﯽ ﺗﻬﺮان ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﯾﺮان ﻣﺎل ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ اﻃﺮاف درﯾﺎﭼﻪ ﭼﯿﺘﮕﺮ،
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را ﺷﺮوع ﮐﺮده ﺗﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﯾﺮاﻧﯿﺎن را از ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺠﺎری ﺗﻐﺮ دﻫﺪ.
ﺳﺮی ﺑﻪ ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ اﯾﺮان ﺑﺰﻧﯿﺪ
اﮔﺮ ﺳﺮی ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ وﯾﮑﯽ ﭘﺪﯾﺎ زده ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﻃﺮاﺣﯽ اﯾﺮان ﻣﺎل ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﯾﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﯿﺶ از ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ،ﯾﮏ ﺟﺎذﺑﻪ ﺷﻬﺮی ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد .ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزه ﺷﯿﮏ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در
ﻋﯿﻦ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ،ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﺪاﻋﯽ ﺳﻨﺖ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻌﻤﺎری اﺻﯿﻞ اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺰ دارد.
ﻧﻈﺮﺗﺎن در ﻣﻮرد ﮔﺸﺖوﮔﺬار در ﺑﺎزارﭼﻪﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟ اﯾﺮان ﻣﺎل اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را در ﺗﯿﻤﭽﻪ ﺣﺎج
ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده ﺗﺎ ﺣﺲ ﺑﺎزارﮔﺮدی اﯾﺮاﻧﯽ را ﺑﺮاﯾﺘﺎن زﻧﺪه ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪﺳﺮاغ ﺗﺎﻻر
آﯾﻨﻪ ﺑﺮوﯾﺪ ﺗﺎ ﺗﺰﻨﺎت ﯾﮑﯽ از ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﻮزه ﮐﺎخ ﮔﻠﺴﺘﺎن را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻟﺬت ﻃﻌﻢ
ﺷﺮﺑﺖﺧﺎﻧﻪ ﺳﻨﺘﯽ داﺧﻞ ﺑﺎزارﭼﻪ را از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﯿﺪ.
در ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی ﺧﻮشرﻧﮓوﻟﻌﺎب اروﭘﺎﯾﯽ وﻗﺖ ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ

ﮐﻨﺎر اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺳﺮی ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎغ رﺳﺘﻮران ﻣﻠﻞ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی
اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺗﺪاﻋﯽ ﺷﻮد.
ﺣﺘﻤﺎً ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺟﻨﺪی ﺷﺎﭘﻮر ﺑﺮوﯾﺪ و ﺑﺮای ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺼﻪ ﻫﺮی ﭘﺎﺗﺮ ﺳﻔﺮ ﮐﺮده و
ﻗﺪرت ﺟﺎدوﯾﯽ دارﯾﺪ.
ﺧﺮﯾﺪﮔﺮدی و ﻟﺬت ﺗﺠﺮﺑﻪ ﯾﮏ ﻃﻌﻢ ﺧﻮش
ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ ﺧﺮﯾﺪ ﺣﺴﺎﺑﯽ در ﻫﺎﭘﯿﺮاﺳﺘﺎر و ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی ﺑﺮﻧﺪ ،ﺳﺮی ﺑﻪ ﮔﯿﺸﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﯾﺎ در

ﮐﺎﻓﻪﻫﺎ و رﺳﺘﻮرانﻫﺎی اﯾﺮان ﻣﺎل ،ﻃﻌﻢ ﻟﺬﯾﺬی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﮔﺸﺖ در دﯾﮕﺮ ﺟﺎﻫﺎی دﯾﺪﻧﯽ
اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺟﺎدوﯾﯽ ،اﻧﺮژی ﺗﺎزه ﺑﻪدﺳﺖ آورﯾﺪ.
ﭼﻄﻮری ﺑﻪ اﯾﺮان ﻣﺎل ﺑﺮوﯾﻢ؟
ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺠﺎری اﯾﺮان ﻣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ  22ﺗﻬﺮان در ﺣﻮاﻟﯽ درﯾﺎﭼﻪ ﭼﯿﺘﮕﺮ راه
ﺑﯿﻔﺘﯿﺪ .وارد اﺗﻮﺑﺎن ﺷﻬﯿﺪ ﺧﺮازی ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق ﺑﺸﻮﯾﺪ .ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﺧﺮوﺟﯽ ﭼﯿﺘﮕﺮ ،ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی
راﻫﻨﻤﺎی ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﺑﯿﺮوﻧﯽ اﯾﺮان ﻣﺎل را ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ .ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ اﯾﺮان ﻣﺎل ،ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد و ﺑﺮای
ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻣﺮدم از ﻣﺤﻞ ﭘﺎرک ﺧﻮردو ﺗﺎ ورودی اﺻﻠﯽ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ون ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻃﻼﻋﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ از اﯾﺮان ﻣﺎل
اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ درﺑﺎره اﯾﺮان ﻣﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺳﺮی ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻧﺎﺑﺮو ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺎب
ﮔﺮدش ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺟﺰﺎت ﮐﺎرﺑﺮدی و ﻣﻔﯿﺪﺗﺮی درﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪدﺳﺖ آورﯾﺪ .ﺷﻤﺎ در ﻧﺎﺑﺮو

ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺮان ﻣﺎل آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ.
اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ از ﮔﺸﺖوﮔﺬار در اﯾﺮان ﻣﺎل ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺟﺎﻫﺎی دﯾﺪﻧﯽ ﺗﻬﺮان ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

