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 و فروش کاال در تهران دیخر یهابورس
 یرنگارنگ. اگر کس یبزرگ و پاساژها یهااست پر از فروشگاه یتهران شهر - )روزنامه دنیای اقتصاد(  یبهار بهار

به بورس عرضه آن  القاعدهیرا داشته باشد و در انتخاب آن وسواس به خرج دهد، عل ییکاال دیشهر قصد خر نیدر ا

را  متیق نیو ارزانتر تیفیک نیترمورد نظرش فراهم شده، به یکاال یکه برا یتا از بازار انبوه کندیکاال مراجعه م

 .عرضه کاال در نقاط مختلف شهر بزرگ تهران است یهااز بورس یگزارش کوتاه د،یآیم یانتخاب کند. آنچه در پ

انقالب و  یهاابانیحدفاصل خ ابان،یخ نیا یقرار دارد. ابتدا یعتیشر ابانیبهار در مرکز شهر و به موازات خ ابانیخ

اند آمده یباز لیوسا یکفش و لباس و حت هیته یخود برا نیکه با والد یپر است از حضور شادمانه کودکان ،یطالقان

 .کنند هیته یمناسب یسمونینوزاد در راه خود، س یبرا خواهندیکه م یجوان یهازوج ایو 

 یهافروشگاه ،یبهار، بالفاصله در محدوده چهارراه طالقان ابانیلباس کودک و نوزاد در خ یهافروشگاه انیپا با

شوفاژ و قطعات آنها و  لر،ی. انواع چشودیآغاز م ابانیخ نیدر ا یساختمان شیو گرما شیسرما ساتیکننده تاسعرضه

 ابانیبهتر است به خ د،یعالقه دار قهیو عت کیآنت یای. اگر به اششودیمنطقه عرضه م نیخدمات مربوط به آنها در ا

در تهران بود  یابانیخ نیهمان چراغ برق اول ای ریرکبیام ابانی. خدیمراجعه کن یسعد ابانیو تقاطع آن با خ یمنوچهر

 .است دروخو کیانواع الست زیخودرو و ن یدکیاکنون بورس لوازم  ابانیخ نیشد. ا ییبرق صاحب روشنا یکه با انرژ

 یو لوازم جانب لیموبا دیخر یو برا دیاکباتان بزن ابانیبه خ یسر ستیبد ن دیدستگاه تلفن ثابت دار دیبه خر ازین اگر

وجو جست یبرا یمحل مناسب یحافظ و جمهور یهاابانیدر تقاطع خ نیالدپاساژ عالء ژهیبه و یجمهور ابانیآن خ

 .است

که به  ینیماش یهافرش دیخر یو برا دیبرو یو بازار عباس امیخ ابانیبه خ دیتوانیدستباف م یهافرش دیخر یبرا

 ریهفت ت دانیمکان، محدوده م نیآنها را ندارند، بهتر تیفیدستباف هستند و ظرافت و ک یهامراتب ارزانتر از فرش

 .است

به  دیتوانیمورد عالقه خود، م فیک ایچمدان  هیته یمدارس باز خواهند شد. برا یمسافرت است و به زود فصل

 .دیبرو یمنوچهر ابانیخ

و کفش مورد  فیو کفش زنانه و بچگانه موجود است و ک فیانواع ک زیسپهساالر نو باغ یجمهور یهاابانیخ در

 .کرد دیخواه دایتان را حتما در آنجا پعالقه
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 دانیانقالب، حدفاصل م ابانیمخبرالدوله و خ دانیدر محدوده م ،یسعد یهاابانیکفش مردانه، رفتن به خ دیخر یبرا

 .ستیاز لطف ن یتا دروازه دولت خال یفردوس

روزمره کاست.  یزندگ یاز التهاب و خستگ یدر خانه کم اهیوگو پرورش گل یبا نگهدار توانیشهر شلوغ م نیا در

خنچه عقد و لباس عروس  هیته ی. برادیبزن ی( سریمحالت دیآهنگ )بلوار شه ابانیبه خ دیتوانیم اهیگل و گ هیته یبرا

مخبرالدوله  دانیدر محدوده م یمهران، برلن و رفاه یهاکوچه ای( عصریول ابانی)در خ راکرمیبه چهارراه ام دیتوانیم

 .دی)استقالل( مراجعه کن

 .داده است یرا از ابتدا تا انتها، در خود جا یمتعدد یهابورس عصر،یول یمشهور و طوالن ابانیخ

داران ها، باشگاهفروشگاه نیا انیاست. اغلب مشتر یورزش یهابورس فروشگاه ،ینیخمتا چهار راه امام هیریمن دانیم از

به  ی)ره( به سمت شمال تا چهارراه جمهورینیخمها هستند. بعد از چهارراه امامشهرستان یورزش یهااتیه ای

 فیلباس، ک یهاانواع فروشگاه یطوالن یآن پس تا مسافت زاختصاص دارد و ا یپزشک زاتیعرضه تجه یهافروشگاه

انقالب  ابانیبا خ ابانیخ نیمتعدد قرار دارند. مجموعه تئاترشهر هم در محل تقاطع ا یهایفروشهیو کفش با اغذ

 .ساخته شده است

با  یطالقان ابانیحدفاصل خ ابان،یخ نیآن است، در هم یجانب لیو وسا وتریمرکز عرضه کامپ نیتررضا که بزرگ بازار

پاساژ بزرگ  رداماد،یم ابانیبا خ عصریول ابانیتقاطع خ یعنی ابان،یخ نیا تریقرار دارد. در بخش شمال عصریول دانیم

 .دارد تصاصکاال اخ نیهم به عرضه هم تختیبه نام پا یگرید

. از جمله در تقاطع آن با کندیرا قطع م یمتعدد یهاابانیدر عبور از جنوب شهر به شمال آن، خ عصریول ابانیخ

حدفاصل  ،ینیخمامام ابانیخ نیو فرم است. در هم ینظام یهابورس فروش و دوخت انواع لباس ،ینیخمامام ابانیخ

 ابانیبا خ عصریول ابانیاست. از تقاطع خ یساختمان یهاکار زارو اب آالتراقیآباد تا توپخانه، بورس انواع حسن دانیم

 .دارد یفراوان ییخودنما یریو تصو یصوت لیحافظ انواع وسا ابانیتا خ یرجمهو

 لیعرضه وسا یبرا یگریمعروف است هم مرکز د «یشهردارپشت»)توپخانه( که به  ینیخمامام دانیم یشمال ضلع

زرتشت، مرکز عرضه انواع  ابانیبا خ ابانیخ نیتا حدود تقاطع ا عصریول دانیاست. باالتر از م یریو تصو یصوت

 .پرده است یوجوجست یبرا یمناسب لملک هم مح مچهیو ت یمولو ابانیاست. البته خ یاپرده یهاپارچه

به  دیتوانیمنظور، م نیا یزنانه است. البته برا یهالباس، خاصه لباس یهازرتشت هم مرکز ارائه انواع پارچه ابانیخ

 عصریانقالب در تقاطع با ول ابانیخ د،یدار ازیکت و شلوار مردانه به پارچه ن یاگر برا. دیهم مراجعه کن یمولو ابانیخ
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 ایو  یچوباز پل ترنییپا ت،یهدا ابانیبه خ دیتوانیمبل هم م هیه پارچه رویته یاست. برا یزارنو محل مناسبو الله

خانه است. عالوه  یچوب لیمرکز عرضه مبل و وسا نیتردر جنوب تهران بزرگ آبادافتی. دیمراجعه کن آبادافتیمنطقه 

 .اختصاص دارد لیوسا نیتهران هم به عرضه انواع ا یشرقدالوران در شمال ابانیآباد و خبر آن، منطقه حسن

تهران  زهیکه شانزه ل ییبود، تا جا تختیدر پا یینماد نوگرا یتهران است که زمان یمیقد یهاابانیاز خ یکیزار الله

قرار داشتند.  ابانیخ نیبزرگ و معروف تهران در ا یهاو فروشگاه نماهایها، ساز تئاترها، رستوران یاریفت. بسلقب گر

 ای سهیو ر یمانند لوازم چراغان دیدار ازین یبرق زاتیاگر لوازم و تجه یلآن اسم و رسم را ندارد و گریحال اگرچه د

 .دیکن هیته ابانیخ نیاز ا دیتوانیرا م ازتانیلوستر مورد ن یو حت زیو پر دیکل

 .است شهیهمان اعدام سابق، بورس ش ای هیمحمد دانیبه نام م امیو خ یمولو تقاطع

 .محل عرضه انواع برنج، حبوب و قند و شکر است یراه مولو چهار

مانند  یگرید یعالوه بر برنج کاالها ابانیخ نی. در ادیکن هیبرنج دلخواه خود را ته دیتوانیم زیپامنار ن ابانیدر خ البته

 .شودیو الکتروموتور عرضه م یچیپ میس لیو حفاظ وسا تیونولی

 .دیکن هیته یآزاد ابانیاز خ دیتوانیخود را م یهادام ای انیماک یغذا

 .است یبهارستان محل مناسب دانیم یکیدر نزد راالسالمیظه ابانیکاغذ و مقوا، خ هیته یبرا

 یگریلطف د کیباز هم نامه و کارت تبر یول رودیم شیشدن پ یکیالکتر یبه سو زیارتباطات است و همه چ عصر

 .دیادعا را اثبات کن نیمخبرالدوله ا دانیم یجمهور ابانیدارد. با رفتن به خ

 یسهرورد ابانیبه خ دیتوانیو هود مناسب م نتیکاب هیته یمنزل، آشپزخانه است. برا یهامکان نیتراز مهم یکی

 .دیبرو یشمال

 ای یجنوب یدر محدوده ونک، فردوس رازیش یهاابانیآن به خ یبهداشت یهاسیو سرو کیو سرام یکاش هیته یبرا

 .دیبزن یسر هاشمیبن

 .تهران است یبازارها نیتراز بزرگ یکی یمولو ابانیخ

 ابانیخ نیاز ا یانواع پارچه هم در بخش ریاست، اما سا یامرکز عرضه انواع پارچه پرده ابانیخ نیکه ا میگفت روزید

 .شودیبه وفور عرضه م
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اختصاص  یخانگ واناتیاز آن به بازار انواع پرندگان و ح یااست، گوشه وهیاز آن مرکز فروش انواع م یگرید بخش

 چهیمانند کانال و در یحلب یها. انواع سازهیومینیو آلوم ییرو یهاظرف گار،یبه عرضه انواع س گرید یادارد و گوشه

 .شودیفروخته م ابانیخ نیهم در ا یکولر و بخار

 ابانیاست که منطقه خ ییکاالها گریو خشکبار و گوشت مرغ، گوسفند و گاو از د لیمصرف، انواع آج کباری ظروف

 .دانندیرا بورس آنها م یمولو

راه ها است که در سهکولر، اجاق گاز و... سال ،یبخار ون،یزیتلو زر،یو فر خچالی لیاز قب یخانگ لیوسا فروشندگان

 .اندمتمرکز شده حضورنیام

در محدوده قلهک چند  یعتیشر ابانیاز خ یبخش زی( و نیحافظ )تقاطع آن با جمهور ابانیدر خ ییچند پاساژها هر

 .اندشده لیکاالها تبد لیقب نیاست به بورس ا یسال

 .دیکن یداریخر تیهدا ابانیاز خ دیتوانیرا م خچالیو قطعات  یدکی لوازم

االطباء کوچه مشهور ناظم ژهیو به و ریرکبیام ابانیخ ایملت  اباتیاکباتان و خ ابانیرا در خ لیاتومب یدکی قطعات

 .دیکن هیته دیتوانیم

است، صدها  یسعد ابانیبا خ یو اکباتان و مواز ریرکبیام یهاابانیاالطباء که حدفاصل خناظم کیکوچه نسبتا بار در

 .انواع خودرو اختصاص دارند یدکیمغازه به فروش لوازم 

 .دارند یشتریتمرکز ب هیدیو شمال مج هاشمیاند، اما در منطقه بنو نقاشان خودرو در همه شهر پراکنده صافکاران

است، هر چند  انیآموزان و دانشجودانش یبرا ریالتحردر بازار بزرگ تهران مرکز فروش انواع لوازم نیالحرمنیب بازار

 ریالتحربه عرضه لوازم زیمغازه ن نیها، چندفروشانبوه کتاب انیدانشگاه تهران در م یروانقالب و روبه ابانیدر خ

 .اختصاص دارند

 یفروشکتاب ،ابانیخ نیدر محدوده پل ا ژهیزند به و مخانیکر ابانیاز ناشران کتاب در خ یاریبس ریاخ یهادر سال البته

 یهادانیم نیب یجمهور ابانیبه خ دیهم با دیعالقه دار یخط یهاو نسخه یمیقد یهااند.اما اگر به کتابکرده ریدا

هستند،  زنانه و پارچه یهافروش لباسمهران و برلن که از مراکز عمده یاه.کوچهدیمخبرالدوله و بهارستان مراجعه کن

 .شوندیبانوان هم محسوب م یشیبورس عرضه لوازم آرا
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را برآورده  تانیازهایاست تا ن یمحل مناسب دیهست یدست عیکه اهل صنا شما یبرا یاللهو نجات یطالقانـــ یهــــاابانیخ

 دیخواه دایو بازار زرگرها پ یزند و جمهور مخانیکر یهاابانیرا در خ تانقهی. به طور حتم طال و جواهرات مطابق سلدیکن

 .دیبرو شیوجوبازار بزرگ تهران به جست در دیکرد و اگر به نقره عالقه دار

 .و بازار بزرگ تهران است یفردوس ابانیطال در خ یهاانواع سکه بورس

و  یلوازم عکاس دیتوانیناصرخسرو م ابانیمحل عرضه انواع عطر و ادکلن است و در خ یخالداسالمبول ابانیاز خ یقسمت

 ریتو هفت یجمهور ابانیخ دیخواهیمناسب م یهامتیمدروز با ق یو اگر مانتوها دیکن هیرا ته نتانیدورب یدکیقطعات 

باالتر از قلهک مملو  یعتیشر ابانیخ د،یهست یسنت ینیریو ش نقالتوجو هستند و اگر اهل تجست یبرا یخوب یهامحل

هستند پر از شکالت و  ییهاهم مغازه یو مرو یناصرخسرو و منوچهر ابانیخوشمزه است و البته در خ یهامغازه نیاز ا

 .یخارج یهایخوراک

مورد عالقه  یهالهیو دوچرخه که وس کلتیبورس موکت است.موتورس یشمال یسهرورد ابانیو خ دخندانیپل س محدوده

و  یادار یهانیو محل عرضه انواع ماش دیکن هیگمرک ته دانیو م یر ابانیاز خ دیتوانینوجوانان و جوانان است را م

 .است رانشهریا ابانیخ یفتوکپ

همان دروازه دولت عرضه  ایانقالب و مفتح  ابانیو تقاطع خ تیهدا ابانیخ یو ابتدا یسعد ابانیدر خ هیو تهو هواکش

  .دیابیرا ب ازتانیمورد ن لکسیو نا لونینا یادر هر اندازه دیتوانیخرداد م ۱۵ ابانی.و باالخره، در خشوندیم
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