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لیست چند مرکز بزرگ خرید در شیراز

کالک؛ سامانه جامع مدیریت تشکل های دانشجویی
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نام مرکز

تصویر

آدرس

بازار وکیل

چهارراه زند ،بعد از میدان
شهرداری ،ضلع شرقی میدان

سرای مشیر

جنوب بازار وکیل

ستاره فارس

خیابان عفیف آباد

مجتمع زیتون فارس

چهارراه  ۱۲خرداد

مجتمع تجاری-تفریحی خلیج

5

فارس

ورودی شهر صدرا

6

مرکز خرید پی سی سنتر

خیابان مالصدرا ،کوچه ۲

توضیحات
اولین بازاری که در شیراز حتما باید به آن سر زد ،بازار وکیل
است .بازار وکیل که جزو قدیمیترینهاست ،هم دیدنی است و هم
میتوان سوغات شیراز را از قسمت جنوبی آن خرید .اگر جاجیم
و گلیم بخواهید یا پارچههای رنگارنگ و ارزان ،عرقیجات یا
بهارنارنج و مسقطی ،همه را میتوانید با قیمت مناسب از بازار
وکیل که یادگار دوران زندیه است ،بخرید .بازار وکیل تا ساعت ۵
عصر باز است.
در ضلع جنوبی بازار وکیل ،سرای مشیر یا سرای گلشن قرار
گرفته .جایی که ساختش به دوره قاجار برمیگردد ،حیاط بزرگ
و مصفایش موجب محبوبیت دوچندانش شده .اگر دنبال صنایع
دستیای مثل خاتم سازی ،معرق ،حکاکی و قلم زنی روی مس و
برنج ،سنگهای تراش خورده قیمتی و زیورآالتی مثل طال و نقره
هستید ،سری به سرای مشیر بزنید.
اگر دلتان میخواهد به یک مجتمع تجاری شیک بروید که از شیر
مرغ تا جان آدمیزاد را در آن بفروشند ،مجتمع ستاره فارس در
خیابان عفیف آباد میتواند این احساستان را به خوبی ارضا کند.
در مجتمع ستاره فارس که مغازههای زیاد لباس مردانه ،زنانه و
بچگانه دارد ،اجناسی مثل گوشی موبایل ،لوازم منزل و دکوری،
لوازم بهداشتی و آرایشی را میشود پیدا کرد .بعد از خرید هم
می توانید در فود کورت آن خودتان را به غذاهای آسیایی،
مکزیکی ،چینی ،هندی ،کنتاکی یا پیتزا مهمان کنید.
یکی از بزرگترین مراکز خرید شیراز ،زیتون فارس است .این
مجتمع  ۴۰۰فروشگاه ،شهربازی ،سینمای سه بعدی ،رستورانها
و کافیشاپ های زیادی را در خودش دارد و به ایستگاه خط
دومترو هم نزدیک است .قیمتها در این مجتمع به نسبت سایر
جاها خوب است و جزو پرطرفدارترین مراکز خرید شیراز محسوب
میشود .چرا؟ به خاطر امکانات تفریحی بیشمارش.
بزرگترین مرکز خرید شیراز در ابتدای شهر صدرا که شهربازی،
 ۲۵۰۰فروشگاه ،هایپرمارکت و سالنهای ورزشی دارد.

مرکز فروش کامپیوتر ،قطعات ،لوازم و خدمات آن.

