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ﺑﺎ ﻓﺮوش ﺑﺎورﻧﮑﺮدﻧﯽ دﯾﺮوز ﺳﺎﺗﺒﯿﺰ ،ﺣﺎﻻ ﺣﺮاﺟﯽﻫﺎی ﻫﻨﺮی اﻣﯿﺪوار ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﺑﺎزار ﺳﺎل  ۲۰۱۶ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪه و ﻣﯽﺗﻮان
ﺑﻪ ﺳﺎﻟﯽ ﭘﺮروﻧﻖ ﭼﺸﻢ دوﺧﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش آرﺗﯿﺒﯿﺸﻦ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻬﺮ ،در ﺣﺮاﺟﯽ دﯾﺮوز ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ )ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ( ﺳﺎﺗﺒﯿﺰ ﮐﻪ در ﻟﻨﺪن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻠﻮی
ﭘﺮ از ﮔﻞﻫﺎی درﺧﺸﺎن و رزﻫﺎی ﺷﺎداب اﺛﺮ ﮐﻠﯿﻤﺖ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ  ۴۸ﻣﯿﻠﯿﻮن ﭘﻮﻧﺪ ) ۵۹ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر( ﭼﻮب ﺣﺮاج ﺧﻮرد ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی
ﻓﺮوش آﺛﺎر ﻫﻨﺮی ﺑﻪ ﺳﺎﻟﯽ ﭘﺮروﻧﻖ اﻣﯿﺪ ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ.
ﺑﺎع ﮔﻞ ﮐﻠﯿﻤﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﻧﭽﻪ ﺳﺎﺗﺒﯿﺰ ﺑﺮآورد ﮐﺮده ﺑﻮد ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﮐﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺮاج رﮐﻮردﺷﮑﻦ ﺷﺪ .اﯾﻦ
ﺣﺮاﺟﯽ ﺑﺎ ﻓﺮوش در ﻣﺠﻤﻮع  ۱۹۴.۷ﻣﯿﻠﯿﻮن ﭘﻮﻧﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺣﺮاﺟﯽ ﻋﺼﺮاﻧﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن در ﻟﻨﺪن را رﻗﻢ زد.
ﻫﻠﻨﺎ ﻧﯿﻮﻣﻦ رﯾﯿﺲ ﻓﺮوش ﺳﺎﺗﺒﯿﺰ اروﭘﺎ اﯾﻦ ﺣﺮاﺟﯽ را ﺑﺴﯿﺎر ﻫﯿﺠﺎناﻧﮕﯿﺰ در ﺑﺎزار ﻫﻨﺮ ﺧﻮاﻧﺪ و ﮔﻔﺖ ﺣﺎﻻ ﻫﻤﻪ اﻣﯿﺪوارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزار
ﺳﺨﺖ  ۲۰۱۶دﯾﮕﺮ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
»ﺑﺎغ ﮔﻞ« ﮐﻠﯿﻤﺖ اﺛﺮ ۱۹۰۷ﺑﻪ ﯾﮏ ﺧﺮﯾﺪار ﺗﻠﻔﻨﯽ ﻧﺎﺷﻨﺎس ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ  ۴۲.۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﭘﻮﻧﺪ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ .ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوش اﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﺎ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻫﻨﺮی ﺑﻪ  ۴۷.۹ﻣﯿﻠﯿﻮن ﭘﻮﻧﺪ رﺳﯿﺪ .اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ از  ۳۶ﻣﯿﻠﯿﻮن ﭘﻮﻧﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﺮوش آن
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ رﮐﻮردی در ﻓﺮوش آﺛﺎر ﮐﻠﯿﻤﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ و اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺗﺎﺑﻠﻮی ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن در
ﻟﻨﺪن ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،ﻧﺎم ﺧﻮد را در ﺗﺎرﯾﺦ ﺛﺒﺖ ﮐﺮد» .ﻣﺮد ﭘﯿﺎده« اﺛﺮ ﺟﯿﺎﮐﻮﻣﺘﯽ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ  ۶۵ﻣﯿﻠﯿﻮن و »ﮐﺸﺘﺎر ﺑﯽ ﮔﻨﺎﻫﺎن« اﺛﺮ
روﺑﻨﺲ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ  ۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﭘﻮﻧﺪ دو اﺛﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﺛﺮ ﮐﻠﯿﻤﺖ در ﻟﻨﺪن ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﯿﺪهاﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﺣﺮاﺟﯽ »ﺑﻮﺗﻪ ﮔﻮﺟﻪﻓﺮﻧﮕﯽ« اﺛﺮ ﭘﯿﮑﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ  ۱۸ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ .ﺗﺎﺑﻠﻮی »ﭘﺮﺗﺮه ﺑﺎراﻧﻔﺴﮑﯽ« اﺛﺮ ﻣﻮدﯾﻠﯿﺎﻧﯽ

ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ  ۱۹ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر و ﺗﺎﺑﻠﻮی »زن ﺑﺎ اﻧﺒﻪﻫﺎ« اﺛﺮ ﭘﻞ ﮔﻮﮔﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ  ۱۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر زﯾﺮ ﭼﮑﺶ ﺣﺮاج رﻓﺘﻨﺪ.
رﻗﻢ ﻓﺮوش ﺣﺮاﺟﯽ ﻋﺼﺮاﻧﻪ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﺰ  ۱۳۷ﻣﯿﻠﯿﻮن ﭘﻮﻧﺪ ﺑﻮد و اﯾﻦ ﺣﺮاﺟﯽ ﺑﯿﺶ از  ۴۵درﺻﺪ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻗﺒﻠﯽ در ﺳﺎل ﭘﯿﺶ
ﻣﻮﻓﻖﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
آﺛﺎر ﮐﻠﯿﻤﺖ ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻗﺒﺎل زﯾﺎدی روﺑﻪ رو ﺷﺪه و اﭘﺮا وﯾﻨﻔﺮی در ﺳﺎل » ۲۰۰۶ﭘﺮﺗﺮه آدل ﺑﻠﺒﺎوﺋﺮ دوم« را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ۷۰
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﭘﻮﻧﺪ ) ۸۷.۹ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر( ﺧﺮﯾﺪه ﺑﻮد.

