ﺟـﻮﻻن ﺑﯿﺴـﮑﻮﯾﺖ ﻫـﺎی اﯾﺘﺎﻟﯿـﺎﯾﯽ،
آﻟﻤـﺎﻧﯽ ،آﻣﺮﯾﮑـﺎﯾﯽ و ﻣﯿـﻮه ﻫـﺎی
ﭼﻨﺪﺻـﺪ ﻫـﺰار ﺗﻮﻣـﺎﻧﯽ؛ از ﻓـﺮوش
ﻫﻮﯾﺞ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ 90ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ و
ﺗﻤﺸﮏ  480ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺗﺎ اﺟﻨﺎس
ﺳـﻮﭘﺮﻻﮐﭽﺮی در ﻓﺮوﺷﮕـﺎه ﺷﻬـﺮداری
+ﻋﮑﺲ
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اﮐﻨﻮن ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺎراﻧﺘﯽ  3ﺳﺎﻟﻪ/ﯾﮏ ﺻﺪ ﻫﺰار ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﭘﮋو ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻫﻤﯿﻦ
ﺷﺮاﯾﻂ درﺑﺎره ﻣﺰدا ﻫﻢ ﺻﺎدق ﺑﻮده اﻣﺎ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﻫﺎی ژاﭘﻨﯽ ﻫﺎ دوام و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻬﺘﺮی دارﻧﺪ .ﭘﮋو ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ای از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت را اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﭘﮋو ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﻧﮕﻬﺪاری  9ﺳﺎﻟﻪ و  180ﻫﺰار ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺑﺎ ﻣﻮﻋﺪﻫﺎی 12
ﻣﺎﻫﻪ ﯾﺎ  20ﻫﺰار ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی )ﻫﺮﮐﺪام زودﺗﺮ ﻓﺮا رﺳﺪ( اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
…
 120ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯽ رﺳﺪ و ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ درﺻﺪ
اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ را ﺟﺬب ﮐﻨﺪ .ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼش ﺷﻮد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻧﺸﻮﻧﺪ ،اﻓﺰود:
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺳﺒﺪ ﯾﮏ ﻫﺰار و  200ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ از اﻗﺘﺼﺎد آی ﺳﯽ ﺗﯽ
ﺗﻼش ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺮاری ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺧﻮﺑﯽ
در ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :از  28ﺷﻬﺮ اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن
ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺗﺎﮐﻨﻮن  22ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﺳﻮم …
ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ درج اﺻﻞ ﻧﺮخ  3ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺎ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺑﻪ
ﻧﺮخ  900ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺴﺖ .ﮔﺰارش ﻫﺎی
ﻣﯿﺪاﻧﯽ از ﮐﺎوش ﻓﻀﺎی ﺳﺎﯾﺒﺮی و اﻧﺘﻘﺎدات ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ از اﯾﻦ
ﻫﺴﺖ ،ﺑﺎزارﮔﺮﻣﯽ در ﻓﺮوش ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﮐﻪ اﺻﻞ آن ﻫﻢ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﻮده
ﻫﺴﺖ ﻗﺴﻤﺖ دﯾﮕﺮی از ﮐﻼﻫﺒﺮداری ﺣﺮاﺟﻤﻌﻪ ای ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ
ﺑﻮده ﻫﺴﺖ .ﺟﺎی ﺗﻬﯽ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ …

…< ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ و ﻏﯿﺮواﻗﻌﯽ ﺑﻮدن ﻗﯿﻤﺖ اﺟﻨﺎس دﯾﮕﺮ
ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ .ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻫﺎی درﺻﺪ ﺑﺎﻻی
ﺣﺮاﺟﻤﻌﻪ ﺑﺮای ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻌﻤﻮل آﻧﻬﺎ در ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی
دﯾﮕﺮ و ﺑﺪون ﺣﺮاج ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ ﻫﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان
ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﻮپ ﺗﻌﺎدل ﭘﯿﻼﺗﺲ  75ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺨﻔﯿﻒ  55ﻫﺰار
ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ از ﺣﺮاج ،ﻫﻤﺎن ﺗﻮپ ﺑﻪ
ﻗﯿﻤﺖ  55ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ… .
… .ﻣﺎ در ﮐﺎﻧﺎدا و ﺗﻮرﻧﺘﻮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ دارﯾﻢ ﮐﻪ از ﻣﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ
و ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺮای ﺧﺮوج از اﯾﺮان ﺑﺮ ﻧﺨﻮرﻧﺪ ﮐﺎرﻫﺎی
ﺣﻘﻮﻗﯽ را اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪﻫﯿﻢ و در ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯿﺮﺳﺪ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی اﺗﺮﯾﺶ  ،اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮر ﻫﺎی
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﺜﻞ ﻋﺮاق و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺎ وﺟﻮد دارد… .
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