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سیزدهمین دوره حراج تهران با حواشی بسیار برگزار شد

آثار «رامبرانت» و «بوتیچلی»
حراج میشوند

ح راجی «ساتبیز» آثار برخی از نامدارترین
چهرههای تاریخ هنر اروپا را به فروش میگذارد.
به گزارش ایسنا و به نقل از آرتدیلی ،تابلوهای
ن قاشی ،طراحیها و مجسمههای برخی از
پرآوازهترین هنرمندان تاریخ اروپا در حراجی ماه
ژانویه «ساتبیز» به فروش گذاشته خواهند شد.
د ر این بین دو تابلو نقاشی از «ساندرو
بوتیچلی» و «رامبرانت» نیز حراج خواهد شد.
د ر این حراجی پیش رو ساتبیز یکی از
نفیسترین پرترههای «ساندرو بوتیچلی» نقاش
چیرهدست فلورانسی که با عنوان «مرد جوانی با
مدالی در دست» شناخته میشود ،در کنار سایر
آثار ارزشمند این حراجی به مزایده گذاشته خواهد
شد .کارشناسان ارزش تقریبی این اثر را حدود
 ۸۰میلیون دالر برآورد کردهاند .تابلو نقاشی «مرد
ن بار در
جوانی که یک مدال در دست داد» آخری 
سال  ۱۹۸۲در جریان یک حراجی در بریتانیا به
یک خریدار ناشناس فروخته شد.
این تابلو نقاشی مرد جوانی را نشان میدهد که
فزادگان فلورانس در اواخر قرن
احتماال از اشرا 
پانزدهم میالدی است .تابلو  ۱۶در  ۲۱سانتیمتری
«ابراهیم و فرشتگان» که در سال  ۱۶۴۶میالدی
ت وسط «رامبرانت» نقاش مشهور هلندی خلق
ش ده است نیز در حراجی ماه ژانویه ساتبیز با
ارزش تخمینی  ۲۰الی  ۳۰میلیون دالر به مزایده
گذاشته خواهد شد.
این تابلو نقاشی آخرین بار در سال  ۱۸۴۸در
یک حراجی در شهر لندن به مزایده گذاشته شده
بود و به قیمت  ۶۴پوند فروخته شده بود.
عالوه بر این آثار ،حراجی ماه ژانویه «ساتبیز»
مجموعهای از تابلوهای نقاشی هلندی متعلق به
قرن هفدهم میالدی را نیز شامل میشود.
پرترهای از «آنتونی فان دیک» نقاش مشهور
ب لژیکی و تابلوهای طبیعت بیجان «ریچل
روش» نیز از جمله آثار حاضر در این حراجی
خواهند بود.

ابهام های فرود یک چکش

داستان برگزاری سیزدهمین دوره حراج تهران از همان ابتدا هم پر
حاشیه بود .بر طبق روال هرساله حراج هنری سیزدهم باید در تیرماه
برگزار میشد ،به دلیل شرایط کرونایی تا شهریور ماه به تعویق افتاد
اما شهریور ماه هم رسید و این حراج برگزار نشد .روابط عمومی
این حراج دراینباره چنین اطالعرسانی کرده بود« :سیزدهمین دوره
«حراج تهران» که قرار بود در تاریخ  ۲۷تیرماه برگزار شود به دلیل
اوجگیری شیوع بیماری کرونا در این زمان با  ۲ماه تاخیر به جمعه
 ۲۸شهریور ماه موکول شد اما باتوجه به تداوم وضعیت نامساعد و
نگرانکننده شیوع بیماری کرونا امکان برگزاری آن در شهریورماه نیز
وجود ندارد .در نتیجه تصمیم فعلی «حراج تهران» برگزاری حراج
«هنر معاصر و مدرن» در فصل پاییز است» .از آنجا که متولیان
برگزاری این حراجی اصرار به برگزاری حضوری این مراسم داشتند
و منتظر رسیدن موعد مناسب برای برگزاری بودند ،پاییز هم تمام
شد و خبری از برگزاری حراج نبود .سرانجام پس از ماهها ،این حراج
عصر جمعه  ۲۶دی ماه کار خود را با چکش زدن  ۱۱۰اثر هنری با
اجرای حسین پاکدل در هتل پارسیان آزادی آغاز کرد .در این مراسم
تنها تعدادی محدود از خریداران بدون هیچ همراهی در این مراسم
حضور داشتند و امکان خرید به صورت نیمهحضوری و تلفنی نیز
برای خریداران مهیا بود.
دوره دوازدهم این حراج با مجموع فروش  ۳۱میلیارد و  ۷۱۷میلیون
تومان به پایان رسید حال آنکه در حراج امسال با رکورد بیسابقه به
مجموع مبلغ  ۸۷میلیارد و  ۹۴۲میلیون تومان دست پیدا کرد که
البته گرچه با توجه به افزایش دالر افزایش فروش پیشبینی میشد
اما رقم  88میلیارد کمی بیش از انتظارات بود .در حراج سیزدهم
 ۱۱۰اثر ارائه شده بودند که باالترین قیمت برآورد شده  ۶میلیارد
تومان بود.
اما رکورددار غیرقابل پیشبینی در این دوره ،اثری بود از آیدین
آغداشلو که توانست به قیمت  12میلیارد تومان به فروش برسد .از
او  ۲اثر در حراج ارائه شده بود که گرانترین اثر با کمینه و بیشینه
یک میلیارد و  ۲۰۰میلیون تومان تا یک میلیارد و  ۶۰۰میلیون تومان
ارزیابی شده بود و در نهایت به قیمت بیش از  ۱۰برابر کمینه و
به مبلغ  ۱۲میلیارد تومان به فروش رسید تا رکورد فروش اثر در
حراج تهران را بزند .همچنین اثر دیگر آغداشلو به قیمت  ۶۰۰میلیون
تومان فروخته شد .این اثر یک نقاشی دو لتهای با عنوان «خاطرات
امید» از مجموعه «خاطرات انهدام» بود.
مجسمهای از پرویز تناولی نیز با عنوان «استاد و شاگرد» در رتبه
دوم قرار گرفت که  ۶میلیارد و  ۷۰۰میلیون تومان فروش رفت .رتبه
سوم این حراج به تابلوی «دیجیای -دیجیآ -دی آیو» اثر حسین
زندهرودی تعلق گرفت که به قیمت  ۶میلیارد و  ۳۰۰میلیون تومان
فروخته شد .تابلوی نقاشیخط محمد احصایی از مجموعه «نجوای
عشق» نیز پنج میلیارد و  ۹۰۰میلیون تومان و اثر آینهکاری منیر
شاهرودی فرمانفرمائیان با قیمت سه میلیارد و  ۶۰۰میلیون تومان

هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضي و ساختمانهاي
فاقد سند رسمي

آگهــی موضــوع مــاده  ۳قانــون و مــاده  ۱۳آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره  ۱۳99۶0۳۱۸0۱200002740مورخــه  ۱۳99/09/29هیــات
اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد
ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک شــفت تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای محمــود عزیــزی علــی دوســت
فرزنــد پرویــز شــماره شناســنامه  ۱09۱صــادره از شــفت در شــش دانــگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر دو بــاب
خانــه و محوطــه بــه مســاحت  ۱75متــر مربــع پــالک  254۶فرعــی مجــزی شــده از پــالک  29واقــع در قصبــه
شــفت ســنگ اصلــی  2۱بخــش  2۱گیــالن خزیــداری از مالــک رســمی هــادی رضائــی قصبــه ( زارع صاحــب
نســق ) محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  ۱5روز آگهــی مــی
شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد
از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و ظــرف مــدت یــک
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در صــورت
انقضــای مــدت مذکــور و عــدم ارائــه گواهیتقدیــم دادخواســت وفــق مقــررات نســبت بــه ادامــه عملیــات ثبتــی
و صــدور ســند مالکیــت اقــدام خواهــد شــد  2۸4۸.تاریــخ انتشــار نوبــت اول  ۱۳99/۱0/۱۳ :تاریــخ انتشــار نوبــت
دوم ۱۳99/۱0/29 :

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شفت – ایرج حیدر پور

8604

اینجانــب مازیــار عادلــی کودهــی مالــک خــودروی پــژو  405جــی ال ایکــس بــه شــماره شاســی
 ۸20۶۱۸۸۱و شــماره موتــور  ۱24۸20297۸7بعلــت فقــدان اســناد فــروش تقاضــای رونوشــت المثنــی
اســناد مذکــور را نمــوده ام لــذا چنانچــه هرکســی ادعایــی در مــورد مذکــور را نمــوده ام ظــرف ده روز
بــه دفتــر حقوقــی ســازمان فــروش شــرکت ایــران خــودرو واقــع در کیلومتــر  ۱4جــاده مخصــوص تهــران
کــرج شــهرک پیکانشــهر ســاختمان ســمند طبقــه  ۱مراجعــه نمایــد بدیهــی اســت پــس از انقضــای
8912
مهلــت مزبــور طبــق ضوابــط مقــرر اقــدام خواهــد شــد

مفقودی

شناســنامه مالکیــت و تسلســل اســناد خــودروی وانــت نیســان مــدل  ۱۳79بشــماره انتظامــی  5۶۸د  44ایــران
 5۶و شــماره موتــور  00۱5072۶و شــماره شاســی  00C5۱59۶متعلــق بــه خانــم ســمیه حیــدر نیــا مفقــود و
8931
از درجــه اعتبــار ســاقط میباشــد

مفقودی

مــدرک فــارغ التحصیلــی اینجانــب حمیــده رســتمی امشــی فرزنــد غالمرضــا بشــماره شناســنامه  ۳۶صــادره از
رشــت در مقطــع کاردانــی پیوســته رشــته کامپیوتــر صــادره از واحــد دانشــگاهی فومــن و شــفت بــا شــماره
 ۱5۸5۱۱70۳40۱۶مفقــود گردیــده اســت و فاقــد اعتبــار مــی باشــد از یابنــده تقاضــا مــی شــود اصــل مــدرک
را بــه دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد فومــن و شــفت بــه نشــانی اســتان گیــالن شهرســتان فومــن خیابــان امــام (
ره ) چهــارراه معلــم خیابــان انتظــام دانشــگاه ازاد اســالمی واحــد فومــن ارســال نمایــد  .نوبــت اول 99/ ۱0/29 :
8934
نوبــت دوم  99/۱۱/۱۳ :نوبــت ســوم 99/۱۱/27 :

مفقودی

بــرگ ســبز خــودروی ســواری پــژو  20۶تیــپ دو مــدل  ۱۳۸9بــه رنــگ ســفید روغنــی بشــماره انتظامــی 29۱
ق  ۶4ایــران  4۶و شــماره موتــور  ۱4۱۸90۶29۱4و شــماره شاســی  NAAP0۳ED9Bg474۳2۳متعلــق بــه
8935
خانــم شــادی حیــدری زنجانــی مفقــود و ازدرجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

آگهی مفقودی

بــرگ ســبز خــودروی ســواری وانــت پیــکان بــه رنــگ ســفید شــیری روغنــی مــدل  ۱۳92بــه شــماره انتظامــی
 ۸97 _ ۳۱د  ۱2و شــماره موتــور  ۱۱4F00505۳2و شــماره شاســی  NAAA4۶AA2DG۳727۳۱مفقــود
گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

دورود

8917

مفقودی

شناســنامه مالکیت(بــرگ ســبز) ســواری پیــکان بــه شــماره انتظامــی 529ب 4۶ایــران  52بــه شــماره موتــور
 ۱۱۱27۸۶۸۳۶4و شــماره شاســی  007۸47075۳مــدل  ۱۳7۸برنــگ ســفید-معمولی بنــام مرتضــی محمــدی
8915
گیوشــاد مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

مفقودی

شناســنامه مالکیت(بــرگ ســبز) ســواری پــژو  20۶TU5بــه شــماره انتظامــی 7۱7ن 55ایــران  ۸۸بــه شــماره
موتــور  ۱74B000۶۱۱2و شــماره شاســی  NAAP۱۳FE0HJ۱0۶۳4۸مــدل  ۱۳9۶برنــگ ســفید-روغنی بنام
8916
رحــم بــی بــی برآهوئــی مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

مفقودی

ســند کارخانــه کامیونــت جــک آراز بــه شــماره انتظامــی 252ع 99ایــران  ۸5بــه شــماره موتــور 740۱7۶27
و شــماره شاســی  NAX0۱040۸۸0۱002۶۱مــدل  ۱۳۸۸برنــگ قرمــز -روغنــی مفقــود و از درجــه اعتبــار
8934
ســاقط مــی باشــد.

مفقودی

پــالک انتظامــی موتــور ســیکلت سیســتم انرژی۱25CDIبــه شــماره انتظامــی  ۶75۶4ایــران  ۸2۱بــه شــماره
موتــور  NRG۱۱000۸۸9و شــماره تنــه  NIK***۱25E9۱0۱22۱برنــگ مشــکی بنــام عبدالمجیــد چاکری
8935
زاده مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

مفقودی

فرهنگوهنر

شناســنامه مالکیــت (بــرگ ســبز)  ،ســند کارخانــه و ســند وکالــت خــودرو ســواری پــژو  405بــه شــماره انتظامــی
۳2۳م ۳۱ایــران  ۳2بــه شــماره موتــور  ۱24K۱442942و شــماره شاســی  NAAM0۱CE9LK5۳72۱0مدل
 ۱۳99برنــگ نقــره ای متالیــک بنــام حســین عابــدی مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد8936 .

گروه فرهنگ و هنر – سرانجام سیزدهمین حراج تهران پس از حدود هفت ماه تاخیر آن هم به صورت مجازی برگزار شد .حراجی که رکوردهای بسیاری را جابهجا کرد و البته حواشی بسیاری خصوصا
درباره گرانترین اثر فروختهشده در این حراج را به دنبال داشت.

رکورددار
غیرقابل
پیشبینیدر
این دوره ،اثری
بود از آیدین
آغداشلو
که توانست
به قیمت
12میلیارد
تومان به فروش
برسد
در رتبههای چهارم و پنجم قرار گرفتند.
اما چرا رکورددار این دوره این همه حاشیه به همراه داشت؟ در چند
ماه اخیر حواشی بسیاری پیرامون آیدین آغداشلو در فضای مجازی
شکل گرفت .گرچه پیشتر هم این نقاش ،حاشیههای بسیاری
داشت اما آنچه در ماجرای اخیر مطرح شد با گذشته متفاوت بود.
در چند ماه اخیر اتهاماتی مانند آزار جنسی در مورد این نقاش در
فضای مجازی دست به دست شد که البته گرچه توسط او تکذیب
شد اما هنوز در هیچ دادگاهی به آن رسیدگی نشد ه است .این
اتهامات تا جایی پیش رفت که گزارشی طوالنی با کسانی که مدعی
بودند قربانیان او هستند در یکی از رسانههای مطرح غربی منتشر
شد .روزنامه «نیویورکتایمز» ،آبان امسال در یک گزارش جنجالی با
تعدادی از شاگردان قدیمی آغداشلو مصاحبه کرد؛ کسانی که مدعی
بودند آغداشلو آنها را مورد آزار و اذیت جنسی قرار داده است.
گزارش این روزنامه بعد از پست توئیتری یک خبرنگار ایرانی ساکن
آمریکا درباره تعرض آغداشلو به او منتشر شد .اینکه این حواشی
در حاشیه حرفه هنری او اتفاق افتادهاند کمی داستان را عجیب
میکرد؛ پیشنهاد غیراخالقی در قبال یک تابلو گرانقیمت و اتفاقاتی
که سر کالسهای او میافتد .این اتهامات را بارها خود آغداشلو

تکذیب کرده است ،او در متنی که بعد از این اتهامات نوشت آورده
است« :در زندگی شخصی و اجتماعیام هرگز خواستهای را به کسی
تحمیل نکردهام ،چون جزئی از رفتار و روشم نبودهاست .باید تأکید
کنم که هر نوع تحمیل جنسی را اکیدا ًمحکوم میکنم».
در چنین مواقعی در تمامی دنیا فردی که مورد اتهام قرار گرفته
مورد بیتوجهی قرار میگیرد تا به نوعی افکار عمومی طرفین را وادار
کند تا در دادگاه به اثبات ادعای خود بپردازند اما حاال در حراج تهران
شاهد رشد بیسابقه قیمت اثر این نقاش بودیم.
همین مسئله واکنشهای گستردهای را در شبکههای اجتماعی
ب رانگیخت و هنوز مدتی از اتمام حراج نگذشته بود که موجی از
واکنشها به خصوص در توییتر به راه افتاد .در بخشی از این
واکنشها از موضوع ارائه اثر آغداشلو در حراج تهران انتقاد و عنوان
شده است که اساسا ً چرا اثری از آغداشلو باید در حراج حضور پیدا
کند.
در وهله بعد بحث قیمت باالی فروش اثر هنرمندی که ادعایی
متوجهاش است و صحت و سقم آن هنوز مشخص نشده مطرح شد
و در این میان تصویری نیز در میان کاربران چرخید که گرانترین
اثر سیزدهمین حراج تهران را کپی از روی اثر پیرو دال فراچنسکو با

نام «دوک و دوشس» میدانستند .در همین رابطه ،سینا کلهر،
ا ستاد دانشگاه و صاحبنظر حوزه سیاستگذاری فرهنگی در
توییتی نوشت« :پرداخت  ۱۲میلیارد برای اثری (بنا بر اذعان اهل فن
کپی کاری شده) از فردی که متهم به آزارهای جنسی متعدد است،
چیزی جز عربدهکشی ثروتمندان نیست که بدانید پول داریم و هر
کاری بخواهیم میکنیم .اگر گردنشان شکسته نشود ،با جامعه نیز
همان کار را خواهند کرد».
بر همین اساس ،بسیاری فروش تابلوی او در دوره اخیر حراج
ت هران آن هم دهبرابر قیمت پایهاش را به این حاشیهها مرتبط
دانستهاند .از نظر بخشی از کاربران شبکههای اجتماعی این افزایش
قیمت با دیگر آثار حاضر در حراج همخوانی ندارد چراکه قیمت
نهایی آنها معموال با قیمت پایه فاصله زیادی ندارد .برخی این
اتهام را وارد کردهاند که به طور کلی تعدادی از آثار در حراج تهران
با تبانی ،با قیمت باال خریداری میشود تا صرفا به صاحب اثر اعتبار
بدهد.
به هر حال سیزدهمین دوره حراج تهران با رکوردهای عجیب به
پایان رسید اما موج حاشیههای این حراج تازه در آغاز راه هستند.
باید دید مسئوالن این حراج چه پاسخی برای افکار عمومی دارند.

