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پذیرش آگهیهای ترحیم و تسلیت:

معمای عددهای نجومی حراج تهران

شانزدهمین حراج تهران با فروش  78میلیاردی پایان یافت
بهبودی نیا -روز جمعه هفته گذشته
شانزدهمین دوره حراج تهران با فروش
 ۷۸میلیارد و  ۱۰۰میلیون تومان پایان
یافت و اثر رضا درخشانی با نام «شکار
سیمرغ» با قیمت  ۸میلیارد تومان در بین
آثار ارائه شده در این حراج ،رکوردشکنی
کرد...
ایــن دوره از حــراج تهران مانند دیگر
حــرا جهــای ســا لهــای گذشتهاش با
حاشیههایی همراه بود که اولین حاشیه
مربوط به چکش زدن و اعــام فروش
یک اثر و به صدا درآمدن دوباره چکش
و پذیرش قیمتهای جدیدتر از سوی
خریداران بود که این اقدام اعتراضاتی
را به همراه داشــت و علیرضا سمیع
آذر ،مدیر حراج تهران ،در گفت و گو با
ایسنا در پاسخ به منتقدان گفت« :این
مــوضــوع در همه جــای دنیا حتی در
حراجیهای بزرگی مانند کریستیز و
ساتبیز نیز وجود دارد .من بارها شاهد
بودم که عدهای به دلیل این که یا دیده
نمیشوند یا دیر تصمیم میگیرند پس
از چکش خوردن ،دست باال میبرند و
این طبیعی است».
ت صحنه
▪فروش اثر در پش 

از دیــگــر حــواشــی شانزدهمین حــراج
تــهــران ،فـــروش رفــتــن اثـــری بــا عنوان
«عروسک» در پشتصحنه بــود .قیمت
ایــن اثــر که بین  ۴۰۰تا  ۶۰۰میلیون
تومان تخمین زدهشده بود ،به این دلیل
که رقابتی بــرای آن وجــود نداشت ،در
پشتصحنهوبهقیمتکمینه،یعنی۴۰۰
میلیون تومان به فروش رسید.
طبق گفته مدیر حراج تهران با توجه به
فروخته شــدن ایــن اثــر در پشتصحنه،
شانزدهمین دوره حراج تهران با به فروش
رفتن تمامی  ۱۲۰اثر ارائهشده ،به کار
خود پایان داد.

▪فروش یک اثر هنری به قیمت 14
میلیارد تومان؟!

شایدازخردادماه 1391کهاولینچکش
فروش یک اثر هنری در «حــراج تهران»
خورده شد ،کمتر کسی فکرش را میکرد
این حراج که در آن آثار هنری باقیمتهای
نجومی فروخته میشود تا امروز ادامه پیدا
کند؛ اما حراج تهران که نهادی مستقل
و خصوصی است و امــروز بهعنوان بازار
اصلی فروش آثار هنرهای تجسمی به
شمار میآید نهتنها تا امروز دوام آورد بلکه
رکوردهای عجیبی را نیز به ثبت رساند .
در یکی از این حراجیها تابلوی «خاطرات
امید» از آیدین آغداشلو به قیمت ۱۲
میلیارد تومان ،به فروش رسید و تا چندی
پیش رکورددار فروش این حراج به شمار
میآمد اما در پانزدهمین حراج ،یعنی
دی ســال  1400ایــن رکــورد با فروش
مجسمه «شاعر نشسته» ،اثر پرویز تناولی
به مبلغ  14میلیارد و  600میلیون تومان
شکسته شد .
اگر چه رویکرد این حراج معرفی بهترین
نمونههای هنر مــدرن و معاصر ایــران،
از هنرمندان پیشگام و نا مآشنا گرفته
تا جــوانــان ،به مجموعهداران هنری و
مخاطبان جهانی است.

▪حاشیههایی که تمامی ندارد

حــراج تــهــران همان انـــدازه کــه فــروش
چشمگیر داشته با حاشیههای زیادی
همراه بوده و سواالت متعددی را در ذهن
هنرمندان و عموم مردم ایجاد کرده است.
سواالتی از قبیل این که طریقه گزینش
آثــــار بــــرای ورود
بــه حـــراج ،چگونه
اســت؟ دلیل رشد
قیمت انفجاری آثار
هنری که تا سالها
باقیمتنازلعرضه
مــیش ــده در ایــن
حــراج چیست؟ از
جایی که فروش آثار
در ایــن حـــراج ،در
اغلب موارد توسط
خــالــق اثـــر انــجــام
نمیشود ،پو لهای میلیاردی ناشی از
فروش این آثار به جیب چه کسانی سرازیر
میشود؟ چرا آثاری از برخی هنرمندان
در هر دوره در حراج ،حضور داشته ولی
تعدادی دیگر از هنرمندان از این حراج
الکــچــری بینصیباند؟ عــاوه بــر این
سواالت ،قیمتگذاریهای میلیاردی بر
آثارهنریدراینحراجشبهههاییازقبیل

اخبار

پذیرشتلفنی37009999 - 37010:
پذیرش اینترنتیwww.37010.ir :

احتمال پولشویی را باال برده ،در یکی از
حراجها نیز زمزمه تقلبی بودن برخی از
آثار باال گرفته است .در نشانی اینترنتی
حراج تهران در تشریح نحوه قیمت گذاری
پایه آثار آمده است « :آثار هنری بر مبنای
ارزش کیفی آن ها و بر حسب عالقهمندی
متقاضیان،توسطبرگزارکنندگانحراج،
انتخاب و بر اساس قیمت پایه مورد توافق
با مالک اثر در حراج ارائه خواهد شد»...
همچنین علیرضا سمیع آذر ،مدیر حراج
تهران در دی مــاه  1399در پاسخ به
ادعاهای مطرح شده در زمینه پول شویی
در حــراج تــهــران بــه خــبــرگــزاری فــارس
گفت« :هیچ مــورد پول شویی در حراج
تهران وجود نداشته است .این را صریح
میگویم چون از آن اطمینان کامل دارم.
کار حراجها این است که از فروشهای
پنهان و زیرزمینی جلوگیری کنند،
فروشها را عیان کنند تا مسئوالن دولتی
روی آن نظارت داشته باشند .مسئوالن
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و بازرسان
دارایی و حتی نیروی انتظامی بر حراجها
نظارت دارند».

گزارش بازدید خبرنگاران از سامانه انتقال آب سد آزاد و قوچم:

انتقال میلیون ها متر مکعب آب غرب کشور؛
دغدغه ها و نیازها

حسین بردبار -یکی از نیازهای اصلی
کشور به دلیل شرایط اقلیمی خاص،
ایجاد سامانه های انتقال آب است؛
تقسیم مناسب و استفاده بهینه آب
در کشاورزی و شرب در مناطقی که
تنش آبی دارنــد ،همچنین جلوگیری
از هــدررفــت و تبخیر و خــروج آب از
کشور ،از جمله مهم ترین نیازهایی
اســت که ایجاد سامانه هــای انتقال
آب را به دولتمردان دیکته می کند،
بــا ایــن حــال بــرخــی مشکالت بــرای
ک ــش ــاورزان و روستانشینان مسیر
رودخانه ها و مسائل زیست محیطی
از مهم ترین دغدغه هایی است که باید
مدنظر حکمرانان قرار گیرد .بازدید
خبرنگاران از سامانه انتقال آب از
سرچشمه های رودخانه سیروان در
نزدیکی مرزهای غربی تا وسط استان
کردستان فرصتی فراهم آورد تا با مرور
توسعه این سامانه که یکی از نیازهای
مردم این خطه است؛ نیم نگاهی نیز
به برخی از دغدغه ها داشته باشیم که
می خوانید:
▪مقابله با تهدید خشکسالی و
تبخیرآب

اگرچه مدیر ایــن حــراج توضیحاتی را
دربــاره برخی ابهامات ،ارائه داده است
امــا با توجه به موضوعات ذکــر شــده از
سوی برخی هنرمندان و در جهت تنویر
افکار عمومی ،ضــروری به نظر میرسد
مسئوالن هنر در کشور توجه بیشتری به
رفع ابهامات موجود در این حراج داشته
باشند.
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بــا حــضــور در تـــاج ســد آزاد در 70
کیلومتری مــریــوان،در کنار شادابی
ناشی از آب پشت مخزن  300میلیون
مترمکعبی این سد ،آن چه روح انسان
را می آزارد ،خبر کاهش  18متری
تراز آب نسبت به دوره عادی و تبخیر
بسیار باالی آب است .به گفته حجت
ا ...محقق ،معاون اجرایی سد آزاد،
اکنون (9تیرماه) میز آب پشت سد
به  157میلیون متر مکعب بالغ می
شود(نزدیک به نصف ظرفیت مخزن)
و البته بــــرآورد تبخیر  10میلیون

مترمکعبی آب نیز وجود دارد.
ایجاد سامانه های انتقال آب یک راه
مقابله با این تهدید است که مهندس
محقق در این باره می گوید :با ایجاد
 88کیلومتر خط لوله و دو تونل  ،آب
این سد به پشت سد قشالق در نزدیکی
شهر سنندج منتهی می شود و حوضه
آبریزسدقشالقنیزبایکتونل10هزار
و  800متری به پشت سد قوچم در
نزدیکی شهر دهگالن متصل می شود.
بین مسیر حوضه آبریز سد آزاد به سد
قشالق نیز یک تونل  4.2کیلومتری
داریم که خروجی آن آب را برای رفع
ـمــی ســد قــشــاق مــی بــرد،
مشکل کـ ّ
البته برای رفع مشکل کیفی نیز خط
لوله ای به طول  27کیلومتر داریم اجرا
می کنیم که به جای آن که آب در مسیر
طبیعی به سد قشالق برود  ،مستقیم
به تصفیه خانه شهر سنندج انتقال
می یابد .به گفته وی  4300هکتار از
اراضی کشاورزی نیز طی سه مرحله از
این سامانه بهره مند می شوند.
▪تونل منحصر به فرد 11
کیلومتری

یکی از شاهکارهای این سامانه انتقال
آب ایجاد تونلی به طــول  10هــزار و
 860متر و قطر سه متر اســت که از
نگاه فنی در نوع خود منحصر به فرد
است ،رامین رحمانی ،معاون اجرایی
ســد قــوچــم در نــزدیــکــی شهرستان
دهگالن استان کردستان با اشاره به
سختی ه ــای احــــداث ای ــن تــونــل به
گزارشگر ما می گوید :قطر سه متر
موجب می شود که تنها یک مسیر ریل
در داخــل تونل بــرای انتقال افــراد و
امکانات ایجاد شود که همین مسئله
زم ــان زیـــادی را درگــیــر مــی کــنــد ،تا

امکانات در یک مسیر برود و برگردد.
به گفته وی این تونل کامال مکانیزه و با
دستگاه تی بی ام آلمانی احداث شده
و شرکت سازنده این دستگاه را برای
حفر  6کیلومتر تونل در اختیار ما قرار
داده بود اما وقتی فهمیدند که نزدیک
به  11کیلومتر تونل حفر شده  ،تعجب
کردند و این دستاورد را به عنوان یک
رزومه برای دستگاه شان ثبت کردند.
رحمانی با اشاره به این که کار حفر این
تونل اکنون به اتمام رسیده و درحال
جمع آوری تجهیزات داخل آن هستیم
می افزاید :درصورتی که اعتبار الزم
تامین شود ،آب شرب این سامانه را طی
یک سال آینده به شهرستان دهگالن
در 25کیلومتری این تونل می رسانیم.
▪دغدغه های روستانشینان

با ایجاد مخزن و سامانه انتقال آب سد
آزاد ،سه روستا نیز باید انتقال می یافت
(روستاهای بنیدر ،خانقا جوجو و باغل
آبــاد) که در مجموع  170خانوار نیز
جابه جا شده اند و البته با هزینه وزارت
نیرو شهرک ها با بافتی جدید و ضد
زلزله و دارای خانه بهداشت و مدرسه
برای آن ها احداث شده است.
با این حــال ،انتقال و تغییر مسیر آب
مشکالتی بــرای برخی از کشاورزان
ایــن روســتــا نیز فــراهــم ک ــرده اســت،
محمدعلی رنجبر یکی از کشاورزان
این منطقه است که حدود یک هکتار
اراضی کشاورزی اش اکنون درمعرض
خشکی و بایرشدن قرار گرفته است؛
البته مهندس محقق بــرای حل این
مشکل از وی می خواهد که با سایر
اهالی روستا یک تعاونی تشکیل دهند
تا آب سامانه انتقال به ایــن تعاونی
تخصیص یابد.

 3تصمیمجدید
درباره سهام عدالت

دستیار رئیس سازمان بورس در امور سهام
عــدالــت ســه تصمیم جــدیــد دربـــاره سهام
عدالت را تشریح کرد.پیمان حــدادی در
گفت و گو با ایسنا ،با اشــاره به تصمیمات
اخیر شــورای عالی بورس اظهار کرد :این
شورا در جلسه روز گذشته خود سه تصمیم
جدید درباره سهام عدالت اخذ کرد .نخست
آن که به سازمان خصوصی سازی اجازه داده
شد که در صــورت درخواست شرکت های
غیربورسی سرمایه پذیر سهام عدالت در
رابطه با افزایش سرمایه اقدامات الزم را انجام
دهــد .دوم آن که سازمان خصوصی سازی
با همکاری شرکت سپرده گــذاری در پایان
شهریور امسال سود سهام عدالت از محل
سود شرکت های غیر بورسی را پرداخت کند.
وی به این سوال که میزان سود مذکور چقدر
است ،پاسخ داد :در ابتدا بخشی از این پول
باید صرف افزایش سرمایه شرکت ها شود
و مابقی آن واریز خواهد شد .دستیار رئیس
سازمان بورس در امور سهام عدالت ادامه
داد :تصمیم جدید دیگر این بود که سازمان
خصوصی سازی با همکاری سازمان بورس
فرایند پذیرش شرکت های سرمایه پذیر غیر
بورسی در شرکت های بورس و فرابورس را
پیگیری کند تا در اسرع وقت فرایند پذیرش و
درج نماد شرکت ها انجام شود.

کشف بیش از ۱۰۰۰میلیارد انواع
کاالی احتکار شده در کشور
رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس
امنیت اقتصادی فراجا از کشف بیش از یک
هزار میلیارد ریال کاالی اساسی احتکاری و
معیشت محور در کشور خبر داد.
به گزارش ایسنا ،سرهنگ جالل امینی در
اینباره گفت :در راستای برنامه سالیانه
عملیاتی پلیـس امنیت اقتصادی ،دومین
طرح سراسری مبارزه با قاچاق کاال و ارز در
حوزه اقالم اساسی ،معیشت محور و کاالهای
استراتژیک در هفته آخر خرداد ماه امسال در
سراسر کشور و با استفـاده از تمامی امکانات و
ظرفیت ردههای انتظامی و مرزبانی به مرحله
اجـرا درآمد.

