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ﺑﺎزار ﺣﺮاﺟﯽ آﺛﺎر ﻣﺪرن و ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺷﻤﺎل آﻓﺮﯾﻘﺎ و ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﯿﺶ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و رﻗﺎﺑﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ ،آﻣﺎرﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از
ﻓﺮوش ﺣﺮاﺟﯽﻫﺎی ﺳﺎﺗﺒﯽ ،ﮐﺮﯾﺴﺘﯽ  ،ﺑﻮﻧﺎﻣﺰ و ﺣﺮاج ﺗﻬﺮان ﻧﺸﺎن از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ روزاﻓﺰون اﯾﻦ ﻫﻨﺮ دارﻧﺪ.

ﺧﺎﻧﻪ ﺣﺮاج ﮐﺮﯾﺴﺘﯽ در دﺑﯽ ﮐﻪ ﻓﺮوش آﺛﺎرﻫﻨﺮی ﻣﻌﺎﺻﺮ و ﻣﺪرن ﺧﻮد را در ﻣﺎرس  2017آﻏﺎز ﮐﺮد ،در ﻧﺘﯿﺠۀ اوﻟﯿﻦ ﻓﺮوش ﺧﻮد
 6ﻣﯿﻠﯿﻮن و  410ﻫﺰار و  500دﻻر رﻗﻢ زد ،اﯾﻦ ﺣﺠﻢ از ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺮوش ﻧﻬﺎﯾﯽ درﺣﺎﻟﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ رﻗﻢ اوﻟﯿﻪ ﺑﺮای آن ﺑﯿﻦ
 4ﻣﯿﻠﯿﻮن و  714ﻫﺰار ﺗﺎ  6ﻣﯿﻠﯿﻮن و  482ﻫﺰار ﺗﺨﻤﯿﻦزدهﺷﺪه ﺑﻮد .رﻗﻢ ﻓﺮوش ﻧﯿﻤۀ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل  26.4 ،2017درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از
ﻓﺮوش اﮐﺘﺒﺮ  2016و  3.7درﺻﺪ ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﺎرس  2016ﺑﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ﻓﺮوش آﺛﺎرﻫﻨﺮی ﻣﺪرن و ﮐﻼﺳﯿﮏ ﺣﺮاﺟﯽ ﺗﻬﺮان در ژاﻧﻮﯾﻪ  ،2017در ﻣﺠﻤﻮع ،ﻓﺮوﺷﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  8ﻣﯿﻠﯿﻮن و 20
ﻫﺰار و  70دﻻر داﺷﺖ درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﭘﯿﺶﻓﺮوش ﺑﯿﻦ  6ﻣﯿﻠﯿﻮن و  351ﻫﺰار و  386دﻻر ﺗﺎ  9ﻣﯿﻠﯿﻮن و  44ﻫﺰار و  890دﻻر
ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻓﺮوش  4.3درﺻﺪ ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﻪ ﺳﺎل  2016ﺑﻮد.
ی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ را در ﻟﻨﺪن و در  25آورﯾﻞ ﺳﺎل ﺟﺎری ) (2017ﺑﻪ ﻣﺰاﯾﺪه ﮔﺬاﺷﺖ ،در ﻣﺠﻤﻮع
ﺣﺮاﺟﯽ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺳﺎﺗﺒﯽ ﮐﻪ آﺛﺎرﻫﻨﺮ ِ
رﻗﻢ ﻓﺮوش  3ﻣﯿﻠﯿﻮن و  644ﻫﺰار و  692دﻻر ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ارﻗﺎم ﭘﯿﺶﻓﺮوش  2ﻣﯿﻠﯿﻮن و  605ﻫﺰار و  93دﻻر
و  3ﻣﯿﻠﯿﻮن و  483ﻫﺰار و  727دﻻر ﺑﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  95درﺻﺪ از ﻓﺮوش اﯾﻦ ﺣﺮاﺟﯽ ﺑﺮ آﺛﺎر ﻣﺪرن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ روی آﺛﺎر ﻣﻌﺎﺻﺮ
ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻓﺮوش  20درﺻﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻓﺮوش اﮐﺘﺒﺮ  2016ﺑﻮد.
ﺣﺮاﺟﯽ ﺑﻮﻧﺎﻣﺰ در ﻟﻨﺪن ﻧﯿﺰ در  26آورﯾﻞ ﺳﺎل ﺟﺎری  2017ﻣﯿﻼدی ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﺗﺎ رﻗﻢ ﻓﺮوش ﺧﻮد را ﺑﻪ  2ﻣﯿﻠﯿﻮن و  342ﻫﺰار و
 69دﻻر ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ  19.5درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻓﺮوش ﺑﻬﺎر  2016ﺑﻮد .در ﻧﺘﯿﺠۀ اﯾﻦ ﺣﺮاﺟﯽ ،آﺛﺎر ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﺪرن ﺑﺎ ﻓﺮوش 85
درﺻﺪی روﺑﺮو ﺷﺪﻧﺪ .در ﻣﺠﻤﻮع ،آﺛﺎر ﻫﻨﺮی ﻣﺪرن ،ﻓﺮوﺷﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  85.4درﺻﺪ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .اﮐﺜﺮ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ آﺛﺎرﺷﺎن
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮوش را داﺷﺖ ﭘﯿﺸﯿﻨۀ اﯾﺮاﻧﯽ و ﻣﺼﺮی داﺷﺘﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺣﺮاﺟﯽ ﺗﻬﺮان ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان اﯾﺮاﻧﯽ را در ﺧﻮد ﺟﺎی داده ﺑﻮد درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ در ﺣﺮاﺟﯽ ﺑﻮﻧﺎﻣﺰ در ﻟﻨﺪن آﺛﺎر ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﯽ از اﯾﺮان،
ﻣﺼﺮ و ﻋﺮاق ﺑﻪﻓﺮوش رﺳﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﺛﺎر ﻫﻨﺮی از ﺟﺎﻧﺐ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﺼﺮی ﺑﺎ رﺷﺪ  24درﺻﺪی در ﺣﺮاﺟﯽ ﺳﺎﺗﺒﯽ ﺑﻪﻓﺮوش
رﻓﺖ درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ در ﺣﺮاﺟﯽ ﮐﺮﯾﺴﺘﯽ رﻗﻢ  28درﺻﺪی ﺑﺮای آﺛﺎر اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮد.

ﺑﺎ وﺟﻮد ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻢ ﻫﺸﺖ درﺻﺪی در اﯾﻦ ﺣﺮاﺟﯽﻫﺎ )ﺳﺎﺗﺒﯽ ،ﮐﺮﯾﺴﺘﯽ ،ﺑﻮﻧﺎﻣﺰ و ﺗﻬﺮان( آﺛﺎر ﻫﻨﺮی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺧﺮﯾﺪ
را در ﻣﯿﺎن ﺳﺎﯾﺮ آﺛﺎر داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان زن در اﯾﻦ ﺣﺮاﺟﯽﻫﺎ ﮐﻢ ﺑﻮد ،ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ آﺛﺎری ﮐﻪ در ﺣﺮاﺟﯽ
ﺳﺎﺗﺒﯽ ﺑﻪﻓﺮوش رﺳﯿﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺗﺮﮐﯿﻪای “ ”Fahrelnissa Zeidﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  52ﻫﺰار و  563دﻻر ﺑﺮای ﻗﻄﻌﻪ
ﻫﻨﺮی  1953ﺑﻪ ﻧﺎم "ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آﺳﻤﺎن" اﺳﺖ.

اﻣﺎ آﻣﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺎزار ﺣﺮاﺟﯽ آﺛﺎر ﻣﺪرن و ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺷﻤﺎل آﻓﺮﯾﻘﺎ و ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﯿﺶ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و رﻗﺎﺑﺖ ﻗﺮار
دارﻧﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺎﺗﺒﯽ در ﺑﺎزار ﻓﺮوش و ﻣﺰاﯾﺪهﻫﺎی ﺑﺎز در دﺑﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف اﯾﺠﺎد ﺣﻀﻮر ﮔﺴﺘﺮده در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ .در ژاﻧﻮﯾۀ ،2017
ﮐﺮﯾﺴﺘﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺣﺮاﺟﯽ آن ﺗﺼﻤﯿﻢ دارد ﺗﺎ ﻓﺮوش اﮐﺘﺒﺮ دﺑﯽ را ﺑﻪ ﻟﻨﺪن ﺑﺒﺮد ﭼﻮن ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﯾﮏ ﺑﺎزار ﻓﺮوش ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
اﺳﺖ .اﻣﺎ آﯾﺎ اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزار ﻓﺮوش ﻣﻨﻄﻘﻪای در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ اﺷﺒﺎع ﺷﺪه اﺳﺖ؟
ﺑﺎزارﻫﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ در دو ﺑﺨﺶ ﻫﻨﺮ ﻣﺪرن و ﻣﻌﺎﺻﺮ
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﯿﺸﺮو از ﻣﺠﻠۀ آرت ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی ﻓﺮوش آﺛﺎرﻫﻨﺮی ﻣﻌﺎﺻﺮ و ﻣﺪرن و ﺣﻀﻮر ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان در ﻧﯿﻤۀ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل 2017
ی ﻣﺪرن در ﺷﺶ
ﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ درﺻﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﺣﺠﻢ ﻓﺮوش ﺑﺮای آﺛﺎر ﻫﻨﺮ ِ
ﺑﺮای ﭼﻬﺎر ﺣﺮاﺟ ِ
ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮده و ﺳﻬﻢ ﮐﻮﭼﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻓﺮوش ﺑﻪ آﺛﺎر ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ﺟﻤﻊآوریﺷﺪه ﻣﯿﺰان
ﻓﺮوﺷﯽ  83درﺻﺪی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ اﯾﻦ رﻗﻢ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻓﺮوش ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ) 11 ،(2016درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺷﺶ
ﻣﺎه ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل  2016ﻣﯿﺰان ﻓﺮوش ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  71درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺣﺮاﺟﯽ ﺗﻬﺮان ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮوش را در آﺛﺎر ﻫﻨﺮی ﻣﺪرن در ﺑﯿﻦ  71ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻣﺪرن و ﺑﺎ  98.6درﺻﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم "ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ اﺳﭙﻬﺒﺪ" در اﯾﻦ ﺣﺮاﺟﯽ ﺣﻀﻮر داﺷﺖ .اﯾﻦ ﻓﺮوش دﻗﯿﻘﺎ ﺑﺎ ﻓﺮوش ﻧﯿﻤۀ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل 2016
ﺑﺮاﺑﺮی ﻣﯿﮑﻨﺪ .در ﺣﺮاﺟﯽ ﺳﺎﺗﺒﯽ 95 ،درﺻﺪ از ﻓﺮوش ﺑﺮای آﺛﺎر ﻫﻨﺮی ﻣﺪرن ،ﺑﺮای ﮐﺮﯾﺴﺘﯽ اﯾﻦ رﻗﻢ  64درﺻﺪ و ﺑﺮای ﺑﻮﻧﺎﻣﺰ
 82درﺻﺪ ﺑﻮد .ﺗﻤﺎﻣﯽ  10آﺛﺎر ﻫﻨﺮی ﺑﺮﺗﺮ در اﯾﻦ ﺣﺮاﺟﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﺎزار ﻣﺪرن و اﻟﺒﺘﻪ ﻧﯿﻤﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮد.
ﺣﺮاﺟﯽ ﺗﻬﺮان ﻧﯿﺰ ﮐﻪ در ﺳﺎل  2012وارد اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺷﺪه ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺧﻮﺑﯽ را رﻗﻢ زده و ﺑﻪﺻﻮرت ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮوش داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ .ﻓﺮوش اﺧﯿﺮ ﺣﺮاﺟﯽ ﺗﻬﺮان در ﻣﺠﻤﻮع ﻫﺸﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻮده ﮐﻪ  8.4ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر از ﻓﺮوش ﺑﻬﺎره  2016ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ
اﯾﻦ ﺣﺮاﺟﯽ ﻫﻨﻮز ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮوش را در ﺳﻪ ﺣﺮاﺟﯽ دﯾﮕﺮ در ﻧﯿﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖ  2017را داراﺳﺖ.
اﮔﺮﭼﻪ ﺣﺮاﺟﯽ ﮐﺮﯾﺴﺘﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﯿﺸﺮوﺳﺖ ،رﻗﺎﺑﺖ آن ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺣﺮاﺟﯽﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار آﻧﻬﺎ از  81درﺻﺪ ﺳﻬﻢ
ﺑﺎزار در  2010ﺑﻪ  32درﺻﺪ در ﻧﯿﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل  2017ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻣﺎ در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺮوش ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ در ﺑﻮﻧﺎﻣﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ .ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﺣﺮاﺟﯽ در ﺳﺎل
 2008ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﻓﺮوش اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ ﺧﻮد را ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺣﺮاجﻫﺎ را از ﺳﺎل  2011ﺗﺎ  2014ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﻓﺮوش ﺧﻮد
را در ﺳﺎل  2015ﺑﺎر دﯾﮕﺮ از ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺖ اﻣﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺖ و در ﺣﺮاﺟﯽ اﺧﯿﺮ ﺑﻪ رﻗﻢ  2.3ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر رﺳﯿﺪ.
ﺑﺎزار ﻫﻨﺮ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ در ﺧﺎﻧﻪﺣﺮاج ﺳﺎﺗﺒﯽ
ﻓﺮوش آﺛﺎر ﻫﻨﺮی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺳﺎﺗﺒﯽ در  25آورﯾﻞ  2017در ﻟﻨﺪن در ﻣﺠﻤﻮع ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  644ﻫﺰار و  692دﻻر
درآﻣﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ رﻗﻢ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار دو ﻣﯿﻠﯿﻮن و  387ﻫﺰار و  874دﻻر در ﺑﻬﺎر  2016ﺑﻮده اﺳﺖ ،رﺷﺪ 52.6
درﺻﺪی را رﻗﻢ زد.
اﯾﻦ ﺣﺮاﺟﯽ ﺑﻪ ارﻗﺎم ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮای ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان از ﺳﺮاﺳﺮ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﯾﮏ رﮐﻮرد ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽﺷﻮد .در ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ اﺛﺮ ﻫﻨﺮی ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺗﺮﮐﯿﻪ ای ﺑﻪ ﻧﺎم "  "Fahrelnissa Zeidﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺛﺮ "ﭘﯿﺶ ﺑﺴﻮی آﺳﻤﺎن" ﺑﺮای ﺳﺎل
 ،1953ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  52ﻫﺰار و  563دﻻر ﺑﻪﻓﺮوش رﺳﯿﺪ درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ رﻗﻢ اوﻟﯿﻪ ﺑﺮای آن  705ﻫﺰار و  987ﺗﺎ  834ﻫﺰار و 349
دﻻر ﺑﻮد .اﺛﺮ ﻫﻨﺮی دﯾﮕﺮ ﺑﺮای "ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺤﺼﺺ" ﺑﻪ ﻧﺎم "ﻣﺮگ ﻣﺎرﺗﯿﻦ ﻟﻮﺗﺮﮐﯿﻨﮓ" اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ رﻗﻢ  616ﻫﺰار و  134دﻻر ﺑﻪﻓﺮوش
رﺳﯿﺪ درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ رﻗﻢ اوﻟﯿﻪ ﺑﺮای آن ﺑﯿﻦ  359ﻫﺰار و  412دﻻر ﺗﺎ  487ﻫﺰار و  773دﻻر ﺑﻮد .ﺳﺎﯾﺮ آﺛﺎر ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ در اﯾﻦ ﺣﺮاﺟﯽ
ﺑﺮای آﺛﺎر ﻣﺪرن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ رﻗﻤﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از رﻗﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﯿﺪﻧﺪ و ﺷﺎﻣﻞ آﺛﺎر اﻓﺮای ﭼﻮن "ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﯾﮑﺘﺎﯾﯽ" ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ
اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻘﯿﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ" ،ﻓﺎﺋﻖ ﺣﺴﻦ" از ﻋﺮاق و "اﺗﻞ ﻋﺪﻧﺎن" از ﻟﺒﻨﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﮐﺜﺮﯾﺖ آﺛﺎر ﻫﻨﺮی ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪﺷﺪه ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آﺛﺎر ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﺪرن ﺑﻮد 57 ،ﻗﻄﻌۀ ﻫﻨﺮی ،از آﺛﺎر ﻣﺪرن و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺳﻪ اﺛﺮ
دﯾﮕﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ردۀ آﺛﺎر ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪﻧﺪ .ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﺼﺮی آﺛﺎری ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ از  60ﻗﻄﻌﻪ 17 ،ﻗﻄﻌۀ
ﻫﻨﺮی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻮد .ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻟﺒﻨﺎن ﻧﯿﺰ دوﻣﯿﻦ ﮔﺮوه ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮع  9ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از آﻧﻬﺎ اﯾﺮان ﺑﻮد ﮐﻪ

ﺑﺎ ﻫﺸﺖ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ در ﺻﺪر ﻓﺮوش ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
ﺷﺎﺧﺺ ﺣﺮاج " "ArtTacticدر اﯾﻦ ﺣﺮاج ﺑﺮ روی  47ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ﻓﺮوش آﺛﺎر ﻫﻨﺮی ﮐﻤﺘﺮ از ﺗﺨﻤﯿﻦﻫﺎی
ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی اوﻟﯿﻪ اﺳﺖ.

ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻞ ﻣﻘﺎﻟﻪ و آﻣﺎر ﻓﺮوش ﺣﺮاج ﮐﺮﯾﺴﺘﯽ ،ﺑﻮﻧﺎﻣﺰ و ﺗﻬﺮان در ﻧﯿﻤۀ اول  2017و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻣﺎر و ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی ﻧﯿﻤۀ دوم
 2017ﺑﻪ ﺗﻠﮕﺮام )(https://t.me/Content_art_providerﭘﯿﺎم دﻫﯿﺪ.
ﻫﺰﯾﻨﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ 10 :ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن
ﻣﻨﺒﻊ :ﺳﺎﯾﺖ آرت ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ
اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺎ در آﻣﺎر:
اﻃﻼﻋﺎت وارد ﺷﺪه در اﯾﻦ ﮔﺰارش از ﺗﻌﺪادی از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ و اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﺧﻄﺎ در اﻃﻼﻋﺎت وﺟﻮد دارد.
ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮدﺷﺎن در ﺻﻮرت ﻟﺰوم اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻬﺘﺮ را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ.
اﻃﻼﻋﺎت در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻠﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪای از
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﯾﺎ ﺗﻮﺻﯿۀ ﺗﺠﺎری اﺷﺎره ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن را ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﻧﻈﺮ
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش آﺛﺎر ﻫﻨﺮی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ زﯾﺎن ﻓﺮد ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد.

