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ورود به قرن جدید در ۱۴۰۰ یا ۱۴۰۱؟ 

لزوم بازنگری در دستورالعمل کالس های آموزشی
نوروز بمانید که ایام شمایید

»کرونا« به روایت زمـان انتظارات صنوف آسیب دیده کرونا از مسؤولین 

اقامتگاه از نگاه حقوق مدنی

کرونا و مرگ »بازل ورلد« ۱۰۳ ساله

جهان موازی در یک رمان جذاب

 از رؤیای ۱۳ سالگی تا بزرگترین کلکسیون ساعت های غواصی رولکس جهان

نگهداری ویژه از بند ساعتیادگیری ساخت و تعمیر ساعت انتهایی ندارد
»تنت« ناجی سینمای جهان در دوران کرونا

بازتولید ساعت های قدیمی توسط برند زنیت

پیوند زیبایی و نوآوری در برند »ریچارد میل« 

جایزه طالی طراحی آلمان ۲۰۲۱ به »رادو« رسید
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زمستان 99

نشـريه اتحـاديه سـازنـدگان
 و فروشندگان ساعت تهران

يَا ُمَقلَِّب الُْقلُوِب َو الْبَْصاِر 
َر الـلَّْیـِل َو الـنَّــَهـاِر يَا ُمَدبِـّ
َل الَْحْوِل َو الْْحـَواِل يَا ُمَحوِّ
ْل َحالَنَا ِإلَی أَْحَسِن الَْحاِل َحوِّ

سال نو مبارک



بار دیگر نوروز این میراث بزرگ تمدن 
و فرهنــگ ایرانــی از راه رســید و بهار 
طبیعت خبرنوشــدن را با صدای زیبای 

مرغان خوش الحان زمزمه کرد.
سالی دگر گذشت سخت و حزن انگیز...

 اندوه بیکران دوری از عزیزان به خاطر 
ویروس کرونا و یا از دســت دادن آنان از 
یک سو، فشــارمضاعف بر پیکره اقتصاد 
و مشــکالت کســب و کار از سوی دیگر 
روزهای سال 99 را با سختی های زیادی 

همراه کرد.
با  اتحادیــه صنــف ســاعت تهــران 
یــک برنامه ریزی منســجم توانســت با 
به کارگیری همه شیوه نامه های بهداشتی 
و رعایــت فاصله گذاری هــای اجتماعی 
همراه با اعالمیه های ســتاد ملی مقابله 
با کرونا درســت و حســاب شده فعالیت 
خود را ادامه داده و به صنف خود خدمت 

نماید.
صنــدوق قرض الحســنه اتحادیــه در 
ســال 99 به ۲۰۰ همکار کــه تقاضای 
وام داشــتند وام قرض الحسنه پرداخت 
نمود و بســیاری از خیرین نیز موجودی 
صنــدوق را تکمیل و با بازپرداخت وام ها 
در حــال حاضــر موجودی صنــدوق به 

7۰۰ میلیون تومان رسیده است.
همه اعضای هیأت مدیره کوشــیدند و 
تمام قــد در کمیســیون های مالیاتی از 
نمودند. کمیسیون  دفاع  همکاران صنف 
حل اختالف در سال گذشته چالش های 
همــکاران را چه با یکدیگــر و چه احیانا 
با مشــتریان ناراضی با حسن نیت وقت 

گذاشته و به حل و فصل رساند.

سیستم اتوماسیون اتحادیه راه اندازی و کلیه امور همکاران در بخش عضویت و اتاق 
اصناف به صورت آنالین انجام شد. آموزشگاه پویندگان زمان و کمیسیون فنی اتحادیه 
با قدرت و با رعایت کلیه اســتانداردهای جهانی تعمیر ســاعت و رعایت پروتکل های 
بهداشــتی توانســت هنرجویان زیادی را جذب و تا اخذ گواهی نامه از اموزش فنی و 
حرفه ای پرورش دهد که جا دارد از جناب آقایان اســتاد توســل، استاد گلجو، استاد 
انوری و اســتاد خرم تشــکر گردد. بیمه تکمیلــی اعضا نیز به یاری خــدا با بهترین 
تعرفه های کمک درمانی پزشــکی و دندانپزشــکی در حال انجام اســت. ضمن تشکر 
از همه اعضای محترم صنف ســالی خوش همراه با ســالمتی برای شما و خانواده های 
گرانقدرتان از خداوند منان مســئلت می نمائیم. انشاهلل سال ۱۴۰۰ سالی پر از برکت و 

کسب و کار پر روزی برای همه شما عزیزان باشد.
بکوشید و نیکی به کار آورید  / چو دیدید سرما بهار آورید

عبدالرحیم احمدی رئیس اتحادیه - پرویز پزشکی نایب رئیس اول
غالمحسن ادریس آبادی نایب رئیس دوم- علی خانلو خزانه دار
مهرداد احمدی دبیر - و مسعود فرامی بازرس هیأت مدیره
اتحادیه صنف ساعت تهران

ایام ز دیـدار شمایند مبارک
نوروز بمانید که ایام شمایید

عبدالرحیم احمدی، رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان ساعت 

انتظارات صنوف آسیب دیده 
کرونا از مسؤولیین

 سال 99، سال پرچالش کووید  ۱9 بود. نه تنها کشور ما بلکه یک 
جهان درگیر این ویروس منحوس بوده و هســت شوربختانه. بسیاری 
جان خود را از دست دادند و از این غافله غم از دست دادن تعدادی از 
همکاران خو ب مان هم مصیبت بار بود.... روحشان قرین رحمت الهی. 
شــیوع بیماری کرونا به حدی بوده و هســت که محدودیت هایی از 
ســوی دولت اعمال شــده و از آنجاییکه همکاران این صنف از جنبه 
فعالیت کسبی فاکتور زمان برای آنها از اهمیت خاصی برخوردار است، 
لذا فی الواقع بازار کســب و کار را تا حد قابل توجهی از دست داده اند. 
از طرفی مســتمع بعضاً همکارانی بوده ام که از اعمال مالیات سنگین 
بــر درآمد و ارزش افزوده و باالخص ماده ۱86 که خود مانعی در ارائه 
خدمت رســانی به اعضا از جنبه صدورمجوزبوده است، گله و شکایت 
داشــته اند. لذا از مسؤولین امر انتظار مساعدت داریم که ضمن عنایت 
چند جانبه نســبت به روند این صنــف، ترتیبی اتخاذ گردد که انگیزه 

فعالیت و خدمت رسانی برگله و شکایت غلبه کند. 
ضمن توکل به خداوند تبارك و تعالی، صمیمانه ترین شــادباش های 
نوروزی را تقدیم شــما عزیزان کرده و آرزو دارم سال جدید، ۱۴۰۰ و 
آغاز قرن جدید، سالی پر بار همراه با سالمتی و روزی با برکت نصیب 

همه باشد، ان شاءاهلل.
و من اهلل التوفیق
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لزوم بازنگری در دستورالعمل
پاســخ این است که با این که بسیاری کالس های آموزشی »�پویندگان زمان«

امســال را آخرین ســال قرن چهاردهم 
هجری شمســی می داننــد اما محققان 
مؤسســه ژئوفیزیک دانشگاه تهران همه 
این بحث و جدل ها را به پایان رســانده 
و طی اطالعیه ای رسمی در این خصوص 
اظهار نظر و تأکید کرده اند که شروع سده 
پانزدهم هجری خورشیدی، نخستین روز 
سال ۱۴۰۱ است نه یک ماه دیگر و پایان 

سال ۱۳99.
مرکز تقویم مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه 
تهران اعالم کرد براســاس محاســبات 
صــورت گرفته شــروع ســال ۱۴۰۰ 
شمســی، به معنــای آغاز قــرن جدید 
هجری خورشیدی نیست. در این بیانیه 
همچنین آمده اســت که معنای قرن یا 
سده، یکصد ســال است. هر تقویم یک 
مبدأ دارد و در عرف اولین سال هر تقویم 
ســال یک محسوب می شــود. روز اول 
نخستین قرن هجری خورشیدی، جمعه 
۱ فروردین ۱ و روز پایان آن، سه  شــنبه 

۲9 اسفند ۱۰۰، است.
روز اول قرن دوم هجری خورشــیدی، 
چهارشــنبه ۱ فروردین ۱۰۱ و روز آخر 

آن، یک شنبه ۲9 اسفند ۲۰۰، است. 

قرن چهاردهم هجری خورشــیدی، از 
روز چهارشــنبه ۱ فروردین ۱۳۰۱، آغاز 
شــده و روز یک شنبه ۲9 اسفند ۱۴۰۰ 
به انجام خواهد رسید. بنابراین، روز اول 
قرن پانزدهم هجری خورشیدی، دوشنبه 

۱ فروردین ۱۴۰۱ خواهد بود.
شــاید بسیاری هم به این موضوع فکر 
کنند که اصوال اهمیتی ندارد که امسال 
آخرین سال قرن باشد یا سال آینده. اما 
واقعیت این است که این امر برای برخی 
مهم اســت چراکــه از آن بهره برداری 
مناسبی کرده یا می کنند. به عنوان مثال 
شرکت ها و آژانس های هواپیمایی از قبل 
از شیوع کرونا با دستمایه قراردادن این 
موضوع کــه ۱۳99 آخرین ســال قرن 
۱۴میالدی اســت تبلیغات زیادی انجام 
داده بودنــد تــا مســافران و مخاطبان 
بیشــتری را با عباراتی همچون آخرین 
سفر تابستانی یا زمستانی و... قرن جذب 

خود کنند. 
البته حتی اگر واقعا ســال 99 آخرین 
ســال قــرن بود هــم به دلیل شــیوع 
کرونا ایــن شــرکت های هواپیمایی یا 
ســایر کمپانی هایی که قصد داشتند تا 
مشتریانشــان را ترغیب به سفر کنند به 
هیچ موفقیتی دست نمی یافتند. با توجه 
به روند سریع ساخت واکسن های کرونا 
این احتمال وجود دارد که در سال آینده 

دنیا به حالت عادی بازگردد.

به این ترتیب می توان گفت این بیانیه 
مؤسســه ژئوفیزیک که تأکید دارد سال 
۱۴۰۰ آخرین ســال قرن ۱۴ شمســی 
و ۱۴۰۱ آغازین ســال قرن ۱5 شمسی 
است می تواند به این صنعت کمک قابل 
توجهی کند و شاید هم بتوان گفت که 
موفقیــت این مؤسســات و آژانس های 

مسافری، حتمی است. 
ازسوی دیگر به هرحال این موضوع که 
احتماال ما فرصتی به دست خواهیم آورد 
تــا در عبور از یک گــذر تاریخی و ورود 
به قرنی تازه در این جهان باشــیم بسیار 
شــیرین است. با این امید که سالمت بر 
سر مردم جهان ســایه گستر باشد و ما 
و مخاطبانمــان هم بتوانیم ورود به قرن 

جدید را در پایان سال ۱۴۰۰ببینیم.

ورود به قرن جدید در ۱۴۰۰ یا ۱۴۰۱؟

 چیزی به پایان سال ۱۳۹۹ باقی نمانده است، سالی که جنجال های زیادی به پا کرده و عالوه بر کرونا 
و دردسرهای بی پایانش، در این سال حرف و حدیث های زیادی هم درباره قرن و سده نو شنیده می شود. 
هرچند در فصل های مختلف امسال هر بار در صفحات مختلف اینستاگرام، مجالت و... عباراتی همچون 
آخرین بهار قرن، آخرین تابستان قرن،آخرین پاییز و زمستان قرن را شنیده و دیده ایم اما آیا واقعیت 
همین اســت و با ورود به سال ۱۴۰۰ عماًل از ســده چهاردهم عبور کرده و وارد قرن پانزدهم در تقویم 
هجری شمسی می شویم؟ این سؤالی است که مدتی است جنجال برانگیز شده و احتماال اگر شما هم در 
شبکه های اجتماعی عضو باشید شاهد دعواهای کاربران بر سر این که این آخرین زمستان،تابستان و... 

قرن است یا نه، بوده اید. اما واقعا نوروز ۱۴۰۰ آغاز قرن جدید است یا نوروز ۱۴۰۱؟

 اســتاد محمدرضا انوری / طی دو دهه اخیر پیشــرفت چشمگیر علوم و فناوری و 
دسترسی آســان به هرگونه اطالعات در مدت زمانی کوتاه، سبب شده است تا به اندازه 
یک قرن تغییر و تحول را در کلیه زمینه ها شاهد باشیم پس باید با تغییر نگرش، نسبت 
به این تغییر و تحوالت حساســیت نشان دهیم. ازاین رو درزمینه آموزش هم با چنین 
تصوری حرکت هایی آغاز و کالس های آموزشی برپا کرده ایم که با بررسی علمی تاریخچه 
پیدایش زمان و دســتگاه های زمان سنج آغاز شده و با علوم دیگر ازجمله علم نجوم و 

ریاضی و علوم مرتبط و مهندسی و علم مکانیک سیر تکاملی خود را ادامه می دهد.
به هر شکل در این کالس های آموزشی سعی برآن بوده است که تدریس تعمیرات 
ساعت را بابهره گیری از علم فیزیک پایه و با روش های سنتی تشریح کرده و آن را با 
قوانین که چیزی خارج از اصول علمی نیستند منطبق کنیم. این شیوه آموزشی قطعاً 
نیاز به فراگیری متدهای روانشناســی و جامعه شناســی آموزشی نوع خود را دارد تا 
یک مربی بتواند ارتباط با مخاطب خود را بنحو کارآمد و علمی و کاربردی به صحنه 

آموزش بکشد و خروجی مناسبی داشته باشد.
البته ناگفته نماند که باید در دستورالعمل های صادره آموزشی که مربوط به سال های 
دور است هم بازنگری کارشناسانه انجام پذیرد. با توجه به وسعت مطالب و نیاز جامعه 
آموزشــی، مدت زمان درنظرگرفته شده برای آموزش هنرجویان ساعت کافی نیست و 
به همت مسؤولین اتحادیه کالس های فوق العاده خارج از برنامه برگزار می شود چرا که 
با نوآوری های متعدد در سیستم منبع انرژی هیبریدی و ترموالکتریک ها در ساعت های 
مکانیکی و دیجیتالی و الکترومکانیک و همچنین اســمارت واچ ها، زمان تعیین شــده 

آموزشی بسیار کم وناچیز است.
درواقع آموزش تعمیرات ســاعت در آموزشــگاه پویندگان زمان برمبنای یک تقسیم 
بندی حقیقی برنامه ریزی شده است که از آن می توان به تاریخچه پیدایش و سیر تکاملی 
ســاعت، تاثیرات تکامل علوم بر تغییر و نوآوری واصول مقدماتی،تعریف زمان،تعریف و 
کاربرد و کالس بندی ساعت اشاره کرد. بخشی دیگر از این تقسیم بندی هم شامل منبع 
انــرژی و انواع آن، انرژی یک بار مصرف و هیبریدی و تجدید پذیر و همچنین تغییرات 
آنالوگ و دیجیتالی اســت. انرژی و انواع آن، تبدیل انواع انرژی، ســاعت های مکانیکی 
و تقســیم بندی و زیر مجموعه مکانیک،الکترونیک )الکترو مکانیک و دیجیتال( و زیر 
مجموعه الکترونیک از دیگر تقسیم بندی های آموزش تعمیرات ساعت محسوب می شود.

 آموزش تعمیرات ساعت در 
آموزشگاه پویندگان زمان 
برمبنای یک تقسیم بندی 

حقیقی برنامه ریزی شده است 
که از آن می توان به تاریخچه 

پیدایش و سیر تکاملی 
ساعت، تاثیرات تکامل علوم 

بر تغییر و نوآوری واصول 
مقدماتی،تعریف زمان،تعریف 
و کاربرد و کالس بندی ساعت 

اشاره کرد

قرن چهاردهم هجری 
خورشیدی، از روز چهارشنبه 

۱ فروردین ۱۳۰۱، آغاز شده 
و روز یک شنبه ۲۹ اسفند 

۱۴۰۰ به انجام خواهد رسید. 
بنابراین، روز اول قرن پانزدهم 

هجری خورشیدی، دوشنبه 
اول فروردین ۱۴۰۱ 

خواهد بود

 نگاهی به فعالیت های آموزشی
خاطر نشــان می شود هرهنرجو طی 
مدت آموزشــی به فراگیری علمی این 
رشته درزمینه تئوری و شفاهی و عملی 
می پــردازد که می توانــد در دو آزمون 
اتحادیه و سازمان فنی حرفه ای شرکت 
کند و در پایان هردوره در ســه زمینه 
فوق در آزمون شــرکت کند و حاصل 
مجموعه نمــرات، یک نتیجــه نهایی 
اســت و گواهی فنی از طرف اتحادیه و 

سازمان مربوطه صادر می شود.
امــا نگاهی هم به زندگــی حرفه ای 
محمدرضا انوری عضو کیســیون فنی 
و آموزشــی اتحادیه داشته باشیم. وی 
از بدو جداشدن اتحادیه ساعت ازطال، 
مسؤولیت کمیســیون آموزشی و عضو 
کمیســیون فنــی دوره هــای مختلف 
اتحادیه را به عهده داشــته و فقط در 
مقطعی با آموزشگاه پردیسان زیر نظر 
با  دانشگاه علمی کاربردی و همچنین 
آموزشگاه فنی سازان زیر نظر سازمان 

فنی حرفه ای همکاری داشت.
گفتنی اســت کالس های آموزشگاه 
به مربیگری انوری، روزهای سه شــنبه 
و چهارشــنبه هر هفته از ساعت 9 الی 
پروتکل های  کامــل  رعایت  با   ۳۰/۱۳
بهداشــتی و لباس های فرم با مدیریت 
آموزشــگاه و نظارت ریاســت محترم 

اتحادیه دایر است.
البته باید گفت به دلیلی شیوع کرونا 
درسال 99 آموزشــگاه پویندگان زمان 
زیر نظر اتحادیه صنف ساعت تهران با 
توجه به تعطیالت در خروجی ها تاخیر 
داشت به همین دلیل هم در حال حاضر 
دومین دوره مربوط به کالس های آقای 
انوری در نیمه اســفند ماه با برگزاری 

آزمون داخلی پایان می یابد.
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وقتــی در ۱۳ ژانویه نخســتین مرگ 
ناشــی از کرونا درخارج از چین یعنی 
تایلند اعالم شد همه کشورهای جهان 
کمربندهای خــود را محکم تر کردند تا 
با بســتن مرزهایشان به روی چینی ها، 
ممنوعیــت پروازها و ســفر به مقصد 
چین یا از مبدأ چیــن، قرنطینه کردن 
مسافرانی که در پاســپورت آنها سابقه 
ســفر به چین در ۲هفته گذشته وجود 

داشت با این ویروس مقابله کنند.
۱۴ ژانویه: ســازمان جهانی بهداشــت 
دربــاره خطر واگیر بــودن این بیماری 

هشداری دوباره داد. 
امریکا  بــه  ویــروس کرونا  ۲۰ ژانویه: 
رسید و نخســتین مورد مثبت کرونا در 
این کشور اعالم شد، مردی ۳۰ساله که 
بتازگی از سفر به ووهان بازگشته بود. در 
این تاریخ همچنین تعدادی از موارد این 
بیماری در ژاپــن و کره جنوبی به ثبت 
رسید. دانشگاه هاپکینز نموداری از میزان 
شــیوع این بیماری در برخی کشورهای 

جهان ارائه داد که در گزارش آورده ایم.
۲۳ ژانویه: سرانجام در این روز ووهان 
چین در قرنطینه کامــل قرار گرفت و 
فعالیــت همه خطوط ریلــی و پروازی 
و.. در این کشــور ممنوع شــد تا بتوان 
از گردش بیشــتر این ویروس در چین 
جلوگیری کــرد غافل از ایــن که این 
ویروس کوچک تاجــدار راه خود را در 

سراسر کشور و جهان باز کرده است.
۲۹ژانویه: تعداد افراد مبتال به ویروس 
کرونا به شدت باال رفت و به یک میلیون 

و ۳۲6هزار نفر رسید.
جهانی  ســازمان  رئیــس  ۳۰ژانویه: 
بهداشــت در پیامی درباره خطر انتقال 
انســان به انســان این ویروس هشدار 

جدی داد. 
۳۱ ژانویه: دونالـــد ترامــپ ورود همه 
کسانی که در ۱۴روز گذشته به چین سفر 
داشته اند بجز شهروندان امریکا و اعضای 

خانواده شان را ممنوع اعالم کرد.
۲فوریه: یک مرگ دیگر خارج از چین 
نگرانی ها را بیشتر کرد. در این مورد یک 
مرد ۴۰ساله در فیلیپین قربانی ویروس 

کرونا شد.
 Diamond کــروز  کشــتی  ۵فوریه:   
Princess بــا ۳هزار و 6۰۰مســافر در 

یوکوهاما ژاپن قرنطینه شد چراکه تست 
کرونای تعداد زیادی از این مســافران 

مثبت اعالم شد.

 حاال دیگر بیش از یک سال است که جهان با یک غول تاجدار اما بسیار 
کوچک دست به گریبان است و عالوه بر قربانی شدن تعداد زیادی از مردم 
جهان، شاهد از دست رفتن فرصت های شغلی و افزایش میزان بیکاری در 
دنیا هستیم. ویروسی که از دسامبر سال ۲۰۱۹ تاکنون میهمان ناخوانده 
مردم جهان شده و تابســتان و زمستان یا جنگل و صحرا برایش فرقی 
نمی کند. تا ۱۹فوریه ســال ۲۰۲۱ سازمان بهداشت جهانی از ۱۰۹میلیون 
و ۵۹۴هزار و ۸۳۵ مورد رســمی گزارش شد مربوط به ابتال به کرونا در 
سراســر جهان خبر داده است. البته این گزارش از ۲میلیون و ۴۲۴هزار 
و ۶۰مــرگ در اثر کووید ۱۹ نیز حکایت دارد. در این گزارش تالش داریم 
»تایم الین« و روند بیماری کرونا از آغاز تاکنون را مورد بررسی قرار دهیم 

و تا حدی هم به واکسیناسیون بپردازیم.

 از چت يک پزشک
تا مرگ ۲.۵میلیون بیمار کرونايی

کووید ۱9 از اواخر سال ۲۰۱9 راه خود 
را به چین باز کرد و هرچند این کشور 
تالش زیادی برای پنهــان کردن این 
ویروس داشت اما درنهایت با افشاگری 
یکی از پزشکان چینی، نگرانی هایی را 
در جهان ایجاد کرد کــه ابتدا چندان 
جدی گرفته نشــد. وی برای اولین بار 
در دســامبر ۲۰۱9 در یک گروه چت 
اینکه  درباره  به همکارانــش  اینترنتی 
یک ویروس جدید شــبیه به ســارس 
در یک بازار محلی غذاهای دریایی در 
فرستاد.  پیامی  ووهان مشاهده شــده 
او با اعالم این کــه هفت مورد از افراد 
مبتال به این بیماری را مشــاهده کرده 
اســت، در پیامی که در دســامبر سال 
۲۰۱9 فرســتاد از همکارانش خواست 
تا با پوشــیدن لباس محافظ و ماسک 
زدن، از ابتال به این بیماری و ســرایت 
آن به دیگــران جلوگیــری کنند. اما 
این شفاف ســازی برایــش هزینه هایی 
به همراه داشــت و پلیس ووهان چند 
روز بعــد تحقیقات علیــه وی به اتهام 

شایعه پراکنی را آغاز کرد.

۸دســامبر ۲۰۱۹: طــب ق اطالعات 
ســازمان جهانی بهداشت در 8 دسامبر 
نخســتین بیمار با عالئم کروناویرس در 

ووهان چین به بیمارستان مراجعه کرد.
۳۱دسامبر: چیـــن به سازمان جهانی 
بهداشــت خبر داد که موارد متعدد از 
بیماری حاد تنفسی در چین دیده شده 

است.
۱ژانویه ۲۰۲۰: کل راسته بازار غذاهای 
دریایــی ووهــان چیــن تعطیل شــد 
وسازمان جهانی بهداشت اعالم وضعیت 

اضطراری کرد. 
 ۴ژانویه: ســازمان جهانی بهداشت از 
موارد متعدد بیماری تنفســی کرونا در 
ووهان چین خبر داد و البته یادآور شد 

که هیچ مورد مرگ ناشی از این بیماری 
گزارش نشده است.

۷ ژانویه: این روز مصادف با شناسایی 
ویروس جدید کرونا توسط دانشمندان 

شد.
۱۱ژانویه: نخستین مرگ ناشی از کرونا 
در چین به ثبت رســید کــه یک مرد 
6۱ســاله در ووهان چیــن بود هرچند 
قطعــاً پیش از این نیز مرگ و میرهایی 
در اثر کووید ۱9 وجود داشت اما دولت 

چین عزمی برای اعالم آن نداشت.
۱۳ژانویه: این ویروس به چین محدود 
نشــد و به ســرعت راه خود را به دیگر 
کشــورها نیز باز کرد و زنگ خطر این 
ویــروس را در جهان به صــدا درآورد. 

کووید ۱۹ از اواخر سال ۲۰۱۹ 
راه خود را به چین باز کرد 
و هرچند این کشور تالش 

زیادی برای پنهان کردن این 
ویروس داشت اما درنهایت 

با افشاگری یکی از پزشکان 
چینی، نگرانی هایی را در 
جهان ایجاد کرد که ابتدا 
چندان جدی گرفته نشد

سرانجام ووهان چین در 
قرنطینه کامل قرار گرفت 

و فعالیت همه خطوط ریلی 
و پروازی و.. در این کشور 

ممنوع شد تا بتوان از گردش 
بیشتر این ویروس در چین 
جلوگیری کرد غافل از این 

که این ویروس کوچک 
تاجدار راه خود را در سراسر 
کشور و جهان باز کرده است

»کرونا«
به روایت زمـان

2425

کــرونا کــرونا



۷فوریه: پزشکی که تالش کرد تا درباره 
کرونا اطالع رســانی کند قربانی ویروس 
کرونا شــد. دکتر لی ون لیانگ که برای 
اولین بار در خصوص شیوع ویروس کرونا 
در چین هشــدار داده بود در اثر ابتال به 
این ویروس جان باخت.گفتنی است در 
تاریخ یکم فوریه اعالم شــد که دکتر لی 
ون لیانگ نیز به کرونا ویروس مبتال شده 
اســت. یک روز پس از مرگ این پزشک 
چینی که برای نخســتین بــار از وجود 
ویروس جدید کرونا خبر داد، موج خشم 
و اندوه جامعه چین را فرا گرفت و کاربران 
اعتراض خود را با داغ کردن چند هشتگ 
در حمایت از آزادی بیان و درخواســت 

عذرخواهی مسؤوالن نشان دادند.
 ۱۱ فوریه: سازمان جهانی بهداشت نام 
عامل این بیماری همه گیر در جهان را 

کووید ۱9 گذاشت.
۱۴ فوریه: نخستین مرگ ناشی از کرونا 

در اروپا به ثبت رسید.
۱۹ فوریه: برای نخســتین بار در ایران 
دو مورد بیمار کرونایی به صورت رسمی 

اعالم شد.
به  مجبور  جنوبــی  کــره  فوریه:   ۲۱
تعطیلــی مهدهــای کــودك، خانــه 

سالمندان و... شد.
به عنوان نخســتین  ایتالیا  ۲۳فوریه: 
کانون همه گیری در اروپا قرنطینه شد.

۲۸فوریه: نخستین مورد بیماری در افریقا 
به ثبت رســید. وی یک شهروند ایتالیایی 

بود که از میالن به نیجریه سفر کرده بود.

 در برخی دیگر از کشورهای جهان 
هم کار واکسیناســیون با اولویت 
سالمندان  درمان،  کادر  و  پزشکان 
و کسانی که از بیماری های زمینه ای 
رنج می برند آغاز شده تا طی زمان 
همه افراد جامعه زیر پوشــش این 
واکسیناسیون قرار بگیرند و کم کم 
زندگی به روال عادی خود بازگردد. 
ایران نیز از این قاعده مســتثنی 
نبوده و بتازگــی تالش هایی برای 
انجام  برابر کرونا  واکسیناسیون در 
شده است هرچند نوز راه درازی در 

پیش است.
گفتنی است که تا ۱۱ ژانویه ۲۰۲۱ 
حدود ۲۴میلیون واکسن در جهان 
بیشترین  چین  که  شــده  تزریق 
تعداد را با ۹میلیون واکسن به خود 
از آن  اختصاص داده اســت. پس 

امریکا،رژیم صهیونیستی، بریتانیا، 
امارات متحده عربی، روسیه، ایتالیا، 

آلمان، کانادا و اسپانیا قرار دارند.
ازسوی دیگر باید گفت که درحال 
حاضر حداقل ۸واکســن در جهان 
مورد اســتفاده قرار گرفته و البته 
تعداد فراوانی از این واکسن هم در 
راه هستند تا پس از گذراندن بقیه 
مراحل تحقیقاتــی و آزمایش های 
بازار شــوند و در  بالینی راهــی 
کشورهای مختلف مردم را از مرگ 
نجات دهند. نمودارهایی که همراه 
با گزارش ارائه شده نشان می دهند 
که کــدام واکســن ها تاکنون در 
جهان مورد استفاده قرار گرفته اند. 
میزان  دیگری  نمودار  در  همچنین 
اثرپذیری این واکسن ها با یکدیگر 

مقایسه شده است.

واکسن
�اشنه آشییل 
کرونا

یکی از نقــاط عطف دوران کرونا 
که منجر به بهبود وضعیت اقتصادی 
جهان شــد تالش برای ســاخت 
مصونیت  ایجاد  برای  واکسن هایی 
بیماری کرونا  با  مقابله  و  در جامعه 
بود. بتازگی برخی از واکسن ها مورد 
توجه جامعــه جهانی قرار گرفته و 
بریتانیا به عنوان پیشتاز کشورهای 
جهان برنامه واکسیناسیون را به طور 

گسترده آغاز کرد.

ناشــی  مرگ  نخســتین  فوریه:   ۲۹
و  ثبــت شــد  امریــکا  از کرونــا در 

محدودیت های سفر شدت گرفت.
۱۱ مارس: در این تاریخ سازمان جهانی 
بهداشــت از این بیماری به عنوان یک 

پاندمی یاد کرد.
پس  از  خوبــی  به  چیــن  ۱۹مارس: 
کنترل ایــن رویروس برآمــد و برای 
نخســتین بار از زمان آغاز همه گیری 
همه موارد جدید بیمــاری از خارج از 

چین بودند.
۲۴مارس: این تاریخ یک روز کلیدی 
بحران کروناســت کــه ۱۰۰هزار  در 
بیمــار در این روز از ویــروس نجات 
رســیدند.  بهبــودی  بــه  و  یافتنــد 
همچنیــن محدودیت های قرنطینه از 
اســتان هوبی چین برداشــته شد اما 
در هند برای ۱.۳میلیارد نفر قرنطینه 
سراســری اعالم شــد و مقرر شد که 
المپیک توکیو ۲۰۲۰ تا ســال ۲۰۲۱ 

به تعویق بیفتد.

۲آوریل: تعداد افــراد مبتال به کووید 
۱9در جهان از یک میلیون نفر و تعداد 

قربانیان آن هم از 5۱هزار نفر گذشت.
۱۳ تا ۱۵ آوریل: اروپا قوانین قرنطینه 

را آسان تر کرد.
۱۴ آوریل: ترامپ امریکا را از ســازمان 
جهانی بهداشت جهانی خارج کرد و به 
سوء مدیریت این سازمان اعتراض کرد.

۲۳ آوریــل: آزمایش هــای بالینی و 
انسانی واکسن کرونا برای نخستین بار 

در اروپا آغاز شد.
اول مه: ســازمان غــذا و داری امریکا 
داروی رمدســیویر را کــه پیش از این 
برای درمان بیماری های ابوال و هپاتیت 
به کار می رفت را برای کرونا تأیید کرد.

۴مه: جمع آوری کمک های جهانی برای 
تولید واکســن انجام شــد و برنامه این 
اســت که بیش از 8میلیارد دالر جمع 
شــود. در این زمینه بیش از ۳۰ کشور 
و سازمان های بشردوســتانه با سازمان 

جهانی بهداشت همکاری کردند.

پزشکی که تالش کرد تا 
درباره کرونا اطالع رسانی 
کند قربانی ویروس کرونا 

شد. دکتر لی ون لیانگ که 
برای اولین بار در خصوص 

شیوع ویروس کرونا در چین 
هشدار داده بود در اثر ابتال 

به این ویروس جان باخت
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در این شــماره از مجله در خصوص؛ 
تعریــف اقامتگاه و فایده و اهمیت آن به 
اختصار برگرفتــه از کتاب حقوق مدنی 
)اشــخاص و محجورین( دکتر حسین 
صفایی و دکتر مرتضی قاسم زاده و قانون 

مدنی، مطالبی بیان می شود.
مــاده ۱۰۰۲ قانون مدنــی در تعریف 
اقامتگاه می گوید: »اقامتگاه هر شخصی 
عبارت از محلی است که شخص در آنجا 
سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در 
آنجا باشد اگر محل سکونت شخصی غیر 
از مرکز مهم امور او باشــد مرکز امور او 
اقامتگاه محسوب است. اقامتگاه اشخاص 

حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود.«
در حقوق ایران اقامتگاه شخص مرکز 
مهم امور او است، یعنی جایی که منافع 
و فعالیت شخص در آنجا متمرکز است. 

ممکن است شخصی در محلی سکونت 
داشته باشد، ولی مرکز مهم امور او محلی 
دیگر باشد. اما از ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی 
چنین برمی آید که اصوال محل سکونت 
شخص مرکز مهم امور و اقامتگاه او فرض 
می شود، مگر اینکه خالف آن ثابت شود. 
بر اســاس مــاده ۱۰۰۳ قانون مدنی 
هیچکس نمی تواند بیش از یک اقامتگاه 

داشته باشد. 
طبق ماده ۱۰۱۰ قانون مدنی نیز ) )اگر 
ضمن معامله یا قراردادی طرفین معامله یا 
یکی از آنها برای اجرای تعهدات حاصله از 
آن معامله محلــی غیر از اقامتگاه حقیقی 
خود انتخاب کرده باشــد نسبت به دعاوی 
راجعه به آن معامله همان محلی که انتخاب 
شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد 
و همچنین است درصورتی که برای ابالغ 
اوراق دعوی و احضار و اخطار محلی را غیر 

از اقامتگاه حقیقی خود معین کند. 

 فايده و اهمیت اقامتگاه: 
اقامتگاه در زندگی حقوقی امروز نقش مهمی ایفا می کند و دارای فواید متعددی است 
به ویژه در بسیاری از موارد تعیین دادگاه صالح بر مبنای اقامتگاه شخص انجام می گیرد: 

۱- دادگاه صالح، برای رسیدگی به دعاوی، اصوال دادگاه اقامتگاه خوانده است. 
۲- دعاوی و امور راجع به ورشکستگی به دادگاه اقامتگاه تاجر ورشکسته ارجاع می شود. 

۳- دادگاه صالح برای رســیدگی به حجر و تعیین قیم و امور قیمومت، دادگاه اقامتگاه 
محجور است. 

۴- امور راجعه به غایب مفقوداالثر، از قبیل: نصب امین برای اداره اموال او، با دادگاه آخرین 
اقامتگاه غیب است. 

5- ابالغ اظهارنامه، دادخواست، احضاریه، اخطاریه، اجراییه، رای دادگاه و دیگر برگ های 
دادرسی آغلب در اقامتگاه شخص به عمل می آید. 

6- هرگاه اقامتگاه اصحاب دعوی خارج از کشور باشد کلیه مواعد قانونی مانند موعد رفع 
نقص دادخواست یا اعتراض به نظر کارشناس دو ماه خواهد بود. 

7- در مواردی که اقامتگاه طرفین دعوی یا یکی از آنها در خارج از مقر دادگاه باشد، روز 
جلسه دادرسی باید با رعایت مسافت و مدتی که عادتا برای ابالغ و حضور در دادگاه الزم 

است معین شود. 
8- در کلیه اســناد رسمی باید اقامتگاه متعاملین به وضوح قید شود و هرگاه متعاملین 
تغییر محل اقامت خود را بعد از ثبت ســند و قبل از صدور اجراییه کتباً به دفتر اســناد 
رسمی که سند در آن ثبت شده یا پس از صدور اجراییه و قبل از ابالغ به اداره اجرا اطالع 
ندهند، کلیه اوراق به همان محلی که در سند قید شده ابالغ می گردد و متعهد نمی تواند 

به عذر عدم اطالع متعذر گردد. 

 در اقسام اقامتگاه:
هرشــخصی اصوال می تواند با اراده و اختیار خــود اقامتگاهی را انتخاب نماید یا در 
قراردادهای خصوصی و اوراق دادرســی محلــی را به عنوان اقامتگاه خویش برگزیند، 
اما گاه پاره ای از افراد در موقعیت هایی قرار دارندکه اقامتگاه برآنان تحمیل می شود و 
ماننددیگران از آزادی در انتخاب وتعیین اقامتگاه برخوردار نیستند، بنابر این اقامتگاه 
مطابق قانون بر سه قسم است. اقامتگاه اختیاری یا ارادی، اقامتگاه اجباری و اقامتگاه 

انتخابی یا قراردادی
۱- اقامتگاه اختیاری یا ارادی جایی است که شخص به میل و اختیار و اراده خود به عنوان 

محل سکنی و مرکز مهم امور خویش انتخاب می کند،
۲- اقامتگاه اجباری، اقامتگاهی اســت که قانون برای بعضی اشــخاص با در نظر گرفتن 
ارتباط و وابستگی آنان به شخص دیگر یا از نظر شغل و مقام آنان به اجبار تعیین می کند، 

بدون آنکه اراده آنان در تعیین آن دخالت داشته باشد. 
۳- اقامتگاه انتخابی یا قراردادی اقامتگاه خاصی اســت که طرفین معامله برای اجرای  
تعهدات یا دعاوی ناشی از قرار داد یا ابالغ اوراق دادرسی مربوط به آن انتخاب می کنند.

اقامتگاه 
از نگاه 
حقوق 
مدنی
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حقوقی کــرونا



 اقدام ديرهنگام »بازل ورلد«
بازل ورلــد بزرگترین و قدیمی ترین 
نمایشگاه ساعت و جواهرات جهان که 
از ســال ۱9۱7 برپا بود، حریف کرونا 
نشــد. این نمایشــگاه 6 روزه که قرار 
بــود از ۳۰ آوریل تا 5مــاه مه ۲۰۲۰ 
برگزار شــود به دلیل شــرایط ویژه ای 
که در جهان حکمفرما بود برگزار نشد. 
بــا ممنوعیتی که دولت ســوئد برای 
برگزاری گردهمایی خصوصی و عمومی 
بزرگ با بیش از هزار شــرکت کننده تا 
حداقل ۱5مارس درکشور اعمال کرد، 
ایــن رویداد بــه ۲8ژانویه تــا ۲فوریه 
موکول شــد و حاال با ادامه دار شــدن 
بحران کرونا باز هم این نمایشــگاه به 
تعویق افتاده است و البته برخی هم از 

مرگ آن خبر می دهند.
نمایشــگاه ۱۰۳ســاله بازل ورلد در 

دهه گذشــته تعداد زیــادی مخاطب 
جــذب کرده بود و هرســال در آن که 
خودروهای مسابقات فرمول یک، طال و 
جواهرات و ساعت های پیچیده نمایش 
داده می شدند، تقریبا ۱5۰۰غرفه دار و 

۱۲۰هزار بازدیدکننده حضور داشتند.
اما رونــد صعودی اســتقبال از این 
نمایشگاه از ســال ۲۰۱۴ روبه کاهش 
رفت بــه گونه ای که در ســال ۲۰۱7 
تنها 65۰ غرفه دار باقی ماندند. ازسوی 
دیگر هزینه های این نمایشــگاه بسیار 
باالتر رفته بود و حتی برخی ســال ها 
رقم هزینه آن از ۴5۴میلیون دالر هم 

باالتر رفت.
 ۲۰۱8 ســال  آوریــل  مقالــه  در 
HODINKEE آمده اســت: بازل ورلد از 

سال ۲۰۱6 برای حیات خود جنگیده 
است اما زمرمه برچیده شدن نمایشگاه 

بازل ورلــد از ســال ۲۰۱9 و ۲۰۲۰ 
به گوش می رســید چون در دوســال 
گذشــته 85۰ غرفــه دار از حضور در 
بازل ورلــد انصراف داده اند. در ســال 
۲۰۱8 هــم تعــداد زیــادی از برندها 
حضــور نیافتند که در میــان آنها نام 
دیده می شود  دار سوئیســی  9۰غرفه 
و نشــان از کاهــش ۴۱درصدی دارد. 
همچنیــن طبق این گزارش، از ســال 
۲۰۱۴ تــا ۲۰۱8 میــزان حضور غرفه 
داران و برندهــای مختلف ســاعت و 
جواهرات در نمایشگاه بازل ورلد حدود 

۳۰درصد کاهش یافت.
 MCH Group برگزارکننده نمایشگاه 
بــازل ورلد بــرای کاهــش هزینه ها 
ایــن رویداد بــزرگ تصمیم گرفت از 
اما  استفاده کند  پلتفرم های دیجیتال 
ظاهرا این تغییرات، بســیار دیرهنگام 

بود چراکه بعد از نمایشــگاه ۲۰۱9 گروه سواچ، بزرگترین تولیدکننده ساعت های 
باکیفیــت جهان با ۱8برند زیرمجموعه خــود ازجمله برندهای مطرح امگا، لونژین 
و... اعالم کرد که از نمایشــگاه بازل ورلد خارج شده است و دیگر در سال ۲۰۲۰ 

در این رویداد حضور نخواهد داشت.
 گروه ســاعت های ســواچ اعالم کردند که ازین پس می خواهند نمایشگاه ساالنه 
مســتقل در زوریخ برگزار کند. کمی بعد ســیتی زن و برندهای زیرمجموعه اش هم 
از این نمایشــگاه بزرگ و معروف ســاعت و جواهرات خداحافظی کردند و برندهای 

برایتلینگ، کروم، رایموند ویل وMaurice Lacroix نیز خروج خود را اعالم کردند.

کرونا و مرگ »بازل ورلد« ۱۰۳ ساله
 شورش رولکس علیه بازل

در کنار همه مشکالت و چالش هایی 
که بازل ورلد با آنها دست به گریبان بود 
ســروکله کووید ۱9 هم پیدا شد و همه 
گیری و پاندمی کرونــا کار را برای این 
نمایشگاه سخت تر از قبل کرد. با توجه 
به شیوع کرونا برگزارکنندگان بازل ورلد 
یعنی MCH Basel تصمیم به تعویق آن 
به سال ۲۰۲۱ گرفتند ولی عنوان شد که 
تنها بخشی از هزینه های پرداخت شده 
توسط شرکت کنندگان که آماده حضور 
در این نمایشــگاه در سال ۲۰۲۰ بودند 
بازگردانده می شود و بقیه پول رویدادی 
که هرگز در سال ۲۰۲۰ برگزار نخواهد 

شد، به رویداد ۲۰۲۱ منتقل می شود.
کنســل شــدن و لغو نمایشگاه بازل 
ورلد و نحوه بازگرداندن هزینه هایی که 
برندها انجام داده بودند، آشفتگی هایی 
ایجاد کرد و عماًل رولکس به عنوان یکی 
از بازوهای اصلی بازل ورلد، شورشــی 
علیه این رویداد بزرگ برپا کرد و عماًل 
بحران رولکسیت)Rolexit( بازل ورلد از 
۱۴ آوریل ۲۰۲۰ آغاز شد چراکه منجر 
به خروج ناگهانی 8 برند برتر ســوئیس 
از نمایشــگاه ۲۰۲۱ شد. به این ترتیب 
فیلیپ، شنل،  پاتک  رولکس،  برندهای 
شوپارد، تودور خروج خود از بازل ورلد 
۲۰۲۱ را اعالم کردند و یادآور شدند که 
در آوریل ۲۰۲۱ نمایشگاه ویژه خود را 
 Watches & Wonders در ژنو با همکاری

Geneva salon برگزار خواهند کرد.

 با توجه به شیوع کرونا 
برگزارکنندگان بازل ورلد 
یعنی MCH Basel تصمیم 
به تعویق آن به سال ۲۰۲۱ 
گرفتند ولی عنوان شد که 

تنها بخشی از هزینه های 
پرداخت شده توسط 

شرکت کنندگان که آماده 
حضور در این نمایشگاه در 

سال ۲۰۲۰ بودند بازگردانده 
می شود و بقیه پول رویدادی 

که هرگز در سال ۲۰۲۰ 
برگزار نخواهد شد، به 

رویداد ۲۰۲۱ منتقل می شود

بازل ورلد بزرگترین و 
قدیمی ترین نمایشگاه ساعت و 

جواهرات جهان که از سال ۱۹۱۷ 
برپا بود، حریف کرونا نشد. این 
نمایشگاه ۶ روزه که قرار بود از 

۳۰ آوریل تا ۵ماه مه ۲۰۲۰ برگزار 
شود به دلیل شرایط ویژه ای که 

در جهان حکمفرما بود برگزار 
نشد و به سال ۲۰۲۱ منتقل شد 

که امسال نیز برگزار نمی شود

  با شیوع کرونا غول ها و بزرگان حوزه های مختلف با مشکالت عمده ای مواجه شدند و نمایشگاه های بازل 
ورلد و Watches & Wonders Geneva )که پیش از این SIHH نام داشــت( هم از این قاعده مستثنی نماندند. 
کنسل شدن این نمایشگاه ها یک شــوک بزرگ بود.اما شوک بزرگ تر در راه بود، وقتی خبر رسید که بازل 
ورلد ۱۰۳ساله به طور کامل منحل شده اســت و احتماال دیگر دوستداران ساعت شاهد برگزاری نمایشگاه 

باعظمت بازل ورلد نخواهند بود.
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در واقــع رولکس از نظــر تاریخی 
به عنــوان یــک طرفدار سرســخت 
بازل ورلد، رهبــر تصمیم گیری برای 
کنار گذاشــتن آن بــود. نارضایتی و 
ناامیدی مداوم از سیاست بازگرداندن 
برای  برندها  این  ســرمایه گذاری های 
ورلد ۲۰۲۰ ســبب  بازل  نمایشــگاه 
شــد تا ســه روز بعد برندهای ساعت 
ازجمله   LVMH گــروه  زیرمجموعــه 
تــگ هوئر، هوبلــو و زنیط هم خروج 
خود را از این نمایشــگاه اعالم کنند 
اما بولگاری هنــوز باقی مانده بود که 
البته این برند هــم اندکی بعد خروج 

از این نمایشگاه را اعالم کرد.
منابع سوئیســی می گوینــد خروج 
ناگهانــی رولکــس، پاتــک فیلیپ و 
شوپارد، سه ســرباز بازل ورلد، مدیران 
اجرایی نمایشــگاه بازل ورلد را متحیر 

کرد. از آن زمــان گروه MCH در حال 
بررســی گزینه های خود برای نمایش 

هستند.
ســرانجام هم شرکت مادر بازل ورلد 
یعنی گروه MCH اعالم کرد نمایشــگاه 
بازل ورلد که برنامه ریزی شــده و قرار 

بود از ۲8ژانویه تا ۲فوریه ۲۰۲۱برگزار 
شود برپا نخواهد شــد. مایکل لوریس 
دبیر   )Michel Loris-Melikoff(ملیکوف
اجرایــی بازل ورلد گفــت: با همکاری 
غرفه داران هرســاله و بازدیدکنندگان 
وفادار خود تالش می کنیم تا با فعالیتی 
فشرده به شفاف سازی پرداخته و نیازها 
و شرایط الزم را برای پلتفرم های جدید 

مورد بررسی قرار می دهیم.

 راه جداگانه دو نمايشگاه بزرگ
با شیوع کرونا درکنار همه رویدادهایی 
که برگزار نشــد دو مــورد از بزرگترین 
نمایشگاه های ساعت و جواهرات یعنی 
 Watches & Wonders بــازل ورلــد و
Geneva کــه پیش از این SIHH نامیده 

می شــد هم نتوانستند از کووید ۱9 در 
امان بمانند ولی هریک به اختیار یا جبر، 

راهی جداگانه در پیش گرفتند. 
ســی امین دوره نمایشــگاه ساعت 
 Watches & Wonders جواهــرات  و 
Geneva طبــق روال هرســاله از ۲5تا 

کامــال  به صــورت  ۲9آوریــل ۲۰۲۰ 
مجــازی و آنالین برگزار شــد و البته 
نکته مثبت آن این بود که عموم مردم 
می توانســتند با مراجعه به وب ســایت 
بــه   www.watchesandwonders.com

این نمایشگاه به صورت انالین دسترسی 
داشته باشند. در این نمایشگاه برندهای 
ازجملــه   Richemont Group گــروه 
کارتیه، پیاژه و واشــرون کنســتانتین 
تازه ترین دســتاوردهای خــود در این 
حوزه را به نمایش گذاشــتند. درادامه 
هم این ســایت تاکنون اخبار مختلف 
مربــوط بــه ســاعت ها را در اختیــار 
دوستداران حوزه ساعت قرار داده است.

امــا بــازل ورلد بــه گونــه ای دیگر 
واکنش نشان داد گروه سواچ با ۱8برند 
زیرمجموعه خــود پایت حضور در این 
نمایشگاه ۱۰۳ساله را خبر داد تا راهی 
زوریخ شود کمی بعد برندهایبرایتلینگ، 
 Maurice Lacroixو ویل  رایموند  کروم، 

خروج خود را اعالم کردند.
رولکس، تودور، پاتک فیلیپ،شــنل، 
ازجملــه   LVMH گــروه  و  شــوپارد 
زنیــط  و  هوئــر  بولگاری،هوبلو،تــگ 
هــم خارج شــدند تا نمایشــگاه ویژه 
خــود را در ژنــو بــا همــکاری بنیاد 
از   de la Haute Horlogerie (FHH)

 Watches & نمایشگاه  برگزار کنندگان 
Wonders برگزار کنند.

به هرحال به نظر می رسد که احتماال 
دیگر بازل ورلد کار زیادی از دســتش 
برنیاید و شاید در اندازه یک نمایشگاه 
بســیار کوچکتــر و با نامــی جدید و 
رویداد  این  تغییراتی گسترده درآینده 
برگزار شــود ولی به هرحال دیگر بازل 
ورلدی که جهان می شناســد دیگر در 

کار نخواهد بود.

خروج ناگهانی رولکس، 
پاتک فیلیپ و شوپارد،

سه سرباز بازل ورلد،
مدیران اجرایی نمایشگاه 

بازل ورلد را متحیر کرد. از 
MCH آن زمان گروه

در حال بررسی گزینه های 
خود برای نمایش هستند

جهان موازی
در یک رمان جذاب

 يک داستان گیرا
اما داســتان و ماجرای این کتاب چیست؟ داستان رمان »مردی که 
خودش را جمع)تا( کرد« درباره فردی به نام »دنیل ایکینز« است که از 
عمویش جعبه ای به او به ارث می رسد. وی درون جعبه کمربندی پیدا 
می کند که خاصیت ســفر به زمان را دارد. دنیل در سفر به زمان های 
گذشته شرط بندی های زیادی انجام می دهد و مرد ثروتمندی می شود. 
وی برای هر اشتباهی که مرتکب می شود به گذشته سفر می کند و آن 
را به درســتی انجام می دهد، غافل از این که با هر بار سفر به آینده یا 

گذشته، او یک جهان موازی و نسخه ای دیگر از خودش را می سازد. 
وی آن قدر به این ســفرها ادامه می دهد که کار به جایی می رسد که 
دنیــل خودش را در زمان گم می کند. تمام داســتان رمان در قالب دوم 
شخص روایت می شــود، بدون آنکه مخاطب به طور مستقیم در جریان 
موضوع قرار بگیرد. درواقع »مردی که خودش را تا کرد«، قهرمان یا نقش 
اول ندارد و مخاطب از همان آغاز دچار تناقضاتی شده و به طور ناخودآگاه 

مجبور می شود جای خالی موجود در شیوه روایی داستان را پر کند.
در سال ۱975 دنیل که یک دانشجوی جوان کالج است به دیدار عمو 
جیم می رود. عمو جیم پول بیشتری در اختیار دنیل می گذارد تا راحت تر 
زندگی کند و در همین اثنــا فوت می کند. یکی از میراث های عموجیم 
برای دنیل کمربندی است که می توان با کمک آن در تونل زمان حرکت 
کرد و ســفرهایی به گذشته یا آینده داشت. دنیل که شخصیتی کنجکاو 
بود بسرعت طرز کار با این کمربند را یاد گرفت و به چند سال بعد یعنی 
آینده سفر کرد. در این سفر وی یک نسخه موازی از خودش را مشاهده 
کرد؛ جایی که با کمک یک همراه با نام »دان« با شرط بندی در مسابقات 
سوارکاری، به ثروت هنگفتی دست یافت. وی در طول سفرهای متعددش 
به زمان های مختلف، چیزهای بیشتری از کمربند یاد گرفت. وی دائم با 
نســخه های متعددی از خودش در زمان های مختلف مواجه می شد که 
پیرتــر یا جوان تر از خود واقعی اش بودند و روزی متوجه شــد که همه 
کودکی و زندگی قبلی اش پاك شــده است که این موضوع وی را بسیار 
ترساند چراکه حاال دیگر در زمان گم شده بود. اینجا بود که تصمیم گرفت 
دیگر با نسخه های مختلف خودش ارتباطی نداشته باشد و تالش کرد تا 
به زمان حال بازگردد اما ماجرا به این راحتی ها هم نبود. وی سرانجام با 
زنی به نام »دیانا« مواجه شد. آینده دایانا دقیقا آینده دنیل بود چراکه وی 
هــم این کمربند زمان را از عمه اش به ارث برده بود و با دردســرهایش 
دست و پنجه نرم می کرد. این دو با هم ازدواج کردند و ازآنجا که دلشان 
می خواســت یک دختر و یک پسر داشته باشــند در زمان های آینده از 
تکنولوژی کمک گرفتند و به این خواسته رسیدند اما بعد از یکدیگر جدا 
شدند. دنیل تربیت پسرش را به عهده گرفت و دیانا تربیت دخترش را. اما 

غوطه ور بودن در زمان به این راحتی ها هم نبود و....

  یکی از سوژه های جذاب برای خلق داستانی موفق و روان، عنصر »زمان« است 
و نویســندگان می توانند با کمک آن، مخاطبان بســیاری را جذب خود کنند به 
همین دلیل هم تاکنون در حوزه فیلم و داســتان آثار زیادی با این مضمون ارائه 
شــده است. یکی از رمان های پرطرفدار با سوژه »زمان«، کتاب »مردی که خود را 
جمع)تا( کرد« اســت؛ یک رمان علمی- تخیلی مربوط به سال ۱97۳میالدی که 
توسط »دیوید جرولد« نویســنده امریکایی خلق شده است و می تواند خواننده را 

بسیار درگیر خود کند. 
از موفقیت های این رمان می توان به کاندیدا شدن برای دریافت جایزه Nebula و 
همچنین جایزه هوگو برای بهترین رمان سال در سال ۱97۴ اشاره کرد. نویسنده 
این کتاب در طول مدتی که از انتشار کتاب گذشته تالش داشته تا همیشه آپدیت 
و به روز باشد و در چاپ های جدید آن، حوادث واقعی که به نظرش جذاب می آمده 
را در رمان خود گنجانده تا با این دستکاری ها در داستان بتواند جمعیت بیشتری 
از مخاطبــان را جذب کند، به این ترتیب گذر زمــان کمترین تاثیر را در کاهش 
میزان محبوبیت این کتاب داشته است. به عنوان مثال 6سال پس از چاپ نخست 
این کتاب، حادثه ســقوط پرواز ۱9۱ امریکا رخ داد و نویســنده، یکی از سفرهای 
شــخصیت اصلی داستان را با این موضوع مرتبط کرد تا نسخه جدیدی از کتابش 
را روانــه بازار کند. وقتی هم ۲8ســال بعد ماجرای حمله تروریســتی به برج های 
دوقلوی مجتمع تجارت جهانی رخ داد باز نویســنده دست به قلم شد تا با افزودن 
این داســتان به کتابش، دوستداران این رمان بخش هایی از این حادثه تروریستی 
را ببینند و آن را هرگز فراموش نکنند. وی درواقع با این کار تالش داشــت تا کل 
کتاب را برای مخاطبان جذاب تر کند و جامعه هدف وی گســترده تر شود بنابراین 

در سال ۲۰۰۳ نویسنده نسخه دیگری از این کتاب را روانه بازار کرد.
گفنتنی اســت که برخی هــم تم و موضوع این رمان را مرتبط با روانشناســی 
می دانند به همین دلیل فعاالن و دوســتداران این رشــته هــم بخش بزرگی از 
مخاطبان این رمان را تشــکیل می دهند. این رمان درواقع روایت فردی است که 
در زمان ســفر می کند و در طول این سفر با مشکالت و دغدغه های زیادی دست 

و پنجه نرم می کند. 
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� رضا خیلی خوشــحالم که به همراه 
»صحبت درباره ساعت ها«  ما در برنامه 

حضور داری.
 از دعوت شما ممنونم.

� پس تو یک تم خاص داری و عاشق 
رولکس  وینتیج  غواصی  ســاعت های 

هستی درسته؟
بله.

� مدل هــای خاصی از ســاعت های 
غواصی رولکس؟

بله. ســاعت های غواصی ســطح باالی 
رولکس.

� در وهله اول به من بگو که چطور به 
این ســاعت ها عالقه مند شدی؟ اولین 

ساعت تو چه بود؟

اولین ساعت من مدلoyster date بود که 
پدر مرحومم در ۱۳سالگی آن را برایم خرید. 
ان زمان این ســاعت رویایی ترین ســاعت 
ممکن بود. از آن زمان آن را دارم و همیشه 

با من باقی ماند. بسیار دوستش داشتم
� به طور مداوم آن را به دست داشتی؟

بله تا موقعی که برای پوشــیدنش دیگر 
خیلی بزرگ شده بودم . چون سایزش خیلی 

کوچک است.
� سپس با این هدیه پدرت بسرعت به 
جمع کردن ساعت های خیلی خاص روی 
آوردی، یعنی ســاعت های سطح باالی 

غواصی؟
ازآنجــا کــه ازکودکــی ماشــین های 
مسابقه ای وینتیج را بسیار دوست داشتم 

ســراغ ســاعت های وینتیج ســطح باال 
رفتم که البته از نظر من، این ســاعت ها 

ساعت های غواصی هستند. 
� اولین ساعت غواصی تو چه بود؟

اولین ســاعت غواصی من یک ســاعت 
submariner معمولــی بــود و بعــدازآن 

به صورت تخصصی به ســاعت های غواصی 
روی آوردم. درواقع همه چیز از این ساعت 
رولکس Deepsea Special شــروع شــد. 
غیرممکن اســت این ساعت روی این میز 

یا هرجای دیگری توجهتان را جلب نکند. 
� چقدر جالب، ساعت با شماره یک؟

بله، این اولین ســاعت آزمایشی غواصی 
رولکس است.

� درچه سالی ساخته شده است؟

سال۱95۳
� دقیقا ســالی که renirambus درآن 

عرضه شد؟
بله، رولکس با این کار انگار با یک سالح 
اتمی به جنگ تفنگ ها آمد. این ساعت با 
یک ساعت غواصی معمولی کامال فرق دارد 
وقتی مردم این ســاعت را می بینند سؤالی 
که برایشــان پیش می آید این است که آیا 
این ساعت قابل پوشیدن است؟ من هم در 
جواب می گویم اگــر یک ملوان زیردریایی 
می تواند از این ساعت مچی غواصی استفاده 
کند پس حتما صد درصد قابل پوشــیدن 
است.ولی این یک سؤال بحث برانگیز است 
درست مانند این که بپرسید آیا مرسدس 
بنز۳۰۰SLRکه اســترلینگ مــاس با آن 
قهرمان مســابقاتMille Miglia شــد قابل 
راندن در خیابان هاســت؟ بله البته که این 
خودرو قابل راندن در خیابان هاست اما قطعاً 
شما با آن به خرید نمی روید این ساعت هم 
که یکی از مهم ترین ســاعت های غواصی 

محسوب می شود دقیقا همینطور است.
نمی دانستم  من  است  انگیز  � حیرت 
این ساعت در سال ۱۹۵۳ عرضه شده، 
ســالی که مدل ها ۶۲۰۵ و ۶۲۰۴ یعنی 
اولین مدل های قلعی Submariner عرضه 
شدند این انتخاب آنها بود که برای مدت 
طوالنی از این تکنولوژی استفاده نکنند؟

بله، ولی این کار ضروری نبود در آن زمان 
با یک ساعت 6۲۰۰ پیچ بزرگ می توانستند 
به پایین ترین عمقی که در آن زمان ممکن 

بود بروند و این عمق برای آنها کافی بود.
� راستی کدام ساعت به گودال ماریانا 

رفته؟
خب ما فکر می کنیم شماره ۳ چون این 
ساعت مچی غواصی در موزه اسمیتسونیان 
نگهداری می شــود و به همراهش هم یک 
نامــه وجود دارد که ایــن موضوع را تأیید 
می کند. شــماره ۳ و شماره 5، اصالح شده 
بودند. این تنها ســاعتی با این خصوصیات 
اســت که شیشــه روی صفحه اش ارتفاع 
کمی دارد. شیشه روی صفحه سایر مدل ها 
به شکلی قابل توجه برجسته تر است. این 

ساعت مچی وسیله بسیار خاصی است.
� پس این ساعت را به صورت روزانه هم 

می پوشی؟
بله؛ چون بسیار هیجان انگیز است.

� اگر کسی بخواهد یک ساعت رولکس 
Deepsea Special تهیــه کند کجا باید 

برود؟ خودت چطور آن را خریدی؟
خیلــی اتفاقی بــود. مــن در نیویورك 
بودم و داشــتم از کنار ساختمان کریستیز 
رد می شــدم که روی پنجره ساختمانش 

 از رؤیای 13 سالگی تا بزرگتریین کلکسیپون 
ساعت های غواصی رولکس جهان

  دکتر مرتضی همدانی / مصاحبه هدینکی با »رضا علی رشــیدیان« یکی از بزرگترین کلکســیونرهای 
ساعت های غواصی رولکس در جهان است که یکی از ارزشمندترین مجموعه های این ساعت ها را در اختیار 
دارد. وی ازآنجا که ازکودکی ماشین های مسابقه ای وینتیج را بسیار دوست داشت به سراغ ساعت های وینتیج 
ســطح باال رفت که البته از نظر وی، این ساعت ها ساعت های غواصی هستند. وی جمع آوری این ساعت ها 
را جســت وجویی هیجان آور می داند. مجله خبری هدینکی در قالب برنامه »صحبت درباره ساعت ها« با این 

کلکسیونر بزرگ جهان به گفت وگو نشسته که ترجمه آن را در زیر می خوانید.

 اولین ساعت من
مدل oyster date بود

که پدر مرحومم در 
۱۳سالگی آن را برایم 

خرید. ان زمان این ساعت 
رویایی ترین ساعت ممکن 
بود. از آن زمان آن را دارم 
و همیشه با من باقی ماند. 

بسیار دوستش داشتم
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نیروی دریایی ویــژه ایران را تعلیم می داد، 
طراحی شــده بود. در سال ۱97۳،سلطان 
قابوس با جنبش کمونیســت مارکسیست 
درگیر بــود، او از ارتش ایران دعوت کرد تا 
در مبارزه با این تهدید کمکش کنند.پس 
ارتش ایران در سال ۱97۳به کمک او رفت. 
این ســاعت در ســال ۱97۴ ساخته شده 
است و قیام در ســال ۱975 سرکوب شد 
پس این ســاعت متعلق به زمانی است که 
ارتش های ایران و انگلیس، علیه یک دشمن 
واحد می جنگیدند و موفق شــدند که آنها 
را شکســت دهند. اگر کمونیست ها پیروز 

می شدند االن دیگر هیچ کلکسیونر ساعتی 
وجود نداشت.

�  این تنها ســاعت مخصوص ارتش 
ایران است؟

تنها مدلی که از آن اطالع داریم.
� پس بخش زیادی از ساعت های روی 
این میز، وینتیج هستند درست می گویم؟ 
ما ساعت هایی داریم که کریستال داخل 
آنها پالستیکی است و و صفحه های مات 
روی  از ساعت های  هیچ کدام  اما  دارند، 

میز این خصوصیات را ندارند.
بله Sommozzatori که برای پنجاهمین 

سالگرد غواصان پلیس ایتالیا ساخته شده 
بود اولین ســاعت غواصــی رولکس اولین 
ســاعت ارتشی رولکس در ســال ۱9۳5 و 
به ســفارش شــرکتPanerai ساخته شد 
و در ســال ۱9۳6 هــم تحویل داده شــد 
پس ارتباطــی قدیمی بین این کشــور و 
رولکس وجود دارد. البته ایتالیایی ها عاشق 
جمع کردن ســاعت های رولکس هستند و 
می توانم بگویم اولین افرادی که شــروع به 
این کار کردند ایتالیایی ها بودند پس از این 

نظر ساعت جالبی است.
� همیشه این ساعت ها را می پوشی؟

تقریبا هیچوقت نمی پوشم.
را  روزها چه ساعتی  بیشــتر  � پس 

استفاده می کنی؟
من بیشتر Submarinerهای ارتشی را به 
مچ می بندم البته این مدل را بیشتر دوست 

دارم و استفاده می کنم.
Submarinerهای  درباره  چیزی  � چه 
ارتشــی وجود دارد که نظرت را جلب 

می کند؟
فقط عاشــقش هستم. این ساعت اساسا 
مثل پورشه9۱۱ اســت. آنها دائم در حال 
تغییر دادنش هستند ولی طراحی ظاهرش 

ساعت کومکس نمایانگر 
عصر طالیی غواصی است؛ 

ساعتی که جان مک کنا 
با آن به عمق ۴۶۰متری 

رفت که در آن زمان رکورد 
جهان بود. این ساعت خیلی 

آسیب دیده است چون 
هیچ وقت ترمیم نشده. تا 
قبل از اینکه این ساعت 
را بخرم صاحبش از آن 

استفاده می کرد

در کلکسیون من ۴ساعت 
از تمام مدل های مختلف 

صفحه رولکس وجود دارد 
که هنوز به ثبت نرسیده 
بودند. این بسیار جالب 

است که می توانید ببینید 
چطور صفحه تکامل پیدا 

کرده و به تولید انبوه 
رسیده است

یکسان باقی می ماند و هرچقدر که ساعت 
ساده تر، ســبک تر و کالسیک تر باشد من 

بیشتر جذبش می شوم.
� به نظرمن این کار تو به نوعی تحقیق و 
کاوش آکادمیک هم هست.این که درباره 
غواصی  و ســاعت های  رولکس  تاریخ 
تحقیق کنی یک بخش ماجراست ولی 
درواقع تو به همــراه دنیل بارن و جان 
گلدبرگر،یک کتــاب چاپ کرده ای فکر 
نمی کنم عده زیادی این را بدانند ولی این 

کتاب، کلکسیون ساعت های تو هست. 
بله همه ساعت های کلکسیون من در این 

کتاب هستند.
� هدفت از انتشار این کتاب چه بود؟ 

فقط برای ثبت مستندات؟
برای این که مســتندات بیش از ۲۰سال 
کار و جستجو را ثبت کنم و همچنین برای 
این که فکر نمی کنــم بتوانیم دوباره تمام 
این ســاعت ها با این رفرنس نامبرها و این 
مدل صفحه ها و این خصوصیات را در کنار 

همدیگر داشته باشیم. 
� فکر می کنم جواب سؤالم را می دانم 
اما  این ساعت دقیقا همینجاست  چون 
بهترین و باارزش ترین ســاعت غواصی 
رولکس را کدام ساعت می دانید؟ ساعتی 

که واقعا دوســت دارید داشته باشید.
ساعت شماره ۳ اســت؟ ساعتی که به 

اعماق گودال ماریانا رفته؟
راستش من صفحه ســفید این مدل را 
آنچنان دوست ندارم من عاشق این ساعت 
هستم که صفحه ای با رنگ کروم دارد. من 
صفحه هایی که زیاد برجســته نیستند را 
دوست دارم چون جالب تر به نظر می آیند 
البته که شماره ۳ از نظر تاریخی مهم ترین 
ساعت غواصی رولکس است ولی باز شماره 
یک،نســخه اولی است به همین خاطر این 

یکی را انتخاب می کنم.

عکس این ساعت را دیدم. فکر می کنم در 
سریع ترین حالت ممکن به عقب برگشتم. 
به سمت پنجره رفتم و با خودم گفتم باورم 
نمی شود این ساعت در حراج باشد من باید 

آن را می خریدم.
� چه سالی بود؟

سال ۲۰۰5
� اگر اجازه دارم که بپرسم، درآن زمان 
قیمت حدودی چنین ساعتی چقدر بود؟

برای ســاعت های رولکس یــک رکورد 
جهانی بــود. فکر می کنم بهای آن بیش از 

۳۰۰هزار فرانک سوئیس بود.
� واقعاً حیرت انگیز است چون در آن 
زمان هم این قیمت متوسط یک ساعت 

Oyster مدل پل نیومن بود.

بله.
� ساعت های روی میز را با هم ببینیم 

و کمی هم درباره ساعت ها توضیح بده؟
  Sea Dwellerlng single بله این ســاعت
red است. اولین صفحه ای بود که رولکس 

طراحی کرد و هنوز طراحی پشت صفحه به 
ثبت نرسیده بود. در کلکسیون من ۴ساعت 
از تمام مدل هــای مختلف صفحه رولکس 
وجود دارد که هنوز به ثبت نرسیده بودند. 
این بسیار جالب است که می توانید ببینید 

سپس صفحه Double pink را داریم.مدلی 
که بیشتر از سایر مدل ها به صفحه ثبت شده 
رولکس ارتباط داده می شــود و سپس هم 
صفحه Mark۲که صفحه ای بود که به تولید 
انبوه رسید ولی هنوز طراحی پشت ساعت 
به ثبت نرســیده بود. پس آنها این مدل را 

انتخاب کرده و به تولید انبوه رساندند.
� آیا ماجراهای عجیبی درباره کومکس 

و محصوالتش وجود دارد؟
خب این ســاعت نمایانگر عصر طالیی 
غواصی اســت؛ ســاعتی که جان مک کنا 
با آن به عمق ۴6۰متــری رفت که در آن 
زمان رکورد جهان بود.این ســاعت خیلی 
آسیب دیده اســت چون هیچوقت ترمیم 
نشــده. تا قبل از اینکه این ساعت را بخرم 
صاحبش از آن استفاده می کرد. من سخت 
در جستجوی این مدل ساعت ها بودم من 
یک ساعت رکورددار میخواستم به همین 
خاطر پیدا کردن یک ساعت دست نخورده 

واقعا فوق العاده بود.
� صفحه این ســاعت هــم یکی از 
نمونه های اولیه صفحه های کومکس است؟

درســت اســت آن مدل 55۱۳ است و 
من این مــدل را به مــدل 55۱۴ ترجیح 
می دهم چــون کــه 55۱۳ رفرنس نامبر 

بسیار معماگونه ای دارد. اولین صفحه ای که 
لوگوی کومکس روی آن نوشــته شده بود، 
مدل 55۱۳ بود. اولین Submariner نظامی 
که عقربه های شمشیرشــکل داشتند هم 
صفحه 55۱۳ داشتند. البته جیمزباند هم 
یک ساعت مدل 55۱۳ داشت که با قابلیت 
آهنربایی ســاعتش زیپ لباس آن خانم را 
باز کرد.55۱۳ هنوز هم یکی از معیارهای 

کلکسیونرهای کهنه کار است.
� صحبــت از عقربه های شمشــیر 
شکل شــد و همچنین داشتیم درباره 
ســاعت های نظامی صحبت می کردیم.

من اینجا ســاعتی را می بینم که شبیه 
Submariner5513 مدل ارتشی است که 

مشخصا ساعت فوق العاده خاصی است 
درباره این ساعت بگو.

 این تنها مدلی است که در سال ۱97۱ 
برای ارتش ایران ساخته شد و مدارك کتبی 
این موضوع هم وجود دارد. این اتفاق در آن 
زمان بسیار عجیب و غیرمعمولی بود. وقتی 
این ســاعت را خریدم به این فکر می کردم 
که چرا این ساعت برای ارتش ایران ساخته 
شده بود. با کمی تحقیق می توانید تاریخچه 
این ســاعت را بیشــتر متوجه شوید. این 
ساعت برای SPSکه در دوره حکومت شاه 

چطــور صفحه تکامل پیدا کرده و به تولید 
 single انبوه رسیده است. این روند از صفحه
 Doubleشروع می شود و سپس صفحه red

red Mark۰ دیده می شود. برخی معتقدند 
 Double red اســم این مدل را به این خاطر
گذاشتند که بسیار شبیه به ۱68۰ است اما 
من فکر می کنــم این نامگذاری دلیل فنی 
داشته باشد زیرا اضافه کردن یک خط اضافه 
یعنی این ساعت می تواند ۱۰۰متر پایین تر 
برود، عمــق قابل اســتفاده از 5۰۰متر به 

6۰۰متر ارتقا یافت.
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 هم اکنون از نگاه سازندگان ساعت های 
رایج که در ایران بیشــتر مورد استفاده 
عموم هســتند اغلب از گروه ساعت های 
اقتصــادی و ارزان قیمت می باشــند و 
بعلت اقتصادی بودن قیمت موتور کامل 
)تعمیرات ســاعت( را فقــط به صورت 
)جایگزین کردن موتــور کامل( به جای 
تأمین قطعــات و پارت های ریز خدمات 
خود را ارائه می کنند البته به تصور اینکه 
ارزش وقت و زمانی که می بایســت برای 
تعمیر اختصاص داده شود بیشتر از قیمت 

یک موتور کامل می باشد 
با نگاهی به سیاست های تولید کنندگان 
متوجه خواهیم شد که ما نیز می بایست با 
تغییر کلی روش های منسوخ شده را کنار 
گذاشته و با سیاست های تولید کنندگان 
همســو شــویم از ایــن رو در مباحث 

آموزشــی از پرکاربردترین موارد تعمیر 
که به هر تعمیرگاه ممکن است مراجعه 
شود مباحثی را انتخاب و استفاده کنیم 
تا هنرجویــان بتوانند به مرور و به صورت 
کاربردی این هنر را بیاموزند اما در کنار 
این آموزش ها به صورت توضیح شفاهی 
روش های تعمیر قطعات در صد ســال 
قبل هم بازگو می شود ولی به دلیل اینکه 
امکانــات تعمیر شــامل ابزارهای تراش 
قطعه و ســاخت یا بازسازی قطعات در 
ایران غیر قابل تهیه می باشــد از جنبه 
شــفاهی آموزش داده می شود و با ارائه 
کلیپ های آموزشــی برای آشنایی با آن 
نوع از تعمیرات اســتفاده می کنیم چون 
وارد شــدن به آن نوع از آموزش نه برای 
هیچ واحد آموزشــی میســر است و نه 
برای هنرجو قابل اســتفاده لذا با نگاه به 

 استاد حســن گلجو /  از آنجا که در سیستم تولید ساعت توسط ســازندگان روش های تولید با 
به کار گیری امکانات پیشرفته و مدرن بســوی تولید انبوه و صنعتی پیش رفته است و بواسطه وجود 
امکانات جدید ارتباطی که از طریق سایت ها و بازارهای مجازی که تأمین کننده قطعات هستند مشکالت 
تعمیر ساعت برای تعمیرکار و مصرف کننده با اســتفاده از این بازارها به مراتب کمتر از سال های دور 
می باشــد درسال های منتهی به انقالب ایران یعنی دهه ۷۰ میالدی سفارش قطعه بدین گونه نبود و در 

روش های تعمیر اجزاء به صورت کالیبره و جزء جزء در اختیار فراهم کنندگان قطعات قرار می گرفت.

تکنسیین های ساعت دائمًا بایستی خود را به روز  کنند

یادگییری ساخت و تعمییر ساعت
انتهایپی ندارد

هم جوابگوی هزینه هست چون )درآمد 
مشتری( و قیمت قطعه با هم توازن دارد 
و فرهنگ استفاده از ساعت و تقاضا برای 
تعمیر هم بدرســتی در جایگاه خودش 
اســت و هیچگاه یک ساعت 5۰ دالری 
را ۲۰ ســال اســتفاده نمی کنند و توقع 
مصرف کننده بانــدازه ظرفیت و کارایی 

ساعت یا هر وسیله دیگری می باشد 
این در حالی است که تهیه امکانات روز 
تعمیرگاهی برای تعمیرکاران کشورهای 
تعمیرکاران زحمتکش  باندازه  پیشرفته 
ایــران مشــکل و گران قیمت و دســت 

نیافتنی نیست.
یکی دیگر از مشــکالت آموزش نگاه 
اغلب افراد جامعه به این شغل می باشد 
که آنرا بسیار دم دستی و راحت می دانند 
و تصور اکثریت افرادی که برای یادگیری 
این هنر اقدام می کنند اینســت که اگر 
چند جلســه یا چند ماه بــرای آموزش 
مراجعــه کننــد می توانند همــه انواع 
ســاعت ها را با همین مقدار آموزش یاد 
بگیرند و براحتی تعمیــر کنند که این 

تصوری کاماًل اشتباه می باشد.
این در حالی است که بخاطر تنوع وسیع 
و غیرقابل انکاری که در همه دوران برای 
تولید و ساخت ساعت با پیچیدگی های 
کامال متفاوت حتی در یک برند مشخص 
و کیفیت های بسیار متنوع که وجود دارد 
و عدم امکان تهیه کیس تمرینی با اینهمه 
تنوع بــرای همه هنرجویــان نمی توان 
برای ایــن درجه از وســعت در آموزش 

برنامه ریزی و تعهد کرد. 

محدودیت های موجود مجبوریم مسائل 
جامعه را بررســی و راهــکاری را ارائه و 

دنبال کنیم 
از آنجــا کــه تعمیر ســاعت در ایران 
اســتاندارد مخصــوص خــود را دارد و 
نمی توان با محدودیت های موجود شامل 
گرانــی ارز واردات و عدم دسترســی به 
امکانات تولیــدی و تجهیزات مدرن روز 
برای تعمیر یا ســاخت قطعــات و عدم 
دسترســی به امکانات یک کارگاه مدرن 
و )گران قیمت بودن امکانات مدرن برای 
کار تعمیر ساعت( می بایست توجه داشته 
باشــیم که در نهایت از لحاظ اقتصادی 
جذابیتــی برای ســرمایه گذاری ندارد و 
درآمــد کافی که جوابگــوی این هزینه 
باشــد به هیچ وجه وجود نــدارد فلذا با 
توجه به این محدودیت ها در روش های 
آموزشی  تعمیر ساعت به دلیل سیاست 
استفاده از امکانات ارزان قیمت تر که قابل 
فراهم کردن بــرای اکثریت هنرجویان 
باشــد برنامه ای را برای روش های تعمیر 
و جایگزیــن کردن )امکانــات ابتکاری( 
به جای دســتگاهای مدرن که با کمک 
این ابزارها بتوانند نیاز مشتری و هنرجو 

را برطرف کرد. 
در حالی که در اســتاندارد ســوییس 
و اغلــب کشــورهای پیشــرفته کــه 
محدودیت های اقتصادی و سیاسی کشور 
عزیز ما را ندارند تفاوت زیادی وجود دارد 
چون در همه جای دنیا یک قطعه خراب 
را براحتی به ســازنده سفارش می دهند 
و براحتی جایگزین می کنند و مشــتری 

برای نمونه عرض می کنم که بسیاری 
از برندهــا کــه دارای مارك مشــخص 
هســتند اما هر سال چندین بار می باید 
آموزش  برای  تعمیرگاه  تکنســین های 
مدل جدیدی که ساخته شده به سوئیس 
مراجعه کنند و دائما باید خود را به روز 
کنند تا بتوانند یاد بگیرند که مشکالت 
ســاعت مدل جدید را چگونه باید رفع 
کنند پس هیچگاه ساعتسازی و آموزش 
انتها ندارد و شــروع یادگیری اختیاری 
ولی پایانی برای یادگیــری وجود ندارد 
و هیچکس نمی تواند ادعا کند که همه 
نوع ســاعت را دیده و یا می تواند تعمیر 
کند و حتی نمی توان گفت که چه مقدار 
امکانات در یک تعمیرگاه می تواند برای 
انواع تعمیرات و انواع برندهای ســاعت 
کافی است هر میزان از ابزارآالت که برای 
تعمیر داشته باشــیم باز هم در مواردی 
ممکن اســت در انجام تعمیر در مدلی 

خاص ناکام بمانیم. 
بــا نگاهی بــه تمــام محدودیت های 
موجود اســاتید با تجربه و محترم نظیر 
جناب آقای رضا توســل و جناب آقای 
رضا انــوری و جناب مهنــدس خرم و 
بنده حقیر در ســال های گذشته تالش 
کردیــم تا با انعکاس دانســته های خود 
برای هنرجویان کــه ظرفیت یادگیری 
این هنر را داشــتند بقدر بضاعت ذهنی 
و امکاناتی که می توانستند داشته باشند 
و محدودیت زمان آموزش از لحاظ تأمین 
امکانات الزم و امــکان تهیه کیس های 
تمرینــی هنرجویان و حتی قطعاتی که 
ممکن اســت در مراحل تمرین نیاز به 
تعویض داشته باشد سعی شد مطالب و 
مفاهیمی را انتخاب و آموزش دهیم که 
در این راستا بیش از صد نفر هنرجو در 
چند سال اخیر آموزش داده شد که برای 

تک تک ایشان آرزوی موفقیت دارم. 
با نگاهی به سیاست های 

تولید کنندگان متوجه 
خواهیم شد که ما نیز 

می بایست با تغییر کلی، 
روش های منسوخ شده را کنار 

گذاشته و با سیاست های 
تولید کنندگان همسو شویم. 

از این رو در مباحث آموزشی 
از پرکاربردترین موارد تعمیر 

که به هر تعمیرگاه ممکن 
است مراجعه شود مباحثی را 

انتخاب و استفاده کنیم

 هر سال چندین بار می باید 
تکنسین های تعمیرگاه برای 

آموزش مدل جدیدی که 
ساخته شده به سوئیس 

مراجعه کنند و دائما باید خود 
را به روز کنند تا بتوانند یاد 
بگیرند که مشکالت ساعت 

مدل جدید را چگونه باید رفع 
کنند پس هیچ گاه ساعت سازی 

و آموزش انتها ندارد
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 استاد خرم / بند ساعت جزء اکسسوری و وسایلی هست که همواره در زمان 
بیشتری مورد استفاده قرار می گیرد به همین دلیل همواره در معرض رطوبت 
دســت و آب، گرد و غبار و آلودگی های محیط می باشد بنابراین خیلی زود 
می تواند کثیف یا آلوده شود. برای تمیز کردن بند ساعت بهتر است بند ساعت 
از ساعت جدا شود تا ساعت با آب یا هر ماده شیمیایی تمیز کننده دیگری 

تماس پیدا نکند و از خرابی و آسیب احتمالی به ساعت جلوگیری کنیم.

نگهداری وییژه از بند ساعت

 بند چرمی ســاعت به دو دســته چرم 
طبیعی و مصنوعی تقسیم می شوند.

بند های چرم طبیعی ســاعت معموال از 
جنس پوســت شتر مرغ،پوست کوسه ویا 

پوست تمساح می باشند. 
بند چرم مصنوعــی ترکیبی از یک الیه 
روکشــی به نام اسکین ویک الیه اسفنج از 
جنس PVC یا PU که بر روی پارچه پوشش 
داده شده است، می باشد محصول به دست 
آمده به این روش ظاهری کامال شبیه چرم 
طبیعی را دارد و در بعضی موارد احســاس 
چــرم طبیعــی را دارد. از مزیت بند چرم 
مصنوعی ارزان بودن آن را می توان ذکر کرد 

برای افزایش طول عمر بند چرمی و حفظ 
زیبایی آن هنگام تمیز کردن بند ساعت آن 
را با آب نشویید قبل از استحمام و یا ورود 
به اســتخر یا حتی دست شستن، ساعت 
بند چرمی را از دست خود بازکنید. تماس 
مستقیم بند ســاعت با آب باعث می شود 
الیاف داخل چرم صدمه ببیند و از عمر بند 
چرم می کاهد. درصورتی که بند ساعت در 
معرض رطوبت آب یــا تعریق قرار گرفت، 
برای خشــک کردن آن از یک پارچه تمیز 
و خشک استفاده کنید ودر معرض باد پنکه 
قرار دهید و از حرارت دادن توسط هیتر و 
شعله و استفاده از سشــوار و قرار دادن در 
معرض نــور آفتاب جدا پرهیــز کنید. نور 
آفتاب باعث ترك خوردن و خشــک شدن 

بند ساعت می شود.
طول عمر بند چرم درصورتی که هرروز 
اســتفاده شــود به طور متوســط حدوداً 

۱8 ماه است.
هنگام استفاده از کرم دست یا استفاده 
از اســپری، عطر، ادکلن وبه طور کلی هر 

 برای تمیز کــردن بند جیر ابتدا به کمک یک برس 
نرم گرد و غبار روی بند ساعت را بگیرید ومراقب باشید 
بــرس روی بندســاعت خط و خش به جــا نگذارد. به 
کمک یک مداد پاك کن می توانید لکه ها و کثیفی های 
روی بند ســاعت را تمیز کنید دقت کنید فشــاری که 
توســط مداد پاك کن روی بند ســاعت وارد می کنید 
کنترل شــده باشد و فشار مناسب اعمال شود تا به بند 
ساعت آسیبی نرساند. سپس اسپری براق کننده جیر را 
روی بند ساعت اســپری کنید.فاصله مناسب بین بند 
و نازل اسپری ۳۰ ســانتی متر است.اگر فاصله بیستر 
باشد خیلی موثر نیســت و چنانچه فاصله کمتر باشد 
در رنگ بند جیر تغییر ایجاد خواهد شــد.اگر آب روی 
بند جیر ریخته شــود باعث تغییر رنگ در آن قسمت 
خواهد شــد.برای از بین بردن ایــن لکه به کمک یک 
بــرس نرم و مرطوب تمام بند جیــر را به طور یکپارچه 
مرطوب کنید و سپس به کمک یک پارچه نرم و خشک 
بند جیر را کامال خشــک کنید و بعد در معرض هوای 
محیط قرار دهید تا کامال خشک شود برای تمیز کردن 
لکه خون روی بند ســاعت می توانید یک پارچه یا پنبه 
را به آب اکسیژنه )پروکسید هیدروژن(آغشته کنید و با 
فشار مناسب کنترل شده روی بند ساعت بکشید تا لکه 
کامال زدوده شود. برای تمیز کردن لکه جوهر می توانید 
از الکل سفید یا سرکه سفید استفاده کنید و با استفاده 
از یک دستمال نرم به آرامی روی بند ساعت بکشید تا 

کامال تمیز شود.

 بند اســتیل ســاعت را بایستی به طور منظم و به صورت ماهیانه تمیز کرد تا از رســوب جرم ها و مواد زائد روی 
بند ســاعت جلوگیری کنیم. برای تمیز کردن بند استیل ساعت ابتدا بند را از ساعت جدا کنید)درصورت امکان(. 
درصورتیکه امکان جدا کردن بند از ســاعت وجود ندارد باید مطمئن باشــید که ساعت شــما در برابر آب مقاوم 
است)Water ressistant( تا تماس آب با ساعت شما باعث آسیب زدن به اجزاء داخلی ساعت نشود.سپس به کمک 
چوب خالل دندان یا گوش پاك کن ویک دستمال خشک چربی و جرم های رسوب کرده روی سطح بند ساعت و 
محل اتصال لینک ها و البه الی قفل ساعت را تمیز کنید. دقت کنید هیچ موقع از سوزن، سنجاق و یا هر شی فلزی 
و سخت دیگری برای این منظور استفاده نکنید چون این کار باعث خط و خراش روی بند ساعت خواهد شد. بند 
ساعت را به مدت ۱5 دقیقه داخل ظرف حاوی محلول مایع صابون و آب قرار دهید تا جرم هایی که روی سطح بند 
ساعت را گرفته و باعث شده تا بند ساعت کدر و مات شود از سطح بند ساعت جد ا شود سپس به کمک یک برس 
نرم یا مسواك محلول آب صابون را روی تمام سطوح بند و البه الی قفل ساعت و محل اتصال لینک ها بکشید و بعد 
بند ساعت را با آب ولرم یا گرم کامال بشویید تا مایع صابون شسته شود سپس با یک دستمال خشک بند ساعت را 
خشک کنید. درصورت امکان مایع الکل سفید را به کمک یک دستمال تمیز روی سطح بند ساعت بکشید تا جالی 

بند بیشتربه چشم بیاید و در پایان بند ساعت را در معرض هوای محیط قرار دهید تا کامال خشک شود.

بند ساعت به پنج گروه 
تقسیم می شوند:
۱- بند استیل
۲- بند چرم طبیعی
۳- بند چرم مصنوعی
۴- بند چرم جیر

۵- بندهای مصنوعی 
شامل: رابر )الستیکی(، 
پالستیکی، ژله ای، 
TPU و PU پلی یورتان

بند
استییل

بند
جـــییر

بند
چــرم

 برای تمیز کردن بند سیلیکونی می توانید 
از دو روش زیر استفاده کنید:

روش اول: ابتدا بند ساعت سیلیکونی را از 
ساعت جدا کنید به کمک یک مسواك محلول 
آب و جوش شیرین را روی بند ساعت بکشید.
فشــار زیاد مســواك روی بند ســاعت باعث 
صدمه دیدن بند ساعت می شود در پایان کار 

بند ساعت را با یک پارچه نرم خشک کنید.
روش دوم: به کمک حالل استون )الك پاك 
کن( و یک پارچه،این محلول را روی بند ساعت 
بکشید تا کامال تمیز شود سپس با یک پارچه نرم 

بند ساعت را به طور کامل خشک کنید.

بند
سیلیکونی

ماده شــیمیایی دیگری مراقب باشــید با 
بند ساعت و حتی قاب ساعت تماس پیدا 
نکند تا باعث تغییر رنگ بند یا صدمه به 

قاب ساعت نشود.
استفاده از ســاعت با بند چرمی به طور 
مداوم، پیوسته و هرروز به ویژه در روزهای 
گرم تابســتانی کــه باعــث تعریق بدن 
می شود خودداری کنید به عبارت دیگر از 
بند چرمی در محیط های خشک استفاده 
کنید بــرای افزایش طول عمر بند چرمی 
هــر دوهفته یک بار بند ســاعت را تمیز 

کنید و واکس بزنید.
دقت کنید هنگام واکس زدن کثیفی یا 
جرم روی بند ساعت به جا نمانده باشد برای 
تمیز کردن بند چرم ابتدا گرد و غبار روی 
بند ساعت را به کمک دستمال تمیز کنید 
ســپس روی تمام قسمت های بند ساعت 
صابون جامد بمالید سپس با یک پارچه نیمه 
مرطوب روی بند بکشید تا به صورت آهسته 
و مالیم کف صابون از روی بند ساعت جدا 
شود و بعد به کمک یک پارچه خشک کف 
روی بند ساعت را خشک کنید. سپس بند 
را در معرض هوای محیط قرار دهید تا کامال 
خشــک شود.سپس از یک خوش بو کننده 
کاندیشنرConditioner استفاده کنید و آن را 
روی بند ساعت اسپری کنید و بعد آن را با 
یک دستمال تمیز خشک و تمیز کنید. بند 
ساعت را برای مدتی در معرض هوای محیط 

قرار دهید تا کامال خشک شود. 
بــرای تمیز کردن لکه هــا می توانید از 
محلول آب و سرکه استفاده کنید و پس 
از تمیز کردن، بالفاصله با یک دســتمال 
تمیز و نرم بند چرم را خشک کنید. برای 
جلوگیری از خشــک شــدن بند ساعت 
می توانید از قسمت داخلی پوست موز یا 
پوست پرتقال استفاده کنیدو آن را روی 
ســطح بند بمالید و پس از 5دقیقه آن را 
با دستمال نرم و تمیز کامال خشک کنید.
بــرای تمیز کردن بنــد چرم مصنوعی 
می تــوان از محلــول آب و مایع صابون 
استفاده کنید که به کمک یک دستمال 
نرم یا اسفنج روی ســطح بند بکشید تا 

سطح بند کامال تمیز شود.
برای از بــردن لکه جوهر خودکار روی 
چرم سفید پنبه را به الکل سفید آغشته 
کنید و به آرامی روی بند ساعت بکشید و 

سپس آن را خشک کنید.
برای زدودن لکه سیاه روی چرم سفید 
آب اکســیژنه و بوراکــس را با یک پنبه 
روی لکه های سیاه بمالید و سپس آن را 

خشک کنید.

پلــی یورتان بــه گروهــی از مواد شــیمیایی که از 
واکنش پلی یول و ایزوســیانات تشــکیل شده اطالق 
می گــردد اورتان هــا بــه شــکل های مختلــف مثل 
االستومر،ترموپالستیک ها کاربرد دارند. برای تمیزکردن 
 tpuو PUبند های رابر )الستیکی(، پالستیکی، پلی یورتان
از روش زیر استفاده کنید. با خمیر دندان و مسواك روی 
تمام قسمت های بند بکشید تا کامال تمیز شود.سپس 
بند ســاعت را زیر آب کامال بشویید، بعد الکل سفید را 
به کمک یک پارچه نرم روی بند ساعت بکشید وسپس 
آن را دوباره بشویید و بعد محلول جوش شیرین و آب را 
روی تمام قسمت های بند بکشید ودر پایان بند ساعت 

را بشویید و با کمک یک دستمال نرم خشک کنید.

بند �الستیکی، 
�لی یپورتان
،PU ،TPU
ژله ای و رابر
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فیلم نامه کار کرد که شامل تحقیقات او 
درباره مسائلی همچون زمان نیز می شد. 
همچنیــن بایــد گفت کــه هرچند 
نوالن قبل از آغــاز فیلمبرداری با کیپ 
تورن، فیزیکدانی که پیش تر برای فیلم 
»میان ستاره ای« با او همکاری کرده بود، 
جلســاتی برگزار کرد تا مطمئن شــود 
مفاهیم فیلم صحیح هستند اما به هرحال 
واقعیت این اســت که روند داستانی این 

فیلم چنــدان با واقعیت هــای فیزیک 
همسو و هماهنگ نیستند و در بسیاری 
موارد تالش شده تا برای جذاب تر شدن 
صحنه های فیلم، کارگردان چندان به این 

مفاهیم پایبند نماند.
گفتنی اســت ابتدا قرار بود فیلم در 
ژوئیــه ۲۰۲۰ به روی پــرده برود اما 
به دلیل شــیوع کوویــد ۱9، نمایش 
آن دو بــار به تأخیر افتــاد تا این که 

سرانجام در ســپتامبر ۲۰۲۰ بر پرده 
نقــره ای جان گرفــت. از بازیگران این 
فیلم هــم می تــوان به»جــان دیوید 
پتینسون«،»الیزابت  واشنگتن«،»رابرت 
دبیکی«،»مایــکل کیــن«، »کنت برانا«، 
تایلر-جانسون«  کاپادیا«، »آرون  دیمپل 

و»کلیمانس پوزی« اشاره کرد.
البتــه باید گفت که ایــن فیلم از نظر 
پیچیدگی و گنگ بودن داستان و ضعف 
در شــخصیت پردازی مــورد انتقادهای 
زیادی قرار گرفت و در گیشه هم استقبال 
خوبی از آن که بــا هزینه ۲۰۰میلیون 
دالری ســاخته شــده انجــام نگرفت. 
بسیاری، دلیل اصلی این شکست را اکران 
آن در زمــان پاندمی کرونا می دانند ولی 
برخی هم معتقدند داســتان فیلم آنقدر 
گیج کننده و مبهم اســت که نمی تواند 
همه مخاطبان فیلم های پیشــین وی را 

جذب کند. 

 داستان فیلم
»تنت« یک فیلم آمریکایی در ژانر علمی 
تخیلی اکشــن دلهره آور به نویسندگی، 
تهیه کنندگی و کارگردانی کریســتوفر 

نوالن اســت که دو جاسوس بین المللی 
حرفــه ای برای ممانعــت از وقوع جنگ 
جهانی سوم، درگیر یک ماجرای پیچیده 
از جمله یک فناوری خاص می شــود که 
امکان وارونگی زمان را به بشر داده  است.

درواقع در این فیلــم یک مأمور مخفی 
بــرای جلوگیری از آغــاز جنگ جهانی 
سوم درگیر ماجرایی خطرناك و وابسته 
به زمان می شود. نقش ابرقهرمان داستان 
که جاسوس سازمان CIA است را »جان 
دیوید واشــنگتن« بازی می کند؛ او وارد 
بازی پیچیده ای با یک دالل اسلحه به نام 
»آندری ساتور« شده و سازمانی مرموز به 

نام »تنت« به او کمک می کند. 
»تنت« با صحنه ای خشونت بار و طوالنی 
از یک مراسم افتتاحیه در سالن اپرای کی 
یف آغاز می شود. این اجرای سمفونیک 
مورد حمله قرار می گیــرد و یک مامور 
CIA که در طول داستان وی را به عنوان 

یک ابرقهرمان می شناســیم، دستگیر و 
شکنجه می شود ولی وی که نمی خواهد 
هیچ اطالعاتی را بروز بدهد قرص سیانور 
می خورد تا بــه زندگی اش خاتمه دهد. 
کمی بعد چشــمانش را بــاز می کند و 

درکمال تعجب می بیند که زنده است و 
همه این ماجراهای پرسروصدا، شکنجه 
و...تنهــا یک بازی بــرای اثبات وفاداری 
وی بوده و حتی قرص سیانور هم واقعی 
نبوده است. ازاین لحظه داستان فیلم به 
بعد، آژانس مخفی »تنت« وی را به عنوان 
مامور محرمانه ای درنظر می گیرد که قرار 
اســت طی مأموریتی مرموز، جهان را از 
یــک جنگ جهانی نجــات دهد. وی به 
همراه »نیل« و »کت« همه تالشش را به 
کار می گیرد تا نقشه »آندری ساتور« برای 

برپا کردن شعله جنگ را متوقف کند.
درواقع می توان گفت شخصیت اصلی 
فیلم که قبل از استخدام توسط »تنت«، 
تنها یک مأمور سازمان سیا بود حاال به 
مهم ترین دارایی »تنت« تبدیل شده است 
و جالب تر این که مخاطب در طول فیلم 
درمی یابد وی در خط زمانی آینده اش، 
به مؤسس این سازمان در گذشته تبدیل 
می شــود که البته این موضوع برخی از 

تماشاچیان فیلم را گیج می کند.
اما این همه ماجرا نیست و کاراکترها 
در طول زمان به گذشته سفر می کنند و 
عماًل داستان معکوس می شود، اینجاست 
کــه هیجان فیلم به حداکثر می رســد. 
سفر شــخصیت های اصلی فیلم۳ هفته 
رو بــه جلو و ۳ هفته رو به عقب اســت 
و در نهایت هم داســتان فیلم در همان 
زمانی به پایان می رسد که آغاز شده بود. 
همچنین در این فیلم شاهد گلوله هایی 
هســتیم که در زمان رو به عقب حرکت 
می کنند. دیالوگ های فیلم هم به گونه ای 
هستند که گویی فیلم، تماشاگر را مورد 
خطاب قــرار می دهد و عمــاًل تعاملی 

مناسب با تماشاگر برقرار می کند.
ســکانس های پایانی فیلم »تنت« هم 
در استاالســک-۱۲، شــهری ویرانه در 
محدوده شــوروی رخ می دهــد؛ جایی 
که نیمی از سربازان )شامل واشنگتن و 
جانسون( باید در زمان رو به جلو حرکت 
 کنند و به منطقه انفجار شــهر بروند، در 
حالی که نیمه دیگر )شامل پتینسون( در 
زمان رو به عقب حرکت می کنند.درواقع 
استاالسک-۱۲، یک شهر بسته است که 
آندری ســاتور اولین بار به عنوان مردی 
جوان با آینــده ارتباط برقرار می کند. به 
هرحال ارائه خالصه یا چکیده ای از این 
فیلم چندان نمی تواند به شما کمک کند 
و حتما باید آن را از ابتدا تا انتها ببینید تا 
درك درستی از یکی از فیلم های متمایز 
»کریســتوفر نوالن »در عصــر کرونایی 

داشته باشید.

 شــیوع کرونا بسیاری از ســینماها را در جهان تعطیل کرد و عماًل 
دوســتداران این پرده نقره ای مدت زیادی را دور از ســالن های سینما 
گذراندند اما سرانجام این طلسم در سپتامبر ۲۰۲۰ با اکران فیلم سینمایی 
بلند»تنت«)Tenet( شکسته شد. »تنت« یازدهمین فیلم بلند سینمایی 
»کریســتوفر نوالن« و یکی از مهم ترین فیلم های هالیوودی است که به 

دنیای بی روح کرونایی جان بخشید و مردم را به سینماها کشاند.

 نوالن پیش از اکران فیلم همه تالشش 
را به کار گرفت تا سینماها را پر کند و از 
مردم دعوت کرد تا با رعایت پروتکل های 
بهداشتی و زدن ماسک، حتما برای دیدن 
این فیلم به سینما بروند چراکه دیدن این 
فیلم بــر روی پرده نقره ای لطف دیگری 
دارد. »تنــت« بــا موضوع»زمان«، فیلمی 
ســرگرم کننده، مهیج و سراسر اکشن 
و حاوی صحنه هایی پرسروصداست که 
در هر ســکانس آن رازی نهفته است و 
اگر صحنه هایی از آن را از دست بدهید 
احتماال بــرای چینش کل داســتان و 
ماجرای فیلم با مشکالتی جدی مواجه 

می شوید.
برخی، این فیلم را بازتولید »جیمزباند« 
می دانند؛ موضوعی که هرچند کریستوفر 
نوالن آن را رد نمی کند اما معتقد است 
که هرگز نخواسته است یک فیلم جیمز 
باندی تولیــد کند اما به هرحال هیجان 
فیلم های جیمزباند را می توان در این اثر 
نیز مشاهده کرد. این را همه می دانیم که 
»نوالن«از هــواداران پروپاقرص فیلم های 
»جیمز باند« بوده ولی وی از مدت ها قبل 
از ساخت فیلم »تنت«،همه تالشش را به 
کار گرفت تا هیچ کدام از فیلم های »جیمز 
باند« را نبیند چراکه دلش نمی خواست 
فضــای ایــن فیلم ها بر نتیجــه کارش 
تاثیرگذار باشد وکپی کاری از فیلم های 
جیمزباند را انجام دهد. وی البته معتقد 
اســت که این فیلم، شخصی ترین کار او 
تاکنون است. کریستوفر نوالن پیش از این 
 )»Inception( »هم با ساخت فیلم »تلقین
و »میان ســتاره ای« )Interstellar«( نشان 
داده بود که خالقیتــی مثال زدنی برای 
درگیر کردن ذهن مخاطب دارد ولی این 
بار با وجود پیچیدگی عجیب فیلمنامه، 
موفق شد مخاطبان را به مدت دو و نیم 
ساعت بر روی صندلی سینما میخکوب 
کند هرچند تماشاچی باید همه تالشش 
را به کار بگیرد که این فیلم را احســاس 
کند چون شــاید درك داستان چندان 

برایش ساده نباشد.

 يک فیلم بین المللی
»تنت« را بسیاری هم یک فیلم جیمز 
باندی بین المللی می دانند چراکه نوالن 
برای ساخت این اثر بلند سینمایی خود 
به کشورهای ایتالیا، استونی، هند، نروژ، 
بریتانیا و آمریکا ســفر کرد و فیلم طی 
ســه ماه در این 7 کشور جلوی دوربین 
رفت. نوالن بیشــتر از پنج سال بر روی 

»تنت« یک فیلم آمریکایی 
در ژانر علمی تخیلی اکشن 

دلهره آور به نویسندگی، 
تهیه کنندگی و کارگردانی 

کریستوفر نوالن است که دو 
جاسوس بین المللی حرفه ای 
برای ممانعت از وقوع جنگ 

جهانی سوم، درگیر یک ماجرای 
پیچیده از جمله یک فناوری 

خاص می شود که امکان وارونگی 
زمان را به بشر داده  است
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 شمارش معکوس
ساعت مرموز علیه ترامپ 
 در روز برگــزاری مراســم تحلیــف »جو بایــدن«، از راز یکی از 

مرموزترین ساعت های دیجیتال بزرگ جهان پرده برداشته شد.
به گزارش»عصر زمان«، بعد از برگزاری مراسم تحلیف دونالد ترامپ، 
گروهی از هنرمندان نیویورك دست به کار جالبی زدند. »متیو بارنی« 
با کمک دوســتان هنرمند خود یک ســاعت بزرگ دیجیتالی را در 
فضای بیرونی دفتر کار خود واقع در Queens waterfront نصب کرد 

که یک شمارش معکوس را نشان می داد.
 ۴ســال از زمان ورود ترامپ به کاخ ســفید و نصب این ســاعت 
دیجیتال با اعداد عجیب و غریب می گذرد و در این مدت هیچ کدام 
از مردم نیویورك نمی دانستند که این ساعت دیجیتال بزرگ دقیقا 

برای چه اتفاقی شمارش معکوس را آغاز کرده است.
مردم نیویورك هر روز اعداد قرمز رنگ نئونی را به چشم می دیدند. 
یک ســاعت ۲5فوتی LED که تابستان ســال ۲۰۱7 بر روی دیوار 
بیرونی استودیوی این هنرمند به نمایش درآمد و بسیاری از مردم بی 

تاب بودند که دریابند این اعداد نشانه چه چیزی هستند.
این ساعت سرانجام در روز تحلیف جو بایدن سیاه رنگ شد و همه 
اعداد قرمز صفر شــده و خاموش شدند. اینجا بود که مردم دریافتند 
این ســاعت درواقع نمادی از امید ایــن هنرمندان مختلف به پایان 
گرفتن قدرت ترامپ و خروجش از کاخ ســفید بوده اســت و ۴عدد 
دیجیتالی نخست، روزها و دو عدد آخر نیز ساعات باقیمانده از قدرت 

نمایی ترامپ را نشان می داد.

 برنــد زنیت بــا بازتولیــد El Primero Chronomaster A385 یکــی از محبوب ترین 
محصــوالت خود باز هم نگاه طرفدارانــش را به خود جلب کرد و کلکســیونرها از این 

ساعت های مچی استقبال مناسبی داشتند چراکه پیوند نوستالژی و مدرنیته است.
به گزارش»عصر زمان«، ثابت شده که نوستالژی راهکاری قدرتمند برای جذب هواداران 
ساعت های مچی در ســال های اخیر بوده و برند زنیت نیز از این قاعده مستثنی نیست. 
ایــن برند با کاووش در آرشــیو قدیمی خــود تالش کرده تا در برخی مــوارد نادرترین 
نمونه های ســاعت های مچی را برای مشــتریان جوان و مدرن خود به روز کند و بر این 

جامعه هدف هم تاثیرگذار باشد.
در سال گذشته دو نمونه قدیمی ساعت این برند را با الهام از El Primero از سال ۱969 
با رفرانس های A۳8۴ و A۳86 بازطراحی و تولید کرد و امسال نیز سراغ یک ساعت مچی 
 El Primero Chronomaster A385 رفته و ساعت مچی A۳85از همین ســری با رفرانس
را بازطراحی و بازتولید کده اســت که یک نمونه آن در بازار موجود است و نمونه ای هم 
تا پایان فوریه راهی بازار می شــود. این ساعت مچی هم مشابه نمونه اولیه آن صفحه ای 
گرادینت دارد.)هنگامی که تصویری از یک طیف متشــکل از دو یا چند رنگ که با هم 
مرز مشــخصی ندارند، تشکیل شده باشــد، می گوئیم در آن گرادینت به کار رفته است(. 
تالش شــده تا این ساعت مچی بسیار شبیه به نمونه قدیمی اش مربوط به سال ۱969 

باشد که رنگ صفحه ساعت از مرکز به بیرون پررنگ تر می شود.
قاب استیل این ســاعت مچی هم ۳7میلی متری است و دارای پوشرهای کورنوگراف 
پمپ مانندی اســت که گفته می شود شــبیه به اجزای بوئینگ 7۰7 خط هوایی فرانسه 
است. این ساعت که در ابتدا برای خلبانان مسیر هوایی پاریس - نیویورك طراحی شده 
بود نســبت به فشــار هوا، تغییرات دما و فشار و ســرعت باد مقاوم است. شاید اختالف 
ســاعت مچی قدیمی و جدید را بتوان در صفحه کریســتال یاقــوت کبود و گنبدی آن 
دانســت. در ساعت ۳،6 و 9 این ساعت مچی هم دایره های )subdials( کورنوگراف دیده 
می شــوند تا ســاعت، دقیقه و ثانیه کورنوگراف را ثبت کند. همچنین موتور این ساعت 
مچی با کالیبر El Primero 400 می تواند انرژی را تا 5۰ ســاعت نگاه دارد. این ســاعت 
با بند چرمی هم اکنون در فروشــگاه ها با بهای 79۰۰دالر موجود است اما نمونه های با 

دستبند تا پایان فوریه راهی بازار می شود و البته بهای آن هم هنوز اعالم نشده است.

 »ریچارد میل« برند مطرح دنیای ســاعت با رونمایی از ساعت 
مچی سرامیکی RM 037 ATZ توجه بسیاری از دوستداران ساعت را 

به خود جلب کرده است.
به گزارش»عصــر زمان«، ریچارد میل یکی از برندهای ســاعت 
اســت که به دلیل اســتفاده از تکنیک های ویژه ساعت سازی، از 
شهرت باالیی برخوردار است و البته در همه مدل های آن سلیقه و 

شیک پوشی هم مورد توجه ساعت ساز قرار گرفته است.
ایــن بار این ساعت ســاز در تازه ترین محصــول اتومات خود از 
سرامیک سفید رنگ استفاده کرده و ساعت مچی هم ظاهری شبیه 
به بشکه دارد و نمایی جالب ایجاد کرده است. در طراحی این ساعت 
مچی از بند پالســتیکی سفید رنگ هم استفاده شده که زیبایی و 

وقار خاصی به آن بخشیده است.
قاب سرامیکی این ساعت مچی یک سرامیک معمولی نیست و 
کمپانی ریچارد میل برای طراحی بهترین و کارآمدترین سرامیک 
برای ساخت این محصول، از لوله ها و تیوب های »آلومنیوم اکساید« 
بهره گرفته که تحت فشار ۲هزار بار)bar( قرار گرفته اند. این مراحل 
آماده ســازی فشرده، باعث می شــود تا میزان تخلخل ماده ای که 
برای ساخت قاب ساعت مورد استفاده قرار می گیرد به صورت قابل 
مالحظه ای کاهش یابد درحالی که اســتحکام آن ۲۰ تا ۳۰ برابر 
نسبت به سرامیک های معمولی مورد استفاده در برخی ساعت های 
مچــی افزایش یابد.  این موضوع یکــی از نوآوری های به کار رفته 
در ســاعت جدید ریچارد میل به شمار می رود که نگاه بسیاری از 
طرفداران را به خود جلب کرده است. یکی دیگر از چالش هایی که 
این برند برای ســاخت تازه ترین محصول خود پشت سر گذاشته، 
شکل بشکه مانند قاب RM 037 است. اما به هرحال آزمون و خطاها 
به پایان رســید و ساعت جدید ریچاردمیل با ظاهری مات ساخته 

شد و مورد توجه قرار گرفت.

 يک صفحه ساعت خاص
یکی از جزئیات جالب این ســاعت مچی آن است که 
صفحه ساعت همه قسمت جلویی ساعت را نمی پوشاند. 
 Mother of) از جنس صــدف RM 037 صفحــه ســاعت
 (Sapphire) و شیشه آن از کریستال یاقوت کبود (Pearl

ساخته شده اســت. برای هرچه زیباتر و شیک تر شدن 
صفحه این ســاعت مچی خاص، ساعت ســاز از تعدادی 
الماس برش خورده اســتفاده شــده که دورتادور قاب 
ســاعت را در چند ردیف پوشانده است. فضای باقیمانده 
بین قاب ســاعت و صفحه هم یک بخــش جالب دیده 
می شــود. اجزای داخلی ســاعت را می تــوان در فضای 
کناری صفحه ساعت مشاهده کرد که موتور اتومات این 

ساعت ریچاردمیل را تشکیل می دهد.
بســیاری، این را یک کار نوآورانه و ابتکاری و سرشار از 
تکنیک برند ریچارد میل می دانند که بدون پوشیده شدن 
کل ســاعت، بتوان هم صفحه ســاعت و هم اجزای موتور 
ســاعت را بر روی مچ مشاهده کرد بدون این که از شیک 

بودن این محصول چیزی کاسته شود.
 Richard Mille’s همچنین با موتــوری با کالیبر RM 037

CRMA1 ساخته شده که در واقع امضای برند ریچارد میل 

به شــمار می رود. یک روتور با هندسه متغیر هم از جنس 
طال ســاخته شده است.)روتور یک وزنه نیم دایره ای شکل 
است که بر روی موتور قرار می گیرد. همچنین به عنوان وزنه 
آونگی شــناخته می شود. روتور به صورت ۳6۰ حول محور 
مرکزی ســاعت، با حرکت دست چرخش می کند. حرکت 
روتــور از طریق یک ســری چرخ دنده بــه جعبه فنر که 

تأمین کننده انرژی ساعت است، منتقل می شود(.

�یپوند زیبایپی و نوآوری در برند »ریچارد مییل«
بازتولید ساعت های قدیمی

توسط برند زنیت

این بار این ساعت ساز
در تازه ترین محصول 

اتومات خود از سرامیک 
سفید رنگ استفاده کرده 
و ساعت مچی هم ظاهری 

شبیه به بشکه دارد
و نمایی جالب

ایجاد کرده است
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 رادو با طراح ژاپنی
True Square Undigital هــم دیگــر 

ساعت رادو مربع شکلی است که در این 
مجموعه طراحی شــده و البته استودیو 
YOY در ایــن طراحی دســت داشــته 

اســت.»نائوکی اونو» و»یوکــی یاماتوتو» 
طراحان صنعتی این مدل ساعت مچی 
هســتند که البته پیچیدگــی کمتری 
نسبت به دو نمونه پیشین دارد ولی یک 
استایل مینیمال و مدرن را به طور کلی 

ارائه داده است. 
قاب ســرامیکی این مدل ساعت مچی 
رادو سیاه رنگ و البته مات است و استایل 
بند ساعت و همچنین تاج آن درست مانند 
مدل Formafantasma این ســاعت های 
مچی اســت. در زیر شیشــه کریستال 
یاقوتی این ساعت مچی یک صفحه سیاه 
رنگ مات دیده می شــود که عقربه های 
ساعت شمار و دقیقه شمار با رنگ ترکیبی 
سیاه و سفید نقشــی بسیار زیبا بر روی 
صفحه ساعت سیاه رنگ نقش زده است. 
اندازه هر دو عقربه ساعت یکسان است و 
با مکانیسم ساعت های دیجیتال حرکت 
می کنند. همچنین عقربه ســاعت شمار 
به صورت ســیاه و سفید و عقربه دقیقه 
شمار به صورت کامال سفیدرنگ طراحی 
 True Square Undigital شده است. ساعت
نیز همچــون دو نمونه دیگــر این مدل 
ساعت های رادو از موتور ساعت با قابلیت 
ذخیره 8۰ساعت انرژی استفاده می کنند.

همه این ســه مدل ساعت مچی رادو 
هم اکنون در بازار موجود هســتند و از 
طریق فروشــگاه های رادو در جهان به 
 True فروش می رســند و قیمــت مدل
و  ۲هــزار   Square Formafantasma

 True Square 55۰دالر، قیمت نمونــه
Tej Chauhan هــزار و 8۰۰دالر و مدل 

ســاعت True Square Undigital هــم 
۲هزار و ۳5۰دالر است.

 يک طراح بريتانیايی
قاب سرامیکی ساعت True Square Tej Chauhan هم که توسط  Tej Chauhan یک طراح صنعتی 
بریتانیایی ســاخته شده، رنگ بژ ویژه ای دارد و اندازه آن ۳8میلیمتر است. البته تفاوت آن با مدل 
قبلی این ســاعت، این است که بند آن سرامیکی نیست و از جنس چرمی هماهنگ با رنگ قاب 
ساعت مچی است. یک صفحه ساعت سیاه رنگ مات در زیر شیشه کریستال یاقوتی دیده می شود 
که دایره ها هرچه به مرکز نزدیک تر می شوند کوچک تر هستند. همچنین در بخشی از صفحه سیاه 
رنگ ســاعت مچی از ســاعت 9 تا ۱۲هم به رنگ آبی مشخص شده است. در ساعت ۳ هم تقویم 
جای گرفته که اعداد روزهای ماه را با رنگ نارنجی نشان می دهد و این رنگ بر روی صفحه سیاه 
رنگ جالی خاصی دارد. در ساعت 9 هم لوگوی ساعت حک شده و پشت ساعت هم خاکستری و 
پوشانده شده با PVD است و موتور آن هم تا 8۰ساعت انرژی را ذخیره می کند. عقربه های این ساعت 

هم در سه رنگ مختلف ساعت شمار ،دقیقه شمار و ثانیه شمار طراحی شده اند.

جاییزه طالی طراحی آلمان ۲۰۲۱
به »رادو« رسید

 »رادو«، این برند سوئیسی مطرح 
و شناخته شــده در جهان باز هم 
جایزه  و  کرد  دیگری کسب  افتخار 
 German) آلمان ۲۰۲۱  طالی طراحی 
Design Award 2021) را ازآن خود کرد.

این جایزه، یکــی از معتبرترین جوایز 
اســت که به ســاعت های فــوق باریک 
 True Thinline Les Couleurs Le مــدل
Corbusier برنــد رادو تعلق گرفت. رادو 

درواقع جایــزه برترین طراحی و برترین 
کاالی لوکس را به خود اختصاص داد. این 
برند در ساخت مدل های فوق باریک خود 
از سرامیک های فوق سبک با تکنولوژی 

برتر)های تک( و همچنین سرامیک های 
رنگی خاص استفاده کرده است.

جایزه German Design Award در سال 
۲۰۱۲ راه اندازی شد و یکی از معتبرترین 
جوایز جهان برای حوزه طراحی صنعتی 
محســوب می شــود. این جایزه در سه 
بخش طراحی برتر محصــول، طراحی 
ارتباطی برتــر و همچنین معماری برتر 
برنده ها را مشخص می کند که مجموعه 
 True ســاعت های فوق ســبک و رنگی
 Thinline Les Couleurs Le Corbusier

جایــزه برترین طراحی محصــول را به 
خود اختصاص داد. ایــن جایزه در واقع 

محصوالت و پروژه های نوآورانه و تولیدات 
و طراحی های برتر بین المللی را مشخص 
می کند و دوام و استحکام، مفهوم، زیبایی 
و... از ویژگی هــای محصولی اســت که 

انتخاب می شود.
گفتنی اســت که این برنــد در ژانویه 
۲۰۲۱ ساعت مچی »رادو» تمام سفید و 
سرامیک و فوق باریک True Thinline را با 
صفحه گرد راهی بازار کرد. این ساعت که 
قاب ۳9میلیمتری دارد ساخت سوئیس 
 Rado calibre اســت و با موتور کوارتز و
۴۲۰ ارائه شــده اســت هم بسیار مورد 

توجه داوران این مسابقه قرار گرفت.

 ساعت های »رادو» با طراحی جديد
این تنها دستاورد »رادو» در سال جاری میالدی نیست و این 
برند طی همکاری با طراحان بین المللی، مدل های مربع شکل 
 True Square ساعت های این برند و با جنس سرامیک در مدل
Designer را طراحی و به بازار ارائه کرده که بســیار مورد توجه 

دوستداران حوزه ساعت قرار گرفته است.
»رادو» این بــار برای خلق مدل های جدید ســاعت خود از 
اســتودیو طراحی صنعتی ایتالیایــیFormaFantasma، طراح 
بریتانیایــی Tej Chauhan و نیز گــروه طراحان صنعتی ژاپنی  
YOY همکاری کرده و سه مدل ساعت با شکلی کامال متفاوت 

از ساعت های پیشین رادو را به بازار ارائه کرده است.

 اين طراحان ايتالیايی
ساعت True Square Formafantasma که با همکاری»آندره 
تریمارکی» و»سیمونه فرسین» دو طراح ایتالیایی ساخته شده، 
قاب مربع شکل سرامیکی در ابعاد ۳8در ۱۰.۴میلیمتر و رنگ 
خاکســتری بســیار کمرنگی دارد. همچنین یک تاج کوچک 
امضادار در  سمت راست ساعت مچی دیده می شود. این ساعت 
مچی که تا عمق 5۰متری ضدآب است دستبندی خاکستری 
رنگ دارد و یکی از ویژگی های آن صفحه کوچک ساعت درست 
در میان قاب اســت که توسط یک شیشــه کریستال یاقوتی 
محافظت می شود. موتور ساعت نیز با کالیبر مکانیکی، می تواند 

تا 8۰ ساعت انرژی را ذخیره کند.

 جایزه
 German Design Award
در سال ۲۰۱۲ راه اندازی 
شد و یکی از معتبرترین 
جوایز جهان برای حوزه 
طراحی صنعتی محسوب 
می شود. این جایزه در 
سه بخش طراحی برتر 
محصول، طراحی ارتباطی 
برتر و همچنین معماری برتر 
برنده ها را مشخص می کند

این جایزه در واقع 
محصوالت و پروژه های 

نوآورانه و تولیدات و 
طراحی های برتر بین المللی 

را مشخص می کند و دوام 
و استحکام،مفهوم، زیبایی 
و... از ویژگی های محصولی 

است که انتخاب می شود
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 بســیاری از برندهای ساعت در دنیا 
از گذشته تاکنون برای مشتریان خاص 
خود که عالقه ای ندارند ساعت های مچی 
معمولی و مشــابه بقیه مــردم را به مچ 
داشته باشــند یا در جیب خود بگذارند، 
ساعت های شخصی سازی شده طراحی و 

تولید می کنند. 
در واقع مشتریان پروپاقرص این برندها 
خواسته های خود درباره یک ساعت مچی 
ویــژه را با طراحان ایــن برندها درمیان 
می گذارند و درنهایت، یک ساعت مچی 
یا جیبی بنابه میل و سلیقه آنها طراحی 
می شــود که کامال منحصربفرد است و 

هیچ نمونه مشابهی در جهان ندارد. این 
ویژگی می تواند یک نقاشی خاص روی 
صفحه ساعت باشد یا طرح و بند ساعت 

شکل ورنگی ویژه داشته باشد و... 
ازســوی دیگر گاه برندها یک ساعت 
را بــرای گروه هــای کوچــک همچون 
کلکسیونرها، یک بخش از ارتش یا برخی 
گروه های دیگر در تعدادی بسیار محدود 
طراحی می کنند و البته تا زمانی که در 
حراج های مختلف به نمایش گذاشــته 
شود کســی از وجود آنها هیچ اطالعی 
ندارد. برخی برندها هم مدل خاصی در 
مجموعه هــای خود ارائــه می دهند و از 
مشتریان شان می خواهند که نوع جنس 
قاب، ســنگ ها و جواهرات تزئینی، بند 
ســاعت و.... را به طور اختصاصی انتخاب 
کنند تا ســاعتی شخصی در اختیارشان 

قرار بگیرد.

ســاخت ساعت های شــخصی شده و 
منحصربفرد مربوط به زمان حال نیست 
و در ۱۰۰ســال قبل نیز شاهد طراحی 
و تولید ســاعت های شــخصی توسط 

برندهای مطرح بوده ایم. 
بــه عنــوان مثــال برندهــای پاتک 
فیلیپ و واشرون کنستانتین به ترتیب 
بــرای »جیمــز وارد پــاکارد »مهندس 
خودروســازی و بانکــدار مالی بســیار 
موفق و »هنری گراوس »کلکسیونر آثار 
هنری پیچیده ترین و منحصربفردترین 
ســاعت های شخصی را طراحی و تولید 

کردند.

 يک اژدهای آتشین
یکی از زیباترین ساعت های اختصاصی نیز 
 H. Moser & یکی از مدل های ساعت مچی
Cie اســت. برند H. Moser & Cie ساعتی با 

نقش اژدها را برای همسر یکی از مشتریان 
پروپاقرص خــود به منظور گرامیداشــت 
ســالگرد ازدواج آنها طراحی کرد که بسیار 
مورد توجــه این زوج قــرار گرفت چراکه 
همه موارد و خواســته های آنها در قاب این 
ساعت نشسته بود. صفحه این ساعت مچی 
به رنگ آبی ویژه و جذابی طراحی و ساخته 
و با استفاده از سنگ ها و جواهرات آمیتیس 
بنفش رنگ یک تابلو بسیار زیبا خلق شده 
است. رنگ بال و دم اژدها نیز آتش را به ذهن 
مخاطب می آورد و رنگ رزگلد قاب ساعت 

هم زیبایی کار را دوچندان کرده است.
از دیگر ساعت های قدیمی شخصی سازی 
شده می توان به ساعت جیبی پیچیده پاتک 

فیلیپGraves Super Complication اشاره 
کرد که در سال ۱9۳۳ ویژه»هنری گراوس 
»طراحی و تولید شــد. این ســاعت جیبی 
برای 56سال پیچیده ترین ساعت مکانیکی 

به حساب می آمد.
ساعت Jaeger-LeCoultre Reverso هم 
در سال ۱9۳۱ در پاسخ به خواسته بازیکنان 
چوگان که یک ساعت محکم می خواستند 
تا در طول بازی آســیب نبیند، طراحی و 

تولید شد.
از دیگر ساعت های اختصاصی قدیمی که 
بسیار خوش درخشیده می توان به ساعت 
مچــی Kari Voutilainen اشــاره کرد. این 
ساعت شخصی سازی شده قدیمی نه تنها 
در زمان قدیــم در کانون توجه قرار گرفت 
و تحســین مردم را به دنبال داشــت، در 
بهار ســال ۲۰۲۰ هم در حراج فیلیپس با 
بهای۱۲5هزار فرانک سوئیسی)بسیار بیشر 
از رقم مورد انتظار( به فروش رسید و نشان 
داد که ساعت های خاص و شخصی در طول 

زمان ارزش خود را حفظ می کنند.
در ســال ۲۰۱7 نیز یک ســاعت جیبی 
دوطرفه از برند واشــرون کنســتانتین با 
رفرانــس 57۲6۰ بنا به درخواســت یک 
مشتری طراحی شد و عنوان پیچیده ترین 

ساعت دنیا را به خود اختصاص داد.
یکی دیگــر از برندهایی که دســتی در 
طراحی و ساخت ســاعت های اختصاصی 
دارد، برند Parmigiani Fleurier اســت. این 
برند برای مشتریان خاص خود ساعت مچی 

با تقویم هجری شمسی طراحی کرد.
برنــد Jacob & Co هــم ســاعت مچی 
Astronomia را بــرای بنیاد خیریه لئوناردو 

دی کاپریو، بازیگر مطرح جهان طراحی کرد. 
این برند همچنین یک ساعت مچی که به طور 
همزمان ســاعت 5 منطقه زمانی جهان را 
 Virgil می تواند نشــان دهد را برای کارآفرین
Abloh طراحی کرد. از دیگر برندهای فعال در 

این عرصه می توان به برند Armin Strom اشاره 
کرد که ساعت مچی Gravity Equal Force را 

برای مشتریان خاص خود طراحی کرد.
برند Meerson هم ســاعت»دختری در 
آینه« )Girl in Mirror( را برای یک کلکسیونر 
آثار هنری پاپ آرت طراحی و تولید کرد که 
بسیار زیبا و چشم نواز است و همچنین برند 
Girard-Perregaux هم تعداد بسیار محدود 

ساعت چشم گربه (Cat’s Eye) را برای چند 
مشتری زن خود طراحی کرد.

 شخصیت های کارتونیساعت های خاص، برای مشتریان خاص تر
به دنیای ساعت جان بخشیدند

گاهی برندها یک ساعت 
را برای گروه های کوچک 
همچون کلکسیونرها، یک 
بخش از ارتش یا برخی 
گروه های دیگر در تعدادی 
بسیار محدود طراحی 
می کنند و البته تا زمانی 
که در حراج های مختلف به 
نمایش گذاشته شود کسی از 
وجود آنها هیچ اطالعی ندارد

 هرچند در روزگاری ســاعت های مچی با نقش شــخصیت های کارتونی اصال مورد قبول دوستداران ســاعت قرار نداشت و حتی برخی این 
محصوالت را نمونه هایی فاخر نمی دانستند اما حاال دیگر زمانه عوض شده و شاهد تغییر سلیقه بسیاری از کلکسیونرها و طرفداران دنیای ساعت 
هســتیم. به گونه ای که ســاعت های مزین به طرح های اسنوپی، باب اسفنجی و Moomins به عنوان جالب ترین ساعت های مچی در سال ۲۰۲۰ 
شناخته شدند. این موضوع نشان داد که حک شدن عکس های کارتونی برروی ساعت های مچی می تواند یک تجارت جدی را رقم بزند به همین 
دلیل هم ساعت سازها نمی خواهند از این قافله عقب بمانند. نگاهی گذرا به تاریخچه ساعت می تواند این موضوع را بیش از پیش روشن کند. وقتی در 
سال ۱98۴ ساعت ساز برجسته جرالد جنتا (Gerald Genta) مجموعه ساعت های فانتزی خود را در نمایشگاه Montres et Bijoux در ژنو به نمایش 
گذاشت، این موضوع خشم مدیران نمایشگاه را برانگیخت. مدیران نمایشگاه در مجله the Eastern Jeweller & Watchmaker موضع خود را به این 
موضوع نشان داده و یادآور شدند که در یک نمایشگاه جدی جایی برای موشها و پلنگ ها نیست که البته اشاره آنها به مینی ماوس و پلنگ صورتی 
بود. زمان گذشت و اوضاع تغییر کرد و حاال دیگر برای کسی عجیب نیست که ساعت های لوکس را با صفحه هایی مزین به تصاویر کارتونی ببیند.

 امگا و »اسنوپی »فضانورد
یکــی از برندهای الکچری کــه در این 
زمینه خوش درخشیده امگا با ساعت امگا 
اسپیدمســتر Silver Snoopy Award است. 
این ســاعت ۴۲میلی متری که در ســفر 
انسان به کره ماه ریشه دارد، سومین ساعت 
اسنوپی این برند از سال ۲۰۰۳ تاکنون است 
و مدیر این کمپانی معتقد است که اسنوپی، 
این ســگ کارتونی بیش از این که تجاری 
باشــد، تاریخی است. این ســاعت درواقع 
جشنی برای آن چیزی است که ما از ناسا به 
دست آورده ایم. بر روی صفحه ساعت یک 
سگ بامزه فضانورد معروف به اسنوپی دیده 
می شود که یک چمدان در دست دارد. این 
ساعت مچی به مناسبت پنجاهمین سال 
فــرود آپولو ۱۳ بر ســطح کــره زمین در 
ســال ۱97۰ طراحی شد. بر پشت صفحه 
ســاعت هم تصویری از ماه و کره زمین را 
در کنار اسنوپی می بینیم که سوار بر سفینه 
فضایی است و نوشته شده است:»چشم ها به 
ستارگان». گفتنی است که بهای این ساعت 

مچی9هزار و 6۰۰دالر است.

 اين اسب آبی خجالتی
وقتی در سال ۲۰۱7 از ساعت سازان فنالند خواسته شد تا یک ساعت منحصربفرد 
برای کلکسیونرهای این کشور تولید کنند، ایده ساخت ساعت با شخصیت کارتونی 
به ذهن یکی از ساعت سازان این کشور آمد. Moomins یک شخصیت کارتونی است 
که در سالگرد 75سالگی این انیمیشن توسط یک ساعت ساز مستقل در فنالند با نام 
»استپان سارپانوآ » بر روی یک ساعت مچی نقش بست. این اسب آبی کوچک که 
شخصیت محبوب دنیای انیمیشن بود در 5۰عدد ساعت مچی جان گرفت که این 
تعداد در کمتر از یک دقیقه و ۳6ثانیه به فروش رسید. این ساعت ۳8.7میلیمتری، 
صفحه اســکلتونی سه الیه دارد و این اسب ابی کوچک را کنار یک برکه به تصویر 
کشیده است. شاخ و برگ موجود در پس زمینه تصویر همگی کار دست است و در 
8رنگ Super-LumiNova که در تاریکی می درخشند تشکیل شده است تا به صفحه 
این ساعت مچی در تاریکی هم جان ببخشد. این ساعت مچی با قیمت 6,۲۰۰ یورو 
در فنالند به فروش رسید. گفتنی است که در نوامبر ۲۰۲۰ خانه حراج فیلیپس یکی 
از این ساعت ها را حراج کرد و آن را با بهای ۴۰هزار و 6۳۰ دالر به فروش رساند که 
البته عواید این فروش به سازمان فنالندی محیط زیست تعلق گرفت. در این حراج 
همچنین یک ساعت با نقش میکی ماوس مربوط به سال ۲۰۰8 هم دوبرابر مبلغ 
پیش بینی شــده و با قیمت ۱۳8هزار و 6۰۰دالر هنگ کنگ به فروش رفت. یکی 
از گردانندگان این حراج گفت: کلکسیونرها به منحصربفرد بودن ساعت های مچی 
توجه دارند که چنین ساعت هایی مطمئنا کیفیت باالیی دارند و غالبا هم در تعدادی 
بسیار محدود ساخته می شــوند. حس نوستالژی موجود در ساعت های منقش به 
شخصیت های کارتونی بسیاری از کلکسیونرها را تشویق به خرید آنها می کند. حاال 

دیگر زمانه عوض شده است و ما هم باید همان مسیر را برویم.

 سیندرال و باب اسفنجی
سیندرال و باب اسفنجی هم از دیگر 
شــخصیت های جذابی هســتند که با 
حک شــدن بر روی ساعت های مچی، 
طرفداران بســیاری جــذب کردند. در 
ســال ۲۰۱8 برند سیتی زن همکاری 
خود با والت دیســنی را آغاز کرد و در 
نمایشگاه بازل ورلد آن سال ساعت های 
مچی با این دو شخصیت پرطرفدار را به 
نمایش گذاشت. بر روی صفحه ساعت 
کالسکه کدوشکل سیندرال نقش بسته 
که توسط اســب ها کشیده می شوند و 
با رنگ نقره ای بســیار براق بر روی مچ 
می درخشــند. این ساعت مچی استیل 
کــه درقالب ۱95۰عدد تولید شــد با 
 solar(تکنولوژی خورشــیدی اکودرایو
Eco-Drive( کار می کنــد و بــه ایــن 

ترتیب حتی کلکســیونرهای جوان را 
نیز به دنبال خود کشــاند. ساعت های 
باب اسفنجی هم از این قاعده مستثنی 
نبودند و بســیار مورد اســتقبال قرار 

گرفتند.
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 کریســمس امســال به دنیای 
گذاشته  پا  هم  مچی  ســاعت های 
و برخی برندهــا اقدام به طراحی و 
تولید ساعت هایی با تم کریسمس و 

پاپانوئل کردند.
یکــی از فعــاالن ایــن عرصــه گروه 
ساعت سازی سواچ بوده که ساعت مچی 
Swatch HoHoOuch را برای دوستداران 

پاپانوئل به بازار عرضه کرده اســت. این 
ســاعت مچی می تواند یکــی از بهترین 
هدیه های تعطیالت امسال باشد. لباس 
قرمز پاپانوئل بر روی صفحه سفید رنگ 
ساعت جذابیت خاصی به آن بخشیده و 
از ســوی دیگر شاهد ریزش برف بر روی 
بند سفید ساعت هستیم گویی پاپانوئل 
می خواهد از ســاعت باال برود و برف های 
زیر پایش خالی شــده است. این ساعت 
مچی با رفرنس SUOZ717 دارای موتور 
کوارتز است و تا عمق ۳۰متری می تواند 
ضد آب باشــد و آســیبی به ساعت وارد 
نشود.  قاب ساعت از جنس یک پالستیک 
محکم ساخته شده و بند آن، سیلیکونی 
اســت. این ســاعت مچی همچنین در 
ســاعت ۳ دارای تقویم است. قیمت این 
ساعت مچی ۱۲۰دالر تعیین شده است 
و دوســتداران آن می توانند این محصول 
که در تعدادی محدود تولید شــده را از 

فروشگاه های سواچ خریداری کنند.
یکی دیگر از ســاعت ســازهایی که 
امســال به کریسمس روی خوش نشان 
است.  چایکین«روسی  داده،»کنستانتین 
وی بنیانگذار تنها کمپانی روسی است که 

در نمایشگاه ساعت بازل ورلد در سوئیس 
شــرکت می کند. کنستانتین همچنین 
نماینده آکادمی بین المللی ساعت سازان 
مستقل در روسیه است. این ساعت ساز 
امسال تصمیم گرفت یک ساعت مچی با 
تم کریسمس را طراحی کند و سرانجام 
 Wristmon Santa 2021 هم ساعت مچی

Special Edition را طراحی و تولید کرد.

کنستانتین از ســال ۲۰۱7 با عرضه 
ســاعت مچی جوکر Joker )با استفاده 
از پاپ آرت( در نمایشــگاه بازل ورلد به 
ساعت سازان جهانی پیوست و یکی دیگر 
از دالیل شــهرت وی نیز ساخت ساعت 
 Mars Conqueror Mk 3 Fighter مچــی
تنها ساعت مچی است که می تواند زمان 
را بر روی مریخ نشــان دهد و حاال هم با 
ساعت کریسمسی خود خوش درخشیده 

است.
کنستانتین در ســاخت ساعت مچی 
کریسمســی خود تالش داشته تا همه 
جزئیات صورت، عینک و لباس پاپانوئل 
را در نظر بگیــرد. وی همچنین تالش 
کرده تا همچون ســاعت جوکر، اجزای 
ساعت زمان را به طور دقیق نشان بدهند. 
چشــم های پاپانوئل در واقع عقربه های 
ســاعت و دقیقه به شمار می روند یعنی 
مردمک های چشم که حرکت می کنند 
زمــان را نشــان می دهنــد و ازآنجا که 
دقیقه و زمان با سرعت های متفاوتی طی 
می شوند، چشم پاپانوئل چپ می شود و 

ظاهر بانمکی به آن می بخشد. 
قاب ساعت مچی Santa 2021 استیل 

حــدود ۴۲میلیمتر اســت و هرکدام از 
شیشــه های عینک عمــاًل یک صفحه 
ساعت به شمار می رود که با شیشه ضد 
خش پوشانده شده اند. درواقع هریک از 
شیشــه های عینک پاپانوئل یک صفحه 
ساعت به شمار می روند که یکی از یک تا 
۱۲ و دیگری از یک تا 6۰ تقسیم بندی 
شده اســت تا به ترتیب ساعت و دقیقه 
را نشــان دهند. دماغ بامــزه و دهان باز 
پاپانوئل هم که دائم می خندد شما را شاد 
خواهد کرد. بر روی زه این ساعت مچی 
هم حــروف SANTA )پاپانوئل( با فاصله 
از یکدیگر دیده می شود. نام ساعت ساز 
هم در باالی صفحه ســاعت نقش بسته 
و در پشت ساعت کشور سازنده و شماره 
سریال این ســاعت مچی دیده می شود. 
بند ســاعت نیز قرمزرنــگ و از جنس 
چرم کروکودیل ســاخته شــده و البته 
بخش هایی از آن به رنگ سفید است که 
نشــان از ریش پاپانوئل دارد. در ساخت 
 2-ETA 2824 این ســاعت مچی از موتور
استفاده شــده که می تواند تا ۳8ساعت 

انرژی را ذخیره کند.
 این ساعت مچی هم تا عمق ۳۰متری 
ضد آب است و می تواند لبخند سال های 
کودکــی را بر لب خریداران بزرگســال 
بنشاند. شــاید هم برخی در کودکی از 
پاپانوئل یک ساعت جادویی درخواست 
کــرده بودند که حاال این ســاعت را در 
بزرگســالی می توانند داشته باشند. این 
ساعت مچی با بهای ۱8هزار و ۲۳۰ یورو 

در تعدادی محدود به فروش می رسد.

کریسمس در قاب ساعت های مچی

 این ساعت مچی با رفرنس 
SUOZ717 دارای موتور 
کوارتز است و تا عمق 
۳۰متری می تواند ضد آب 
باشد و آسیبی به ساعت 
وارد نشود. قاب ساعت از 
جنس یک پالستیک محکم 
ساخته شده و بند آن، 
سیلیکونی است

 هریک از برندهای ساعت سازی در طول حیات خود با نقاط 
عطفی مواجه هســتند که برای گرامیداشت آن مدل های ویژه 
ساعت خود را به بازار ارائه می کنند و برند سوئیسی Corum نیز 

از این قاعده مستثنی نیست.
ساعت ساز سوئیسی Corum به مناسبت شصت و پنجمین 
سال بنیانگذاری این برند در La Chaux-de-Fonds و همچنین 
چهلمین سالگرد تولد یکی از معروفترین ساعت های مچی این 
برند یعنی مدل Golden Bridge، دو مدل ساعت بسیار زیبا را 
طراحی و روانه بازار کرده است. در واقع این نقطه عطف در دنیای 
ساعت این برند، زمینه ساز طراحی دو ساعت با طراحی ویژه از 
جنس طالی سفید و رزگلد در تعدادی بسیار محدود شده است. 
 Goldenساعت ،Corum برای گرامیداشت سه بنیانگذار برند
Bridge Rectangle از جنس طالی سفید تنها در ۳عدد طراحی 
و به بازار عرضه شد که البته تنها در عرض چند دقیقه دوستداران 

ساعت طی رقابتی تنگاتنگ با یکدیگر آن را خریداری کردند.
این ســاعت مچی قابی در ابعــاد۲۹.۵در ۴۲.۲میلیمتر و از 
جنس طالی سفید ۱۸عیار دارد. این قاب مستطیل شکل یک 
هنر بزرگ محسوب می شود چرا که کنده کاری هایی بسیار زیبا 
با دســت انجام شده و طرح گیاهان کانتوس و سرخس که ویژه 
منطقه La Chaux-de-Fonds، زادگاه این برند است بر روی 

قاب شکل گرفته و زیبایی ساعت را چندین برابر کرده است.
در ساخت این ســاعت مچی موتور با کالیبر CO 113 به کار 
رفته که با کوک شــدن می تواند تا ۴۰ ساعت انرژی را در خود 

ذخیره کند و در این مدت نیازی به کوک شــدن مجدد نداشته 
باشد. یک ساعت مچی بســیار دقیق و زیبا که صفحه آن نیز 
منحصر بفرد است و می توان اجزای موتور ساعت را از زیر ساعت 
کریســتال یاقوتی آن کامال مشاهده کرد. عقربه های آبی رنگ 
و باتون شــکل ساعت هم که بر روی صفحه سفید رنگ ساعت 
جای گرفته در کنار درخششش طالی سفید، نتیجه کار را بسیار 
زیباتر از تصور کرده است.این ساعت مچی همچنین دارای یک 
بند چرم کروکودیل است که رنگ آبی آن هارمونی خاصی با قاب 

ساعت دارد.
 برای بزرگداشــت چهلمین ســال تولید نخستین ساعت
Golden Bridge Rectangle توســط این برند، این ساعت در 
یک نمونه رزگلد نیز طراحی شده است. البته این ساعت مچی 
در قالب ۴۰ قطعه تولید شــده و کامال شبیه نمونه طالی سفید 
است با این تفاوت که دیگر اثری از کنده کاری ها و هنرمندی های 
آن ساعت مچی نیست اما بر روی صفحه ساعت سمبل این برند 
یعنی golden key تکرار شــده است. این ساعت هم با دست 
کوک می شــود و عقربه های رادیومی، زیبایی خاصی به صفحه 
ساعت مچی بخشــیده اند. این ساعت با بند چرم کروکودیل و 
در رنگ قهوه ای به بازار ارائه شده است و قفل بندی ساعت هم 

ازجنس طالست.
 Corum Golden Bridge 40th نمونه طالی سفید ســاعت
Anniversary بــا بهای ۴۲,۸۰۰دالر ونمونــه رزگلد با قیمت 

۳۹,۸۰۰ دالر راهی بازار شده است.

تلفیپق هنر و تاریپخ در دو ساعت مچی

 این قاب مستطیل شکل یک 
هنر بزرگ محسوب می شود 

چرا که کنده کاری هایی 
بسیار زیبا با دست انجام 

شده و طرح گیاهان کانتوس 
و سرخس که ویژه منطقه 

زادگاه این برند است بر روی 
قاب شکل گرفته است
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کمی از خودتان بگویید �
حسین طوری متولد ۱۳69 هستم و 
لیسانس حسابداری دارم اما ازآنجا که 
عالقه مند به دنیای ساعت بودم تصمیم 
گرفتم در حرفه تعمیر و فروش ساعت 
فعالیت جدی داشــته باشم و درنهایت 
هم وارد این عرصه شدم و بعد اتفاقات 

هنری برایم رقم خورد.
ازچه زمانی با دنیای ساعت آشنا  �

شدید؟
پدرم بیش از 5۰ ســال است که در 
حرفه فروش و تعمیر ســاعت فعالیت 
دارنــد و بالطبع من هــم از کودکی با 
دنیای ســاعت آشــنا بودم ولی به طور 
جــدی از ســال 95 و پــس از اتمام 

تحصیالت در کنار پدر حضور دارم.
ایده ساخت اشیای مینیاتوری با  �

در  کجا  از  اجزای ساعت  از  استفاده 
ذهنتان جرقه زد؟

من با دنیای ساعت غریبه نبودم ولی 
وقتی در ســال 95 تصمیــم گرفتم به 
مغازه پدرم بیایم و این کار را آغاز کنم 
عماًل با دیدن اجزای داخلی ســاعت، 
تصویرهایی در ذهنم خلق شدند و این 

ایده در ذهنم شکل گرفت.
نخســتین کار مینیاتــوری که  �

ساخته اید کدام است؟
نخستین کار من یک سوسک بسیار 
کوچک اســت که البته تک بعدی بود 
و بعد از آن یکســری کارهای کوچک 

و نسبتا ســاده را انجام دادم و به مرور 
زمان کارهایی را ساختم که حجمشان 
بیشتر اســت و ریزه کاری های زیادی 
دارند و تاکنون موفق به ساخت اشیای 

دوبعدی و سه بعدی شده ام. 
اصال این کار چگونه ساخته شد؟ �

 در مغازه پدرم تعداد زیادی ساعت های 
قدیمی وجود دارد و وقتی در ســال 95 
به طور جدی وارد این حرفه شدم، پدرم 
ابراهیم طوری یکسری از موتورهایی که 
از قدیم داشتند را در اختیارم قرار داد تا 
آنهــا را باز کنم و کامال با لوازم و اجزای 
یک موتور ساعت آشنا شوم. پدرم معتقد 
بود با مشاهده اجزای داخلی ساعت، کا 
ر را جدی تــر یاد می گیــرم. من که آن 

گپ و گفت با یک جوان خالق 

خلق اشیای مینیاتوری با اجزای موتور ساعت
 شاید برای شما ساعت های 
مچی تنها وسیله ای برای نمایش 
زمان باشــد که بــه مچ خود 
بسته اید و هرازگاهی با نگاهی 
به دســت خود، به آن نگاهی 
بیندازید و البتــه از زیبایی و 
سلیقه به کار رفته در ساخت آن 
نیز لذت ببرید اما برای برخی، 
دنیای ساعت با هنر و ذوق آن 
حسین  اســت.  خورده  پیوند 
طوری، این جوان ۳۰ ساله یکی 
از همین دوستداران و عاشقان 
دنیای ساعت است. وی نگاهی 
دیگر به حوزه ســاعت دارد و 
حتی از قطعات بالاستفاده یک 
تقریبا  که  خراب  مچی  ساعت 
از رده خارج شده است هم به 
استفاده  ممکن  شکل  بهترین 
کرده و یک هنــر مینیاتوری 
بسیار زیبا از قطعات بالاستفاده 
ســاعت های مچی خراب ارائه 
داده است. درمیان کارهای وی 
از حیوانات و ماشین آالت جنگی 
تا سشوار و کفش زنانه، راکت، 
می توانید  را  و...  و صندلی  میز 
ببینید. با وی که در کالس های 
ساعت  اتحادیه  ساعت  تعمیر 
نیز شــرکت داشــته  تهران 
داشــتیم  کوتاه  گفت و گویی 
 که در زیــر آن را می خوانید.

موقع ۲6ســاله بودم، این موتورها را باز 
و بسته کردم و چند روزی با آن مشغول 
بودم و کم کم احســاس کــردم داخل 
موتور ســاعت یکسری اجزا وجود دارند 
که می توان با آنها اشــکال و حیواناتی را 
ساخت و درنهایت هم این ایده به ذهنم 
رسید. همه اجزای سوسک مینیاتوری، 
اجزای داخلی خود ساعت هستند و هیچ 
تراش دادن یا تغییر شکلی در کار نبوده 
اســت. بعد هم کم کم لوازم مینیاتوری 

کوچک اما پیشرفته را ساختم.
از  � بیشتر  اشــیا  این  در ساخت 

اجزای موتور کدام ساعت ها استفاده 
کرده اید؟

این کارها از قطعات موتورهای ساعت 
۲۰۳۰ و ای ۱۲۱ ساخته شده اند.

کمی بحث را عوض کنیم. شــما  �
حرفه  در  پدرتــان  حضور  دلیل  به 
ســاعت با این کار آشنا بودید پس 
چرا دوبــاره در کالس های اتحادیه 

شرکت کردید؟

درست است که من تا حدودی اصول 
و بیس کار را می دانستم اما به هرحال 
به صورت تجربی کار را یاد گرفته ام ولی 
کالس های اتحادیه به ما کمک می کند 
که به همه چیز نگاه علمی داشته باشیم 
تا بهتر بتوان از پس تعمیر انواع ساعت 
برآمد. می خواستم این کار را به صورت 
حرفه ای و آکادمیک یاد بگیرم تا برای 
چالش هــای احتمالی آینده این حرفه، 

آماده تر باشم.
از کالس اتحادیه راضی بوده اید؟  �

بله صد درصد. ســطح کالس بسیار 
باالســت و اســتاد وقت زیــادی برای 
هنرجویان می گذارند و بســیار پیگیر 
یادگیری بچه ها هســتند.حاال دیگر در 

تعمیر ساعت خیلی مسلط تر شده ام.
هیچ وقت به فکر ساخت ساعت  �

هم افتاده اید؟
بله به این موضوع فکــر می کنم اما 
ساخت ساعت کار بسیار سختی است. 
مثــال یکی از مشــکالت در ایــن راه، 

ساخت قطعه و قالب هاست که در حال 
حاضر برای ما امکانپذیر نیست ولی اگر 
این موانع برطرف شود حتما روزی به 

آن فکر می کنم.
چه پیشــنهادی برای کســانی  �

دارید که تــازه می خواهند به حوزه 
ســاعت قدم بگذارند و شغلی برای 

خود دست و پا کنند؟
به طــور کلــی حرفه تعمیر ســاعت 
ظرافت خاصی دارد بنابراین کسی که 
می خواهــد وارد عرصه فروش یا تعمیر 
ساعت شــود ابتدا باید حوصله زیادی 
داشته باشد و از همه مهم تر این است 
که به این کار و حرفه عالقه مند باشــد 
وگرنه نمی تواند موفقیت زیادی کسب 
کند. ازســوی دیگر باید ببیند که اصال 
می توانــد با این کار کنــار بیاید یا نه. 
بهتر اســت ابتدا این کار را تست بزند 
و ســپس به طور جدی وارد آن شــود 
یا ســرمایه گذاری کند چون این کار با 

مذاق هرکسی سازگار نیست.

 در مغازه پدرم تعداد زیادی 
ساعت های قدیمی وجود دارد 

و وقتی در سال ۹۵ به طور 
جدی وارد این حرفه شدم، 

پدرم ابراهیم طوری یکسری از 
موتورهایی که از قدیم داشتند 
را در اختیارم قرار داد تا آنها را 
باز کنم و کامال با لوازم و اجزای 

یک موتور ساعت آشنا شوم. 
من که آن موقع ۲۶ساله بودم، 

این موتورها را باز و بسته کردم 
و چند روزی با آن مشغول بودم 

و کم کم احساس کردم داخل 
موتور ساعت یکسری اجزا وجود 

دارند که می توان با آنها اشکال 
و حیواناتی را ساخت و درنهایت 

هم این ایده به ذهنم رسید
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 کرونــا بازارهای مختلــف جهان را 
دســتخوش تغییر کرد کــه یکی از این 
بازارهــا ســاعت های مچــی معمولی و 
هوشــمند اســت. با شــیوع کووید ۱9 
کاربــران بــه ســاعت های دیجیتال و 
هوشــمندی روی خوش نشان دادند که 
نه تنها میزان گرمای بدن، سطح اکسیژن 
و... را انــدازه گیری می کنند بلکه پا را از 
ایــن نیز فراتر گذاشــته و درصورتی که 
فاصله اجتماعی رعایت نشــود به کاربر 

ساعت هوشمند هشدار می دهد.
یکی از مؤسســات پژوهشــی که در 
زمینــه بازار ســاعت های هوشــمند و 
ســایر فناوری های پوشیدنی تحقیقات 
گسترده ای داشته، مؤسسه گارتنر است 
که در گزارش خود آورده است با شیوع 
کرونا بازار فناوری های پوشیدنی در سال 
۲۰۲۰ رونق ویژه ای گرفت، این روند در 
ســال ۲۰۲۱ نیز ادامه دارد و ارزش بازار 

این بخش از فناوری به 8۱.5 میلیارد دالر 
خواهد رسید. 

طبق این گزارش اما بیشــترین ارزش 
بــازار فناوری های پوشــیدنی به کدام 
یک از محصوالت اختصــاص دارد؟ در 
ســال ۲۰۲۰ به دلیل دورکاری بسیاری 
از مردم و خانه نشــینی آنها و همچنین 
بسته بودن باشــگاه ها بخش عمده این 
بازار از نظر ارزش به ساعت های هوشمند 
و ردیاب های سالمت اختصاص داشت و 
گارتنر پیش بینی کرده که این موضوع 

در سال ۲۰۲۱ هم ادامه خواهد داشت.
گارتنر همچنین در گزارش خود گفته 
اســت کــه کل جهان در ســال ۲۰۱9 
حدود ۱8.5میلیارد دالر برای ساعت های 
هوشــمند هزینه کردند درحالی که این 
رقم در سال ۲۰۲۰ با رشد ۱7.6درصدی 
نسبت به سال قبل از آن، ۲۱.75 میلیارد 

دالر بوده است. 

گارتنر پیش بینی کرده است که در سال 
۲۰۲۱ این رقم به ۲5.8 میلیارد دالر و در 
سال ۲۰۲۲ به رقمی معادل ۳۱.۳ میلیارد 
دالر خواهد رسید. رشد بازار ساعت های 
هوشمند در نتیجه ورود کاربران جدید به 
این بازار است که در سال ۲۰۲۱ به موازات 
توسعه تکنولوژی های پردازشگرهای جدید 
و نسل جدید باتری ها با طول عمر بیشتر 
و کمتر شــدن تعداد دفعات شــارژ، به 
ساعت های هوشــمند روی خوش نشان 

می دهند.
در گــزارش گارتنــر همچنیــن بــه 
این موضوع اشــاره شــده که وسایل و 
فناوری های پوشــیدنی مرتبط با گوش 
و همچنین ساعت های هوشمند رشدی 
بسیار خیره کننده داشتند چراکه کاربران 
برای دورکاری، فعالیت های ورزشــی و 
همچنیــن ردیابی های ســالمت، از این 

وسایل بیشترین استفاده را می کردند.

اما کدام ساعت های هوشمند در سال 
۲۰۲۰ گوی ســبقت را از بقیه ربودند؟ 
یکی از بهترین ساعت های هوشمند سال 
۲۰۲۰ که در دوران کرونا بســیار مورد 
توجه قرار گرفت، سامســونگ گلکسی 
واچ Samsung Galaxy Watch 3( ۳( بــا 
قیمت ۴8۰ یورو بود که از نرم افزار ویژه 
سامسونگ یعنی Tizen استفاده می کند و 
عالوه بر شمارش گام، اندازه گیری میزان 
کالــری و... می تــوان از آن برای ردیابی 
ســالمت همچون میــزان ضربان قلب، 
سطح اکسیژن خون و... هم بهره گرفت. 
زه چرخان این ســاعت هوشــمند هم 
یکی از موفقیت های این برند محســوب 

می شود.
برند گارمین هم یکی از ســاعت های 
هوشمند برتر ســال ۲۰۲۰ را ارائه داد. 
قیمــت  S Solarبــا   6 Garmin Fenix

857یورو می تواند سطح و اشباع اکسیژن 
خون، تعداد تنفــس و... را اندازه گیری 
کنــد. همچنین یک پنل خورشــیدی 
باتری ساعت را شارژ می کند که برای این 

منظور از شیشه خورشیدی استفاده شده 
است بنابراین هیچ پنل اضافی بر روی آن 
دیده نمی شود. البته گفتنی است که در 
شــرایط مورد نیاز می توانید آن را با برق 
نیز شــارژ کنید. البته قیمت باالی این 
ساعت هوشــمند یک مانع بزرگ برای 

خریداران به شمار می رفت.
ســاعت هوشمند اپل هم یکی دیگر از 
ساعت های هوشمند برتر سال ۲۰۲۰ بود 
که با قیمت ۴79پوند به فروش رسید. در 
چهارماهه نخست سال ۲۰۲۰ اپل پیشتاز 
بازار ســاعت های هوشمند در دنیا بود و 
باالترین ســهم را به خود اختصاص داد 
و سامســونگ در رده دوم جهان ایستاد. 
طبق گزارش Statista اپل با ۴7,9درصد 
حدود نیمــی از بازار جهــان را به خود 
اختصــاص داد و پس از آن سامســونگ 
با ســهم ۱۳,۴درصدی بازار قرار گرفت. 
هرچــه مدل های جدیدتر ســاعت اپل 
رونمایی شد قابلیت های آن نیز افزایش 
 Series 2 یافت. به عنوان مثال ساعت اپل
مناسب شنا بوده و به جی پی اس مجهز 

 Series 4 است. در ســاعت هوشمند اپل
 Series 5 و در ســاعت اپل ECG قابلیت
هم امکانات قطب نما و نمایشگر همیشه 
Series 6 روشن معرفی شد. اما ساعت اپل 
کامال منطبق بــا وضعیت و بحران کرونا 
در ســال ۲۰۲۰ تولید شــد. این ساعت 
هوشمند ویژگی های جدیدی دارد که از 
آن می توان به سنسوری برای اندازه گیری 
ســطح و میزان اکسیژن خون اشاره کرد 
که بسیار مورد توجه کاربران قرار گرفت. 
با وجود توانمندی باالی ساعت هوشمند 
اپل، به دلیل گــران بودن تعداد زیادی از 
کاربــران از پس خریــد آن برنمی آیند 
که البته این مشــکل را ساعت هوشمند 
Withings Scan که بــا قیمت ۲8۰دالر 

 Withings .ارائه شد، تا حدودی حل کرد
Scan یکــی از ســاعت های هوشــمند 

مورد توجه کاربران در ســال ۲۰۲۰ بود 
چرا که این ســاعت هوشمند نیز قابلیت 
اندازه گیری سطح اکسیژن خون را دارد 
اما بســیار ارزان تر از اپل است و کاربران 

بیشتری توانایی خرید آن را دارند. 

بازار داغ ساعت های هوشمند
در سال کرونایپی 2020

  برترين ساعت های هوشمند ۲0۲0

براساس گزارش مؤسسه 
گارتنر، با شیوع کرونا،

بازار فناوری های پوشیدنی 
در سال ۲۰۲۰ رونق ویژه ای 

گرفت، این روند در سال 
۲۰۲۱ نیز ادامه دارد

و ارزش بازار این بخش از 
فناوری به ۸۱.۵ میلیارد 

دالر خواهد رسید

 در سال ۲۰۲۰ به دلیل دورکاری 
بسیاری از مردم و خانه نشینی 

آنها و همچنین بسته بودن 
باشگاه ها بخش عمده این بازار 

از نظر ارزش به ساعت های 
هوشمند و ردیاب های سالمت 
اختصاص داشت که پیش بینی 

می شود این روند در سال ۲۰۲۱ 
هم ادامه داشته باشد
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برنــد ســاعت Jaquet Droz نیز 
برای سال نو چینی ساعت های مچی 
جدیدی طراحی کــرده که ترکیبی از 
هنر و سنت به شمار می روند. امسال سال 
گاو است و این موضوع دستمایه ساخت 
 Petite Heure این ساعت های مچی با نام
Minute Buffalo شده است. امسال این برند 

۴ساعت مچی برای سال نو چینی یعنی 
۱۲ فوریه طراحی کرده که دومورد آن زنانه 
و ۲ساعت مچی نیز مردانه است. ۳ساعت 
مچی از جنس رزگلد و یکی هم از جنس 
طالی سفید ساخته شده است. در یکی از 
ساعت های مردانه با ابعاد ۳5 در ۴۱میلی 
متر، تصویر یک بوفالوی بزرگ بر صفحه 
ساعت دیده می شود و در بک گراند آن هم 
کوه های مه آلود بسیار زیبا طراحی شده 
است. این اثر درواقع نقاشی با دست است و 

یک شاهکار هنری محسوب می شود. 
یکــی دیگر از ســاعت های مردانه هم 
صفحه ســیاه رنگ دارد و عــالوه بر آن، 

بند سیاه رنگ ساعت درکنار رنگ رزگلد 
قاب ساعت، زیبایی خاصی به آن بخشیده 
اســت. بر روی صفحه این ســاعت هم 
یک درخت آلو به همراه شــکوفه هایش 
به صورتــی هنرمندانه و با دســت، کنده 
کاری شده و یک بوفالو هم زیر این درخت 
پرشکوفه به رنگ رزگلد دیده می شود. در 
پشت ساعت نیز سر یک بوفالو کنده کاری 
شــده که بسیار زیباست. البته در یکی از 
ســاعت های مچی هم این بوفالو به رنگ 
خاکستری کنده کاری شده و شکوفه ها 
هم قرمز رنگ هســتند. گفتنی است در 
فرهنگ چین درخت آلو نماد هارمونی بین 

انسان و طبیعت و زمین و آسمان است.
نمونه هــای زنانــه، صفحــه ســاعت 
کوچکتری دارند و بــر روی یکی از آنها 
شاهد نقاشی مینیاتوری یک گاو هستیم 
که در پس زمینــه آن کوه های مه آلود 
دیده می شوند و البته زه این ساعت مچی 
نیز با تعداد زیادی الماس پوشــانده شده 

است. اما ساعت دیگر زنانه این برند، فاقد 
هرگونه جواهر است. گفتنی است ازهریک 
از ایــن ســاعت های مچی تنهــا 8عدد 
طراحی و ساخته شــده است به همین 
دلیل هم کلکسیونرها به این ساعت های 

مچی عالقه زیادی نشان داده اند.
گفتنی است که این برند قرن هاست که 
با سنت های چین پیوندی دارد و به نوعی 
برخــی این عادت را جزو DNA و ژنتیک 
این برند بزرگ ساعت می دانند. خانواده 
Jaquet-Droz از اوایــل ســال ۱77۴ با 

امپراتوری چین ارتباط خوب و مناسبی 
برقرار کردند و این خانواده بعد از گذشت 
یک دهه موفق به صادرات بیش از 6۰۰ 
عدد ساعت جیبی نفیس به چین شدند. 
همچنین این برند نخستین ساعت سازی 
بوده که به شــهر ممنوعه ساعت صادر 
کرده و هنوز هم ساعت های جیبی زیادی 
در موزه imperial Palace Museum چین 

نگهداری می شود.

2 درخت آلو نماد هارمونی انسان و طبیعت
1

جشن سال نو چینی
با ساعت سازان

بزرگ جهان
 هرسال به مناسبت ســال نو چینی بسیاری از برندها 
محصوالتی ویژه با نماد این کشــور یا نماد زودیاک همان 

ســال طراحی کرده و ارائــه می دهند و برندهای 
بزرگ ساعت و جواهرات جهان نیز از این قاعده 

ساعت  چندین  نیز  امسال  نیستند.  مستثنی 
ساز بزرگ ساعت های مچی با نماد گاو)نماد 
سال چینی ۲۰۲۱( در تعدادی محدود روانه 

بازار کرده اند که کلکســیونرها به آنها اقبال 
زیادی نشان داده اند.

 درخشش يک 
ساعت جواهر قرمز

برنــد جواهر Harry Winston برای ســال نو 
چینی، ســال گاو )Ox( یک ساعت مچی رزگلد از 

 Premier Chinese New Year را با نام Premier کالکشن
Automatic طراحی کرده است. بر روی صفحه قرمز رنگ این 

ساعت مچی ۳6میلیمتری، عکس یک گاو نر نقش بسته و تعدادی 
الماس هم بر صفحه قرمز رنگ ساعت دیده می شود که زیبایی آن 

را چندین برابر کرده اســت. گفتنی است که این ساعت مچی 
خاص تنها در 8نسخه تولید شده چراکه در سنت چینی ها عدد 

8 یکی از خوش یمن ترین اعداد به شمار می رود. 
یکی دیگر از مواردی که به سنت های غنی چین بازمی گردد و 

در این ســاعت به آن توجه زیادی شده، ترکیب قرمز و طالست که 
سمبل خوش شانسی و سعادت زیاد به شمار می رود و دارنده این ساعت 
می تواند امیدوار باشد سال ۲۰۲۱ سالی پربرکت برای وی خواهد بود.

گاو موجود بر روی صفحه قرمزرنگ این ساعت مچی، دقیقا درون 
یک دایره پوشــیده شــده از الماس قرار گرفته اســت. این گاو سم 
چــپ خود را در هوا قــرار داده و ازآنجا که در حال حرکت اســت، 
دم این گاو نیز در هوا دیده می شــود. شــمایل عضالنی این حیوان 
با شــاخ های خمیده، پوزه و سینه ای ســتبر و محکم یادآور قدرت و 
عظمت است. شــاخ های این گاو که از جنس طالی ۱8 عیار ساخته 
شــده با تعدادی الماس پوشانده شده و پاها و بخشی از سینه این گاو 
نیز با الماس تزئین شــده است. همچنین لوگوی برند هری وینستون 
در باالی صفحه ســاعت و زیر ساعت ۱۲ که یک الماس بزرگ در آن 

جای گرفته، حک شده است.

بر روی صفحه قرمز 
رنگ این ساعت مچی 
۳۶میلیمتری، عکس یک 
گاو نر نقش بسته و تعدادی 
الماس هم بر صفحه قرمز 
رنگ ساعت دیده می شود 
که زیبایی آن را چندین 
برابر کرده است. گفتنی 
است که این ساعت مچی 
خاص تنها در ۸نسخه 
تولید شده چراکه در سنت 
چینی ها عدد ۸ یکی از 
خوش یمن ترین اعداد 
به شمار می رود

امسال این برند
 ۴ساعت مچی برای
 سال نو چینی یعنی

۱۲ فوریه طراحی کرده که 
دومورد آن زنانه و ۲ساعت 

مچی نیز  مردانه است.
۳ساعت مچی از 

جنس رزگلد و یکی هم
از جنس طالی سفید 

ساخته شده است
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 يک هنر چینی
واشرون کنســتانتین نیز دیگر برند ساعت 
اســت که در ســال نو چینی بســیار خوش 
 The درخشــیده و یک ســاعت مچی با نام
Legend of the Chinese Zodiac با نقش گاو 

طراحی کرده است. این گاو با تکنیک ویژه و 
ســنتی برش کاغذ در چین با نام jian zhi بر 
صفحه ســاعت نقش بسته است. صفحه این 
ســاعت مچی، برنزی یا آبی رنگ و همچنین 
قهوه ای رنگ اســت. بر روی این صفحه هم 

ساعت تقویم و روز هفته نیزدیده می شود.

 شاهکار شوپارد
شوپارد نیز یکی دیگر از برندهایی است که برای 
 L.U.C سال نو چینی یک مدل ساعت مچی با نام
XP Urushi طراحی کرده اســت. بر روی صفحه 

این ساعت رزگلد ۳9,5میلیمتری، عکس یک گاو 
بانمک دیده می شود که به یک گاری یا شاید یک 
کالسکه پرزرق و برق بسته شده است. ظاهر این 
گاو چاق بوده و ازجنس طال ساخته شده و درکل 
 Urushi این طرح با اســتفاده از تکنیــک چینی
lacquer طراحی شــده اســت. این شاهکار، هنر 

الکی چینی توسط هنرمند چینی به نام این رشته 
یعنی مینوری کوزومی ایجاد شده است. گفتنی 
است تنها 88قطعه از این ساعت مچی ارائه شده 

تا کامال منحصربفرد باشد.

 ساعت مجهز به تقويم چینی
بالنک پیــن )Blancpain( هم یکی دیگر از 
برندهای ساعت است که سال نو چینی را با 
یک مدل ساعت مچی با نام   تبریک می گوید 
اما در این ســاعت مچی نمی تــوان یک گاو 
بزرگ را دید. تنها در ساعت ۱۲ صفحه، طرح 
یک گاو دیده می شود و مجهز به تقویم چینی 
است که البته بیشتر چینی ها می توانند از این 
تقویم اســتفاده کنند. این برند برای ساخت 
این ســاعت 5ســال زمان صرف کرده این 
ساعت ۴5میلیمتری تا 7روز می تواند انرژی 
را ذخیره کنــد و در تعداد محدود 5۰قطعه 
پالتینیومی و همچنین تعــداد کمی رزگلد 
طراحی و تولید شــده است. بر پشت ساعت 

هم نماد سال گاو حک شده است.

 ترکیب طال و مینا
یکــی دیگر از برندهایی کــه خود را با 
ساعت مچی برای ســال نو چینی آماده 
کــرده، پیاژه)Piaget( اســت. این برند بر 
 Altiplano صفحه ســاعت ویژه خود یعنی
Year of the Ox یک گاو با عضالت بسیار 

ورزیده را طراحی کرده است. این ساعت 
مچی از جنس طالی سفید ساخته شده 
و در بخش هایی از ســاخت این گاو هم 
از مینا اســتفاده شده است. این گاو نماد 
قدرت و توانمندی در ســال جدید بوده و 
زه ســاعت هم با تعدادی الماس پوشانده 

شده است.
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 بر روی صفحه این ساعت 
رزگلد ۳۹,۵میلیمتری، 
عکس یک گاو بانمک دیده 
می شود که به یک گاری یا 
شاید یک کالسکه پرزرق و 
برق بسته شده است

در این ساعت مچی 
نمی توان یک گاو بزرگ 

را دید. تنها در ساعت ۱۲ 
صفحه، طرح یک گاو دیده 

می شود و مجهز به تقویم 
چینی است که البته بیشتر 

چینی ها می توانند از این 
تقویم استفاده کنند
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 )bvlgari(«یکی از برترین های دنیای فشن و مد، برند »بولگاری 
است که در عمر ۱۳۷ســاله خود راهی سرشار از موفقیت را 
پیموده و هرچند ابتدا تنها بر روی جواهرات تمرکز داشت اما به 
مرور زمان دامنه فعالیت خود را گســترش داد. این برند که در 
سال ۱۸۸۴ در منطقه اپیروس یونان بنیانگذاری شد زیرمجموعه 

گروه lVmH قرار دارد و شعبه های اصلی این برند در رم ایتالیا قرار دارد.
»بولگاری »برند ایتالیایی است که ســال ۱۸۸۴ در رم توسط »سوتیریوس 
بولگاریس« )Sotiros Voulgaris( و با کمک پسرانش »کونستانتینو« و »جورجیو« 
پایه گذاری شــد. وی که اهل یونان بود پس از آموختن تجارت جواهرات در 
این کشور، راهی ایتالیا شد و درزمینه جواهرات موفقیت های بسیاری کسب 
کرد. سوتیریوس بولگاریس موسس این برند در سال ۱۹۳۲درگذشت و شاید 
واقعا هیچ وقت فکرش را هم نمی کرد که نام بولگاری روزی تا این حد مشهور و 
محبوب شود. پس از مرگ وی پسرانش با ایده هایی تازه و بلندپروازانه تصمیم 
گرفتند برای بقای این برند تالش کنند که البته بسیار هم موفق عمل کردند و 

بارها مجالت مختلف با آنها به مصاحبه نشستند و مورد تحسین قرار گرفتند.
این برند همچنین جایزه هنر بولگاری را با همکاری گالری هنر نیوسوتز ولز 
در سیدنی استرالیا از سال ۲۰۱۲ راه اندازی کرد و نخستین جایزه آن به »کایکل 
زاوروس« که در نقاشی تبحری ویژه دارد اعطا شد. مبلغ این جایزه ۵۰هزار دالر 

نقدی و همچنین هزینه اقامت در ایتالیا به اندازه ۳۰هزار دالر است.

»مـــارهـــای رنگارنگ«
نماد »بیولگاری« محبیوب

6263

برند برند



شــاید برای شما هم این سال پیش آمده است که چرا با این 
که این برند، Bvlgari نوشته می شود اما بولگاری خوانده می شود 
پاسخ در گرامر زبان التین است که نام بولگاری برگرفته از نام 
بنیان گذار آن اســت و حرف v بعد از B در التین، »یو »خوانده 

می شود در نتیجه تلفظ درست آن همان بولگاری است. 
این برند که ابتدا بیشــتر به حــوزه جواهرات محدود بود به 
بخش های دیگر هم ورود کرد و حاال دیگر محصوالت بولگاری 
را می توان در بخش حاال دیگر عالوه بر ساعت و انواع جواهرات، 
عطر، محصوالت چرمی، اکسسوری، کیف های دستی، عینک 
را ارائه می کند که البته اکسســوری های این برند در فلورانس 
تولید می شــود. این برند حتی در حوزه هتلداری هم فعالیت 
دارد. این برند هر سال دو بار)بهار و پاییز( در هفته مد میالن 

مجموعه هــای جدید خود را به نمایــش می گذارد هرچند در 
ســال ۲۰۲۰ با مشکالتی مواجه شد و حاال باید منتظر ماند و 

دید در ۲۰۲۱ چه اتفاقی برای این برند رقم می خورد.
ایــن برند همچنیــن اقدام بــه طراحی ســت های عینک 
و گردنبنــد یا ســت کیف و دســتبند و... کــرده و درزمینه 
ســاعت های بولگاری هم باید گفت که این ســاعت ها پس از 
طراحی با تکنولوژی روز ســوئیس تولید می شوند که از دقت 
بســیاری باالیی برخوردارند، ناگفته نماند که محصوالت این 
برند بســیار گران قیمت هســتند. این برند بسرعت در جهان 
اعتبار پیدا کرد و جواهرات ازجمله انگشتر، گردنبند و دستبند 
به شــکل مار به نماد اصلی و انحصاری این برند تبدیل شد و 

حاال بیش از ۳۰۰فروشگاه در سراسر جهان دارد. 

فلورانس و اکسسوری ها

ساعت های بولگاری
ســاعت های جواهر زنانه بولگاری از ســال ۱9۱8 به بازار 
آمد، ســاعت هایی کــه با الماس و ســنگ های گران قیمت 
پوشــانده شــدند و هربار طرحی جدید نگاه همه را به این 
برند خیره کرده اســت. یکی از نمونه های مطرح این برند، 
ساعت های ماری هســتند که در رنگ های مختلف تاکنون 
طراحی شــده اند و برخی نمونه ها نیز در حراجی های بزرگ 
با قیمت های باال به فروش رفته اند و »الیزابت تایلور« در فیلم 

کلئوپاترا هم یکی از این مدل ساعت ها را به مچ داشت. 
عمال این برند طراحی ایتالیایی را با ساعت سازی سوئیسی 
ترکیب کرده و نتیجه، بســیار درخشان بوده است. شعبه و 
 Bulgari Haute Horlogerie بخش ساعت این برند هم با نام
SA در ســال ۱98۰ پایه گذاری شــد و اکنون 5۰۰نفر در 

این مجموعه مشــغول به کار هســتند.از ســاعت های این 
 BVLGARI ،برند می توان بــه مجموعه هایی همچــون اکتو
 LVCEA, Serpenti, Divas’ برای مردان و BVLGARI, Diagono

Dream, BVLGARI BVLGARI, B.zero1 برای زنان اشاره کرد. 

این برند همچنین تاکنون برای زنان ســاعت هایی را نیز با 
تعداد باالی جواهرات تولید و طراحی کرده است. 
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یکی از نمونه های مطرح 
این برند، ساعت های ماری 

هستند که در رنگ های 
مختلف تاکنون طراحی 

شده اند و برخی نمونه ها 
نیز در حراجی های بزرگ 
با قیمت های باال به فروش 
رفته اند و »الیزابت تایلور« 

در فیلم کلئوپاترا هم 
یکی از این مدل ساعت ها را 

به مچ داشت
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اين ساعت های مچی ماری
یکی از جدیدترین ساعت های مچی این برند، Serpenti Seduttori است که از جنس طالی ۱8عیار ساخته شده و قاب و دستبند 
آن به رنگ رزگلد اســت.زه ساعت مچی هم با تعدادی الماس پوشــیده شده و صفحه ساعت هم از جنس مرمر سبز ساخته شده 
اســت و با بهای ۲9هزار و 6۰۰یورو به فروش می رسد. دستبند این ساعت مچی ۳۳میلی متری که تا عمق 5۰متری ضدآب است، 
الگوهای خاصی دارد. از این ساعت مچی مدل های دیگری هم ساخته شده که به عنوان مثال رنگ صفحه ساعت سفیدرنگ است 

و عالوه بر زه، در دستبند نیز تعدادی الماس به کار رفته و قیمت آن به بیش از ۴۰هزار یورو می رسد.
یکی دیگر از ســاعت های زنانه این برند Serpenti Tubogas است که دســتبندی ماری شکل دارد و دور مچ می پیچد. بر روی زه 
ساعت و نیزصفحه آن تعدادی الماس دیده می شود و قیمت آن نیز ۲5هزار و ۱۰۰یورو است. ساعت هایی در این طرح هم با صفحه 
ساده و قیمت ۱8هزار یورو طراحی شده اند. در برخی دیگر از ساعت های مچی Serpenti بر روی دستبند ماری هم تعدادی الماس 

به کار رفته که عالوه بر زیبایی خارق العاده، از قیمت باالتری هم برخوردار هستند.

طاووس زيبا بر صفحه ساعت
یکــی دیگر از ســاعت های بولگاری 
 DIVAS' DREAM زنانه نیــز مجموعــه
PEACOCK اســت که اثری از مار در 

آن نیســت و می توان همه زیبایی های 
طاووس را یکجا در این ســاعت مچی 
دید. از معروف ترین ســاعت های مچی 
 Divas’ ایــن مجموعه می تــوان بــه
 Divas’ و نیز Dream Peacock Dischi

 Dream Peacock Tourbillon Lumière

اشــاره کرد که با هنر ساعت سازهای 
سوئیسی گره خورده است. در طراحی 
این ســاعت های مچی از رنگ پرهای 
طــاووس الهام گرفته شــده و بر روی 
صفحه برخی از این ســاعت های مچی 
نیز نقش یک طــاووس پر از رنگ زده 
شده که ســنگ های تزئینی زیادی در 

آن به کار رفته اند.
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اسرار پنهان در ساعت های زنانه بولگاری
 SERPENTI SECRET WATCH در ساعت های مچی مجموعه
که بسیار رازآلود هستند و هیچ صفحه ساعتی مشاهده نمی شود 
هــم زمان را می تــوان از درون دهان ایــن مارهای گرانقیمت 
مشاهده کرد. در نگاه اول ای ساعت ها تنها یک دستبند به نظر 
می رسند. این ساعت های طالی صورتی رنگ ۴۰میلی متری را 

سنگ های قیمتی پوشانده که یادآور فلس مار هستند.
ساعت های جواهر BVLGARI BVLGARI هم از دیگر ساعت های 
زنانه بولگاری اســت که بســیار زیبا و گران قیمت هستند و بر 
روی صفحه یکی از این ســاعت های طال، یک طوطی رنگارنگ 
نقش بسته است و تنها 5۰عدد از این ساعت مچی توسط برند 
بولگاری تولید شــد. یکی دیگر از ســاعت های جواهر این برند 
نیز یک دســتبند پهن اســت که یک مار بر روی آن به صورت 
برجسته وجود دارد و عماًل تا زمانی که نخواهید، صفحه ساعت 
مچی را نمی بینید. این ســاعت هم جزو ســاعت های جواهر و 

گرانقیمت این برند محسوب می شود.

5
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تلفیق عشق و شکوه در حلقه های بولگاری
ایــن برند که به طور ویژه به عروس های خانواده های ثروتمند خدمات ارائه می دهد 
مجموعه حلقه های Serpenti Ring را نیز طراحی کرده است. Serpenti Viper یکی از 
این نمونه هاست که از طالی ۱8عیار رنگ رزگلد ساخته شده و با سنگ قیمتی زمرد 
و الماس پوشانده شده است. طرح این حلقه شباهتی به پوست مار دارد و البته برخی 
انگشــترها و حلقه ها هم کامال سر مار را نشان می دهند و در ساخت آنها از یاقوت به 

جای دو چشم مار و تعدادی الماس در سر جای گرفته است. 
چشــم های این مار انرژی بسیار باالیی از خود متصاعد می کند. البته این انگشتر با 
چشــم هایی به رنگ سبز یا آبی نیز ارائه شــده ولی انگشتر با چشم های قرمز طرفدار 
بیشــتری داشته است. همچنین این برند تاکنون انگشترها و حلقه هایی ارائه داده که 
ترکیبی از چند رنگ سنگ قیمتی هستند. البته این برند گوشواره، دستبند و گردنبند 
این مدل را هم طراحی کرده است.Serpenti Tubogas هم انگشتر طالی ۱8عیار این 

برند به رنگ رزگلد و مجهز به تعدادی الماس کوچک شبیه به بدن مار است.

ساعت های جذاب مردانه
ســاعت های مردانه این برنــد هم جذابیت های خود را دارند. به عنــوان مثال این برند با 
ارائه ســاعت COMMEDIA DELL'ARTE Automaton خوش درخشیده است. این ساعت مچی 
5۴میلیمتری از جنس طالی ســفید ساخته شده و دارای 5قسمت متحرك است. بر روی 
صفحه ساعت یک قصر مربوط به قرن شانزدهم در ایتالیا نقاشی شده و5 شخصیت و کاراکتر 
معروف Commedia dell'Arte )کمدی هنری( در حال خواندن آواز و نواختن ســاز هستند. از 

این ساعت مچی هم تنها 8عدد تولید شده است.
یکی دیگر از ســاعت های مچی مردانه این برند OCTO ROMA WATCH اســت که با قیمت 
۱9هزار و 8۰۰ یورو به بازار ارائه شــده اســت. این ساعت هم از جنس طالی رزگلد ساخته 
شده و صفحه ساعت، الکی و قهوه ای سوخته است.بند ساعت هم از جنس چرم کروکودیل و 
به رنگ قهوه ای سوخته ساخته شده است که این کنتراست رنگی بسیار چشم نواز است. این 
ســاعت مچی که می تواند تا ۴۲ساعت انرژی را ذخیره کند و تا عمق 5۰متری ضدآب است، 

با دستبند و از جنس طالی سفید هم طراحی و تولید شده است. 

اين جواهرات جذاب
بخشی از محصوالت این برند هم مربوط به جواهرات است که 
بسیار زیبا هستند و در میان کسانی که استطاعت مالی مناسبی 
دارند طرفداران پروپاقرص این برند دیده می شــود. جواهرات 
 B.zero1, Divas’ برند بولگاری هم شامل مجموعه هایی همچون
Dream Serpenti, BVLGARI BVLGARI, Parentesi اســت و 

ازسوی دیگر یک خط تولید محصوالت ویژه عروس نیز دارد.
یکــی از جواهرات ویژه برند بولگاری که در ســال ۲۰۲۰ 
طراحی شــد و بســیار مورد توجه طراحان و طرفداران دنیا 
 DIVAS' مد و فشــن الکچری قرار گرفت، گردنبندی به نام
DREAM از مجموعه ای به همین نام اســت. این گردنبند از 

جنس طالی ۱8عیار و به رنگ رزگلد اســت که یک یاقوت 
درشــت گالبی شــکل به وزن۱,5۲قیراط در مرکز آن جای 
گرفته است. همچنین یک الماس درخشان گرد و همچنین 
تعدادی الماس کوچک در ساخت آن به کار رفته و سنگ های 

قیمتی دیگری را هم در آن می توان مشاهده کرد.
 این گردنبند همراه با گوشــواره طراحی و ارائه شده است و 
در مرکز این گوشــواره رزگلد و طالی ۱8عیار هم یک الماس 
گالبی شــکل ۱,7۰قیراطی دیده می شــود. این کلکســیون 
انگشــترهایی زیبا و از جنس رزگلد هم دارد که در ساخت آن 
از سنگ های قیمتی زمرد و همچنین تعدادی الماس استفاده 
شده است. گردنبند Serpenti Viper Necklaces نیز یکی دیگر 
از محصوالت پرطرفدار برند بولگاری به شمار می رود. حلقه های 

ست عروس و داماد هم توسط این برند ارائه شده است.
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9 خواب مارهای سنگی
در دستبند بولگاری

بولــگاری هم  برنــد  دســتبندهای 
طرفــداران خاص خود را دارد که یکی 
 Serpenti از جالب ترین آنها دســتبند
Bracelet است که طرح سر مار را دارد 

و البته یک تاج از الماس به ســر دارد. 
چشــم های این مار که به طور کلی از 
طالی ســفید و زرد ســاخته شده، از 
یاقوت قرمز رنگ است و در ساخت این 
دســتبند از 55 الماس مارکیز استفاده 

شده است.
دســتبند B.zero1 Bracelet بولگاری 
 B.zero1 Design Legend هم از مجموعه
اســت که الماس هایی ریز تمام سطح 
و دورتادور دســتبند را پوشانده است. 
بولگاری برای ســاخت این دستبند از 
طراحی های معمار معروف »زاها حدید«، 
بزرگترین معمار زن جهان الهام گرفته 
اســت هرچند برخی هم معتقدند این 
طرح ها از کولوسئوم، این بنای تاریخی 

ایتالیایی الهام گرفته شده است.
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کیف های زنانه دوست داشتنی
برند بولگاری درزمینه طراحی و تولید اکسسوری های مختلف ازجمله 
کیف هــای دســتی زنانه و مردانه نیــز راه خود را باز کــرد و البته در 
میان افراد متمول توانست برای خود جایی باز کند. یکی ازجدیدترین 
کیف های زنانه دستی این برند، Serpenti Forever نام دارد که از جنس 
چرم گوســاله طراحی شده و رنگ هلویی بســیار زیبایی دارد. بر روی 
قفل بندی کیف هم باز امضای انحصاری برند بولگاری یعنی یک ســر 
مار به رنگ گلبهی دیده می شــود که با چشم هایی سیاه رنگ از جنس 
سنگ اونیکس زیبایی خاصی به این محصول بخشیده است. بند کیف 
هم کامال قابل جداشدن است تا در شاریط و میهمانی های مخلف بتوان 
از آن بدون بند هم استفاده کرد.البته کیف های این مجموعه در رنگ ها 

و طرح های دیگر نیز طراحی شده است.

عطر خوش برند بولگاری
بولــگاری درزمینه عطر هم خوش درخشــید و برای شــروع کار، یک عطر زنانه - 
مردانه به نام Eau Parfumee au The Vert را تولید کرد که از آن اســتقبال مناسبی 
شــد و به مرور بر دامنه فعالیت این برند در این زمینه نیز افزوده شــد. امروزه برند 
 BVLGARIبــرای زنان و همچنین Omnia و Goldea, Splendida بولــگاری عطرهای
Man, Aqua, the Classics، BVLGARI Le Gemme و نیــز Blv Pour Homme بــرای 

مردان را به بازار ارائه کرده است.
یکی از عطرهــای این برند، BVLGARI MAN WOOD ESSENCE، یک عطر مردانه 
با قیمت ۱۱۳دالر اســت که ترکیبات رایحه آن انسان شهرنشین را با طبیعت، قدرت 
 TUBEREUSE و انــرژی جنگل و چوب، مرکبات و دریا پیوند می زنــد. در عطر زنانه
MYSTIQUE بولگاری از مجموعه SPLENDIDA هم که با قیمت ۱۴6دالر ارائه شــده، 

مجموعه ای از بوی گل ها را می توان استشمام کرد و همچنین بوی وانیل و شکوفه که 
یک زن را می تواند کامال خاص نشان دهد از دیگر رایحه های این عطر به شمار می رود.
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فعالیت های خیرخواهانه بولگاری
 برند بولــگاری درزمینه فعالیت های خیرخواهانه و بشردوســتانه نیز فعالیت دارد 
به عنوان مثال در ســال ۲۰۰9 این برند برای کمک به کودکان محروم در سراســر 
جهان همکاری خود را با بنیادSave the Children آغاز کرد. این بنیاد سال ۱9۱9 در 
بریتانیا پایه گذاری شــد تا به کودکان کمک کند از سالمت، تحصیالت، فرصت های 
شغلی بهتری برخوردار شــوند. این بنیاد همچنین در کشورهای درگیر جنگ یا در 
مواقع وقوع بالیای طبیعی به کودکان کمک رســانی می کنند. این برند کمپین خود 
را با ارائه یک کلکســیون ویــژه جواهرات برپا کرد که بخشــی از عواید فروش این 
جواهرات در اختیار خیریه قرار می گیرد. گفتنی است در سال ۲۰۱8 این برند موفق 

به جمع آوری 8۰میلیون دالر برای این خیریه شد که رقم جالب توجهی است.

هتلداری بولگاری
برنــد بولــگاری همچنیــن هتل و 
اقامتگاه هایی ویژه در میالن، بالی، لندن، 
پکن و شــانگهای ایجاد کرده و قرار بود 
بین سال های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ هتل هایی 
را در پاریس، مســکو و توکیو راه اندازی 
کند که البته پاندمی کرونا ترمز برخی 

از این طرح ها را کشیده است.

کیف مردانه بولگاری
کیف های پول مردانه چرمی بســیار زیبا در رنگ هایی بســیار 
درخشــان، جاســوئیچی های چرمــی، کمربندهــای چرمی در 
رنگ هــای مختلــف و همچنین کراوات های بولــگاری هم جای 

خاصی در دنیای فشن و مد دارند.

از عینک تا دستبندهای چرمی
از دیگــر جدابیت های این برند می تــوان به عینک های 
مردانه و زنانه اشــاره کرد.این برند همچنین دســتبند های 
چرم با نام SERPENTI FOREVER دارد که از چرم گوساله 
و در رنگ های مختلف طراحی و تولید شــده است. در این 
دســتبند که با بهای ۴8۰دالر ارائه شده، سر یک مار دیده 

می شود که کامال هماهنگ با رنگ چرم دستبند است.
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 ۸0سال درخشش
در اواخــر قــرن ۱9 میــالدی شــاهد 
ســاخت و ساز هتل های مدرن و الکچری 
 Waldorf در نیویورك بودیم امــا دو هتل
و Astoria که توســط یــک کمپانی واحد 
ساخته شدند محبوب تر از بقیه هتل های 
نیویورك بودند و طرفداران زیادی داشتند. 
درنهایــت هم در ســال ۱9۲9 تغییراتی 
ایجاد شــد و پس از تخریب این هتل ها، 
 Waldorf-Astoria یک هتل با نام مشترك
در ۴7طبقه و ارتفاع ۱9۱متر ساخته شد 
که بســیاری، آن را یکی از شــاهکارهای 
هنــری می داننــد. این هتل کــه یکی از 
بزرگ تریــن هتل هــای جهان به شــمار 
می رود، در سال ۱9۳۱ درموقعیت کنونی 
یعنی Park Avenue جای گرفت. این هتل 
از ســال ۱9۳۱ تا ۱96۳ بزرگترین هتل 
جهان به شمار می رفت تا این که سرانجام 
هتل پنج ســتاره Ukraina در مسکو این 
رکورد را شکست. درحال حاضر این هتل 
با ارتفاع ۲۰6متر بلندترین هتل در روسیه، 
بلندترین هتل در اروپــا و 5۲ امین هتل 

بلند در جهان به حساب می آید.
جذابیت هــای  و  زیبایی هــا  از  یکــی 
و  بزرگ  هتل Waldorf-Astoria، ســاعت 

هنرمندانه ای است که برای نخستین بار در 
سال ۱89۳ توسط کمپانی Goldsmiths و 
 Chicago World در نمایشگاه Silversmiths

لندن به نمایش درآمد. این ساعت توسط 
 John Jacob(جان یاکوب آســتور چهارم
Astor IV( برای مکان اولیه آن یعنی هتل 
Waldorf-Astoria خریداری شــد و بعد از 

تخریب این هتل یکی از معدود وســایلی 
 Park Avenue بود که راهی خانه جدید در
شد و برای بیش از 8۰سال همچون نگینی 

در البی می درخشید.

 از جورج واشنگتن تا ملکه ويکتوريا
 این ســاعت ایســتاده که یک شاهکار 
هنری محسوب می شــود دارای چندین 
بخش است. در یکی از بخش های ساعت 
کــه به صفحه ســاعت مربوط می شــود 
۴صفحه ســاعت در ۴جهت این ســاعت 
ایســتاده قرار گرفته که هرکدام زمان یک 
شهر را در جهان نشان می دهند و می توان 
در یک لحظه، از زمــان در ۴نقطه جهان 
یعنی نیویورك، مادرید، پاریس و انگلیس 
مطلع شــد. بر روی هریک از صفحات این 
ساعت ایستاده باابهت هم برند Elgin تبلیغ 
شده اســت. Elginزمانی یکی از بزرگترین 

امریکا محسوب  ســازندگان ســاعت در 
می شــد و انتظار نمی رفت در ساخت یک 
ساعت ســاخت انگلیس، تبلیغ این برند 
امریکایــی دیده شــود. برخــی معتقدند 
احتماال این اتفاق هنــگام تعویض موتور 
ساعت در سال ۱96۰ افتاده و تبلیغ انجام 

شده است.
در بخــش آبکاری نقره ای در قســمت 
هشــت ضلعی پایین این ساعت ایستاده 
برجســته دیده  تعــدادی تصاویــر  نیز 
می شود که در کارگاه مرمت این ساعت، 
درحــال ترمیــم و تمیزکاری هســتند. 
تصاویری از »جورج واشــنگتن« نخستین 
رئیس جمهــور آمریــکا که پــدر ایاالت 
متحده امریکا شــناخته می شود، »اندرو 
جکســون« هفتمین رئیس جمهور تاریخ 
آمریــکا از حــزب دموکرات که بســیار 
مــورد احترام دونالد ترامپ قرار داشــت 
و »ملکــه ویکتوریــا« دیده می شــود. از 
دیگر تصاویر کنده کاری شــده بر روی 
این بخش این ســاعت الکچری ایستاده 
»ویلیام  فرانکلین«،  »بنجامین  به  می توان 
رئیس جمهور  نهمین  هریســون«  هنری 
ایاالت متحده آمریکا و »آبراهام لینکلن« 
اشــاره کرد. تصویر »اولیســس سیمون 

مجسمه ای شبیه مجســمه آزادی است. 
بــرای انتقال این ســاعت از هتل مجبور 
شــدند همه بخش ها را از هم جدا کرده 
و ســپس بعــد از تمیــزکاری و مرمت 
بخش های مشکل دار ساعت، آن را دوباره 
ســر هم کنند. اما در این میان مشکالت 
زیادی برای مرمت گران ساعت ایجاد شد. 
به عنوان مثال در ســاخت این ساعت از 
جیوه هم استفاده شده که ماده ای سمی 
است و همین موضوع برخی مرمت گران 
را به شک و تردید وا می داشت که اصوال 
بــه عنوان عضوی از تیــم مرمت این اثر 

هنری نفیس باشند.
 یکی دیگر از دردســرهای تیم تعمیر 
این ســاعت این بود که اطالعات زیادی 
از ســازندگان اصلی در دســت نبود. در 
اســناد کمپانی Goldsmiths هم مدارك 
زیادی برای توضیح درباره نحوه ســاخت 
این ســاعت خاص پیدا نشد و تیم تعمیر 
باید تنها بــه چند عکس اکتفــا کرده و 
ساعت را ســر هم می کردند و مشکالتش 
را حل می کردنــد که خود چالش بزرگی 
بود. ازســوی دیگر برخی از قطعات اولیه 
این ســاعت هم حاال دیگر یافت نمی شد 
و این، چالش بزرگی برای آنها محســوب 
می شد. همچنین ظاهرا اشیایی متحرك 
در بــاالی بخــش میانی هشــت ضلعی 
ســاعت وجود داشته که ســال ها قبل و 
 Park Avenue در نقــل و انتقال به هتــل
Waldorf-Astoria گم شده بود و هرگز هم 

پیدا نشده است که همچنان یک مشکل 
اساسی به نظر می رسد. پایه ساعت هم در 
طول این ســال ها دچار تغییراتی شده و 
مرمتگران برای آن هم اقداماتی باید انجام 
می دادند. بعد از مرمت این ساعت و سرهم 
شدن دوباره آن تمیزکاری و برق انداختن 
ســاعت یکی از مراحلی بود که باعث شد 
زیبایی های این ســاعت بیش از پیش به 

چشم بیاید و برق آن چشم نواز شود.
در ســال ۲۰۱7 هتــل Waldorf برای 
پاره ای تعمیرات بســته شد و این ساعت 
برای نخســتین بــار جداســازی و راهی 
استودیو مرمت شد. این ساعت باابهت در 
اواخــر ۲۰۲۲وقتی هتل که درواقع برجی 
بزرگ است بازگشایی خواهد شد و بازهم 
Waldorf- این شــاهکار هنری در البــی

Astoria به عنوان شــلوغ ترین هتل جهان 

و نیویــورك خودنمایــی خواهد کرد. این 
 New York Historical ســاعت اکنــون در
Society در معرض دیــد بازدیدکنندگان 

قرار گرفته و می تواند به Waldorf بازگردد.

ساعت الکچری به
بزرگتریین هتل امریکا باز می گردد

 یکی از زیباترین و الکچری ترین ســاعت های ایستاده جهان که پس از ۸۰ سال خودنمایی در البی هتل 
Waldorf-astoriaواقع در نیویورک در سال ۲۰۱۷ راهی کارگاه مرمت شد، تا پایان سال ۲۰۲۲ دوباره در البی 

این هتل در معرض دید بازدیدکنندگان و مسافران هتل قرار خواهد گرفت.

از جذابیت های این ساعت 
بسیار زیبا خاص کنده 

کاری های طالیی و پرزرق و 
برق گل ها بر روی آن است. 

همچنین در باالترین قسمت 
آن چندین عقاب به بهترین 

شکل ممکن پیکرتراشی و 
نصب شده است و سرهای 

چندین گرگ هم به صورتی 
بسیار زیبا بر روی ساعت 

نصب شده است

امریکا  رئیس جمهور  هجدهمین  گرانت« 
و همچنیــن »گروور کلیولند« بیســت و 
دومین و بیست و چهارمین رئیس جمهور 
امریکا دیده می شــود. همچنین در زیر 
این پرتره ها تصاویری از ورزش های شنا، 
دو و میدانی، قایقرانی، دوچرخه سواری، 
بیس بال، پیاده روی و اســب سواری و 
همچنین تصویری از پل بروکلین که در 
سال ۱88۳ تنها ۱۰سال قبل از این که 
این ساعت الکچری ایستاده، به نمایشگاه 

جهانی نمایش داده شود گشایش یافت.
بر باالترین نقطه ساعت هم مجسمه ای 
طالیی شــبیه بــه مجســمه آزادی قرار 
گرفتــه که البته باید گفت این مجســمه 
در طراحی اولیه ســاعت وجود نداشــته 
و در ســال ۱9۰۲به این ســاعت ایستاده 
الکچری افزوده شده است. گفته می شود 
مجسمه آزادی بخشی از طراحی اولیه این 
ســاعت نبوده و هدیه ای به Astor ازسوی 

دولت فرانسه بود که در سال ۱9۰۲ به این 
ساعت اضافه شد.

از جذابیت های دیگر این ساعت بسیار 
زیبا خــاص کنده کاری هــای طالیی و 
پــرزرق و برق گل ها بر روی آن اســت. 
همچنین در باالترین قسمت آن چندین 
عقاب به بهترین شکل ممکن پیکرتراشی 
و نصب شــده است و ســرهای چندین 
گرگ هم به صورتی بســیار زیبا بر روی 

ساعت نصب شده است.

 دردسرهای مرمت يک ساعت 
انتقال این ســاعت از البی Waldorf به 
کارگاه مرمت از نظر لجســتیکی بســیار 
پردردســر بــود. این ســاعت بــا ارتفاع 
9فــوت و وزن ۴هزار پونــد در ۴بخش 
ساخته شده اســت. پایه)base(، قسمت 
میانی)middle(،قسمت ساعت با ۴ صفحه 
ســاعت و یک بخش در باالی ساعت که 
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  شوپارد اسپانسر فستیوال کن
یکی از برندهایی که زیباترین ســاعت ها و کلکســیون جواهرات الکچری را در ســال ۲۰۲۰ طراحی کرده و به نمایش گذاشته، 
»شــوپارد« )Chopard( اسپانسر فســتیوال فیلم کن درفرانسه است. از سال ۱998تاکنون نام شوپارد و جشنواره فیلم کن با هم گره 
خورده اند و این برند حامی مالی فستیوال کن بوده  است و تاکنون بازیگرانی چون کیت وینسلت و پنلوپه کروز از جواهرات شوپارد 
اســتفاده کرده اند. شرکت سوئیسی »شــوپارد« تولیدکننده جواهرات و اجناس لوکس، بیش از ۲۰ سال است که  نخل های طالیی 
می ســازد تا این نخل ها در جشــنواره فیلم کن فرانسه به برندگان اهدا شود. همچنین این برند برای نخستین بار در سال ۲۰۰7 از 
جواهرات خود در فرش قرمز کن رونمایی کرد. برند شوپارد هرسال جایزه نخل طال را برای بهترین فیلم فستیوال را طراحی می کند 
و هرچند امســال به دلیل بحران کرونا شــرایط به خوبی پیش نرفت و این جشــنواره به صورت آنالین برگزار شــد اما این موضوع 
برند شــوپارد را از ســاخت کلکسیون جدید Red Carpet خود دور نگاه نداشت. Red Carpet ، کلکسیونی بسیار گرانقیمت است که 
خریداران با توجه به وضعیت مالی خود می توانند آنها را با سنگ های قیمتی کمتر هم سفارش بدهند به همین دلیل هم برای هیچ 

یک از قطعات این مجموعه قیمت مشخص نشده است. 

 امروزه ساعت ها تنها برای نمایش 
زمان مورد استفاده قرار نمی گیرند 
به  چرا که همه تلفن های هوشمند 
آیند.  برمی  کار  این  از پس  راحتی 
حاال دیگر ســاعت ها به بخشی از 
در  مردم  شیک پوشــی  و  استایل 
جهان تبدیل شــده اند و به همین 
جهان  بزرگ  برندهــای  هم  دلیل 
تالش دارند تــا در عین کاربردی 
بودن ســاعت ها، به زیبایی، دقت 
و اســتفاده ازجواهر و سنگ های 
قیمتی نیز در ســاختار آنها توجه 
کنند. بیشتر ســاعت های خاص و 
مطرح جهان دارای تزئیناتی بسیار 
زیبا در صفحه ســاعت یا دستبند 
آن هســتند و نگاه ها به آن خیره 
می شود. از برندهایی که ساعت های 
خاصی ارائــه  داده اند و طرفداران 
مد و فشن می توانند سال ۲۰۲۱ را 
با خرید آنها آغــاز کنند، می توان 
به برنــد کارتیه، برند سوئیســی 
پیاژه)piaget(، شنل، برند فرانسوی 
chaumet و... اشــاره کــرد. البته 
باید گفت هریک از این ســاعت ها 
در واقع بخشــی از کلکسیون های 
محســوب  برندها  ایــن  جواهر 
می شوند. ازســوی دیگر برخی از 
این برندها هــم تصمیم گرفته اند 
دستمایه  را  حیوانات  و  طبیعت  که 
ســاخت جدیدترین کلکسیون ها 
و کارهــای خــود قــرار دهند.

»طبیعت« الهام بخش برندهای بزرگ
جواهر و ساعت جهان

 اين ساعت های جذاب شوپارد

یکی از جذاب ترین قطعات این کلکســیون که با الهام از 
 Alpine طبیعت و حیات وحش طراحی شده، ساعت مچی
Eagle Frozen اســت. برند شوپارد زیبایی کوه های آلپ و 

عقاب را با هم ترکیب کرده تا یک ســاعت مچی خاص را 
طراحی و روانه بازار کند. 

این ساعت ۳6میلیمتری، Alpine Eagle Frozen نام دارد و از 
جنس طالی سفید ساخته شده است. زه، دستبند و قاب این 
ساعت به طور کامل از الماس پوشانده شده که نشان دهنده 
قله های پوشیده از برف و سفیدپوش آلپ است. جاه و جالل 
و عظمت این ساعت هم شــما را به یاد عقاب و بلندپروازی 
 C-۰9,۰۱هایش می اندازد. در ساخت این ساعت مچی، موتور
شوپارد به کار رفته که می تواند تا ۴۲ساعت انرژی را در خود 
ذخیره کند و همچنین این ساعت مچی تا عمق ۱۰۰متری، 
ضد آب اســت. این ساعت ازجنس طالی سفید ساخته شده 
و بر روی قاب ساعت ۱۴۰عدد الماس به کار رفته، در ساخت 
صفحه ساعت هم ۱85قطعه الماس استفاده شده و عقربه ها 
و نشــانگرهای ســاعت هم در تاریکی می درخشند. بر روی 
دستبند این ساعت الکچری هم ۴۴۰قطعه الماس به کاررفته 
و درمجموع765قطعه الماس به وزن 8,۲8قیراط کل ساعت 
مچی را پوشــانده است. پوشانده شــدن هر یک عدد ساعت 
مچی با این تعداد الماس برای سازنده ساعت حدود ۲۰ساعت 

زمان می برد چراکه کاری بسیار ظریف است.
این برند همچنین در این مجموعه، ســاعتی به شــکل 
جغد ارائه داد که بســیار مورد توجه قرار گرفت. درساخت 
این ساعت که از جنس طالی سفید ساخته شده، برلیان و 
الماس های برش خورده به شکل ذوزنقه و همچنین یاقوت 
هایی در چندین رنگ استفاده شده و صفحه ساعت درواقع 
همان چشم های جغد هستند که با این یاقوت های رنگی 

پوشانده شده اند. 

1

2
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 جواهرات ديدنی شوپارد
یکی از جواهرات جالب مجموعه Red Carpet برند شــوپارد یک انگشــتر جالب به 
شکل یک خرس قطبی است. این خرس کوچک که از جنس طالی سفید عیار ۱8 و 
با تعداد زیادی الماس پوشانده شده، سرش را به طور بامزه ای باال گرفته است.  به جای 
گوش ها و دماغ این انگشــتر که به شــکل خرس طراحی شده هم سنگ های قیمتی 
ســیاه رنگ قرار دارد و دو یاقوت کبود برش خورده به جای چشم های آن نشسته اند. 
انگشتر دیگر این برند، بچه خرس های قطبی بامزه ای هستند که یکدیگر را در آغوش 
دارند. در این انگشــتر که از جنس طالی سفید ساخته شده و با الماس پوشیده شده 
به جای چشم های بچه خرس های قطبی یاقوت کبود برش خورده و برای دماغ قلبی 
شــکل آنها هم از سنگ اونیکس استفاده شده است. یکی دیگر از جواهرات این برند، 

انگشتری به شکل یک سیل دریایی بانمک ساخته شده است.
شوپارد بعد از حیوانات سراع گلها و گیاهان رفته که جالب ترین آن گوشواره ارکیده 
به رنگ آبی جذاب است. گلبرگ های گل با یاقوت کبود پوشانده شده و برای ساخت 
غنچه ها از یاقوت های برش خورده استفاده شده است. گوشواره و انگشتر Ginkgo هم 

از دیگر زیبایی های کالکشن جدید برند شوپارد هستند.

)Cartier( ساعت زيبای برند کارتیه 
کارتیه هم یکی از برندهای برتر دنیای مد و فشــن اســت که در زمینه ســاعت و 
جواهرات فعالیتی گسترده دارد و تاکنون کلکسیون های جواهر بسیار زیبایی طراحی 
کرده است. برند کارتیه هم در آخرین کالکشن جواهرات و ساعت خود طبیعت را مد 
نظر قرار داده و تالش کرده تا در این اشیای قیمتی، ردپای طبیعت استوایی و... دیده 
شود. در ســاخت این کالکشن خالقانه از رنگ و زیبایی گل ها، حرکت آب در جریان 
امواج و آبشارها، بدن رنگارنگ یک پرنده یا خزنده و... الهام گرفته  شده و برای زیباتر 
شــدن کار از الماس، یاقوت کبود، زمرد، اونیکس  مرجان و بسیاری دیگر از سنگ ها 

استفاده شده است.
 یکی از زیباترین های مجموعه High Jewelry Collection یک ساعت مچی رنگارنگ 
 SurNaturel High Jewellery Panthère و بســیار زیبا و جواهرنشان است. ساعت مچی
Tropicale صفحه ساعت مربعی شکلی در مرکز کار دارد که توسط سنگ های قیمتی 

احاطه شــده و در ساخت آن از موتور کوارتز استفاده شده است. در بین سنگ های به 
کار رفته در پوشش دستبند این ساعت می توان به سنگ آکوامارین زرد رنگ به وزن 
حدود ۱۲,7۱قیراط اشــاره کرد. همچنین دوسنگ قیمتی آبی رنگ تورمالین به وزن 
۲۰,58قیراط، سنگ اونیکس و الماس های برش خورده هم بخشی دیگر از سنگ های 

قیمتی این ساعت محسوب می شوند.  3

4
 این خرس کوچک که از 
جنس طالی سفید عیار ۱۸ 
و با تعداد زیادی الماس 
پوشانده شده، سرش را 
به طور بامزه ای باال گرفته 
است.  به جای گوش ها و 
دماغ این انگشتر که به 
شکل خرس طراحی شده 
هم سنگ های قیمتی سیاه 
رنگ قرار دارد و دو یاقوت 
کبود برش خورده به جای 
چشم های آن نشسته اند

در بین سنگ های به کار 
رفته در پوشش دستبند این 

ساعت می توان به سنگ 
آکوامارین زرد رنگ به وزن 

حدود ۱۲,۷۱قیراط اشاره 
کرد. همچنین دوسنگ 

قیمتی آبی رنگ تورمالین 
به وزن ۲۰,۵۸قیراط، سنگ 
اونیکس و الماس های برش 

خورده هم بخشی دیگر 
از سنگ های قیمتی این 

ساعت محسوب می شوند
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کارتیه در طراحی جواهرات خود از گران قیمت ترین سنگ ها 
استفاده کرده و شاهد معماری رمزآلود با ترکیب الماس، یاقوت، 
زمرد و ســنگ های کوارتز،آکوامارین و مرجان و... هستیم. در 
کالکشــن کارتیه شاهد خالقانه ترین  نمونه های جواهر ازجمله 
تعدادی گردنبند منحصربفرد هســتیم که جالب ترین گردنبند 
این مجموعــه، گردنبند Tillandsia اســت که از جنس طالی 
سفید ساخته شده و با ســنگ های جواهر بریل)beryl( سبز و 
بیضی شــکل، الماس زردرنگ و نارنجی پررنگ همچنین دیگر 
سنگ های قیمتی ازجمله الماس قهوه ای رنگ کوارتز پوشیده 
شــده اســت. همچنین تعدادی الماس تراش خورده ریزتر در 
ساخت این گردنبند به کار رفته که بر زیبایی آن افزوده است.

گردنبنــد Gharial Necklace نیز دیگر گردنبند برند کارتیه 
است که در ساخت آن تعدادی زمرد سبز رنگ بسیار زیبا و به 

شکل 8ضلعی در ابعاد مختلف به کار رفته است.
یکی دیگر از گردنبندهای زیبای کارتیه، Opheis است که در 
ســاخت آن زمرد سبز و تعداد زیادی الماس به کار رفته است. 

این الماس ها در کنار هم قرار گرفته و چیزی شــبیه به پوست 
مار ایجاد کرده اند که بسیار زیباست.

گردنبند Hemis کارتیه هم یکی دیگر از زیبایی های کالکشن 
جواهر کارتیه محسوب می شــود که به طبیعت بسیار نزدیک 
اســت. این گردنبند از جنس پالتینیوم و ســنگ های قیمتی 
کونزیت )Kunzite (ساخته شــده است. بیشتر این سنگ های 
قیمتی آبی پررنگ هستند و جلوه ای خاص دارند البته تعدادی 
الماس ســفید و صورتی کمرنگ و اوپال هم در ســاخت این 

گردنبند زیبا به کار رفته است.
گردنبند Sinope هم دیگر قطعه جواهر زیبای این کالکشــن 
کارتیه است که در ساخت آن 5یاقوت کبود ماداگاسگار به کار 
رفته اســت. این گردنبند به شــکل گرد بر گردن می نشیند و 
همه ســطح آن نیز با الماس و برلیان پوشانده شده است. این 
گردنبند Sinopé با انگشــتری از جنس طالی سفید ارائه شده 
وکه از الماس و ســنگ های قیمتی ازجمله 9,۲۲قیراط یاقوت 

کبود پوشیده شده است.

 شیر خفته در برند شنل يکه تازی جواهرات کارتیه
یکی دیگر از برندهای برتر دنیای مد و فشن، »شنل« است. زیبایی های برند شنل و در واقع 
امضای این برند یک طرح و موتیف خاص از شیر با نام Leo است که بسیار مورد توجه گابریل 

بونور »کوکو« شانل بنیانگذار فرانسوی برند شنل و معروف به افسانه ُمد قرار داشت.
مجموعــه جواهرات گرانقیمت شــنل در میان ثروتمندان و افراد خــاص جهان طرفداران 
پروپاقرصی دارد. این بار مجموعه جواهرات و ســاعت  L’Esprit du Lion این برند، نگاه ها را به 
  Les Eternelles L’Esprit du Lion خود جلب کرده اســت. یکی از این جواهرات ســاعت مچی
شنل است که از جنس طالی سفید ساخته شده و در نگاه نخست یک سر شیر می بینید که 
از جنس یاقوت زرد  ۳7,۴۱قیراطی ساخته شده و صفحه ساعت، درست زیر این سر شیر قرار 
گرفته اســت. در طراحی این ســاعت بسیار زیبا و الکچری 5۴۱ قطعه الماس نیز به کار رفته 
و البته همه جواهرات هم در آتلیه های جواهر برند شــنل تراش خورده اند. وقتی سر زردرنگ 
شــیر از روی صفحه ساعت کنار برود یک ساعت مچی سراسر سفید رنگ و پوشیده از الماس 
را می بینید. این برند هم دستبند، انگشتر، گوشواره و... را با لوگوی این شیر طراحی کرده که 

بسیار زیبا و دیدنی هستند.

56

 این خرس کوچک که از 
جنس طالی سفید عیار ۱۸ 
و با تعداد زیادی الماس 
پوشانده شده، سرش را 
به طور بامزه ای باال گرفته 
است.  به جای گوش ها و 
دماغ این انگشتر که به 
شکل خرس طراحی شده 
هم سنگ های قیمتی سیاه 
رنگ قرار دارد و دو یاقوت 
کبود برش خورده به جای 
چشم های آن نشسته اند

در طراحی این ساعت
بسیار زیبا و الکچری ۵۴۱ 

قطعه الماس نیز به کار رفته 
و البته همه جواهرات هم 
در آتلیه های جواهر برند 

شنل تراش خورده اند. وقتی 
سر زردرنگ شیر از روی 

صفحه ساعت کنار برود یک 
ساعت مچی سراسر سفید 
رنگ و پوشیده از الماس را 

می بینید 
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)Piaget( برند پیاژه 
پیاژه هم از برندهای مطرح دیگر دنیای مد و فشــن اســت که هم ســاعت و هم 
جواهراتی بسیار زیبا را در کالکشن جدید خود با عنوان Wings of Light ارائه داده است 
و البته در طرتاحی جواهرات و ســاعت این کالکشن هم از طبیعت الهام گرفته است. 
یکی از برترین های این کالکشــن، ساعت مچی Secret Cenote Cuff است. این ساعت 
مچی از طبیعت الهام گرفته و رنگ های آبی و سبز نواحی استوایی زمین به کار رفته 
در آن جلوه خاصی به این ســاعت مچی بخشیده است. یاقوت های آبی و الماس های 
بیضی و باگت به کار رفته در این ساعت زیبایی آن را چندین برابر کرده است. آبشار، 

جادو، عشق، جنگل و... همگی در مجموعه جواهرات این برند، نمایان هستند.

7

8

Chaumet برند 
یکی دیگر از ساعت های جواهرنشان گرانقیمت از برند فرانسوی 
Chaumet  با نام Mirage secret اســت که صفحه این ساعت نیز 

کامال توســط جواهرات پوشانده شده و برای دیدن صفحه ساعت 
باید کاور را از روی آن برداشــت. این برند ۲۰۰ساله خوب می داند 
که چگونه ســاعت و جواهرات را در هم ببافد به همین دلیل هم 
این ســاعت مچی که از جنس طالی سفید ساخته شده با تعداد 
زیادی یاقوت گرد کبود، الماس های برش خورده ریز ســفیدرنگ 
و... پوشانده شــده اســت درواقع این جواهرات به گونه ای بسیار 
ماهرانه درون یکدیگر بافته شــده اند. صفحه ســاعت مچی نیز به 
رنگ آبی بســیار زیبایی است که در ســاعت ۱۲ آن یک الماس 
در جای ســاعت نشسته اســت و بند براق و ساتنی، جذابیت آن 
را چندین برابر کرده اســت. ازآنجا که این ساعت های مچی بسیار 
گران قیمت هســتند خریدار با توجه به میزان توانایی مالی خود 
می تواند بخش هایی به آن اضافه یا از آن کم کند و بعد از سفارش 
کامل کار قیمت مشــخص می شــود. در ساخت این ساعت مچی 
که از جنس طالی ســفید ساخته شده و قابلیت ۴۰ساعت ذخیره 
انرژی دارد، 5۳ عدد الماس به کار رفته و در ساخت موتور ساعت 
هم  از ۲5قطعه جواهر استفاده شده است. این برند هم جواهراتی 
ازجمله سنجاق سینه، گردنبند، انگشتر و گوشواره ارائه داده است.

این ساعت مچی که از 
جنس طالی سفید ساخته 
شده با تعداد زیادی یاقوت 
گرد کبود، الماس های برش 
خورده ریز سفیدرنگ و... 
پوشانده شده است در واقع 
این جواهرات به گونه ای 
بسیار ماهرانه درون یکدیگر 
بافته شده اند

یاقوت های آبی
و الماس های بیضی و باگت 
به کار رفته در این ساعت 
زیبایی آن را چندین برابر 
کرده است. آبشار، جادو، 

عشق، جنگل و... همگی در 
مجموعه جواهرات این برند، 

نمایان هستند
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خرید طال و جواهرات همیشــه یادآور 
خاطرات خوبی بوده اســت، خرید طال 
برای یک وصلت، بــرای یک تولد، برای 
یک ســالگرد ازدواج یــا مناســبت های 
دیگری که در آن ها شادی را به یکدیگر 
هدیه داده ایم. اما این خرید خاطره انگیز 

همیشه مخاطرات خود را داشته است.
 خطراتــی همچــون امــکان عرضه 
طالی عیار پایین یا بــدل، گوهرهای 
تقلبــی، قیمت های باال از یک ســو و 
از طرف دیگــر امکان ســرقت طال و 
جواهرات پس از خرید و... ما در الماس 
کریمخان بر آن شــدیم تا با کنار هم 
آوردن برترین های طال و جواهر ایران، 
فضایــی امن، مــدرن و متنــوع را در 
یــک مجتمع خرید برای شــما فراهم 

الماسی در قلب �ایتخت
جشنواره عیـدانه بیهار المـاس 20-21-22 اسـفندماه
حضور نمایشگاهی و افتتاح فاز اول واحدهای تجـاری

 این مجتمع دارای
۱۳۵ واحد اداری است

و ۱۳ طبقه و حدود ۹ هزار 
 متر مربع زیر بنا دارد

و ۴۰۰ واحد تجاری
در آن فعال است

و همچنین دارای ۶ طبقه 
پارکینگ طبقاتی است

هدف از تأسیس مجتمع 
الماس کریم خان، تبدیل شدن 
این مرکز به جایگاهی رفیع 
در صنعت جواهر کشور 
بوده و همچنین این نکته 
بیان شده که این مجتمع 
با قرار گرفتن در قلب بازار 
طال و جواهر کشور، محیطی 
تضمین شده و امن برای 
سرمایه گذاری است

کارگاه های صنف طال و جواهر در مکانی 
با وسعت حدود ۲۰ هزار متر مربع در دو 
طبقه تجاری با امکاناتی متمایز در ارائه 

خدمات و امنیت می باشد. 
از اســتراتژی های مهم این بازار که در 
راه اندازی سال 97 در دست اجرا می باشد 
و در تجربه مشتری نقش بسزایی دارد، 
تجمیع مغازه ها و ایجاد فضاهای بزرگتر 

جهت حضور مخاطبان می باشد. 
از ســال ۱۳97 مدیریت بهره برداری 
از مجتمع با اتکا به تجربه پیاده ســازی، 
راه انــدازی و بهره برداری در مراکز خرید 
معتبر تالش نموده است تا زیرساختی را 

در یک بهره برداری موثر فراهم نماید.
 ایــن مجتمع در زمینی به وســعت 
9 هزار متر مربع شامل ۱۳ طبقه شامل 

۱۳5 واحــد اداری )در5 طبقه( و ۴۰۰ 
واحد تجاری در فضایی به وســعت ۲۰ 
هزار متر مربــع )در۲طبقه( و 6 طبقه 
پارکینــگ با ظرفیــت پذیرش ۱۰۰۰ 
خودروآماده ارائه خدمات و تســهیالت 

ویژه به خریداران است.
ایــن مجتمــع در مرکــزی تریــن 
نقطه شــهر تهران واقع شده بنابراین 
دسترســی به آن بسیار سریع و با انواع 
وسایل حمل و نقل شخصی و عمومی 

به راحتی امکان پذیر است. 
این مجتمع لوکس و مدرن با نهایت 
زیبایی در قلب پایتخت توانسته چتری 
از امنیــت و آرامــش را بــرای تمامی 
خریداران و مشــتریان طــال و جواهر 

کشور از اقصی نقاط کشور باشد. 

»جشنواره عیدانه بیهار  الماس«
 همزمان با برگزاری جشنواره عیدانه بهار الماس در 
تاریخ های۲۰، ۲۱ و ۲۲ اسفندماه میزبان فعاالن صنف طال 
و جواهر و ساعت و مخاطبین در مجتمع الماس کریمخان 
 بوده و شروع به کار مغازه ها در فاز اول مجموعه  باشیم. 

از همراهی شما سروران گرامی سپاسگزاریم.

کنیم تا بــا کیفیت ترین محصوالت را 
در مناســبترین قیمت عرضه کنیم و 

خاطرات خوش شما را رقم بزنیم. 
هدف از تأسیس مجتمع الماس کریم 
خان، تبدیل شدن این مرکز به جایگاهی 
رفیع از امنیت و آرامش در صنعت جواهر 
کشــور بوده و همچنین این نکته بیان 
شــده که این مجتمع با قرار گرفتن در 
قلب بازار طال و جواهر کشــور، محیطی 
تضمین شده و امن برای سرمایه گذاری 

است.
مجتمع الماس کریمخان گردآوردنده 
حضور خــرده فروشــان، بنکــداران و 
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 »پاتک فیلیپ« تمام جواهر و »جاستین بیبر«
یکی از این خواننده های جوان و مطرح جهان،»جاســتین بیبر« اســت.این جوان ۲6ساله 
عالقه زیادی به ساعت های الکچری دارد و در کنسرت، میهمانی، جشن ها و... دوستدارانش 
را با غالبا با ســاعت های خاصش هیجان زده می کند. وی که در ۱۳ ســالگی به عنوان یک 
اســتعداد شــناخته و عماًل وارد دنیای خوانندگی شد در ســال ۲۰۰9 به عنوان نخستین 
هنرمندی معرفی شــد که 7 آهنگ یک آلبومش با نام»دنیای من« رکوردشــکنی کرد و در 

بیلبورد ۱۰۰ آهنگ داغ و برتر جای گرفت.
 یکی از ســاعت های الکچری و جالب توجه»جاســتین بیبر« از برند پاتک فیلیپ اســت. 
ســاعت مچی مدل Patek Philippe Nautilus 5711/1A ازجنس استیل ضد زنگ ساخته شده 
اما سراســر بدنه، قاب، دستبند و زه ساعت را ۲55 الماس گرد کوچک و بزرگ پوشانده که 
زیبایی خاصی به آن بخشــیده است. حتی صفحه ساعت نیز با تعداد زیادی الماس پوشانده 
شده است و نشانگرهای ساعت به رنگ سیاه رنگ بر روی الماس ها جلوه خاصی دارند. یک 
تقویم هم در ســاعت ۳، تاریخ هر ماه را به تصویر می کشد. جاستین بیبر این ساعت مچی 

را با بهای 85هزار دالر امریکا خریداری کرده و همه نگاه ها را به خود جلب کرده است.

 بازار ســاعت های مچی برای ســتارگان موســیقی، 
ورزشــکاران، بازیگران و... همیشه داغ است و بیشتر آنها 
تالش می کنند تا با خرید ساعت های الکچری یا هدیه دادن 
آنها، هواداران خود را متعجب کنند. در این گزارش سراغ 
چند خواننده جهان رفتیم و سری به کلکسیون ساعت های 

مچی آنها زدیم تا با دنیای مد و فشن آنها آشنا شویم.

در  کلکسیپون
خواننده های �یرطرفدار 

چه خبر؟
 اين رولکس دوست داشتنی

»جاستین بیبر« به برند رولکس هم توجهی 
ویژه دارد و یکی از ساعت های مجموعه وی از 
این برند است. ســاعت مچی رولکس از مدل 
Rolex Day-Date II قابی ۴۱میلی متری دارد 
و ازجنس طالی ســفید ساخته شده است که 
تعداد زیادی الماس زه، قاب و دستبند ساعت 
را پوشــانده اند. صفحه قرمز رنگ این ساعت 
هم زیبایی خاصی به آن بخشیده است. اعداد 
نمایشگر ســاعت هم از جنس الماس بر روی 
صفحه ســاعت جا خوش کرده اند و درخشش 
خاصی بــه آن بخشــیده اند. در باالی صفحه 
ساعت درست در ساعت ۱۲ یک پنجره وجود 
دارد کــه روزهــای هفتــه را نمایش می دهد 
و پنجــره ای دیگر هم در ســاعت ۳ به عنوان 
تقویــم جا خوش کرده و تاریــخ را به نمایش 
درمی آورد.مثل همیشه تاج و لوگوی رولکس 
هم در باالی صفحه ساعت خودنمایی می کند.

قیمت این ساعت مچی 5۰هزار دالر است.یکی 
دیگر از ساعت های این خواننده مولتی میلیونر 
 Rolex Cosmograph Daytonaساعت رولکس
اســت. این ســاعت مچی آنقدر مــورد عالقه 
جاســتین بیبر قرار دارد کــه حدود یک دهه 
است کم و بیش بر روی مچ وی دیده می شود. 

 از »اودمار پیگه« تا »جی شاک«
جاســتین بیبر به برند اودمار پیگه هــم عالقه خاصی دارد 
 Audemars Piguet و در کلکسیون ســاعت وی می توان مدل
Jumbo“ این برند مطرح جهان را مشــاهده کرد. این ســاعت 

۳9میلیمتری با رفرانس 5۴۰۲BA ازجنس طالی زرد ساخته 
شــده و یک صفحه با بافتی جالب و خاکستری رنگ دارد. این 
ساعت مچی تنها در بازه زمانی ۱978 تا اواسط دهه 8۰ تولید 
شــده که تعداد ساعت های ساخته شده در این مدت هم هزار 
عدد بوده اســت. این خواننده و ترانه سرا این ساعت را با بهای 

95هزاردالر خریداری کرده است. 
G-Shock’s GLX5600 - 7 هم ساعت دوران نوجوانی جاستین 

بیبر به شــمار می رود. وی آنقدر به این ساعت ها عالقه داشت 
که رنگ های قرمز، ســیاه و همچنین ســفید آن را خریداری 
کرد تا کلکســیونی کامل داشته باشد. البته قطعاً این خواننده 
پرسروصدا در سال ۲۰۲۰ یا ۲۰۲۱ این ساعت را دیگر به مچ 

نمی بندد و آن را تنها در کلکسیون خود نگهداری می کند.

 G-Shock’s GLX5600 - 7
هم ساعت دوران نوجوانی 

جاستین بیبر به شمار 
می رود. وی آنقدر به این 

ساعت ها عالقه داشت 
که رنگ های قرمز، سیاه 
و همچنین سفید آن را 

خریداری کرد
تا کلکسیونی کامل

داشته باشد
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 از رولکس تا اودمار پیگه
یکی از ســاعت های مچی جذاب ایــن خواننده مدل 
Everose Rolex Datejust از برنــد رولکس اســت. این 

ســاعت مچی ۴۱میلی متری به طور کامل از برش های 
الماس پوشــانده شــده و اعداد موجود بر روی صفحه 
ساعت یا همان نشانگرها درواقع عربی هستند. قیمت این 
ساعت مچی ۴۰,۰۰۰,۰۰ دالر امریکا عنوان شده است. 
وی در هدیه دادن به دوستان نزدیکش نیز ساعت های 
مچی را به عنوان نخســتین انتخاب خود می داند و در 
تازه ترین سورپرایز خود یک ساعت مچی رولکس گران 
قیمت را به Santus Gee، دســتیار شــخصی خود در 
کارهای موســیقایی اش با نام هدیــه داد. این هنرمند 
نیجریایی همچنین برای دختر ســه ساله اش »هایلی« 
یک ســاعت مچی رولکس بسیار گران قیمت خریداری 
کرده اســت. وی در قالب یک ویدئوی اینســتاگرامی 
ســاعت خود را به نمایش گذاشت که در مدت کوتاهی 
تعداد زیادی بازدیدکننده داشت. یکی دیگر از برندهای 
ساعت مورد عالقه دیوید، اودمارپیگه است. وی در سال 
۲۰۱7 در جشن تولد ۲5ســالگی اش یک کار عجیب 
کرد. وی که از مدت ها قبل گفته بود تولد ۲5ســالگی 
اش به یاد ماندنی و فراموش نشدنی خواهد بود، ساعت 
مچی Audemars Piguet Royal Oak را با قیمت ۳۲هزار 
و ۳۰۰پوند معادل ۱5میلیون نایرای نیجریه خریداری 

کرد و در میهمانی اش آن را به مچ داشت.

 »ريچارد میل« الکچری
دیوید داویدو در ۱7 نوامبر سال ۲۰۱8 و در تولد ۲6سالگی 
اش از یکی دیگر از ســاعت های الکچری کلکسیون خود از 
 Richard برنــد ریچارد میل رونمایی کرد. وی ســاعت مچی
Mille Mille Bubba Watson White Ceramic را به عنوان یکی 

از کادوهای تولد خود دریافت کرد. این ســاعت مچی ارزشی 
۱79هــزار دالری معادل5۴,8 میلیون نایرا نیجریه دارد. وی 
در ســال ۲۰۱9 نیز یک ســاعت مچی دیگر از برند ریچارد 
میل به کلکسیون ساعت های الکچری خود اضافه کرد. وی 
 Skeleton Dial Rose در سال ۲۰۱9 یک ساعت ریچارد میل
Gold بــه ارزش ۱۴5هزار دالر معــادل 5۲,9 میلیون نایرای 

نیجریه خریداری کرد. یکی دیگر از ســاعت های مچی گران 
قیمت وی ریچارد میل اتومات RM۰۳۰ اســت که ارزشــی 
۱۲۰هزار دالری معادل 58میلیون نایرای نیجریه دارد.  این 
ستاره پرطرفدار دنیای موسیقی در ۱6 اکتبر سال ۲۰۱8 هم 
 Franc در صفحه اینستاگرام خود از یک ساعت مچی الماس
Vila رونمایی کرد. وی عکس ســاعت مچی خود را با بیش از 

۱5میلیون فالوور اینســتاگرام خود به اشتراك گذاشت و به 
 Franc Vila طرفدارانش خبر داد که ساعت مچی کورنوگراف
Cobra Grand مزین به الماس را برای کلکسیون ساعت های 

مچی خود خریداری کرده اســت. قیمت این ســاعت مچی 
الکچری در وب ســایت Chrono۲۴ که فروشــگاهی مربوط 
به فروش ساعت های گران قیمت اســت ۳5هزار و 5۰۰دالر 

معادل ۱۳میلیون نایرا نیجریه عنوان شده است.

 ساعت شیرين »تیلور سوئیفت« 
»تیلور ســوئیفت« هم یکی دیگــر از خوانندگان و ترانه ســرایان مطرح 
امریکایی اســت که در جهان شــناخته شده اســت و به ساعت های مچی 
عالقه دارد تا جایی که یک برند ویژه ساعت با نام تیلور سوئیفت راه اندازی 

کرده و البته ساعت های دلخواه و منحصربفرد خود را طراحی می کند. 
هرکســی که دنبال کننده اینستاگرام تیلور ســوئیفت باشد از عالقه وی 
به گربه ها اطالع دارد. عکس های ســه گربه ملوس و سفید وی به نام های 
»بنجامین باتن«، »الیویا بنسون« و »مردیت گری« بخش زیادی از پست های 
ایستاگرامی اش را به خود اختصاص داده است. حاال هم وی برای طراحی 

ساعت منحصربفرد خود از عکس گربه استفاده کرده است. 
بند فیروزه ای و قاب استیل گرد این ساعت مچی هماهنگی خاصی با هم 
دارند و از همه مهم تر نقاشــی هنرمندانه صورت یک گربه بر روی صفحه 
ســفیدرنگ ساعت و عقربه های صورتی موجود بر روی آن است که زیبایی 
خاصی به این ســاعت مچی بخشیده است. یکی دیگر از جذابیت های این 
ســاعت مچی که آن را منحصربفردتر می کند این است که زمان از ساعت 
۳ تا ۱۳ را نشان می دهد. این ساعت های عجیب به این دلیل انتخاب شده 

که تیلور سوئیفت عدد ۱۳ را عدد شانس خود می داند. 
این خواننده ساعت مچی Taylor Swift Cat Wristwatch را در تعدادی محدود 
 تولید کرد و آن را اوت ۲۰۱9 در موزیک ویدئوی »تو نیاز به آرامش داری«

به طور رسمی رونمایی کرد. وی در این موزیک ویدئو همچنین یک عینک 
و کفش و قاب موبایل منحصر بفرد را استفاده کرد که همه آنها مورد توجه 

مخاطبان و هوادارانش و طرفداران دنیای مد قرار گرفت.
 گفتنی اســت این ساعت مچی که با موتور کوارتز ساخته شده با قیمت 

۳5دالر در سایت آمازون به فروش رسید.

 »سلنا گومز« و ساعت هايش
»سلنا گومز« هم از دیگر خوانندگان پرطرفدار جهان است که به ساعت رولکس روی خوش 
Rolex Day-Date II Everose Gold watch نشــان داده و یکی از ساعت های مورد عالقه وی 

اســت. این ســاعت مچی رولکس ازجنس طال و به رنگ رزگلد ساخته شده است. 8 الماس 
گرد و ۲ الماس کشــیده به جای نشانگرهای ساعت بر روی صفحه ساعت جای گرفته و در 
ســاعت ۳ این ساعت مچی یک تقویم قرار دارد. قاب ۳9میلیمتری و زه جالب و کنگره دار 
آن زیبایی خاصی به ساعت مچی بخشیده است و همچنین در ساعت ۱۲ هم پنجره روزهای 

هفته و زیر آن تاج و لوگوی رولکس دیده می شود.
 یکی دیگر از ســاعت های »ســلنا گومز« نیز از برند استرالیایی christianpaulاست. وی در 
 Christian Paul Bondi Marble Peach یکی از کنسرت های ســال ۲۰۱9 خود ساعت مچی
watch را به مچ داشــت که رنگ و اســتایل جالب توجه آن نظر بسیاری را جلب کرد. این 

ســاعت مچی صفحه ســفید مرمری دارد و ترکیب عقربه ها و نشانگرهای رزگلد این ساعت 
مچی نشان از سلیقه به کار رفته در ساخت این ساعت مچی دارد. همچنین در ساخت این 
ساعت مچی ۴۳میلی متری، موتور کوارتز به کار رفته و یک بند چرم ایتالیایی هلویی قابل 

تعویض دارد که بر زیبایی ساعت مچی افزوده است.

 عشق اين خواننده نیجريايی به ساعت
یکی دیگر از ستارگان موسیقی، خواننده و آهنگساز نیجریایی است که البته در امریکا متولد شده ولی ساکن 
نیجریه اســت و تا به حال توانسته است هم دوستداران ساعت و هم طرفداران موسیقی پاپ را جذب خود کند. 
دیوید داویدو )David ‘Davido’ Adeleke( از بزرگترین ســتاره های موسیقی نیجریه که شهرت جهانی نیز پیدا 
کرده عالقه زیادی به ســاعت های مچــی الکچری، گردنبند و خودرو دارد. وی عماًل به جمع ســلبریتی هایی 

ازجمله نیمار فوتبالیست پیوسته که میلیون ها دالر برای ساعت های مچی الکچری هزینه می کنند. 
ارزش کل ســاعت های مچــی وی که در اینســتاگرام و توئیتر بیــش از ۲۱,6میلیون فالوئــر دارد، بیش از 
۲۳۲میلیون نایرا نیجریه عنوان شده است که البته قیمت ساعت های رولکس این ستاره موسیقی در این بخش 
 ،Franc Vila لحاظ نشــده است. از ســاعت های الکچری دیوید می توان به برندهای رولکس، اودمار پیگه، برند

ریچارد میل، پاتک فیلیپ اشاره کرد.

 يک جفت ساعت »پاتک فیلیپ«
یکی دیگر از ساعت های مچی این ستاره نیجریه ای 
دنیای موســیقی از برند پاتک فیلیپ است. وی که در 
سال ۲۰۱8 پدر ســه فرزند و ۲7ساله بود یک ساعت 
 Jumbo Nautilus مچی گران قیمت پاتک فیلیپ اتومات
برای خودش خرید. این ساعت مچی ۳7میلیمتری از 
طالی ســفید و دستبند الماس ساخته شده و بر روی 
صفحه ساعت هم الماس هایی دیده می شود. این ساعت 
مچی ارزشــی ۲65هزار دالری معــادل 96,8میلیون 
نایرای نیجریه دارد. وی در سال ۲۰۲۰ هم نسخه زنانه 
این ساعت مچی را برای Chioma Rowland همسرش 

با بهای ۲۰میلیون نایرای نیجریه خریداری کرد.
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یکی از برندهایی که تاکنون یک ساعت 
مچی خــاص را با الهــام از معماری یک 
ســاختمان در تعدادی محــدود طراحی 
 Mido .اســت Mido،و روانه بــازار کرده
از زیرمجموعه گروه ســاعت های ســواچ 
(Swatch Group)، برندی اســت که در 
ســال ۱9۱8 بنیانگذاری شــد و در سال 
۲۰۱7 بــا الهــام از معماری ســاختمان 
مــوزه Solomon R. Guggenheim در 
نیویورك سیتی، نســخه محدود ساعت 
مچی Inspired by Architecture توسط 
این برند طراحی و تولید شد و بسیار مورد 

توجه قرار گرفت.
آغــاز  ســال ۲۰۱7  در   Mido برنــد 
همکاری خود را با اتحادیه آرشیتکت های 
 International Union of)بین المللــی
Architects) اعــالم کــرد. ایــن برند در 
این ســال با ســفر به اقصی نقاط دنیا از 
برجسته ترین ساختمان های جهان بازدید 

کرد که درنهایت یکی از این ساختمان ها 
 Mido الهام بخش مدل بعدی ساعت برند
شد. طراحان این برند در سفر ۱۲ هفته ای 
خود از۱۲شهر و 6۰ بنای منحصربفرد در 
جهان بازدید کردنــد و درنهایت بیش از 
۱۰۰هزار شرکت کننده از سراسر جهان در 
کمپین رای دادند و ســاختمان یک موزه 
واقع در نیویورك که توســط»فرانک لیود 
رایت »که در ســال ۱959به صورت بسیار 
مدرن ساخته شــده است به عنوان برنده 

اعالم شد. 
طراحــی دایــره وار این ســاختمان با 
بخش  الهام  منحنی،همگــی  گالری های 
طراحی ساعت مچی این برند شدند. این 
ساعت مچی که قاب استیل۴۰میلیمتری 
دارد در قالــب 5۰۰قطعه تولیــد وروانه 
بازار شد. این ســاعت مچی صفحه ای به 
رنگ و بافت پوســت تخم مــرغ دارد که 
از طراحی داخلی سقف موزه الهام گرفته 

شده و با شیشه کریستالی یاقوتی پوشانده 
شــده اســت. بر روی این صفحه ساعت 
همچنین عقربه هایی طراحی شده اند که 
در طول شب می درخشند و به رنگ سبز 
هستند. اجزای موتور از پشت ساعت قابل 
مشاهده است و در ســاخت آن از موتور 
گروه ســاعت های سواچ با کالیبر 80Si با 
۲5قطعه جواهر استفاده شده که می تواند 
تا 8۰ســاعت انرژی را ذخیــره کند. این 
ســاعت مچی با بند چرمی براق و ســیاه 
گوســاله با بهای ۱59۰دالر در بازار ارائه 
شد. البته این نخستن بار نیست که برند 
Mido تحــت تاثیــر معماری های بزرگ 
جهان ساعت مچی تولید می کند.این برند 
در سال ۲۰۱5 از ساختمان ساعت معروف 
بیگ بــن در بریتانیا و در ســال ۲۰۱۲ 
هــم از دیوار بزرگ چیــن الهام گرفت تا 

محصوالتی ویژه را راهی بازار کند.

 ژاپن در کانون توجه »گرند سیکو»
یکی دیگر از برندهای ساعت که ساعت مچی را با معماری گره زده، برند Grand Seiko است. 
این برند ساعت مچی Grand Seiko Black Ceramic را در تعدادی محدود طراحی و تولید کرد. 
درواقع شاید برخی این ساعت مچی را در زمره ساعت هایی که با الهام از طراحی یک ساختمان 
تولید شده اند نپذیرند اما واقعیت این است که بند این ساعت از یک بنای ژاپنی برگرفته شده 
است.»دایدو موریاما »عکاس مطرح ژاپنی با عکسی از یکی از ساختمان های توکیو و ادیت ویژۀ 
آن با الگوهایی خاص، ســازندگان مدل جدید ساعت گرند سیکو را به این فکر واداشت که از 
معماری این ساختمان در طراحی بند ساعت استفاده کنند. استفاده از طراحی این عکس در 
بند چرمی ســیاه و سفید ساعت مچی احساس برازندگی و شهرنشینی را القا می کند. برخی 
 Pompidou-Metz هم معتقدند که بند این ساعت مچی از معماری سقف موزه هنرهای معاصر
 ۰7۰۱ Richard Mille RM در فرانسه الهام گرفته شده است.گفته می شود ساعت ریچاردمیل

Nephite Edition هم از ساختمان Elbe Philharmonic در آلمان الهام گرفته شده است.

 الهام از طرح های زاها حديد
»زاها حدید »معمار برجســته عراقی- بریتانیایی که در ســال ۲۰۱6 چشم از جهان فرو 
بســت هم یکی از معمارانی بود که بسیار مورد توجه ســاعت سازان قرار گرفت. طراحی 
ساختمان Dongdaemun Design Plaza در سئول پایتخت کره جنوبی که توسط زاها حدید 
طراحی شده، زمینه ساز طراحی ســاعت مچی مدل Endeavour Tourbillon Dual Time از 
برند H. Moser & Cie شــد. صفحه این ساعت مچی توربیلون که با کالیبر اتومات طراحی 
شــده و 75هزار دالر قیمت دارد از تکنیک گرادینت اســتفاده شده یعنی رنگ ها در هم 
محو شده اند و از مرکز به بیرون صفحه ساعت تیره تر می شود. این ساختمان مرکز فشن و 
مقصدی منحصربفرد برای توریست هاست و فضاهای نمایشگاهی متعدد و فروشگاه هایی 

به سبک مدرن در آن دیده می شود.

 آسمانخراش بر مچ 
دوستداران ساعت

دیگر  یکی  هم   Jaeger-LeCoultre

از برندهای ســاعت جهان اســت که 
با الهــام از معماری یک ســاختمان 
اقــدام به طراحی یک ســاعت مچی 
کرده اســت. Reverso محبوب ترین 
Jaeger- و تاریخی ترین ســاعت برند

با  LeCoultre محســوب می شود که 

الهام از ســاختمان کرایسلر در منهتن طراحی شده است. این آسمانخراش 
توسط یک آرشیتکت به نام »ویلیام ون آلن »طراحی شده و هم این ساختمان 
بلند و هم ســاعت مچی ســاخته شــده از روی این طرح دارای شکل های 

هندسی یکسان و ایده های مدرن هستند.

معماری های نویین در آینه ساعت های مچی
 معماری یکی از برترین هنرهای تاریخ است که به زندگی شهرنشینی امروز می تواند جان ببخشد. به همین دلیل هم 
هرسال معماران تالش می کنند تا ساختمان هایی زیبا و مدرن با توجه به نیازهای بشر طراحی کنند. در این میان سازندگان 
ساعت های مچی نیز مدتی است که از معماران و آرشیتکت ها کمک می گیرند تا بهترین طرح ها برای محصوالت شان رقم 

بخورد و البته برترین برندهای جهان نیز از قافله عقب نمانده اند و با طراحان بین المللی همکاری داشته اند.

Mido برند 
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معماری معماری



In the name God the Merciful and the Compassionate

The year of 1399, Iranian calendar, could be called year of Covid-19 challenges. Not only our country but also the 
global has been engaged and unfortunately it is still a burden on many nations. Many lost their lives and we also lost 
many of our beloved colleagues in this disasterous process, May their soul rest in eternity peace!

Due to the expansion of Covid-19 outbreak the administration prompted to set up restrictions particularly on shops 
working hours. Since the time factor, in terms of working hours, is a crucial point for members of the guild, they 
have literally have missed the market opportunity. On a separate note I have been as a host to hear my colleague’s 
complains about what they have offered on many occasion about heavy taxes on incomes as well as VAT and in 
particular on article 186 which by itself prevented us to isuue work permission. So we take it for granted that the 
authorities to take more consideraton on this matter so that motivation overcome complains.  

By resorting God, I would like to offer my best wishes for the New Year ahead, the year of 1400 when the new 
century resumes. I wish you all a year full of health and blessing, God willing.

abdol rahim ahmadi, Chief of the board of Tehran Watch Guild

Expectations of guilds damaged by Covid-19 
epidemic through authorities concerned
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آدرستلفننام خانوادگینامردیف
بازاربزرگ تهران -پاساژ قیصریه -طبقه همکف -پالك 556۳۰89۱۴/۳8المعیمحمدعلی۱

جاده مخصوص کرج -شهرك اکباتان -فازیک -ورودی A  -  پالك ۴۴65۴5۳۰۲افتخاری مجدحسن۲

دامپزشکی -نرسیده به قصر الدشت- پالك 668766۴7۳۳۳امنیانمحسن۳

خیابان جمهوری- ساختمان آلومینیوم -پاگرد دوم -پال ك667۱۳9595۱امیری اصلسراج۴

سبالن شمالی -خ ابراهیم حسنی -پالك 88۴۰7۴۲7۱۴۳احمدیسید حسین5

افسریه -۱5 متری دوم -بین خیابان  ۱۱و۱۲ -پالك ۳۳۱۴8۴6۴۴۰5اسبقی مهربانمحسن6

خ ولیعصر -پایین تر ازمعز السلطا ن -پالك 55۳76۲۴7586اذانیعباس7

افسریه- انتهای پانزده متری دوم -جنب داروخانه -پالك ۳۳6۴۲6۰۰5۲5اسف گازارحسن8

جمهوری - ساختمان آلومینیوم -طبقه دوم -پالك 667۲۴8۴6۱/۲۱8آهندوست محمدرضا9

خ آزادی -شادمهر- پایین تر از نصرت -پالك 66۰۰58۳۰۱۴۳اجرایی طوسیپرویز۱۰

جمهوری- ساختمان آلومینیوم -طبقه سوم -پالك 667۰8۲۱۳۳۳۱انوری منفردمحمدرضا۱۱

خ خوش -نرسیده به مرتضوی- پالك 66858۳۲۱۲8۴اسدیمحمدرضا۱۲

جمهوری -جنب بانک ملی -پالك ۳۳۱۱۲۰۱5۳۰۱امین شریفیرضا۱۳

خ دماوند -ابتدای ۳۰متری نارمک- پالك 77۴۲۱۲8788آبانیغالمرضا۱۴

    خ نامجو- مقابل خ آریا  -  پالك 775۴۱۳5۲۱۰۴۰آخوندیمصطفی۱5

هفده شهریور- ایستگاه ناصری -پالك ۳۳5۰9۱۰5۲۱/۱۰احمدیسیدمحمد۱6

پانزده خرداد -سرای چیت ساز -طبقه اول پالك ۳۳99۴۳7۴۴اکبری اعلمفرهاد۱7

خ حافظ -خ سرهنگ سخایی -پالك 667۰67۱9۱۴8انوری منفردمحمد۱8

پانزده متری دوم افسریه بین خیابان ۲8 و ۲9- پالك ۳۳۱۴6856۴۰۰امامی فرمحمد مهدی۱9

 پانزده  خرداد -زیرگذر ناصر خسرو -پاساژ خلیج فارس- پالك ۱۳  ۳۳9۲7۲۰5امیدیرسول۲۰

میدان جمهوری -ابتدای جمهوری -پالك 66۴۲8659898احمدیمجتبی۲۱

خ خراسان -خاوران - ۲۰متری ذوالفقاری- پالك ۳۳7۳۲۲۰۳۴۲۳اعرابیعزت ا له۲۲

خ نامجو -جنب کالنتری -پالك 77556۲7۱۱۰6احمدیسیدمهدی۲۳

نازی آباد -اکبر مشهدی - مجتمع تجاری پارس -پالك 55۳۰۱۳75۲۳۱امامی فردمرتضی۲۴

خ پیروزی -خ شهید افراسیابی -پاساژ الماس پالك 77۴6855۳۲/۲5اجیلیانی تهرانیمحمد۲5

خ خاوران -خ شهیدانورزاده- جنب مسجد -پالك ۳۳7۱۳۱۲۰68اعرابیحمید۲6

۲۱متری جی- بین طوس ودامپزشکی- پالك 66۰۳۲66۴۲/97اردبیلیلطف الهی۲7

میدان  شهدا -خ شکوفه -خ کرمان- نبش کوچه سفید- پالك ۳۳۳7۰69۲۱7۳ابوالقاسمیمحمدجواد۲8

فلکه اول تهرانپارس - پاساژ سپید طبقه همکف واحد A-7۱ گالری ساعت ریتم777۱۳۱88برغمدیحسن۲9

خ کمیل-مقابل کوچه جمالی -جنب داروخانه- پالك 557۲۴79۰688/۲برمکیرضا۳۰

نارمک- انتهای دردشت - ۲۰متری خاور -پالك77۲۰6۲۱۱68بیغشیحسن۳۱

تهرانپارس- خ تیرانداز -نبش ۱8۴ شرقی- پالك778867۱۳۱۰5بینائی زادهمسعود۳۲

نازی آباد- بوعلی جنوبی -پالك 55۰8۱۱۳8۴/۳بوذریمحمدجواد۳۳

  نارمک - خ مدائن جنوبی -پالك ۱95       779۱۴۱۰5بهادری مقدمسیروس۳۴

فلکه دوم تهرانپارس- ضلع شرقی -ابتدای تاگور -پالك 7787۲۲۲۰77برغمدیمحمود۳5

شادآباد-۱7شهریور- ۱5متری دوم جنوبی- پالك 668۰۲۴8۴۱9۴باقریحسن۳6

خ ولیعصر جنوبی- نرسیده به چهارراه مختاری -پالك 55۳7۰۰۳5۱۰۰بهشتیمجید۳7

میدان ابوذر- خ  ابوذر 8-متری طالقانی- پالك 5577۱۲۴۳75باقری اصلعزت اله۳8

تهرانپارس -خ جشنواره -خ امین -روبروی بانک صادرات -پالك 7778598۳5۳5برغمدیعلی۳9

خ شمیران نو ۲۰-متری شهدا شرقی -پالك77۴۴۱۰7۲۱57برغمدیحسن۴۰
  هرگونه کپی برداری از این فهرست منوط به اخذ مجوز از اتحادیه سازندگان و فروشندگان ساعت تهران می باشد.

 فهرست 
فروشگاه ها�یی 

که در تهران 
مجوز تعم�یر 
ساعت دارند

آدرستلفننام خانوادگینامردیف
خ جمهوری اسالمی- ساختمان آلومینیوم- طبقه سوم -پالك ۳۲۴بند گیانفاطمه۴۱

خ خواجه نظام الملک ایستگاه افخمی پالك 775۴86665۲9پیروزمندنجف علی۴۲

خیابان کارگرجنوبی چهارراه لشگر -خ کمالی چهارراه مخصوص پالك 55۴۱۳۱۲۴۱5۴پارسای احمدیمهرداد۴۳

خ آزادی -خ شادمهر -چهارراه مستعانیه پالك 66۰۰7۱۴۲9۴پروانیانکریم۴۴

خیابان آذربایجان بین نواب و سلسبیل پالك 66۴۲۳97766۱پروین ثانیمحمد علی۴5

میدان  رسالت -ابتدای سمنگان- پالك 778۰۲۱55589پوئیدهرضا۴6

ضلع شمالی میدان امام حسین پالك 775۰68۲۰65پورمحمد فتالیکریم۴7

تهرانسر -خیابان ۱۴ - پاساژ تماشا -پالك۴۴5۰۲۰۱79۱7پژ وهشگرپرویز۴8

خ قزوین - دوراهی قپان- ابتدای امین الملک -پالك 557۱9۴۱۴۱۰پاکزادحسن۴9

میدان ونک -خ  گاندی- پالك 8888۳8۲8۱۰۰پور جواهریانسید محمد تقی5۰

دروازه شمیران ابتدای هدایت پالك 775۲۲۲۴۳۱۰تشرفیعلی5۱

شوش ایستگاه قندوشکر شهید بوربور پالك 556۰۲۴6۳۱۴۴تقویعباس5۲

 ۲۰متری افسریه دوم وسوم پاساژ صدف پالك ۳۳۱۴98۴57تقوائیعطا اله5۳

خ-جمهوری اسال می ساختمان آلومینیوم طبقه همکف پالك 667۰۳۰6۰۱۲توکلی جعفری عبداهلل5۴

خ-سهروردی شمالی بین آزادی وکوچه باغ پالك88759۱76۲7۲توسلرضا55

۲۰متری ابوذر خ فالح  8متری عادل پالك 55۱7۰779۱۰6تال وتیعلی56

جوادیه -ابتدای ۲۰متری -مقابل یکتا -پالك888۳۰۴۱9۴77جداری حسن پورکریم57

فلکه دوم صادقیه- جنب بانک صادرات -پالك88۲۰8۱۴۱۲۴۳جعفرییداله58

جوادیه -ابتدای ۲۰متری- مقابل یکتا -پالك5566۱558۴77جعفریاصغر59

خ آزادی- ابتدای جمالزاده -پالك669۲7۲8۰۲7۰جاودانفراکبر6۰

۱7شهریور-خ شهید اسما عیل رضائی-پالك۳۳7۰8۲۲76۲۰جواهری نکومصطفی6۱

شهید نامجو- ایستگاه کاشی ها- کوی شفق -پالك6۴9 77555768جمشید مرامسیدمحمود6۲

خ شهید مدنی -با التر از سه راه وحیدیه -پالك778۳68۰۰۴8جمشیدیسیدجواد 6۳

خ انقال ب -جنب نجات الهی -پالك888۰9۱6۲657جواهری ساعتچیسعید6۴

خ ابوذر -ابتدای فریدون گودرزی- پالك557۳89۲7۱69جعفری ممقانیمحمد65

خ ولیعصر -چهار راه جمهوری -جنب سینما آسیا -پالك 66۴۰7977۱9جواهریانمصطفی66

یاغچی آباد- ۲۰متری عباسی -پالك 55۰۲687۰۱76جاودان فررجب67

خ امام خمینی- مقابل خ استخر -پالك ۳۰6 66۴۱۰۳۳5جم نژادمسعود68

جمهوری -ساختمان آلومینیوم- طبقه سوم -پالك667۱۳۰۱۴۳۲7جلیلوندمهدی69

 جمهوری -جنب ساختمان آلومینیوم - طبقه سوم-  پالك  667۰8۳۲۱۳۲9جلیلوندعلی7۰

خ وحدت اسال می- چهارراه مختاری- جنب مسجد شارعی -پالك 55۳77۱75۲9۰جالل وندعلی رضا7۱

ستارخان -سه راه تهران ویال -روبری مسجد -پالك665۰8۴۱8۳9۴جهانیمحمد7۲

خیابان رودکی- باالتر از بوستان سعدی- پالك 66889۱۲85۲۰جعفریمهدی7۳

شهرارا- خیابان آرش مهر- بلوك ۱۰- پالك 88۲5۳۱۰7۱8جعفریمهدی7۴

ستارخان- سه راه تهران ویال- پالك 665۱88۴6۲۳جعفریمهدی75

تهرانپارس- فلکه اول -ضلع شرقی- پالك77 777۲6۱۴۰حسینیانحمید76

میدان فاطمی -نبش بازار چه هدیه- پالك8896۲896۲6حسینیذبیح اله77

رسالت -چهارراه مجیدیه -استاد حسن بنا -پالك۲۲5۰9۱۲87۳حسینی نژادسیداکبر78

بزرگراه رسالت-۱6متری اول مجیدیه جنوبی- پالك۲۲5۲5۴۴9۲8۴حسینی محمد 79

 جمهوری - جنب سا ختمان آلومینیوم -طبقه سوم -پالك 667۲667۳۳۳۲حسینیعلیرضا8۰
  هرگونه کپی برداری از این فهرست منوط به اخذ مجوز از اتحادیه سازندگان و فروشندگان ساعت تهران می باشد.

 فهرست 
فروشگاه ها�یی 

که در تهران 
مجوز تعم�یر 
ساعت دارند
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آدرستلفننام خانوادگینامردیف
جمهوری- ساختمان آلومینیوم- طبقه سوم- پالك  6۳7۱۱۴۲۳۳۳۰حسینیسید حسین8۱

۱5خردادشرقی- نرسیده به خ ری- پالك ۳۳5۰6۱75۱۱7۱حکاکان جوزانیمحمد8۲

چهارراه سبال ن- ۱۰متری تهرانی- پالك 775۴۲۲777حسن پورکراتیمسیب8۳

خ ولیعصر- امیریه -روبروی سینما سپیده -پالك 55۳75۱779۱9حنیفه زادهمحمدعلی8۴

پیروزی- ۲۱ متری دهقان- پالك 77۴8۱6۲559حنیفه زادهمحمدکاظم85

اتوبان بعثت -مجتمع تجاری زیتون- طبقه اول -پالك ۳۳6۱۳۴9۱۳9حسینیروح اهلل86

مجیدیه جنوبی -سه راه ارامنه-  پالك ۲۲5۰56۲5۴۳۴حسینی نژادسیدحبیب87

 میدان فاطمی-خ فاطمی-  پالك8896۲778۲/۳7حسینیسیدعلی88

۱5خرداد -بازاربزرگ تهران- پاساژ قیصریه- طبقه سوم -پالك 558۰۱۰۳۴8۴حق شناسرضا89

خ جمهوری - جنب سا ختمان آلومینیوم -پالك 667۰55۳۳8۰8حقیقت ساریخان اکبر9۰

خ آزادی -خ شادمان -خ گل افشان-پالك 665۱۲۰۲8۳/۳8۱خرم پژوهفاطمه9۱

میدان خراسان- جنب مسجد نوری- پالك ۳۳۳587۴7۱6خاکیجال ل9۲

ابتدای میدان خراسان- پالك778۰۴۴۲۴8خوردبینمحمود9۳

 ۱6متری دوم مجیدیه شمالی- نرسیده به بازار روز -پالك ۲۲5۰۲96686خانعلی پورورزانیحسین9۴

میدان نبوت- ضلع شمال غربی -مرکز خرید ساعت -پالك 77۱۲7896۱8خالقیشهرام95

۱5متری اول افسریه- نبش خیابان ۳5- پالك ۳۳۱۴۴966589دهنویرجبعلی96

خ شریعتی -خ پلیس -سه راه زندان -پالك 88۴۰۳76۰۲6دلیریابوالقاسم97

سی متری جی- حاجیان- پالك 666۲9۲6۴۳۴۴دهقان محمد98

سراسیاب دوالب -چهارراه وثوق -پالك ۳۳۱9۲۱7۴۳۰۰داورزنیحسن99

شهرك اکباتان -مجتمع تجاری فاز ۳- پالك ۴۴66۲5۱6۲۲درویشیسهیل۱۰۰

میدان امام حسین- ابتدای ۱7 شهریور- پالك 776۰۴57۰9۱دستجانی فراهانیعلی۱۰۱

خ آذربایجان -بین خوش ورودکی -پالك 66۳576۲۳۲/8۲۲دانائیحسن۱۰۲

خیابان استاد معین- دستغیب- پال ك 66۰۰۳6۱9۱۱۱دربانعبداله۱۰۳

گیشا- کوی نصر- بازار بزرگ نصر- پالك۱۰۲ گالری سیکو9-88۲76658دهرویهمرتضی۱۰۴

شهرك ولیعصر- خیابان یاران -به خیال-پالك 66۲۲۴65۲۱۴زندکریمیحمید رضا۱۰5

خ مولوی- روبروی بیمارستان اشرفی اصفهانی- پالك 5557۰6۰۲۳77زاهدی امجدیفریبرز۱۰6

خ پیروزی -خ نبرد- جنب مسجد جعفری- پالك ۳۳۱7۳79۲۴85زمّردیانمحمد جواد۱۰7

خ هاشمی -مقابل ۲۱ متری جی- پالك66۰۰۱۱86۱۱۰۴زرگریمحمد۱۰8

خ مطهری -سلیمان خاطر -پالك 888۳۲7۴۰۱۳زمردی فردارسالن۱۰9

خ مالک اشتر -نرسیده به دستغیب -کوچه مهر جویی -پالك 668۳8۰۲۱8۲7زرگریمجتبی۱۱۰

بلوار ابوذر- بعد از دادسرای شهید محال تی- پاساژ ولیعصر -پالك ۳۳8۰۳6۲۲۱9۰زمّردیانمحمدحسین۱۱۱

۲۰متری جوادیه- ایستگاه یکتا- مقابل بانک کشاورزی -پالك 5566۴5965۱8رفیع زادهفرامرز۱۱۲

خ کارون -مقابل بیما رستان بابک- کوچه فرامرز -پالك 6686۲۱۲۰۱/۴۳۳رفیع زادهمطلب۱۱۳

خ شریعتی -خ ادیبی- پال ك669۴۲7۳۰58روستا ئیغالمرضا۱۱۴

علی آباد- خ ابریشم جنب پارکینگ اطمینان پالك 55۳۱789۲۱6۱روستائی پاتپهمحمود۱۱5

 ۱7شهریور-ضلع شمال شرقی میدان شهدا -پالك775۳7۳96۲۱روستا آبادیمحمدحسن۱۱6

شهرك غرب - ایران زمین - مرکز خرید گلستان - طبقه همکف - واحد ۱7 88۰8۱7۱9رنگچیعلی اصغر۱۱7

خ بهشتی- ابتدای سرفراز - مجتمع دنیای نور- طبقه ۲ - واحد  887566۴۴۲۰۴رضا خانلوعلی رضا۱۱8

سیدخندان -اول۴5متری رسالت -پالك ۲۲86877۲۱ساعتچیاحمد۱۱9

۱5متری اول افسریه- نبش ۲6- پالك ۳۳۱55۰۱۳6۳۲سدیدیحسن۱۲۰
  هرگونه کپی برداری از این فهرست منوط به اخذ مجوز از اتحادیه سازندگان و فروشندگان ساعت تهران می باشد.
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اتوبان کردستان خ 6۴یوسف آباد-برج آ.اس. پ-زیربرج- پالك 88۰۳۰9۳۳۴۱7سعادت پورعلی۱۲۱

خ انقالب اسالمی -روبروی نجات الهی -پالك ۳۳9۰۰7۳6۳7ساعتچیربابه۱۲۲

جمهوری -ابتدای الله زارجنوبی- پالك ۳۳9۰۳986۴۲8سبحانیقربانعلی۱۲۳

تهرانپارس- قنات کوثر- بلوار مطهری- نبش 9  مرکزی- پالك 77۳7۴96۱۱/۱56سلیمیسعید۱۲۴

جمهوری -ساختمان آلومینیوم -طبقه سوم -پالك 667۰679۲۱5شهبازیالیاس۱۲5

یوسف آباد- خ ابن سینا - جنب مسجد حضرت ابوالفضل -پالك 887۲۰۰9۲55شفقتیانمحمد۱۲6

فلکه دوم خزانه بخارائی- خ شهید سالمت- پالك 55۰58۱66۴۳شفیعیاسالم علی ۱۲7

خ شریعتی- مقابل داروخانه قرآن -پالك666676۴۳778شهبازیانمحمود۱۲8

خزانه بخارائی- بین فلکه دوم وسوم -پالك 55۳۰۲۴۱6۲85شیرازیحسن۱۲9

ستارخان -خ یکم دریان نو- مجتمع تجاری مفید- طبقه همکف- پالك 665۱۳5575۴شاه قلیمعرفت اهلل۱۳۰

خ انقالب بین الله زار و سعدی- پالك 66۱۰78۱58۰شجاع رضویعلی اکبر۱۳۱

خ نواب -چهارراه رضائی- ابتدای بریانک -پالك 557۳۲۳۱8۱۳7شهرستانی زلدهسیدمحمود۱۳۲

خ قزوین - حسام السلطنه -نرسیده به ۱6متری امیری -پالك 557۱8886۴6۱شریف کاظمینجفعلی۱۳۳

نازی آباد -خ مدائن -بازار دوم -جنب کال نتری -پالك 55۰688۳۰۴۱۲شاه ابراهیمی داود۱۳۴

میدان   ولیعصر -جنب سینما قدس- پالك 8889۱8۰۰۱۲شیر محمدشهربانو ۱۳5

خ کارون -بین امام خمینی وهاشمی- پالك 668۳9۳۴۰۳۱6شفقتیانعلیرضا۱۳6

خ جیحون -بین امام خمینی ومالک اشتر- پالك 6685۳6۲۳۲5۲شاه ابراهیمیاکبر۱۳7

خ وحدت اسال می -بین چهارراه فرهنگ وابو سعید -پالك 55۳8۳7۱۳۱۰6۲شریعت مصطفویسید سعید۱۳8

بازار بزرگ تهران- پاساژ قیصریه- طبقه دوم - پالك ۱7 556۳۱7۲6شعبانی فردحاج رسول۱۳9

خ تهران نو -بالل حبشی -پالك 77۴6559۲57شقاقیپیمان۱۴۰

افسریه- ۱5 متری دوم- نبش خیابان ۳۰- پاساژ عالی قاپو- پالك۳۳659۰۰۰۴شفق سرخمحمد۱۴۱

خ  پیروزی- خ همایون -موتوآب- پالك ۲6 77۴۳675۲صفری دستجردیحسن۱۴۲

خ پیروزی- خ افراسیابی -پالك ۳8 قدیم 5۰۱ جدید77۴6۳789صفاریانعباس۱۴۳

خ ولیعصر- نرسیده به میدان ولیعصر -پالك 66۴۱5۱898/6۲5صباغ زادگانمحمدعلی ۱۴۴

بازار بزرگ تهران - روبروی  پاساژ طال -پالك  556۲۰896۱۰۱صفائی قادریمصطفی۱۴5

 پاسداران -با التر از اختیاریه -پالك ۲۲587۳9۲68صبوریمحمد۱۴6

خ رودکی -نرسیده به   چهارراه وثوق - پالك 6686۰۳۴6۲۳۴صولت زاده مقدمپرویز۱۴7

میرداماد -میدان مادر -مرکز خرید محسنی- پالك ۲۲۲7۴6۱۰۲8طباطبایی  آزادداریوش۱۴8

افسریه- ۱5متری دوم جنوبی -بین خیابان  ۲۴و۲5 پالك ۳۳۱۴6۰۳۲۱88طبیبیمحمد۱۴9

خ پیروزی -خ پرستار- پالك ۳۳۱79۳5559عبدیحسن۱5۰

خانی آباد نو- خ میعاد -بین کوچه ۲۲و۲۴ -پالك 55۰۰۴57۴۲۲۴عالیجاهابراهیم۱5۱

بلوار فرحزاد -پونک- مرکز خرید سپهر- پالك 88۰8957۱۳۳علیپوراسد اله۱5۲

نارمک -سی متری- ایستگاه دفتر -پالك 779۰۳5۰۱6۲۰عزیز الهیمحمد ۱5۳

 جمهوری -ساختمان آلومینیوم -طبقه سوم -پالك 667۱۰69۲۳۲8عباسلومحمد۱5۴

جمهوری -ساختمان آلومینیوم -طبقه همکف- پالك 667۱۰9۳۰7عباسیحسین۱55

 سهروردی جنوبی -روبروی خ اورامان -طبقه همکف -پالك 88۴۱99۲۴۱۰7عباسیمراد۱56

گیشا- بین خیابان نهم و بازار نصر - پالك ۱5۰ - ساعت88۲86۲95۱۲۲عباسیمیثم۱57

 جمهوری -ساختمان آلومینیوم -طبقه سوم غربی - پالك 667۰۳۳7۲۱۱۳علی غنیحسن۱58

خ ابوذر - شهید قربانی- پالك557778۲۰۴۳۰عا لیجاهیوسف۱59

 جمهوری- چهارراه استانبول- پاساژ گلشن- پالك 667۰56۲6۳۳غالمیمحمد مهدی۱6۰
  هرگونه کپی برداری از این فهرست منوط به اخذ مجوز از اتحادیه سازندگان و فروشندگان ساعت تهران می باشد.
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قصرالدشت -چهارراه امام خمینی -پالك 668۳6۰۲۳۲۲7قدیانیحمید۱6۱

میدان انقالب -جنب سینما بهمن- پالك 666۱9959۱۰89قاسمیجواد۱6۲

شوش -خ صاحب جم -مقابل سر قبر آقا -پالك ۳۳56۳59۲۳۱۳قاضویسیدعزیزاله۱6۳

خ- وحدت اسالمی -جنب بیما رستان رازی -پالك 558۱۳۲۴۴5۳7قائمی منتظریسیدوجه اله۱6۴

 خ ابوذر-میدان ابوذر- خ شهید قربانی- پالك 557۰۰8885۰7قلی پور میرکی سلطان علی ۱65

 جمهوری -ساختمان آلومینیوم- طبقه اول- پالك 667۰۰8۴9۳۲قره موسیعباس۱66

خ هاشمی- بین جیحون و کارون- پالك 668۳58۳665۱قائمیعباس علی۱67

فلکه دوم صادقیه -پاساژ گلدیس -طبقه همکف -پالك ۴۴۲89۰685قمری اصلمحرم۱68

خ هاشمی - بین ۲۱ متری و استاد معین - پالك   66۰۲۳7۳9۱۱66قند چیلربهرام۱69

ستارخان- مابین فلکه اول و دوم صادقیه- مجتمع ولیعصر-پالك ۴۴۲۴7۳۱۱۲۳۴قاسمی نژادعبدالرضا۱7۰

خ کارون- نرسیده به مرتضوی-  پالك 6688۲879۱۲9فرح زادمحمود۱7۱

سی متری شهید آیت -ایستگاه مسجد- پالك 77۴۳۰6۲5۱۱5۰ فرهومندمرتضی۱7۲

خ نظام آبادشمالی- سه راه وحیدیه- جنب بانک ملت- پالك7769۴۰7۳95۳فتحیامید علی۱7۳

۱7شهریور- خ شکوفه -خ دلگشا- نبش میدان کالنتری- پالك ۳۳۳۴۰59۰۱۰۴فوالدوندحسن علی۱7۴

خ دماوند -ایستگاه فرودگاه- ابتدای حسینی -پالك 7757۲۴7۴۴/۲فدائیصغری۱75

نارمک- شهید آیت- ایستگاه مسجد- پالك 778۰۳97۴8۲8/۲کشاورز تبریزیسیاوش۱76

خ مولوی -مقابل مسجد مشیر السلطنه- پالك 55۳8۴۰۱8۱۰9۰کریمی پورمرتضی۱77

سر آسیاب  مهر آباد -۲۰متری توکلی -پالك 666۴6۱99۱95کیانی علی آبادیهوشنگ۱78

امامزاده حسن- چهارراه قاضی- 8 متری احمدی- پالك ۲97 557۰۰967کالنتری ممقانییوسف۱79

خ دماوند-  خ وحیدیه  - هدایتی -پالك 778۱۲8۲5۱6۱کمالی یگانهمسعود ۱8۰

شمیران نو - هنگام - میدان پاکدامن- پالك 77۴5۳۲۰8۱۰8کاربرقاسم۱8۱

خ شهید مد نی- ابتدای برادران فتاحی- پالك 77۲85۳۴۲۲۲کاتبیانمحمد حسین۱8۲

لویزان - خ شهید شاه رضائی- پالك ۲۲9۳797۱۲5کندی دائینیمهدی۱8۳

خ پیروزی - خ پنجم نیروهوایی- بین فلکه اول و دوم کوچه 5 پالك 77۴8۳7۰۰۲8گرجی نشلیمصطفی۱8۴

خ خوش- بین ارومیه و آذربایجان- پالك 66۴۳۰۲۳97/87۳گل محمدیقربانعلی۱85

سعادت آباد، میدان کاج، مرکز تجاری سروستان، شماره۳،گالری ز  رگل۲۲۰8۱۳96لطفی ینگجهمهدی۱86

میدان بهارستان- نبش کوچه جورکش پالك ۳۳9۰۱۴96۲مهاجری تهرانیجواد۱87

میدان امام حسین -ابتدای خ مازندران- پالك 776777۰۰۳۳مسعودیناصر علی۱88

خ ۱7 شهریور- خ عارف جنوبی -پالك ۳۳7۲۱9۰589مهدی نژاد حسن ۱89

خ  دامپزشکی- نرسیده به داروخانه- پال ك66۰۱۳896759مختاریعباس۱9۰

خانی آباد نو ۲۰متری میعاد پالك 55۰۳۲598۲۱6مسعودی همت آبادی علی۱9۱

خ کارگر شمالی- جنب پمپ بنزین - پالك 88۰۰89۰5۳57محمودی ساعتی علی۱9۲

خ پیروزی -پنجم نیروی  هوایی- نرسیده به فلکه اول- پالك 77۴7۱69۰۴۳مشهدی حسینحسن ۱9۳

۲۰متری افسریه -نبش ۱5متری دوم -پاساژ طال- پالك ۳۳۱58688۱98مهرجوئیجواد۱9۴

خ- شهید بهشتی- باالتر از میدان تختی- نبش تکش -پالك887۴۴6۰۱محمد زاده چنگانعلی ۱95

میدان توحید - اول ستارخان-  پالك 66۴۲۲69۱۲۳معینیامین علی۱96

میدان  خراسان -خ خاوران - اتابک- پالك 88۲6۳6۰۲۱96محمدیمحمد۱97

خ دماوند -خ شهید اسماعیل افشار  -پالك 778۲۰۲۴۰76میرزا رضائی ناصر۱98

خ هاشمی- بعداز میدان- پالك۱۰۰9  66888978مقیمی نیا علی اکبر ۱99

  هرگونه کپی برداری از این فهرست منوط به اخذ مجوز از اتحادیه سازندگان و فروشندگان ساعت تهران می باشد.
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آدرستلفننام خانوادگینامردیف

خ دماوند- ارباب مهدی- جنب مسجد -پالك 778۳7۴۳۱۲۱۲منصوریعلی ۲۰۰

سید جمالدین اسد آبادی روبروی داروخانه پالك887۲۰7556۳محسن زاده سید رضا۲۰۱

خ جمهوری نبش کوچه توحید ظحیرالوله پالك ۳۳9۱۳66۳۱۳۳مهاجری تهرانیجواد۲۰۲

 خ مهرآباد جنوبی- ۲۰متری شمشیری- ۱۲متری طهماسبی -پالك 66695۰78۴9منصوری اغمیونیاصغر۲۰۳

خ پیروزی- خ همایونشهر- نبش ۱۲متری اول- پالك ۳۳۱97۲۳۱79معینیمحمد علی ۲۰۴

میدان  امام حسین- جنب سینما تهران- پالك 775۰۴67۲59/۱مهرآبادی یاریعلی محمد۲۰5

بلوار اشرف اصفهانی باغ فیض پالك ۴۴۴۱8۰7۳۲۲6محمودی ساعتی محسن ۲۰6

میدان انقالب اول کارگر شمالی جنب بانک ملت پالك 669۳9۴68۴محمودی ساعتی بهروز۲۰7

خ جمهوری چهارراه فروردین پالك ۲5۱و66۴675۱5۲5۳میریسید رضا۲۰8

خ دماوند - خ شهید فتحنائی -- نبش کهن  پالك 7756۳8۴۴۱۳8میرحسنی حسن ۲۰9

خیابان انقالب - مقابل خیابان استاد نجات الهی )ویال( پالك 667۱۳۰۱98۳۰مومنسعید۲۱۰

م نارمک - اوقاف - خ تکاوران - نبش ۳۰متری پالك 7756۳8۴۴۱7۳مومنیحسین ۲۱۱

خ ۱5خردادجلوخان غربی جنب مسجد امام )ره( پالك 556۰88۰۰۱میررفعتیسید مهدی۲۱۲

 خ  شهید نامجو -  ایستگاه کاشی ها- پالك 7755۱769956محبیحسن ۲۱۳

عبدل آباد -بلوار شکوفه ۱9متری بدر- پاساژ فاضل پالك 558۴۳6۲۱۴/۲محمدزاده نیاریاروج۲۱۴

خ-جمهوری ساختمان آلومینیوم پالك 667۰89۱۴۱۲6موالئیمجید۲۱5

خ جمهوری ساختمان آلومینیوم طبقه اول پالك 667۲۴۱۱6۱۰۱موالئیمحمود۲۱6

خ جمهوری ساختمان آلومینیوم طبقه همکف پالك 667۰۱6۱۲۱۱میرباقرسیدغالمرضا۲۱7

خ فالح -خ ابوذر ۱6متری حسنی } عیوضیخانی{پالك557۰۲۲۱67۱میرزاده اصل شربیانیسیدعلی اصغر۲۱8

خ جمهوری اسالمی ساختمان آلومینیوم طبقه سوم پالك 667۲۴۰۰6۳۲6ماجدیناصر۲۱9

خ جمهوری اسالمی ساختمان آلومینیوم طبقه سوم غربی پالك 667۰798۰۳۳۴مصدراالمورمحمدامین۲۲۰

شهرك ولیعصر -خ یاران -روبروی بازار- پالك 66۲۳5۲75۲/۱۱8نوری بجندی نظام الدین۲۲۱

۳۰متری نیروی هوایی -جنب فروشگاه پالك 77۴8۳۲۰۲57۱نجفی انفرادیمحمد علی ۲۲۲

خ نارمک -خیابان سمنگان -پالك 778۰8۰۱65۲5نانکلیعلی اکبر۲۲۳

 جوادیه -نرسیده به ۱۰متری اول- پالك 556۴89۰۴۴5نادیداوود۲۲۴

 جمهوری -سا ختمان آلومینیوم- طبقه سوم- پالك 667۰798۰۳۲۱نیاکان جممهرداد۲۲5

خ قزوین -شهید فرامرز تهمتن -جنب داروخانه- پالك 557۳86۲5۴ناظریقهرمان۲۲6

میدان شادآباد- کوی ۱7 شهریور- ۱5 متری دوم جنوبی- پالك 668۱۳۴9۴۲56نشاطی حورعلی۲۲7

خ مصطفی خمینی -بازار سید اسماعیل- پالك 5557876۰۴۲نجبائیمیر الدوله۲۲8

خ رسالت -خ هنگام - کوچه۱۲ مرکزی- پالك 77۴۴۲5۴775نانکلیعلی اکبر۲۲9

خ انقالب - مقابل خ نجات اللهی - پالك 8۳۰ - گالری نگین 667۱۳۰۱9نوین سعید ۲۳۰

مجیدیه جنوبی- ایستگاه پل ۱۴متری لشگر پالك 88۴۲5798۲66نادعلیعلی اکبر۲۳۱

 کیانشهر -خ ابراهیمی -نبش قره داغی -پالك ۳۳89۲855۲/875ناصری نسب مهدی ۲۳۲

 جمهوری -جنب باغ سپهساالر پالك ۳۳۱۱۳57۱۱9۳نجفی انفرادیعبدالحسین۲۳۳

خانی آباد نو- ابوریحان- پالك 5۱ ساعت الله558۲65۴۱وفادارانحمید۲۳۴

خ تهران نو وحیدیه ایستگاه نجاری پالك 778۲۲۳9۲۱۰6یعقوبیان حاجی آبادیسروژ۲۳5

جاده قدیم کرج-  خ شادآباد ۱5-متری شهید عباس انصاری -پالك668۰۳۲۴59۲۴یعقوبیعلیرضا۲۳6

خزانه بخارائی بین فلکه اول ودوم پالك 55۳۱58۱۰۲9۴     یزدی شهرضائیعباسعلی۲۳7
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