
  زمان در جهان 2020
�آشنایی با کاندیداهای داوطلب در هفتمین دوره انتخابات هیئت مدیره و بازرسی اتحادیه سازندگان و فروشندگان ساعت تهران 
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 برگزاری جشنواره ساعت تهران، مراسم روز جهانی معلوالن در آموزشگاه استثنائی زمردیان و... 
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نشريه اتحاديه سازندگان
 و فروشندگان ساعت تهران
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در سوگ سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی 

انتخابات؛ آزمون اقتدار و امنیت صنف ساعت
ُّواْ األََمَنِت إِلَی أَْهلَِها َ َيأُْمُرُكْم أَن تَُؤد َّ اللَّ ايران در سوگ نخبگانإِن

بازديد هیات مديره اتحاديه ساعت تهران از مجتمع اداری- تجاری »رزمال«

روز جهانی معلوالن در آموزشگاه استثنائی زمرّديان

جشنواره بین المللی ساعت تهران؛ بزرگ ترين رويداد صنفی سال

برگزاری كالس های آموزشی »پويندگان زمان« در محل اتحاديه ساعت تهران

آگهی فراخوان انتخابات اعضای صنف فروشندگان و سازندگان ساعت تهران

آيین نامه اجرايی نحوه برگزاری انتخابات اتحاديه های صنفی 
نمايشگاه »بازل 2020« درخشنده تر می شود

»نبض زمان« در راه پله دوم شمالی

ساعت به يکی از آيتم های تشخص و برندسازی شخصی تبديل شده

»اعجاب زمان« به روايت سینما
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ماهنامه عصر زمان با حمايت اتحاديه فروشندگان و سازندگان ساعت 
تهران منتشر می شود و استفاده از مطالب آن در ساير رسانه ها 
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نشريه اتحاديه سازندگان
 و فروشندگان ساعت تهران

ايام شهادت صديقه طاهره 
حضرت  فاطمه زهرا »س«  

دخت نبی اکرم »ص« 
بر همگان تسلیت باد



عبدالرحیم احمدی، رئیس اتحاديه فروشندگان و سازندگان ساعت 

َه َيْأُمُرُكْم  ِإنَّ اللَّ

وْا اأَلَمَنِت ِإَل َأْهِلَها َأن ُتَؤدُّ
دوره ششــم هیئت مديره و بازرسی صنف ساعت تهران با همه فراز و نشیب 
هايیکه تجربه كرديم در شــرف اتمام است. مهم امید است و تالش مجدانه در 
جهت ارتقاء ســطح كیفی صنف و در ابعاد مختلف. خوشبختانه همه اعضاء و 
مسئوولین ذيربط با همدلی و همکاری اهم تالش خود را در ارائه خدمات هر چه 
بهتر معطوف داشته اند. پايان دوره به منزله اتمام خدمات نبوده و نخواهد بود 
بلکه همه با هم كوشش می كنیم كه صنف مان در ابعاد مختلف روند پیشرفت 
و ارتقاء داشــته باشد و با شــروع دوره بعد ادامه روند توسعه و ارائه تسهیالت و 

امکانات جديد. 
جوششی كه در ايام پايانی دوره ششم برای ورود به دوره هفتم انتخابات صنف 
ساعت شاهد هستم خود مبین حضور فعال و احساس مسئوولیت كلیه عوامل 
ذيربط است. در فضايی سلیم و در رقابتی سالم در صدد هستیم كه سرنوشت 
صنف مان را رقم بزنیم و شأن و مرتبه صنف را حفظ نمايیم. لذا از كلیه اعضاء 
صنف دعوت می نمايم كه ضمن اشراف به كانديداهای اصلح در روز دوشنبه 7 
بهمن ماه 98 با در دست داشتن كارت ملی و اصل پروانه كسب از ساعت 9 و 
نیــم صبح الی 2 بعد از ظهر در پای صندوق های رأی در محل اتحاديه صنف 

ساعت حضور بهم رسانیم. 
حضور حداكثری شما عزيزان همانا موجبات بالندگی و پايندگی صنف خواهد 

بود.
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اول: انتخابــات در تمام جوامع مدنــی در اصل به معنای حضور مؤثر مــردم و اليه های اجتماع در 
تصمیم گیری های مهم و كالن كشــور و درواقع گزينش فرد يا افراد اصلح است برای مشاركت بیشتر 

نهادهای مدنی واجتماعی در بدنه حاكمیت. 
بنابراين اگر از اين منظر به انتخابات بنگريم انتخابات تنها يک انتخاب و ســپس رها كردن امور به 
دست انتخاب شوندگان نیست بلکه مشاركت در اموری است كه قرار است راهبرد آن از سوی انتخاب 
شوندگان تعیین شود. لذا انتخاباتی موفق است كه در آن كانديداها با شناخت و آگاهی كامل از مطالبات 
انتخاب كنندگان برنامه های جامع تدوين و بر اساس اصول راهبردی و منطقی برای اجرای آن دست به 

عمل باشند. 
دوم: سرمايه در معنای لغوی اقتصاد به دارايی های يک جامعه اطالق میشود و سرمايه اجتماعی يکی 
از مهم ترين سرمايه ها در كشورهای مترقی و توسعه يافته تلقی می گردد لذا سرمايه اجتماعی با قواعد و 
ارزش های اخالقی و رفتاری خود در حوزه اقتصاد، افراد را مقّید می كند تا در گروه های مختلف اجتماعی 
با هم به تعامل، مبادله و تصمیم گیری بپردازند. واژه هايی همچون اعتماد، امانتداری، عملگرايی، نیکوكاری، 
صداقت و توجه به ارزش های اخالقی در كسب و كار، به عنوان سرمايه های اجتماعی در حوزه اقتصاد 
هستند كه اگر در رفتارها و قواعد و مبادالت اقتصادی، هنجارهای آن حاكم شود، قطعا به شکوفايی و 
پیشرفت اقتصاد كمک می نمايند. بنابراين عامل اعتماد، خود موجب شکل گیری گروه هايی می شود كه با 
اطمینان به يکديگر، در حوزه اقتصاد جامعه فعالّیت می كنند و توسعه اقتصادی را از اليه های درونی شکل 
می دهند. بعد از اعتماد می توان از خالقّیت و نوآوری توسط نیروهای انسانی، به عنوان يک سرمايه مهم 
اجتماعی ديگر، ياد كرد. رشد و توسعه اقتصادی، نیازمند خالقّیت است و مطالعات اقتصادی نشان می دهد 
كه بخش اعظمی از رشد و توسعه اقتصادی هر كشور، با استفاده از اين ثروت نهفته، شکل گرفته است. 
رشد ابداعات و خالقّیت و نوآوری در بهره وری اقتصادی، نقش دارد و باعث می شود از سرمايه های ديگر 

كشور در حوزه اقتصاد، به نحو مطلوب تر و مؤثرتری استفاده شود. 
بنابراين سرمايه اجتماعی، يک متغّیر چند وجهی است كه وجه مهم و اساسی آن در اصناف و نهادهای 
صنفی مدنی شکل گرفته و الزم است كه اين عامل مهم و زيربنايی درحوزه اقتصاد، به ويژه در كشوری 
همچون ايران كه اقتصاد بازار همچنان اقتصادی پويا و تأثیرگذار اســت، هر چه بیشتر شناخته شده و 

مورد بهره برداری قرار گیرد. 
سوم: بركسی پوشیده نیست كه وارد عصری متمايز شده ايم. دنیا سريعتر از آنچه قبال بوده در حال تغییر 
است، اطالعات ديگر زير انگشتانمان است و با اشاره انگشت بزرگترين معامالت دنیا بر روی صفحه وب 
در حال انجام است. پس برای ادامه دادن و موفق شدن نیاز به تغییر داريم، اما اين تغییر جز با همدلی 
و سازندگی مّیسر نیست. همدلی سواد عصر ماست. برای ما ضروری است كه ارتباط برقرار كنیم، تالش 
مؤثر و سازنده برای همکاری و مشاركت داشته باشیم و مذاكره كنیم و اين تنها راه جانماندن از قافله 

عصرجديد است. 
نتیجه: جامعه صنفی ساعت هم اكنون به عنوان يک نهاد مدنی اقتصادی كشور در برابر آزمونی بزرگ 
قرار دارند، به گونه ای كه هر رأی شان می تواند گامی استوار برای نهادينه كردن اين جايگاه مهم مدنی و 

افزايش اقتدار و امنیت شغلی نسل آينده صنف باشد. 

مريم بیامنش، مدير مسئول

انتخابات؛
آزمون اقتدار و امنیت صنف اسعت
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سقوط مرگبار هواپیمای بوئینگ 737 متعلق به اوكراين 
در حوالی فرودگاه امام خمینی، بار ديگر ايران را در بهت و 
عزا فرو برد. زيرا از 179 مسافر اين هواپیما، 140 نفر ايرانی 

و برخی از آنها از دانشجويان نخبه  كشور بودند.
تمام ايران عزادار سقوط هواپیمايی شد كه از مبدا فرودگاه 
امام خمینی تهران به ســمت شــهر كیف در اوكراين، بال 
گشوده بود. پروازی كه در بامداد ديروز بعضی از نخبه گان 
دانشــگاهی را حمل می كرد ولی آنها هرگز از كشور خارج 
نشدند چون در يک دقیقه، هواپیمای بوئینگ 737 با 179 
مسافر در آسمان هدف يک خطای انسانی جبران ناپذير شد 

و به زمین خورد و ايران را تا ايران است به عزا نشاند.
البته عزاداری تنها مربوط به ايران نبود. اخبار گويای آن 
اســت كه در اوكراين هم خانواده برخی مسافران به شدت 
بیقرارند و در فراق فرزندان خود گريه می كنند زيرا در اين 
پرواز از 4 ملیت ديگر هم افرادی حضور داشــتند، اوكراين، 
افغانســتان، كانادا، سوئد، افغانستان و البته اكثر آنها ايرانی 

بودند.
در پی نتايج تحقیقات ســتاد كل نیروهای مسلح درباره 

سقوط هواپیمای مسافربری اوكراينی، رهبر معظم انقالب 
اســالمی در پیامی با ابــراز همدردی عمیــق و مجدد با 
خانواده های داغدار، ســتاد كل نیروهای مســلح را مأمور 
پیگیری كوتاهی ها يا تقصیرهای احتمالی در اين حادثه و 

مراقبت برای عدم امکان تکرار چنین سانحه ای كردند.
اتحاديه ســاعت تهران اين حادثه تاســف بار را به همه 
ايرانیــان به ويژه خانواده های داغدار اين عزيزان تســلیت 

عرض می نمايد.

سقوط غمبار هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ اوکراین

ایران در سوگ خنبگان

در اولین ســاعات بامداد 13 دی ماه ســال 
1398، سپهبد حاج قاســم سلیمانی فرمانده 
نیروی قدس سپاه پاســداران انقالب اسالمی 
در پی حمله پهپادهــای آمريکايی به فرودگاه 
بغداد، به شهادت رسید. در اين حمله، ابومهدی 
المهندس معاون حشدالشعبی و تعدادی ديگر 
از ياران اين دو فرمانده مقاومت نیز به شهادت 
رسیدند. شهید حسین پورجعفری، شهید هادی 
طارمی، شهید شهرود مظفری نیا و شهید وحید 

زمانیان، شهدای همراه سپهبد سلیمانی بودند.
پس از شهادت سردار سلیمانی وزارت دفاع 
آمريکا در بیانیه ای اعالم كرد: براساس دستور 
ريیس جمهــوری ]دونالد ترامپ[ ارتش اياالت 
متحده اقدامی دفاعی قاطعی برای حفاظت از 
نیروهای آمريکايی در خارج با كشــتن قاسم 
ســلیمانی رئیس نیروی قدس سپاه پاسداران 
انقالب اســالمی كه از سوی اياالت متحده به 
عنوان سازمان تروريســتی خارجی شناسايی 

شده، انجام داد.

حضرت آيت الل خامنه ای در پیام تســلیت 
خود برای شهادت سردار سلیمانی و ابومهدی 
مهنــدس تاكید كردند: او همه ی عمر خود را 
به جهاد در راه خدا گذرانید. شــهادت پاداش 
تالش بی وقفه ی او در همه ی اين سالیان بود. 
همچنیــن میلیون هــا ايرانی وطــن خواه 
و عاششــق حافظــان امنیت وطــن در يک 
گردهمايــی وصف ناپذير در شــهرهای كربال 
نجــف، كاظمین، اهواز، تهران ، مشــهد و قم 
سردار دلها را تا خانه ابدی در زادگاهش كرمان 
بدرقه كردند و به همــه دنیا ثابت كردند كه 
تا ايران و ايرانی هســت هرگز نمی گذارد تا به 

حافظان امنیت وطن آسیبی برسد.
اتحاديه ساعت تهران همگام با همه اصناف 
در سراسر كشور اين ضايعه غم بار را به محضر 
بقیه الل العظم امام زمان )عج( و همه همیهنان 
و اصنافیان و بازار تســلیت عــرض نموده و 
چندين مراسم ويژه برگزار و در آن حضور پیدا 

كردند.

در سوگ رسدار دلها هشید حاج قاسم سلیمانی 
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در میانه پائیز در يک روز بارانی بار ديگر خّیران و نیک انديشان با 
وجود مشغله های فراوان روزگار گرد هم آمدند در آموزشگاهی كه 
يکی از نام آوران زمان جناب آقای »مسعود زمرديان« پیشکسوت 
صنف ساعت سنگ بنايش را گذاشته و آجر به آجرش را با نوای 
عشــق و خیرخواهی چیده اســت و اكنون كودكانی كه وی در 
طول سال ها برايشان سرود توانايی خوانده تا چشم های حقیقت 
بین مردمان شــهر يخ زده را به سمت و سوی ناتوانان دانا و توانا 
روشن كند، همگی بزرگ شده اند و بايد دوره متوسطه را بخوانند. 
او با لطف خیران و بزرگان هم زمان با روز جهانی معلوالن كلنگ 

آموزشگاه متوســطه استثنائی زمرديان را در روز پررحمت باران 
الهی بر زمین زد. صدای كلنگی كه بر زمین زده شد گويای اين 
نکته و يادآوری كننده اين بود كه: آری دين اينجاست، مهربانی 
اينجاســت، نعمت و بركات زندگی اينجاست، اينجا را دريابیم تا 
در زمره السابقون قرار بگیريم. گفته می شود 12 آذرمصادف با 3 
دسامبر روزجهانی معلوالن از سال 1992 از سوی مجمع عمومی 
سازمان ملل متحد نام گرفته است. هدف از اين روز ارتقائ رشد 
اذهان عمومی درباره معلولیت های مختلف و افزايش آگاهی ها در 

تمامی جنبه های اجتماعی اقتصادی و فرهنگی بوده است. 

روز جهانی معلوالن در آموزشگاه استثنائی زمّردیان

هیات مديره اتحاديه ساعت تهران روز دوشنبه 11 آذر ماه 98 
از مجتمــع اداری- تجاری »رزمال « واقع در منطقه 22 تهران 
بازديد كردند. در اين بازديد مهندس صفائی فر مدير اين پروژه 
عظیم اداری -تجاری ضمن توضیحات كامل پیرامون چگونگی 
ســاخت و ســاز اين مجموعه به بازديدكنندگان، در خصوص 

برخورداری مزيت های متفاوت مجتمع رزمال نسبت به بقیه 
مجتمع ها و مال های بزرگ ايران ســخن گفت.گفتنی است 
اعضای هیات مديره اتحاديه در يک تور ويژه بازديد از نزديک 
در جريان مهندسی منحصر به فرد اين مجموعه بی نظیر قرار 

گرفتند و از تمامی طبقات ديدن كردند.

بازدید هیات مدیره احتادیه اسعت هتران از جمتمع اداری- جتاری »رزمال«
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جشنواره بین المللی ساعت تهران؛ بزرگ ترين رويداد 
صنفی ســال 98 با هدف ارتباط مؤثر صنف ساعت با 
يکديگر و به طور مستقیم با مشتريان از پنجم لغايت 
هشــتم آذر ماه در مركز نمايشگاه های دائمی مجتمع 

ايران مال برگزار شد. 
در اين جشــنواره كه با حمايت اتحاديه ســازندگان 
و فروشــندگان ســاعت تهران برگزار گرديد، هیئت 
مديره اتحاديه ساعت، شركت ها، نمايندگی ها، بزرگان 
و پیشکسوتان صنف ســاعت در آن حضور داشتند و 

بیش از 30شــركت و نمايندگی ساعت به ارائه آخرين 
دستاوردهای خود پرداختند. 

در همین حال پرويز پزشــکی نائب رئیس اتحاديه 
ساعت درحاشیه  اين مراسم گفت: هدف از برپايی اين 
جشنواره برندسازی درصنعت ساعت و برقراری ارتباط 

مؤثر با مشتريان است. 
مردم باايــن اقدام به كاالی اصلــی و خدمات پس 

ازفروش استاندارد دسترسی خواهند داشت. 
پزشکی گفت: ازديگراهداف اين جشنواره می توان به 

آگاهی بخشی به مشتريان وآشنايی باقیمت وكیفیت 
محصوالت اصیل اشاره كرد.

وی افزود: درپی نوســانات و رشــد نرخ ارز، قیمت 
محصوالت افزايش يافته و عمده درآمدواحدهای ساعت 
فروشی معطوف به تعمیر بندو تعويض باتری شده است. 
نائب رئیس اتحاديه ســاعت در پايان گفت: واردات 
ساعت درحال حاضر بامشــکالتی همراه است و ثبت 
سفارش بسختی انجام می شود. اين فرايند سخت عاملی 

شده تاواردات ساعت به سمت قاچاق سوق پیدا كند. 

جشنواره بنی المللی اسعت هتران؛ بزرگ ترین رویداد صنفی اسل

همکاران محترم با توجه به رضايت شما عزيزان، قرداد جديد بیمه تکمیلی با 
بیمه ايران از سوی اتحاديه منعقد گرديده است.

اعضای محترم صنف ساعت می توانند امسال نیز همانند سال های گذشته 
نســبت به تمديد بیمه خود اقدام نمايند. خاطرنشان می شود، همکاران برای 
اطالع از جزيیات شــرايط ثبت نام بیمه تکمیلی خود و افراد تحت پوشــش 
بیمه ای خود می توانند از طريق ورود به اين لینک زير فرم درخواســت و ثبت 

نام را تکمیل  و همراه با مدارك خواسته شده به جناب آقای خراسانی نماينده 
بیمه ايران در بازار تهران تحويل نمايند. 

بنا به گفته جناب آقای خراسانی خوشبختانه امسال فرانشیز و تعرفه بیمه 
در خصوص پوشــش دهی نسبت به سال گذشته از مزيت های نسبی خوبی 

برخوردار گشته است.
http://bimehiran4860.com/2019/12/24/1526/

پوشش بیمه تکمیلی اعضای صنف اسعت و متدید قرارداد احتادیه با بیمه ایران  

سومین دوره كالس های  آموزش ساعت پويندگان زمان زير نظر اتحاديه ساعت تهران روزهای 
دوشنبه و چهارشنبه هرهفته در محل اتحاديه برگزار و دوره های تخصصی ساخت و تعمیر ساعت 
توسط استادان خبره صنف جناب آقايان گلجو، انوری و مهندس خرم به هنرجويان آموزش داده 
شــد. به گزارش عصرزمان، اين كالس ها خوشبختانه با موفقیت پشت سر گذاشته شد و آزمون 
سراسری اين رشته در محل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران در روز 3 بهمن برگزار می گردد. 
خوشبختانه با تالش های جناب آقای ادريس آبادی، بر طبق توافقات اتحاديه با آموزش فنی و 
حرفه ای مقرر شــد تا هنرجويان اين رشته پس از گذراندن دوره و موفقیت در آزمون سراسری، 

گواهینامه پايان دوره دريافت كنند. 

برگزاری کالس های آموزشی »پویندگان زمان « 
در حمل احتادیه اسعت هتران
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 از سوی هیئت اجرائی برگزاری انتخابات اتحاديه های صنفی سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان تهران 

در اجــرای ماده 11 آيیــن نامه اجرائی انتخابات هیئت مديره و بازرســان 
اتحاديه های صنفی، بدينوسیله از كلیه اعضای دارای پروانه كسب اتحاديه صنف 
ســازندگان و فروشندگان ســاعت تهران دعوت می گردد: از ساعت 9:30 الی 
14 روز دوشــنبه مورخ 7 بهمن ماه 1398 جهت شركت در دور اول انتخابات 
اتحاديه، شخصا به نشانی میدان فردوسی خیابان شهید موسوی )فرصت( كوچه 
شــهید محمد پور پالك 11 )محل اتحاديه( مراجعه و كانديداهای مورد نظر 
خــود را از بین افراد ذيل در قالب 5 نفر اعضای اصلی هیئت مديره و يک نفر 

بازرس انتخاب نمايید. 

نكات مهم: 
 بر اساس بند 6 ماده 15 آيین نامه اجرائی انتخابات هیئت مديره و بازرسان 
اتحاديه های صنفی؛ فقط صاحب پروانه كسب مجاز به شركت در انتخابات بوده 
و شــركاء، دارندگان وكالت محضری، مباشر و اعضای خانواده مجاز به شركت 

در انتخابات نمی باشند. 
 ارائــه اصل كارت ملی و يا پروانه كســب و يا تصوير آن جهت شــركت در 

انتخابات ضروری است. 
 انتخابات به صورت كامال الکترونیکی برگزار می گردد. 

با تشكر
هیئت اجرائی برگزاری انتخابات اتحاديه های صنفی تهران

آگهی فراخوان انتخابات اعضای صنف 
فروشندگان و اسزندگان اسعت هتران

عبدالرحیم احمدی 
مهرداد احمدی 

غالمحسن ادريس آبادی 
پريسا افکار
رضا المعی

پرويز پزشکی
علی تشرفی

غالمحسین جهاندار
علی  رضاخانلو

رضا طاهری جعفری
حمید قديانی
رضا مصطفوی

علی رضا نصراله زاده مهرآبادی

اسامی داوطلبین عضويت در هیات مديره
»۵ نفر انتخاب شود«

سعید اسمعیل نژاد اودارباشیها
محمود طالئی
مسعود فرامی

اسامی داوطلبین عضويت در بازرسی
»۱ نفر انتخاب شود«

به نام خدا

»نوبت اول «
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رضا المعی

متولد 1348 تهران 
مدرک تحصیلی: ديپلم تجربی      

دلیل انتخاب اين شغل: از آنجا كه پدرم از سال 1333) 
بیش از 65 سال سابقه ( در بازار بزرگ ، پاساژ قیصريه 
تهران  در صنف ساعت مشغول به فعالیت  بوده اند ، 
اينجانب بنا به شغل پدری از نوجوانی در كنار تحصیل 
وارد اين عرصه شدم ، اين فعالیت از فروش ابزار و قطعات ساعت شروع و به تولید 

ساعت و فروش آن در چین ادامه يافت .
سابقه فعالیت: 32 سال در زمینه واردات و فروش ابزار و لوازم يدكی ساعت و واردات 

و فروش ساعتهای مچی ، رومیزی ، ديواری 

برخی از سوابق مديريتی و اجرايی:
  ريیس و مدير عامل شــركت بازرگانی در هنگ كنگ از سال 2004- ريیس و 

مدير عامل شركت بازرگانی در گوانجو چین از سال 2005
  الزم به توضیح اســت از ســال 2005 تا ســال 2018 همراه خانواده به چین 

مهاجرت كرده و در آنجا مشغول فعالیت شدم .
  عضو اتاق بازرگانی ايران - چین از سال 1386 با شماره عضويت 2717/86

  عضو هیئت مديره اتاق بازرگانی چین - ايران از ســال 2014 تا ســال 2018 
بعنوان مسئول دبیرخانه 

  عضو هیئت موسس اتاق بازرگانی چین - ايران به نمايندگی از شهر گوانجو چین 
با نظر و انتخاب مســتقیم سركنسولگری محترم جمهوری اسالمی ايران - جنوب 

چین و با تايید سفیر محترم وقت 
  بیش از 15 سال تجربه در زمینه واردات و صادرات و امور گمركی 

  بازديد و بررسی حضوری بیش از يکصد كارخانه قطعات ساعت سازی و همچنین 
كارخانه های تکمیل كننده ساعت در چین و تولید ساعت به سفارش مشتريان 

  رئیس و مدير عامل شركت پارسا مهر زمان

 رضا طاهری جعفری 

  شهرت: حمید طاهری 
   متولد: 1355 تهران 

   تحصیالت: كارشناس مديريت بازرگانی 
  سابقه فعالیت: 28 سال در زمینه فروش ، واردات ، خدمات 

به مشتريان ساعت 

فعالیت کنونی :
   رئیس هیئت مديره و مديرعامل شركت زمان سنج آرين 

  مالک فروشگاه طاهری در پاساژ قیصريه 

سوابق شغلی: 
   تاسیس فروشگاه ساعت در پاساژ قیصريه در سال 1370 

   مالکیت و نظارت مســتمر روی برندهای سورين و دريم در 
زمینه واردات و فروش ساعت از سال 1385

غالمحسن ادريس آبادی
رشته فعالیت: فروش ساعت

تحصیالت :ديپلم مدت فعالیت 38 سال
سوابق:

  دبیر هیئت مديره دوره چهارم اتحاديه صنف ساعت 
و عضو كمیسیون بازرسی.

  عضو هیئت مديره دوره پنجم صنف ساعت.
  خزانه دار دوره ششم اتحاديه.

  مدير آموزشگاه تعمیر كاران فنی حرفه ای پويندگان زمان.
  عضو كمیسیون حل اختالف اتحاديه.

  عضو هیئت مديره صندوق قرض الحسنه جاويد اتحاديه صنف ساعت.
  عضو فعال در ساخت و ساز ساختمان اتحاديه صنف ساعت.

  نماينده فعال و دوره ای اتحاديه دركمیسیون های حل اختالف مالیاتی شمال مركز و ارزش افزوده.
  حضور فعال در جلسه انجمن اسالمی.
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علیرضا نصراله زاده مهرآبادی 
)انديشه نو = ايجاد تحول(

  بیش از ســی سال تجربه فروش ســاعت بصورت عمده فروشی و 
خرده فروشی.

  شروع همکاری با برند سیتیزن از سال 1372.
  شروع همکاری با برند سیکو از سال 1372.
  شروع همکاری با برند كاسیو از سال 1372.

  شروع همکاری با برندهای امگا ، كارتیه ، لونژين ، ريموندولیل، برايت لینگ از سال 1388.
  شروع همکاری با برندهای زارا ، نوادا و آريس گلد از سال 1374

  هماهنــگ كننده برترين و بزرگترين هیات تجاری هنگ كنگ بــرای بازديد از مراكز تجاری ، 
گردشگری ، ساعت فروشان بازار تهران ، پاساژ كوروش ، اتحاديه صنف ساعت ) اين گروه شامل سی 
نفر از برترين تجار نامی هنگ كنگ به همراهی وزير اقتصاد هنگ كنگ ، رئیس HSBC BANK , نفر 
اول ساختمان سازی در هنگ كنگ و نفر پنجم ساختمان سازی در چین و بزرگانی ديگر در همین 

رده در كشور هنگ كنگ بوده است(.
  نماينده دائمی و رســمی ستاد برگزاری نمايشــگاههای هنگ كنگ )HKTDC(در ايران از سال 

2000 میالدی.
  برگزار كننده هر ساله تورهای نمايشگاهی ساعت در هنگ كنگ از سال 2000 میالدی 

  صاحب امتیاز برند ساعت ايسر و چند برند ديگر در ايران و سوئیس.
  ديزاين ، تولید و مونتاژ انواع ســاعت مچی ، ديواری و تبلیغاتی در ايران ، چین و هنگ كنگ از 

سال 1990 میالدی.
  هماهنگی برای برگزاری و شركت در تنها نمايشگاه برگزار شده ساعت در نمايشگاه بین المللی 

ايران سالن 35.
  تولید كننده انواع ساعتهای تبلیغاتی از سال 1372

علی  رضاخانلو
رشته فعالیت: فروش ساعت 

تحصیالت: ديپلم
مدت فعالیت: 36 سال

سوابق:
  خزانه دار هیئت مديره دوره چهارم و پنجم 

اتحاديه صنف ساعت تهران 
  نايب رئیس دوم هیئت مديره دوره ششم 

صنف ساعت .
  نماينده اتحاديه در كمیســیون های حل 

اختالف مالیاتی شمال و مركز تهران 
  عضو فعال در ساخت و ساز اتحاديه صنف 

ساعت
  عضو هیئت مديره صندوق قرض الحسنه 

جاويد اتحاديه صنف ساعت
  حضــور فعال در تشــکل ها و انجمن های 

خیريه و مردمی اتاق اصناف تهران و اتحاديه.

غالمحسین جهاندار
تجربه ديروز، 

انديشه امروز، دستاورد فردا

متولد 1340 شیراز
میزان تحصیالت: لیسانس مديريت صنعتی

مسئولیت كنونی: مديراجرائی و اداری جهان 
ساعت مالکیت انحصاری برندهای كوبل و داتیس

سوابق كاری:
  1364 شروع فعالیت تعمیر و فروش ساعت

  1366 افتتاح مغازه ساعت فروشی
  1367 شروع فعالیت عمده فروشی

  1373 واردات ساعت از مبدا و پخش در ايران
  1385 عضويت در شورا جهت بازسازی و 

  نوسازی سرای چیت ساز
  1394 مدير اجرائی و اداری شركت جهان ساعت
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عبدالرحیم احمدی
رشته فعالیت: فروش ساعت

تحصیالت: ديپلم
مدت فعالیت: 47 سال

سوابق: 
  نايب رئیس دوره چهارم و رئیس دوره پنجم و ششــم اتحاديه 

صنف ساعت تهران
  عضو كمیسیون حل اختالف و كمیسیون مالیاتی اتحاديه

  عضو كمیسیون فرهنگی و اجتماعی  اتاق اصناف
  سه دوره نماينده اتحاديه در اجالس ماهانه اتاق اصناف تهران

  نماينده اتحاديه در كمیســیون اقتصادی اتاق اصناف به مدت 
دو سال

  عضو فعال در ســاخت و ساز ساختمان اتحاديه صنف ساعت 
تهران

  رئیس صندوق قرض الحسنه جاويد اتحاديه صنف ساعت تهران
  حضور فعال در جلسه انجمن اسالمی.

پريسا افکار

متولد 1357
تحصیالت: لیسانس

مدت فعالیت در صنف: 19 سال
موسس خیريه بانوی بهشت

مالک فروشــگاه ســاعت در بــازار بزرگ 
نصر)گیشا(

پرويز پزشکی 

رشته فعالیت: فروش ساعت 
تحصیالت: ديپلم - مدت فعالیت: 37 سال 

سوابق: 
1- عضو هیئت مديره دوره چهارم اتحاديه 

صنف ساعت و عضو كمیسیون بازرسی 
2- نائب رئیــس هیئت مديره دوره پنجم 

اتحاديه صنف ساعت 
3- نائــب رئیس اول هیئــت مديره دوره 

ششم اتحاديه صنف ساعت 
4- عضو كمیسیون مالیاتی و عضو فعال در 

ساخت و ساز اتحاديه 
5- حضور فعال در تشکل ها و انجمن های 
خیريــه و مردمــی اتاق اصنــاف تهران و 

اتحاديه

رضا مصطفوی
رشته فعالیت: فروش ساعت

تحصیالت: ديپلم
مدت فعالیت: 29 سال

سوابق:
  بازرس اتحاديه دوره چهارم صنف ساعت

  دارای گواهی آموزشــی تخصصی ســاعت از شركت ريچموند 
گروپ سوئیس

  بازرس هیئت مديره و اتحاديه دوره ششم صنف ساعت
  چهارده سال سابقه مدير فروش در شركت كاندينو ايران

  حضور فعال در تشــکل ها و انجمن های خیريه و مردمی اتاق 
اصناف تهران و اتحاديه.

 

مهرداد احمدی
رشته فعالیت: فروش ساعت

تحصیالت: ديپلم
مدت فعالیت: 34 سال

سوابق:
عضو علی البدل هیئت مديره دوره سوم سال 1386 

 دبیر هیئت مديره دوره ششــم اتحاديه ساعت و عضو كمیسیون 
بازرسی

عضو صندوق قرض الحسنه جاويد اتحاديه صنف ساعت
نماينده اتحاديه در كمیسیون های حل اختالف مالیاتی شرق تهران 
حضور فعال در تشکل ها و انجمن های  خیريه و مردمی اتاق اصناف 

تهران و اتحاديه
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علی تشرفی
رشته فعالیت: تعمیر ساعت

تحصیالت: ديپلم
مدت فعالیت: 40 سال

  مدت 26 سال فعالیت در اتحاديه صنف ساعت تهران
  از سال 1372 تاكنون بازرس فعال اتحاديه صنف ساعت

  نماينده اتحاديه در اماكن و اتاق اصناف تهران
  علی البدل دوره پنجم اتحاديه صنف ساعت تهران

  حضور فعال در تشکل ها و انجمن های خیريه و مردمی 
اتاق اصناف تهران و اتحاديه

محمود طالئی
رشته فعالیت: فروش و تعمیر ساعت

تحصیالت: لیسانس روانشناسی
مدت فعالیت: 38 سال

سوابق:
  بازرس اتحاديه در دوره چهارم

  نماينده اتحاديه در كمیسیون حل 
اختالف دارايی

مسعود فرامی
رشته فعالیت: فروش ساعت

تحصیالت: فوق ديپلم حسابداری 
صنعتی

مدت فعالیت: 15 سال

حمید قديانی 
متولد 1342 

مدرك تحصیلی: فوق لیسانس 
سابقه صنفی: 

  49 سال ) همزمان با تحصیالت افتخار شاگردی دايی خود آقای حبیب آجورلو و آقای زرگری داشته ام(  
  نائب رئیس دوره ســوم اتحاديه ساعت تهران كه در اين دوره با كمک كمیسیون فنی استاندارد ، تعمیر ساعت در ايران را به 

رشته تحرير درآورديم. 
  مدير مسئول و صاحب امتیاز فصل نامه حرفه ساعت 

  مورد حمايت جمعی از معتمدين ، فعال صنفی ، پیشکسوتان و انجمن ساعت تهران

داوطبنی عضویت در  بازرسى

سعید اسمعیل نژاد اودارباشیها
رشته فعالیت: فروش ساعت

تحصیالت: ديپلم
مدت فعالیت: 20 سال

سوابق:
  شروع فعالیت از سال 1378 در بازار تهران 

زير نظر مرحوم حاج عبدالرسول احمدی
  عضور كمیسیون بازرسی اتحاديه ساعت 

تهران در دوره ششم
  عضو هیئت رئیسه شركت زمان نما، برگزار 
كننده اولین جشنواره بین المللی ساعت تهران
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شرايط انتخاب شوندگان
 ماده ۳  شــرايط داوطلبان)هیئت مديره و 

بازرسان( عبارت است از:
  تابعیت جمهوری اسالمی ايران)با ارائه 

شناسنامه و تصوير آن(.
  نداشتن سوء پیشــینه كیفری موثر)با 

استعالم از مراجع ذی صالح قضايی(.
  اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری 
اسالمی ايران)با استعالم از وزارت اطالعات(.

  عدم ممنوعیت تصرف در اموال، مانند 
حجر، ورشکستگی و افالس)با استعالم از 

مراجع ذيصالح قضايی(.
  عدم اعتیاد به مواد مخدر )با استعالم از 

نیروی انتظامی(.
  عدم اشــتهار به فســاد )با استعالم از 

نیروی انتظامی(.
  داشتن حداقل مدرك تحصیلی ديپلم 
برای افراد فاقد ســابقه عضويت در هیئت 
مديره، )مدرك تحصیلی يا گواهی معتبر از 

اداره آموزش و پرورش(.
  حداكثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و 

پنج سال)با ارائه شناسنامه و تصوير آن(.
  داشتن پروانه كسب معتبر دائم)با ارائه 

تصوير پروانه كسب و استعالم از اتاق(.
 تبصره  پروانه كسب معتبر، مجوزی است 
كه تاريخ اعتبــار آن منقضــی نگرديده، 

صاحب آن تغییر شغل نداده و واحد صنفی 
خود را به غیر واگذار و يا اجراه نداده باشد، 
واحد صنفی فعال و مکارن آن تغییر نیافته 

باشد.
وثاقت و امانت )اصل برائت است مگر وجود 
مدرك مســتندی مبنی بر فقدان وثاقت و 

امانت(

هیئت اجرايی برگزاری انتخابات
 ماده ۴  بــه منظور برگــزاری انتخابات، 
هیئت اجرايی زير نظر رئیس كمیســیون 
و با تركیب نمايندگان دســتگاه های زير 
تشکیل و تصمیمات آن با اكثريت آرا معتبر 

می باشد:
سازمان يا اداره صنعت، معدن و تجارت. )به 

عنوان رئیس(.
استانداری در مركز استان و فرمانداری در 

ساير شهرستان ها.
يکی از اعضای هیئت رئیسه اتاق به انتخاب 
هیئت رئیسه، مشروط بر اينکه فرد مذكور 

داوطلب عضويت در هیئت مديره نباشد.
 ماده ۵  محل استقرار هیئت اجرايی در 
سازمان يا اداره صنعت، معدن و تجارت 
و محل اخذ رأی توسط هیئت اجرايی با 
همکاری اتحاديه مربوط تعیین می گردد. 
هنچنین در صورت گستردگی و شرايط 
جغرافیای هر شهرستان، هیئت اجرايی 
می تواند نسبت به افزايش محل اخذ رأی 
و تعیین اعضای متناظر دستگاه های ذی 
ربط اقدام نمايد. ناظران فوق الذكر تحت 
مديريت هیئت اجرايــی كلیه وظايف 
آن را در شــعب فرعی بر عهده خواهند 

داشت.
 ماده ۶  كمیســیون موظف است شش 
ماه قبل از پايان عمر قانونی هر اتحاديه، 
دستور برگزاری انتخابات آن اتحاديه را به 
هیئت اجرايی صادر نموده تا انتخابات در 
مهلت مذكور برگزار گردد. هیئت اجرايی 
موظف اســت پس از صدور دستور انجام 
انتخابات، نســبت به فراخــوان ثبت نام 
)حاوی زمان و مکان ثبت نام و شــرايط 
داوطلبــان( اقــدام و از داوطلبان دعوت 
نمايد تا جهت ثبت نام به مدت پانزده روز 

به دفتر هیئت اجرايی مراجعه نمايند.
 تبصــره ۱   فراخــوان ثبت نــام فقط به 
روش های ذيل مجاز اســت: )هر سه روش 

آینی نامه اجرایى
حنوه برگزاری انتخابات هیأت مدیره 

و بازراسن احتادیه های صنفی 

شرايط انتخاب کنندگان
 ماده ۲  داشتن پروانه كسب دائم يا موقت)با 

رعايت تبصره 2 ماده 5 قانون(
تبصره- هر فرد صنفی در انتخابات دارای 
يک حق رأی می باشــد حتــی در صورت 
داشتن بیش از يک پروانه كسب در همان 

صنف

آيین نامه اجرايی نحوه برگزاری انتخابات 
هیئت مديره و بازرســان اتحاديه های 
صنفی )موضوع تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون 

نظام صنفی(

تعاريف
ماده ۱- تعاريف:
قانون: قانون نظام صنفی.
کمیسیون: کمیسیون نظارت شهرستان.
اتاق: اتاق اصناف شهرستان.
اتحاديه: اتحاديه صنفی
هیأت مديره: هیأت مديره اتحاديه.
بازرس: بازرس اتحاديه
داوطلبان: داوطلبتان عضويت در هیأت مديره و بازرسان
انتخابات: انتخابات عضويت در هیأت مديره و بازرسان اتحاديه
هیأت اجرايی: هیأت اجرايی برگزاری انتخابات.
کمیته: کمیته بررسی و تطبیق شرايط داوطلبان.
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یا حداقل دو روش(
الف-انتشار آگهی در روزنامه کثیر االنتشار 

محلی
ب- ابالغ آگهی بــه کلیه اعضاء اتحادیه و 

اخذ امضاء آنها.
ج- ارسال پیامک برای کلیه اعضا اتحادیه.

 تبصره ۲  داوطلبان حائز شــرایط مکلفند 
شخصاً با مراجعه به هیئت اجرایی نسبت به 
تکمیل پرسشنامه )مطابق الگوی دبیرخانه 
هیئت عالی نظــارت( و ارائه تصاویر پروانه 
کســب، شناســنامه، کارت ملی، مدرک 
تحصیلی و اصل آنهــا )جهت تطبیق( به 
انضمام شش قطعه عکس ۴×۶ جهت ثبت 

نام اقدام نمایند.
 تبصره ۳  از زمان الزم االجرا شدن قانون، 
عضویــت افراد در هیئت مدیره بیش از دو 
دوره متولی و یا چهار دوره متناوب ممنوع 

می باشد.
 تبصره ۴  افراد زیــر نمی توانند در اولین 

انتخابات بعدی اتحادیه داوطلب شوند:
اعضای معزول هیئت مدیره.

اعضای هیئــت مدیره یــا داوطلبانب که 
اســتعفا و انصــراف آنــان به تشــخیص 
کمیســیون موجب اخــالل در برگزاری 

انتخابات شده است.
 تبصره ۵  افراد موضوع تبصره ۶ ماده ۲۲ 
قانون در صورتی می توانند داوطلب شوند 
که قبل از ثبت نام از ســمت خود استعفا 
نمایند. ارایه مدارک رسمی پذیرش استعفا 
آنان پیش از شروع به کار در هیئت مدیره 

الزامی است.
 ماده ۷  چنانچه تعداد داوطلبان عضویت 
در هیئت مدیره برای اتحادیه های دارای 
کمتر از هزار عضــو کمتر از ده نفر و در 
اتحادیه هــای بیش از هزار عضو کمتر از 
پانزده نفر و تعداد داوطلبان بازرس کمتر 
از سه نفر باشــد، هیئت اجرایی موظف 
است مهلت ثبت نام را حداکثر برای دو 
نو بت متوالی و هر نوبت به مدت ده روز 
تمدید نماید. پس از پایان ثبت نام هیئت 
اجرایی موظف است فهرست داوطلبان را 

برای بررسی به کمیته ارسال نماید.
تبصره- چنانچه تعداد داوطلبان ثبت نام 
شده کمتر از حد نصاب مقرر در این ماده 
شوند، کمیسیون موظف است نسبت به 

ادغام اتحادیه اقدام نماید.

کمیتــه بررســی و تطبیــق شــرایط 
داوطلبان

 ماده ۸  به منظور بررسی و تطبیق شرایط 
داوطلبان، کمیته ای با ترکیب نمایندگان 
دستگاههای زیر تشکیل و تصمیمات آن 

با اکثریت آرا صورت می گیرد:
  وزارت صنعــت، معــدن و تجارت)به 

عنوان رئیس(
  سازمان تعزیرات حکومتی.

  نیــروی انتظامی جمهوری اســالمی 
ایران.

  دو نفــر از اتاق)بــه انتخــاب اجالس 
عمومی اتاق، مشروط بر اینکه خود نامزد 

انتخابات نباشد.(
 تبصره  وظیفه این کمیته، تطبیق شرایط 
مندرج در ماده ۳ این آیین نامه و حصول 
اطمینان از صحت موارد مذکور از طریق 
رویت اســناد مثبته و بررســی مدارک و 
شواهد است. مسئولیت مکاتبات کمیته 
و هماهنگی های الزم بر عهده رئیس آن 

است.
 تبصره ۲  مســئولیت ایجاد وحدت رویه 
در بررسی و تطبیق شرایط داوطلبان در 
سراسر کشور با هدف اجرای صحیح قانون 
و رعایت حقوق قانونی داوطلبان، بر عهده 
نماینــده وزیر صنعت، معــدن و تجارت 
است. روسای کمیسیون های نظارت نیز 
موظفند در انجام این مهم با وی همکاری 

نمایند.
 تبصره ۳  انتصاب اعضا هیئت اجرایی در 

کمیته ممنوع است.
 مــاده ۹  کمیته موظف اســت پس از 

دریافت فهرست داوطلبان حداکثر ظرف 
یک ماه شرایط آنها برابر بندهای مقرر در 
ماده ۳این آییــن نامه از مراجع ذی ربط 
اســتعالم نماید و مراجع مذکور موظفند 
جداکثر ظرف مدت پانــزده روز از تاریخ 
دریافت استعالم نظر قطعی و نهایی خود 
را اعالم دارنــد. عدم اعالم نظر در مهلت 

مذکور به منزله نظر مثبت است.
 تبصــره ۱  انجــام اســتعالم از مراجع 
چهارگانــه در حدود وظایف قانونی آنها و 
شرایط مرتبط بوده و کمیته می بایست از 
ترتیب اثر دادن به اظهار نظرهای مبهم)از 
بیل به مصلحت نمی باشد، موافقت موقت، 
مشروط، یک ساله و جایز نیست(خودداری 
نماید. بدیهی است این ونه اظهار نظرها در 

رد صالحیت داوطلبان تاثیری ندارد.
تبصره ۲- کمیته موظف اســت دلیل یا 
دالیل مستند رد صالحیت داوطلب را به 
اطالع وی برساند. شخص مذکور می تواند 
ظــرف مدت یک هفته اعتــراض خود را 
به همراه مدارک مثبته به کمیته تسلیم 
نماید.در صورت عدم تایید، رئیس کمیته 
موظف استظرف پانزده روز اعتراض وی را 
در کمیسیون مطرح نماید. نظر کمیسیون 
در این خصوص قطعی و الزم االجراست.

 ماده ۱۰  چنانچه تعــداد داوطلبان تایید 
شده برابر یا بیشتر از تعداد اعضای اصلی 
و علی البدل هیئت مدیره باشــد، هیئت 
اجرایی می بایســت نســبت به برگزاری 
انتخابات اقدام نمایــد، در غیر اینصورت 
کمیســیون می بایست نســبت به ادغام 

اتحادیه ذی ربط اقدام نماید.

کمیته موظف است دلیل یا 
دالیل مستند رد صالحیت 

داوطلب را به اطالع وی 
برساند. شخص مذکور 

می تواند ظرف مدت یک 
هفته اعتراض خود را به 
همراه مدارک مثبته به 

کمیته تسلیم نماید
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برگزاری انتخابات
 ماده ۱۱  هیئت اجرايی موظف است پس از 
دريافت فهرست داوطلبان تايید شده نسبت 
به فراخوان برگزاری انتخابات )حاوی تاريخ، 
ســاعت و محل اخذ رأی، تعــداد اعضای 
اصلی و علی البدل هیئت مديره و بازرس، 
اسامی داوطلبان حائز شــرايط به ترتیب 

حروف الفبا( اقدام نمايد.
تبصره- فراخوان انتخابات فقط به روش های 
ذيل مجاز است. )هر سه روش يا حداقل دو 

روش (.
الف- انتشار آگهی در روزنامه كثیراالنتشار 

محلی.
ب- ابالغ آگهی بــه كلیه اعضاء اتحاديه و 

اخذ امضاء آنها.
ج- ارسال پیامک برای كلیه اعضاء اتحاديه.

 ماده ۱۲  اتحاديه موظف اســت فهرســت 
اعضــای دارای پروانه كســب و نشــانی 
واحدهای صنفی آنان را يک هفته قبل از 
برگزاری انتخابات در اختیار هیئت اجرايی 

قرار دهد.
تبصره- در صورت درخواســت داوطلبان، 
هیئت اجرايی موظف است فهرست مذكور 
را جهت انجام تبلیغات انتخاباتی، در اختیار 

آنان قرار دهد.
 ماده ۱۳  وظايف هیئــت اجرايی در روز 

برگزاری انتخابات:
  صــدور مجوز ورود بــه محل اخذ رأی 

برای برگزار كنندگان انتخابات.
  جلوگیــری از ورود افراد غیر صنفی و 
كاركنان اتحاديه و اتاق به محل اخذ رأی.

)موارد استثنا با مجوز رئیس هیئت اجرايی 

می باشد.(
  الصاق فهرســت اســامی داوطلبان به 
همراه عکس آنها با خط درشت و خوانا به 
ترتیب حروف الفبا قبل از شروع رأی گیری 

در محل اخذ رأی.
  تعیین صندوق تعرفه مجزا برای انتصاب 

اعضای هیئت مديره و انتخاب بازرسان
  باز و بسته و ممهور نمودن صندوق های 
رأی خالــی قبل از شــروع رأی گیری در 
خصوص جمع و تهیه صورتجلسه با امضای 

اعضای هیئت اجرايی در محل اخذ رأی.
  تطبیق رأی دهندگان با فهرست اسامی 
اعضاء صنف با رويت اصل يا تصوير پروانه 
كســب و يا كارت شناسايی معتبر هنگام 
اخذ رأی و مهر نمودن اصل پروانه كســب 
رأی دهندگان به مهر برجسته انتخابات، در 
انتخاباتــی كه در بیش از يک محل برگزار 

می گردد.
 تبصره  وكالت دادن برای دادن رأی ممنوع 

است.
جلوگیری از هر گونه تبلیغاتی در ساختمان 
محــل اخذ رأی و اخــراج افراد متخلف از 

محل رأی گیری.
 تبصره  در صورتی كه به تشخیص هیئت 
اجرايــی به دلیل تنش، عــدم امنیت و يا 
بروز حوادث غیرمترقبه برگزاری انتخابات 
غیر ممکن باشــد، می بايســت با تمظیم 
صورتجلسه ای انتخابات را متوقف نموده و 
حداكثر ظرف بیست روز نسبت به تجديد 
روز رأی گیــری اقدام گردد. تامین امنیت 
حوزه انتخابات با درخواست هیئت اجرايی 

بر عهده نیروی انتظامی خواهد بود.

تمديد ساعت رأی گیری برای همان روز در 
صورت تشــخیص هیئت اجرايی با تنظیم 

صورتجلسه.
باز نمودن صندوق، قرائت و شــمارش آراء 
ماخــوذه پس از پايان مهلــت اخذ رأی و 
تنظیم صورتجلسه نهايی مشتمل بر تعداد 
آراء ماخوذه هر يک از داوطلبان در حضور 

آنان)در صورت درخواست آنها(.
 تبصره  ناظران مســتقر در شــعب فرعی 
موظفند پس از شمارش آراء ماخوذه نسبت 
به تنظیم صورتجلسه در دو نسخه اقدام و 
به همراه كلیه اوراق و مدارك انتخاباتی به 

شعبه اصلی منتقل نمايند.
اعالم نتیجه انتخابات مشتمل بر تعداد آراء 
ماخوذه به هريــک از داوطلبان)در صورت 

تقاضای آنها(.
بر  انتخابات مشتمل  ارسال صورتجلســه 
تعداد آراء ماخوذه به هر يک از داوطلبان)در 

صورت تقاضای آنها(.

نحوه کیفیت و شمارش آرا
 ماده ۱۴  نحوه و كیفیت شمارش آرا:

  تعــداد رأی دهندگان بــا آرا ماخوذه 
تطبیق و برگه های زايد بــر تعداد تعرفه، 
به قیــد قرعه از كل برگ های رأی كســر 
می شود. اما چنانچه تعداد آرا ماخوذه كمتر 
از تعــداد رأی دهندگان باشــد نتیجه در 

صورتجلسه منعکس می شود.
  در صورتی كه اســامی نوشته شده در 
برگ رأی بیش از تعداد داوطلبان باشــد، 

اسامی اضافه از آخر خوانده نمی شود.
  در مــوارد ذيل برگه هــای رأی باطل 

انتخابات در دور اول با 
حضور حداقل يک سوم 
اعضا رسمیت می يابد . در 
صورت نرسیدن به حد 
نصاب، هیأت اجرايی مكلف 
است مطابق مفاد ماده 
۱۱ اين آيین نامه، نسبت 
به فراخوان و برگزاری 
انتخابات نوبت دوم با نصاب 
يک چهارم حداکثر ظرف 
مدت بیست روز اقدام نمايد 
و در صورت عدم دستیابی 
به حد نصاب مذکور، رأی 
گیری برای آخرين مرتبه 
با نصاب يک چهارم تكرار 
می گردد.
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لیکن جزأ آرا ماخوذه محسوب و مراتب در 
صورتجلسه قید و برگه های مذكور ضمیمه 

صورتجلسه خواهد شد.
الف( آرا ناخوانا

ب( آرا حاوی اسامی غیر از داوطلبان.
ج( آرا سفید ريخته شده در صندوق.

4- در صورتی كه نام يک داوطلب در برگه 
رأی مکرر نوشته شده باشد فقط يک رأی 

برای او محسوب می شود.
در صورت تســاوی آرا دو يا چند نفر از داو 
طلبان، انتخاب افراد مورد نیاز از بین آنها با 
توافــق ذينفعان در غیر اينصورت از طريق 
قرعه كشی توسط هیئت اجرايی در حضور 

آنان انجام می شود.
در صورتی كه نام خانوادگی دو يا چند نفر 
از داوطلبان يکی باشد و در برگ رأی فقط 
نام خانوادگی قید گرديده مجموع اين گونه 
آرا به طور مســاوی بین داوطلبان هم نام 
تقسیم و در مورد رأی يا آرا باقی مانده غیر 
قابل تقسیم به حکم قرعه عمل خواهد شد.

 مــاده ۱۵  انتخابــات در دور اول با حضور 
حداقل يک سوم اعضا رسمیت می يابد . در 
صورت نرسیدن به حد نصاب، هیئت اجرايی 
مکلف است مطابق مفاد ماده 11 اين آيین 
نامه، نسبت به فراخوان و برگزاری انتخابات 
نوبت دوم با نصاب يک چهارم حداكثر ظرف 
مدت بیست روز اقدام نمايد و در صورت عدم 
دســتیابی به حد نصاب مذكور، رأی گیری 
برای آخرين مرتبه با نصاب يک چهارم تکرار 
می گردد. در صورت عدم دســتیابی به حد 
نصاب الزم كمیسیون موظف است نسبت به 

ادغام اتحاديه اقدام نمايد.
 ماده ۱۶  در صورت عدم اعتراض داوطلبان 
به نحوه برگزاری انتخابات ظرف ســه روز 
كاری پــس از انتخابات، هیئــت اجرايی 
موظف اســت بالفاصله با دعوت كتبی از 
اعضای هیئت مديره و تشــکیل جلســه 
نســبت به تحويل اعتبار نامه های آنها)با 
امضای رئیس كمیسیون( و يا تعیین سمت 
بر اســاس درخواست آنان رعايت ماده 23 
قانون و تبصره های ذيــل آن اقدام نمايد. 
بديهی است در هیئت مديره های هفت نفره 
سمت دو نفر آخر عضو هیئت مديره است.

رسیدگی به شکايات
 ماده ۱۷  رســیدگی به شکايات نسبت به 

نحوه برگزاری انتخابات:
چنانچه هر يک از داوطلبان نسبت به نحوه 
برگزاری انتخابات معترض باشــند، می تو 
انند ظرف ســه روز كاری پس از انتخابات 
شــکايت خود را كتباً و با ذكــر دلیل به 

كمیسیون تسلیم نمايند.
رئیس كمیسیون موظف است ضمن دستور 
توقف صدور اعتبار نامه منتخبین، موضوع 
را در كمیسیون مورد رسیدگی قرار داده و 

نتیجه را به شاكی ابالغ نمايد.
در صــورت اعتــراض شــاكی بــه رأی 
كمیسیون، سازمان يا اداره صنعت، معدن 
و تجارت موظف است ظرف مدت سه روز 
كاری شکايت شکاكی را به همراه گردش 
كار پرونده و مستندات آن از طريق سامانه 
الکترونیکی اصناف به دبیرخانه هیئت عالی 

نظارت منعکس نمايد.
دبیرخانه هیئت عالی نظارت موظف است 
شکايت شــاكی را ظرف مدت پانزده روز 
مورد بررســی و كارشناسی قرار داده و در 
صورت تشخیص دبیرخانه مبنی بر كفايت 
داليل و مستندات موضوع را جهت تصمیم 
گیری در هیئت عالی نظارت مطرح نمايد. 
در غیر اينصورت شــاكی می تواند اعتراض 
خــود را از طريق مراجــع صالحه قضايی 

پیگیری نمايد.

اسقاط شرايط اعضاء هیئت مديره
 ماده ۱۸  نحوه رسیدگی به اسقاط شرايط 

اعضاء هیئت مديره:
  چنانچه هر يک از اعضاء هیئت مديره 
برابر اعالم كتبی هر يک از مراجع استعالم 
شــونده در طول دوران تصدی، مواردی از 
شرايط مندرج در ماده 3 اين آيین نامه را 
از دست بدهد، مراتب به رئیس كمیسیون 

اعالم می گردد.
  رئیس كمیسیون مراتب را بطور مستند 

به فرد ذينفع ابالغ می نمايد.
  فرد معترض می تواند مدارك مثبته خود 
را ظرف مدت هفــت روز از تاريخ ابالغ، به 

كمیسیون رائه نمايد.
  كمیســیون می بايست در اولین جلسه 
خود پــس از مالحظه اســناد و مدارك و 
استماع دفاعیه وی به موضوع رسیدگی و 
اتخاذ تصمیم نمايد، رأی كمیسیون قطعی 
و الزم االجرا است. در صورت اسقاط شرايط 
مورد نظر، كمیسیون نسبت به جايگزينی 

علی البدل اقدام می نمايد.
 تبصره  با توجه به تبصره 5 ماده 12 قانون، 
چنانچه هر يک از اعضا هیئت مديره حسب 
ضرورت بخواهند واحد صنفی خود را حداكثر 
به مدت شش ماه تعطیل كنند، می بايست از 
طريق اتاق موافقت كمیسیون را اخذ نمايند 
در غیر اينصورت با رعايت تشريفات مربوطه 

مشمول اسقاط شرايط خواهند شد.

ساير مقررات
 مــاده ۱۹  در صورت عدم حضور هر يک 
از اعضا هیئــت اجرايی، انتخابات تعطیل 
نمی گــردد و عضو حاضر موظف اســت 
موضوع را به رئیس كمیسیون اعالم نمايد 

تا نسبت به تعیین جايگزين اقدام گردد.
 ماده ۲۰  پس از اتمام عمر قانونی هیئت 
مديــره و بازرس، هیئــت اجرايی موظف 
است حداكثر ظرف سه روز با حضور اعضاء 
هیئت مديره و بازرس جديد و قديم نسبت 
به تحويل امــوال اتحاديه اعم از منقول و 
غیر منقول و كلیه اســناد و مدارك طی 
صورتجلسه ای به هیئت مديره جديد اقدام 

نمايد.
 مــاده ۲۱  افــراد صنفی بــه هیچ وجه 
نمی تواننــد تواماً عضو هیئت مديره دو يا 

چند اتحاديه باشند
 ماده ۲۲  كمیســیون موظف است برای 
انتخاب افراد جايگزين )موضوع تبصره 4 

ماده 22 قانون(
با حداقل يک و نیم برابر تعداد افراد مورد 
نیــاز و با رعايت مقررات ايــن آيین نامه 

نسبت به برگزاری انتخابات اقدام نمايد.
 ماده ۲۳  در صورت عدم تشکیل اتاق در 
شهرستان های جديدالتاسیس، كمیسیون 
می تواند موقتاً افرادی را ار بین معتمدين 
صنفی به عنوان نماينــده اتاق در هیئت 

اجرايی و كمیته تعیین نمايد.
 ماده ۲۴  در صورت احراز هر گونه قصور 
يا تقصیر اعضا هیئــت اجرايی در ايفای 
برگــزاری به  وظايف محولــه مخصوصاً 
موقع انتخابات كه منجر به تضییع حقوق 
اشخاص گردد، برابر مقررات با افراد خاطی 

رفتار خواهد شد.
 ماده ۲۵  دبیرخانــه هیئت عالی نظارت 
موظف است نسبت به تهیه فرم های مورد 
نیاز برای برگزاری انتخابات بطور يکسان 
اقدام و حداكثر ظرف مدت يکسال امکان 
رای گیری الکترونیکی را در سطح كشور 

فراهم آورد.
 ماده ۲۶  اين آيین نامه در اجرای تبصره 
3 ماده 22 23 قانون نظام صنفی مصوب 
92/6/12 مشتمل بر 26 ماده و 19 تبصره 
تهیه و در جلســه مــورخ 1392/12/20 
هیئت عالی نظــارت تايیــد و در تاريخ 
1392/12/28 توســط وزيــر صنعــت، 
معدن و تجارت مورد تصويب قرار گرفت 
و از تاريخ تصويب، آيیــن نامه قبلی لغو 

می گردد.

تطبیق رأی دهندگان با 
فهرست اسامی اعضاء 
صنف با رويت اصل يا 

تصوير پروانه کسب و يا 
کارت شناسايی معتبر 
هنگام اخذ رأی و مهر 

نمودن اصل پروانه کسب 
رأی دهندگان به مهر 
برجسته انتخابات، در 

انتخاباتی که در بیش از 
يک محل برگزار می گردد.
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نمايشگاه ســاعت و جواهرات »بازل 
ورلــد« كه از ســال 1917 تاكنون هر 
بهار برگزار شده است در سال های اخیر 
رونق زيادی نداشــته و حتی بسیاری 
مدعی هســتند كه اين رويداد بزرگ 
حوزه ســاعت، ديگر درخشــش خود 
را از دست داده اســت. برای حل اين 
مشکالت، مدير جديد اين رويداد خبر 
از تغییراتی در نمايشــگاه بازل 2020 

می دهد.
»مايــکل لوريس ملیکــوف«، وكیل 
پیشین كه از ماه جوالی 2019مديريت 
و مســئولیت برگزاری اين رويداد بین 
المللی با قدمت بیش از 100سال را به 
عهده گرفته، همراه با تیمش می خواهد 
بازل ورلد را از يک نمايشــگاه تجاری 
كالســیک به تجربه ای خــاص برای 
ساعت، جواهرات و صنايع سنگ های 
تزئینی و قیمتی تبديل كند و در اين 
راستا برای يک تغییر سه ساله برنامه 

ريزی كرده است.
»مايکل لوريس ملیکوف« در مصاحبه 
ويدئويی با عنوان Vision 2020+يکی 
از بزرگترين تفاوت هــای بازل 2020 
بــا دوره های قبلی را همزمان شــدن 
برپايی دو نمايشگاه بزرگ ساعت عنوان 

كرد. قرار است زمان برپايی نمايشگاه 
 Salon International de la(ســاعت
Haute Horlogerie( SIHH بــه 26 تــا 

29 آوريــل موكول شــود و پس از آن 
بالفاصله نمايشگاه بازل از30 آوريل تا 
5 ماه مه برگزار خواهد شــد. گفتنی 
است كه اين همزمانی، تا سال 2024 

ادامه خواهد داشت.
ايــن خبر خوبی بــرای كل صنعت 
ســاعت ســازی اســت چون تاكنون 
نمايشگاه ســاعت SIHH در ماه ژانويه 
برپا می شد درحالی كه زمان برگزاری 
رويداد بازل در ماه مارس بود. اين بدان 
معناست كه فعاالن و عالقه مندان حوزه 
ســاعت، خبرنگاران و اصحاب رسانه و 
مشــتريان، با يک بار سفر به سوئیس 
می تواننــد تقريبا همه برندهــا را در 

كنارهم ببینند.
البته اين نخستین بار نیست كه اين 
دو رويداد پشت سر هم برگزار می شود. 
وقتی نمايشگاه SIHH برای نخستین بار 
در سال 1991 برگزار شد، اين برپايی 
همزمان با بازل بود و بازديدكنندگان 
با يک قطار 3ســاعته می توانستند به 
نمايشــگاه ديگر بروند يعنی با يک بار 
مسافرت به ســوئیس از دو نمايشگاه 

بازديد می كردند SIHH .اكنون35غرفه 
دارد كه بخش عمــده آن از برندهای 
گروه ريچموند(مونت بالن، كارتیه، آی 
دبلیو ســی،Jaeger-LeCoultre )جگر 
 Lange &  Söhne,،لوكولتــر(، پنــرای
Baume & Mercier  )النگ اند ســون(

هستند و البته برندهای مستقل را هم 
می توان در غرفه های اين نمايشــگاه 
ديد. در طول ســالها برندهای ديگری 
ماننــد ريچارد میل هــم به اين جمع 
اضافه شــدند و قرار اســت برای سال 
2020 برند ساعت اودمار پیگه و ساعت 
آرنولد اند سان )Arnold & Son(از گروه 
ساعت های ســیتی زن برای نخستین 
بار در اين نمايشــگاه حضــور يابند.

البته برندهای ساعت ازجمله هرمس، 
ناردين  اولیســه  Girard-Perregauxو 

 SIHH نیز از نمايشگاه )Ulysse Nardin(
جا مانده اند و تصمیم به عدم شركت 
در آن داشته اند حال بايد منتظر ماند 
و ديــد بــرای 2020 چــه تصمیمی 

می گیرند.
»ملیکوف« همچنین در اين مصاحبه 
از كاهش 10 تا 30درصدی نرخ اجاره 
بهای غرفه هــا در ســال 2020 خبر 
داد. ازســوی ديگر يادآور شد كه برای 

با ایجاد تغییرات

منایشگاه »بازل 2020« 
درخشنده تر می شود

رويداد»بازل ورلد« که قدمتی 
بیش از صدسال دارد تاکنون 
از حضور برندهايی همچون 
رولكس، پاتک فیلیپ، شوپارد 
و همه گروه ساعت های  
LVMH Group متشكل از 

بولگاری، تگ هوئر، زنیت و 
هوبلو قدرت گرفته است چراکه 
اين برندها حامیان اصلی بازل 
محسوب می شوند.
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راه اندازی يک پلتفرم آنالين شــبیه 
به لینکدين تــالش می كند تا برندها، 
خبرنگاران و خريداران بتوانند در طول 

سال با هم تعامل داشته باشند.
بــه هرحــال در نمايشــگاه 6روزه 
ساعت و جواهرات بازل، برندها آخرين 
طراحی هــا و محصوالت خــود را به 
نمايش می گذارند و به دنبال خريداران 
محصــوالت و ايده ها و طرح های خود 
هســتند ولی مخارج باالی حضور در 
نمايشــگاه در سال های اخیر، بر تعداد 
شركت كنندگان در اين رويداد تاثیری 
منفی داشت تا جايی كه عالوه بر برخی 
برندهای بزرگ، بیشتر برندهای كوچک 
تصمیم گرفتند ديگر در بازل شــركت 
نکنند اما بســیاری معتقدند با توجه 
به تصمیمات جديــد در بازل 2020، 
ممکن اســت اوضاع عوض شود و اين 
برندهــا دوباره به ايــن رويداد ملحق 
شــوند. همچنین قرار اســت در بازل 
2020، ورود به پنل های بحث و تبادل 
نظر و همچنین وركشاپ هايی باعنوان 
The Lab بــرای خبرنگاران و ســاير 

بازديدكنندگان هم آزاد باشد تا بخشی 
از انحصار اين رويداد در هم شکســته 
شود. حتی گفته می شــود 20 تا 30 
برند كه در ســال های 2017 و 2018 
نمايشگاه بازل را ترك كرده اند دوباره 
در ســال 2020 در اين رويداد حضور 

خواهند يافت.

همراهان بازل
رويداد»بــازل ورلد« كه قدمتی بیش 
از صدســال دارد تاكنــون از حضــور 
برندهايــی همچون رولکــس، پاتک 
فیلیپ، شوپارد و همه گروه ساعت های  
LVMH Group متشکل از بولگاری، تگ 

هوئر، زنیت و هوبلو قدرت گرفته است 
چراكــه اين برندها حامیان اصلی بازل 

محسوب می شوند. 
برنامــه ريزی های »مايــکل لوريس 
ملیکــوف«، مدير بــازل 2020 باعث 
شده تا رولکس در اين رويداد حضوری 
قدرتمندتر داشته باشد چراكه اين برند 
تصمیم گرفته است فضای بیشتری را 
به خود اختصــاص دهد.همچنین  در 
نمايشگاه بازل 2020 برند Tudor جدا 
از رولکــس و در كنار ايــن برند غرفه 

خواهد داشت.
رولکس كــه به مدل های ســنتی 
فــروش اعتقادی راســخ دارد، حضور 
خود در بازل 2020را طی يک ايمیل 

بازل

رسمی اعالم كرده و نوشته است: اين 
رويداد برای ما همچنان بســیار مهم 
و موفق تلقی می شــود. اگر بخواهیم 
بی پرده صحبــت كنیم نمی توانیم در 
طول سال همه مشتريان و خريداران 
را مالقات كنیم اما بازل اين فرصت را 
به ما می دهد. مدير جديد بازل عنوان 
كرده اســت كه با توجه بــه رايزنی ها 
تعداد غرفه های بــازل 2020 از 520 
عدد در ســال 2019 به 600 تا 700 

عدد خواهد رسید.
گروه ساعت های ســیتی زن هم از 
شركت كنندگان بازل 2020 محسوب 
می شــوند. اين ســاعت در غرفه ای با 
نــام Time Theatre  محصوالت ســی 
تــی زن از جملــه آلپینــا، فردريک 
و   )Frederique Constant(كنســتانت
نیز بولوا )Bulova( و نیز سازنده موتور 
ســاعت MIYOTA را ارائه خواهد كرد. 
بســیاری، حضور اين برندهای مطرح 
جهان در بازل 2020 را به منزله لنگری 
برای »لوريس ملیکوف« و تیم همراهش 
می دانند كه با فراغ بال، برنامه هايشان 

را اجرايی و عملی كنند.

غايبان بازل 2020
امــا در اين میــان، برندهای بزرگ 
ســاعت هم وجود دارند كــه به كل، 

عطای »بازل ورلد« را به لقايش بخشیده 
اند. به عنوان مثال گروه ســاعت های 
سواچ كه سال 2019 از حضور در اين 
رويداد انصراف داد و همه ســاعت های 
مگابرند خود ازجمله رادو، تیســوت، 
امــگا، برگــه، Blancpain)بالنک پین( 
و لونژين هم در اين نمايشــگاه غیبت 
داشتند. به طور كلی اين گزارش نشان 
می دهد كه در دوسال گذشته 16برند 
گروه سواچ از بازل جدا شده اند. گروه 
ساعت های سواچ در بازل ورلد 2020 
هم شركت نمی كند و اعالم كرده است 
رقم 50میلیون دالری كه هرسال برای 
حضور در نمايشگاه بازل خرج می كرده 
اســت را در جايی ديگر هزينه خواهد 

كرد. 
يکی ديگر از غايبان بزرگ بازل ورلد 
2020، برايتلینگ)Breitling( است.اين 
برند يکی از محبوب ترين ســاعت های 
سوئیسی محسوب می شود و دلیل عدم 
شــركت خود در اين رويداد را تغییر 
در زمان برگزاری نمايشــگاه بازل ورلد 
دانسته اما عنوان كرده كه ممکن است 
با توجه به تغییرات سال 2020، خود را 
برای شركت در نمايشگاه بازل 2021 

آماده كند. 
ســیکو كه برای دهه هــا در »بازل 
ورلد« شركت كرده و همچنین شاخه 

برنامه ريزی های »مايكل لوريس 
ملیكوف«، مدير بازل ۲۰۲۰ باعث 

شده تا رولكس در اين رويداد 
حضوری قدرتمندتر داشته باشد 

چراکه اين برند تصمیم گرفته 
است فضای بیشتری را به خود 

اختصاص دهد.
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 Grand Seiko الكچری اين برند يعنی
نیز در نمايشگاه ســاعت بازل 2020 
شركت نخواهد كرد اما ممکن است با 
توجه به شرايط در سال 2021 به اين 
رويداد بازگردد. آنها هم زمان برگزاری 
بازل ورلد 2020 را بهانه كردند و يادآور 
 Grandشــدند به جای آن در رويــداد
Seiko كــه در مــارس 2020 برگزار 

می شود شركت خواهند كرد.

دلیل بی رونقی بازل
آنچه مســلم است اين كه نمايشگاه 
بــازل در حــدود يک دهــه، حدود 
75درصد از شــركت كننــدگان اين 
رويداد را از دســت داده بــه گونه ای 
كه تعداد غرفه هــای آن از 2087عدد 
در ســال 2008 به رقم 520غرفه در 
سال 2019 رســید. درحالی كه سال 

2018 تعداد غرفه های بازل 650عدد 
رسید، اين رقم برای بازل 2017 حدود 
1300غرفه بود. ازســوی ديگر تعداد 
بازديدكنندگان اين رويداد هم كاهش 
داشته اســت به گونه ای كه اين تعداد 
در ســال 2019 با كاهش 22درصدی 

مواجه شد.
ازسوی ديگر برگزاركنندگان رويداد 
بــازل ورلد عنوان كردند كه در ســال 
2019 ضرر بســیاری متحمل شــده 
اند. بیشتر شــركت كنندگان در اين 
نمايشــگاه معتقدنــد بــازل در عصر 
شبکه های اجتماعی و عصر ديجیتال 
نتوانســته با مصرف كنندگان ارتباط 
برقرار كند و بايــد فکری به حال اين 

موضوع كند.
به هرحال بــازل ورلد از تالطم بازار 
در امان نمانده و هنوز هم از پس لرزه 
هايش آسیب می بیند و برای بقا تالش 
می كند به همین دلیل هم می خواهد 
در 2020به بخش های آنالين، مجموعه 

داران و... روی خوش نشان دهد.
امــا روند نزولــی رويداد بــازل در 
سال های اخیر چه دلیلی داشته است؟ 
تحلیل گران داليل متعددی برای آن  
عنوان می كنند كــه از آنها می توان به 
ركود 25ماهه در صادرات ساعت های 
سوئیسی طی سال های 2016/2015 
اشــاره كرد كه در نوع خود يک ركورد 

محسوب می شد. 
همچنین كاهش فروش ســاعت در 

رويداد»بازل ورلد« که قدمتی 
بیش از صدسال دارد تاکنون 
از حضور برندهايی همچون 
رولكس، پاتک فیلیپ، شوپارد 
و همه گروه ساعت های  
LVMH Group متشكل از 

بولگاری، تگ هوئر، زنیت و 
هوبلو قدرت گرفته است چراکه 
اين برندها حامیان اصلی بازل 
محسوب می شوند.

بازارهای آســیايی و باال رفتن هزينه 
شركت در بازل بر اين موضوع تاثیرگذار 
بوده اســت. اين هزينه فقط مربوط به 
ساخت غرفه و اجاره آن نیست و هزينه 
بلیت های هواپیما، محل اقامت و غذای 
كارمنــدان و برخی مشــتريان خاص 

مربوط می شود. 
تصمیم گروه ساعت  Movado  برای 
عدم حضور در نمايشگاه بازل 2018، 
10میلیون دالر به نفع اين شركت شد 
و سواچ هم 50میلیون دالر به نفع خود 
كار كرد با تصمیم به عدم شــركت در 
ايــن رويداد. وقتی گروه ســاعت های 
ســواچ در ســال 2018 اعالم كرد كه 
به دلیل برگــزاری رويداد تجاری ويژه 
اش در زوريخ در بازل 2019 شــركت 
نمی كند هم بازل ضربه ای جدی خورد.

رولکس پرفروش ترين ســاعت 
سوئیسی

سوئیســی   بانک  گــزارش  طبــق 
فــروش  بــا  رولکــس   ،  Vontobel

5.4میلیارد فرانک ســوئیس در سال 
2018 به يکی از بزرگ ترين برندهای 
ساعت سوئیسی از نظر فروش تبديل 
شــد. اين رقم دو برابــر میزان فروش 
ساالنه برند امگا به عنوان دومین برند 
ساعت جهان محسوب می شود. پاتک 
فیلیپ بــا میران فــروش 1.4میلیارد 
فرانک ســوئیس در جايگاه سوم قرار 
دارد و همچنین بايد گفت كه برندهای 
تگ هوئر، هوبلو، شــوپارد و بولگاری از 
نظر میزان فروش در میان 25 برند برتر 

ساعت جهان قرار گرفته اند.
ارزش میــزان صادرات ســاعت های 
سوئیســی در سال 2015 بعد از سالها 
رشد كاهش 3.3درصدی نشان داد. در 
سال 2016 هم اين كاهش صادرات به 
10درصد رسید كه البته اين رقم برای 
بازار امريکا به 26درصد رســید. اما در 
ســال 2017 صادرات افزايشی جزئی 
داشــت ولی بازار امريکا اين افزايش را 
شاهد نبود. از ژانويه 2018 همه 6بازار 
بزرگ جهان برای ساعت های سوئیسی 
رشــدی با شــیب كم را اغاز كردند و 
درنهايت در پايان 2018میزان صادرات 
به كل جهان،  ساعت های سوئیســی 
افزايشی 6.3درصدی نشان داد كه البته 
اين رقم برای امريــکا 8.2درصد بوده 
اســت. البته بايد گفت در سال 2019 
نیز بازار صادرات ساعت های سوئیسی 

وضع چندان مناسبی نداشت.
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شما از تعمیرکاران و قديمی های صنف ساعت  �
تهران هستید خوشحالیم که با »عصر زمان«، مجله 
صنفی خودتان همراه هســتید. لطفا خالصه ای از 

فعالیت های صنفی تان را از آغاز تاکنون بفرمايید. 
محمدرضا آهندوست تعمیركار ساعت هستم و كار 
خود را هم از سال 62 آغاز كرده ام. در بدو ورود من به 
اين حرفه، آقای يوسف حقیقی استادم بود و نزد ايشان 
شــاگردی كردم. بعد از يکی دوسال هم مستقل شده 
و در مغازه خودم مشــغول به كار شــدم. در اين میان 
اســتادهای زيادی به گردن من حق دارند كه نام همه 
را نمی توانم بیاورم، مانند اســتاد حقیقی و نیاكان. من 
همیشه در طول زندگی حرفه ای ام سعی كردم در كارم 
صداقت داشــته باشم و هرچیزی كه ياد گرفته ام را به 

ديگران هم آموزش بدهم. 
اصال چطور شــد که به حوزه ساعت عالقه مند  �

شديد؟ 
آن زمان كه من وارد اين حرفه شــدم بســیار جوان 
بودم. 20سالم بود و هرچند به اجبار وارد اين كار شدم 
ولی بعد، از آن خوشــم آمد و پیگیر شدم. در آن زمان 
كار ديگری داشتم ولی در كار قبلی ام حالت ورشستگی 
پیش آمد پس ســراغ اين كار آمدم و مشغول شدم و 
البته همه تالشم را به كار گرفتم تا هرچه كه هست را 
ياد بگیرم. هنوز هم بعد از اين همه سال شاگرد هستم 
چون اين كار پايانی ندارد و دائم كارهای جديد وارد بازار 

می شود پس هر روز بايد آموزش ببینم. 
حدود ۵۳سال است که در صنف ساعت مشغول  �

به کار هستید پس در عرصه تعمیر ساعت، ديگر زير 
و بم موتورهای ساعت را می شناسید. طی سال های 
کاری تان چند انقالب موتور ســاعت را پشت سر 

گذاشته ايد؟ 
ما انقالب هايی ماننــد تغییر از اتومــات به كوارتز، 
ديجیتــال و... همه را ما شــاهد بوده ايــم. از آنجا كه 
ســاختمان آلومینیوم مركز تعمیرات ساعت در ايران 
اســت و بهترين تعمیركاران گرد هم جمع شــده اند 
تقريبا می توان گفت كه همه كارهــا را انجام داده ام و 
البته گاهی هم پیش آمده است كه برخی ساعت ها را 
خوب نمی شناخته ام و از ديگران سؤال كرده ام و از بقیه 
ياد گرفته ام چون همه چیز را همگان دانند. اما می توانم 
بگويم كه من همه مدل ســاعتی را از ساعت كوارتز و 

گپ و گفت صمیمی با استاد آهندوست از پیشکسوتان تعمیرکار صنف ساعت: 

»نبض زمان« در راه پله دوم شمالی
ســاختمان قديمی و نوستالژيک آلومینیوم که روزی نبض تپنده تجارت پايتخت به شمار می رفت دارای دو راه پله جنوبی و شمالی است به طبقه سوم اين 
ساختمان که وارد می شويد صدای تیک تاک ساعت از فروشگاه های آن روح زندگی را به هر رهگذری يادآوری می کند اينكه اين ساختمان اگرچه بر آن زمانی 
طوالنی گذشته است اما همچنان زندگی و تجارت در آن جاريست. در اين اثنا اگر بخواهید طبقه سوم را از جانب شمال ساختمان پی بگیريد و با پله پايین 
بیايید در پاگرد اول اتاقی به ظاهر کوچک و قديمی نظرتان را جلب می کند اتاقی به وسعت يک دنیا تجربه که در آن بیش از ۴۰ هزار ساعت روح دوباره گرفته 
و به زندگی خود در صفحه دوار زمان بازگشته است. آری استاد آهندوست با لبخندی دلنشین و رويی گشاده در را به رويت باز می کند و از خاطرات ۳۵ ساله 

خود در صنف ساعت برايت سخن ها می گويد با هم به پای اين گپ و گفت صمیمی می نشینیم.
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اتوماتیک گرفته تا كوكی، ديواری، رومیزی و... تعمیر 
می كنم و تقريبا از پس همه كارهايش بر می آيم. 

تا به حال چند عدد ساعت را در عمرتان تعمیر  �
کرده ايد؟ 

شــايد نتوانم به عدد مشــخص و دقیقی اشاره كنم 
ولی اگر طبق شماره قبضی بخواهم آمار بدهم می توانم 
بگويم كه شايد تاكنون 26هزار قبض نوشته ام كه البته 
گاه در يک قبض 3يا 5عدد ساعت هم زمان برای تعمیر 
بوده است. ازسوی ديگر چون برخی كارها فوری است 
و اصال قبض برايش صادر نمی شود به همین خاطر هم 
حتی از روی تعداد قبض ها هم نمی توانم تعداد مشخص 
ساعت های تعمیر شده را اعالم كنم. ولی شايد بتوانم به 

عدد باالی 50 هزار عدد برسیم. 
آيا تا به حال پیش آمده اســت که درخواستی  �

از شرکت های خدمات پس از فروش ساعت داشته 
باشید و آنها بخواهند از تجارب شما استفاده کنند؟ 
يعنی ساعت هايی را بفرستند که شما برايشان تعمیر 

کنید؟ 
نه از اين شــركت ها هیچ درخواستی نداشته ام چون 
خودشــان گارانتی دارند اما خیلی پیش آمده است كه 

كارهايی را از همکاران ديگرمان قبول كرده ام. 
در اين مدت همه مشتريان به طور مستقیم به  �

خودتان مراجعه کرده اند؟ يعنی واســطه ای در کار 
نبوده است؟ 

من بجز همکارانم هیچ ســاعت ارســالی ديگری را 
بــرای تعمیرات قبول نمی كنم. به عنوان مثال تاكنون 
پیش آمده اســت كه همکارم بیمار بــوده يا به دلیل 
كهولت ســن، توان تعمیر ساعت مشتری را نداشته و 
نمی توانسته از پس كار بیايد كه من اين كار را برای وی 
انجام داده ام ولی كار كسی كه خودش از عمد نخواسته 
كار را انجام بدهد و در اين میان به عنوان دالل فعالیت 

می كند را به هیچ عنوان قبول نمی كنم. 
منظورتان از داللی چیست؟  �

برخی همکاران مان اين كار را می كنند به عنوان مثال 
در ســطح شــهر يک مغازه دار تعمیر ساعتی را قبول 
می كند ولی از پس آن برنمی آيد پس ساعت را به اينجا 
می فرستد تا تعمیر شود. چرا به كاری وارد می شوند كه 
اصال تخصصش را ندارند؟ اين حالت، داللی است و من 
با آن موافق نیستم چون می گويم اگر نانی هست بايد 
برای خود تعمیركاری كه چشــم و جانش را گذاشته 
و ســالها تالش كرده باشد نه برای كسی كه به عنوان 
دالل، كاری را تحويل می گیرد تا ديگران انجام دهند. 

 فكر می کنید چه تعداد مغازه با اين شــكل در  �
تهران فعالیت دارند؟ 

در سطح تهران حداقل درحال حاضر بیش از 2هزار 
مغازه وجود دارند كه ســاعت ها را برای تعمیر تحويل 
می گیرند اما همان طور كه خــود اتحاديه هم می داند 
شايد 220 تا 230 عدد از آنها جواز كار تعمیر ساعت را 
داشته باشند. يعنی حدود 1800 مغازه دار هستند كه 
نان 200 مغازه دار حرفه ای تعمیر ساعت را می گیرند 
كه معتقدم بايد سر جايش برگردد. كسی كه فروشنده 
اســت كار فروشــش را انجام دهد و تعمیركار هم كار 

خودش را، وارد كننــده هم كار وارداتش را انجام دهد 
و در كار همديگر دخالت نکنند. كسی اگر كسی جواز 
فروش نداشته باشــد اتحاديه ممکن است از وی ايراد 
بگیرد كه چرا ساعت می فروشی اما متأسفانه به كسانی 
كه جواز تعمیر ندارند و تعمیركار می گذارند ســخت 

نگرفته است. 
تاکنون اتحاديه در اين زمینــه راهكاری ارائه  �

نداده است؟ 
خود من اعتراض كردم و گفتم حداقل يک مباشــر، 
يک تعمیركار وارد را در مغازه بگذارند كه در اين صورت 
اعتراضی ندارم. اين مباشــر، كننده كار است و حداقل 
اين است كه كار مشتری را خراب نمی كنند. آن طور كه 
خبر دارم از زمانی هم كه داستان مباشرت پیش آمده 
تا اتحاديه جواز حضور مباشر را در ساعت فروشی بدهد 
فکــر نمی كنم بیش از 20 تا 30 مغازه اين كار را كرده 
باشند و بقیه، همچنان بدون داشتن جواز تعمیرات در 
حال كار هستند، سفارش كار می گیرند و به اين ترتیب 

حق صنف تعمیركار تضییع می شود. 
از سال ۲۶ در همین مغازه فعالیت داشته ايد؟  �

 يک سالی در همین ساختمان آلومینیوم در خدمت 
استادم آقای حقیقی و در مغازه ايشان حضور داشتم و 
بعد از آن، ديگــر به مغازه خودم رفتم و تا االن هم در 
اين ساختمان بوده ام. درواقع از سال 64 تاكنون در اين 

مغازه هستم. 
کارتان را با چه برندهای ساعت شروع کرديد؟  �

در آن زمــان برندهای زيادی در بازار نبود ولی با هر 
كدام از برندها همچون ســیکو، ســیتی زن، اورينت، 

كاسیو، فورتیس، امگا و رولکس كار كرده ام. 
خاطره خاصی هم از اين سال ها داريد؟  �

خاطرات ما گاهی خوش نیست چون بعضی وقت ها 
با مشــتری هايی برخورد می كنیم كه بــرای كارمان 
ارزش زيادی قائل نیســتند. البته اين مشکل به برخی 
از همکاران خودمــان هم بازمی گردد كه ارزش و قدر 
كار خود را پايین می آورند. مثال تعمیركار به مشــتری 
می گويد كاری نکردم فقط ســاعت را سرويس كردم 
شــايد اين كار به چشم ساعت ســاز راحت بیايد ولی 
بايــد به اين موضوع توجه كند كه اين، تجربه چندين 

ساله كار ماســت و نبايد اين گونه صحبت كند. گاهی 
هم مشتری كه ارزش كار ما را نمی داند می گويد مگر 
چه كار كرده ای كه می گويی ساعت را سرويس كرده ام؟ 
من هم در جواب می گويم تو اگر می توانی دو تا پیچ اين 
ساعت را ببند چون اين كار ريزه كاری های زيادی دارد. 
اما در مقابل، مشــتريان خوب هم داريم كه قدر كار و 
ظرافت شغل ما را می دانند. گله ای كه دارم اين است كه 
وقتی خود همکاران برای كار ما ارزش قايل نمی شوند 

چطور انتظار داريم بقیه به كار ما ارزش بدهند. 
نسل بعد از خودتان کسی به حوزه کار ساعت  �

وارد شده است؟ 
پسرم استعدادش را دارد اما عالقه ای به اين كار ندارد 

و اصال به میدان ساعت وارد نشد. 
توصیه ای به وی نكرديد تا به اين عرصه بپیوندد؟  �

من خودم كارم را دوســت دارم ولی وقتی ديدم در 
ايران برای اين كار ارزشــی قائل نیستند به پسرم هم 
اصراری نکردم. تاكنون بارها از كشورهای ديگر دعوت 
به كار شده ام ولی هیچگاه نخواستم كشورم را رها كنم. 
معتقــدم كه اكنون عده زيــادی در ايران تعويض كار 
هســتند نه تعمیركار و سريع به جای تعمیر قطعه، به 
دنبال تعويض آن هستند كه كاری بسیار راحت تر است. 
كســی كه به اين كار وارد می شود بايد عاشق اين كار 

باشد وگرنه آبروی صنف ما را می برد. 
در پايــان چه صحبتی برای کســی داريد که  �

می خواهد بتازگی به اين صنف تعمیرات وارد شود 
يا تازه کار خود را آغاز کرده است؟ 

من برای كسانی كه می خواهند وارد اين عرصه شوند 
آرزوی موفقیت دارم و از آنها می خواهم كه در كارشان 
دقت كنند، برای كار خودشان ارزش قائل شوند و كار را 
سرسری نگیرند. ساعت مشتری به امانت نزد ما گذاشته 
شده است پس در اين امانت خیانت نکنیم. معتقدم كه 
اگر از كار كم بگذاريد همان خیانت كردن اســت. بايد 
آنچه از دستتان برمی آيد را انجام دهید و ازسوی ديگر 
عیب و عار نیست كه اشــکالتان را از ديگران بپرسید 
مطمئنا با پرسش، خودتان پیشــرفت می كنید. و در 
پايان از همه ايــن افراد می خواهم كه حتما تعمیركار 

باشند نه تعويض كار. 
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درباره فعالیت های شرکت توضیح دهید. »ايراتک«  �
از چه زمانی آغاز به کار کرد؟ 

شــركت »ايراتک« فعالیــت خود را از ســال 1385 
آغازنمــود. زمینه اصلی و تخصصی ما، سیســتم های 
زيرسطحی و  هايپرباريک در فضاهای عملیاتی و میدانی 

جنوب كشور است. 
فعالیت بخش بازرگانی »ايراتک« از ابتدای دهه 90 
با هدف واردات و فروش سامانه های مختلف عملیات 
غواصی صنعتی، سیســتم  های آشکارســاز زيرآب، 
سیستمهای رانشی - پیمايشی، سامانههای بررسی 
زير آب، سیستم های شــتاب دهنده و ژئوفنس های 

دريايی آغاز شد. 
يکی از ابزارهايی مورد نیاز در فعالیت های زيرسطحی و 
سطح دريا، ساعت مچی است؛ اما ساعت هايی كه بتواند 
نیازها و اقتضائات افراد در حوزه صنعتی و نظامی و هم 

تفريحات دريايی را برآورده كند. 
همكاريتان با شــرکت »کريس بنز« چگونه آغاز  �

شد؟ 
مــا با اســتفاده از يک تیم حرفه ای بــه طور میدانی 
تحقیقات گســترده ای انجام داديم تا در نهايت به برند 
بی رقابت آلمانی »كريس بنز« )Chris Benz( رســیديم. 
زمینه فعالیت اين برند آلمانی اشتراكاتی با شركت ما در 

حوزه فعالیت های زير سطحی داشت. 
آيا »کريس بنز« از شرکت های زيرمجموعه شرکت  �

خودروسازی معروف »مرسدس بنز« می باشد؟ 
بله، »كريس بنز« يکــی از تولیدكننده های ادوات ريز 
قسمت های مختلف موتور خودرو مرسدس بنز است كه 
بعد از چندين دهه فعالیت، وارد حوزه ســاخت ساعت 

شــد. ما بعد از تحقیقات فراوان به اين نتیجه رسیديم 
كه »كريسبنز« می تواند تمامی نیازها و اقتضائات دريايی 
اعم از روی ســطح و زير سطح دريا را برای فعاالن اين 
حــوزه برآورده كند. بعد از توافق و نهايیکردن قرارداد با 
اين شركت، برند را از مجاری قانونی وارد و ثبت كرده به 

معرفی آن به مخاطبان خاص داخلی پرداختیم. 
مشــتريان  اين ســاعت های ويژه چه طیفی از  �

متقاضیان را شامل می شود؟ 
ما اين ساعت ها را به صنايع مرتبط با فعالیت های 
دريايــی عرضه می كنیم. نیروهای ســازمان بنادر و 
دريانوردی، افراد شــاغل در بخش های فراســاحلی، 
كاركنان تأسیســات نفتی، غواصی و نیز امور نظامی 
دريايــی از جملــه نیرودريايی و غواصــان صنعتی، 
گرچه كاربری و زيبايی توأمان اين ساعت ها برای هر 

مخاطبی چشمگیر و جذاب است. 
مــا ظرفیت های بی نظیــر برند خــود را در اكثر اين 
حوزه ها اثبات كرده ايم به همین دلیل هم برند تخصصی 
كريس بنز در میان فعاالن حوزه دريايی كامالً شناخته 
شده است. از جمله ويژگی های اين ساعت جنس فوالد 
ضدزنــگ دريايی آن اســت و در برخی مدل ها تا عمق 
2هزار متر ضد آب می باشد. همچنین اين ساعت ها شیر 
هلیوم و بندهايی با كاربردهــای مختلف دارند و عالوه 
برضد ضربه و خش بودن خدمات متناســب با كاركرد 

حوزه مربوطه ارائه می كنند. 
از اين ساعت ها مختص متقاضیانی  � آيا استفاده 

است که به طور اختصاصی در مشاغل يادشده فعالیت 
می کنند؟ 

يکی از ادعاهای »كريس بنز«، اين است كه عالوه براين 

كه يک ساعت تخصصی ساخته است، محصولی فشن 
طراحی كرده است و با توجه به ساختار، زيبايی و طراحی 
ويژه، می تواند مورد عالقه و استفاده عموم افراد قرار گیرد. 
ويژگی های منحصر به فرد و طراحی بسیار زيبای اين 
ساعت ها با استقبال زيادی روبه رو شده و افرادی كه هیچ 
ارتباطی با فعالیت های آبی و دريايی ندارند نیز در صف 
متقاضی خريــد آن قرار گرفته اند. البته بايد اضافه كنم 
خدمــات پس از فروش خوب ما در ايران در اســتقبال 

خريداران تأثیر بسزايی داشته است. 
شما عالوه بر اين، نمايندگی برندی تحت عنوان  �

»اسلو« را داريد که گويا ساعت های ويژه ای را عرضه 
می کند. 

ما عالوه بر »كريس بنز« باز هم به دنبال برندهايی 
خاص و غیر معمول بوده ايم و برند بعدی مورد نظرمان 
هم بايد مشــخصات خاصی می داشت. با همین نگاه 
برند »اسلو« سوئیس را انتخاب كرديم، كه درباره خاص 
بودنش بايد گفت غیر از مشــخصات فنی ويژه اش، بر 
خالف ســاير ساعت ها يک ساعت تک عقربه ای است 
و اكنون از پرطرفدارترين محصوالت بخش ســاعت 

ايراتک محسوب می شود. 
طــراح اين برند درواقع نگاه ديگــری به جهان دارد و 
معتقد به آهســتگی )slow( و آرامش و دوری از شتاب 
روزمره است. حتی يکی از كلکسیونرهای قديمی ساعت 
ايرانی می گفت كه اين ساعت های تک عقربه به »ساعت 
فیلســوف ها« معروف بوده است. اين ساعت مچی فقط 
عقربه ساعت شمار دارد و فقط 3 يا 4 برند معتبر در جهان 

هستند كه ساعت های تکعقربه طراحی می كنند. 
درباره ۴۲ساعته بودن اين ساعت توضیح دهید.  �

در گپ و گفتی دوستانه با مدیرعامل شرکت ایراتک

 اسعت به یکی از آیتم های تشخص 
و برنداسزی شخصی تبدیل شده

دنیای امروز، عرصه مقبولیت محصوالتی است که ضمن داشتن کارکرد اولیه خود، با فناوری های  روز دنیا همگام باشند. انتخاب میان محصوالت ارائه شده از 
سوی کمپانی ها و برندهای مختلف دنیا نیازمند دانش و تخصصی است که مبنای شكل گیری و ادامه فعالیت هولدينگ »ايراتک« تا به امروز بوده است. »ايراتک« 
از شرکت هاي معتبر در زمینه واردات تجهیزات غواصي به ويژه ساعت است که به پشتوانه کارشناسان زبده، تیم تخصصی و مهندسی خود، ارتباط مستمر با 
کمپانی های بزرگ جهانی و مطالعه دقیق در اين حوزه و دانش به روز، ساعت  هايی را برای معرفی و عرضه در ايران، انتخاب می کند که عالوه بر کارآيی از نظر 
زيبايی شناسی نیز خاص و منحصر به فرد باشند. استقبال گسترده از برندهای بزرگی چون »کريس بنز Chris Benz« و »اسلو SLOW« که توسط »ايراتک« وارد 
بازار ايران شده است، نشان از توفیق تیم تخصصی اين شرکت در تشخیص نیاز مشتريان و ارائه محصوالت متناسب با انتظار ايشان دارد؛ خريدارانی که به 
واسطه گارانتی های طوالنی مدت محصوالت ايراتک، بعد از خريد، عضوی از اين خانواده بزرگ و متعهد محسوب می شوند.  با آقای مهندس مهدی موسوي، 

مديرعامل شرکت »ايراتک« درباره فعالیت هاي اين شرکت و محصوالتی که توسط آن ارائه مي شود به گفت و گو نشستیم.
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در اين ســاعت های خاص مچی از ســاعت صفر، 24 
ساعت با 24 نقطه نشــانه گذاری شده است. توقف اين 
تک عقربه درهر نقطه، نشان دهنده زمان دقیق آن لحظه 
از 24 اســت؛ يعنی شــما می دانید كه چه موقع از روز 

)صبح، عصر يا شب( را نشان می دهد. 
يعنی ساعت های »اسلو« فقط نشان دهنده ساعات  �

شبانه روز است و دقايق و ثانیه ها را نشان نمی دهد؟ 
خیر؛ در واقع انتخاب اين ســاعت ها به نوع اســتفاده 
متقاضی آن برمی گردد؛ به عنوان مثال اگر فردی هستید 
كه دائم در سمینارها حضور داريد و مجبوريد ساعت 10 
و 12 دقیقه در يک پنل شركت كنید و بالفاصله بعد از 
 آن به پنل ديگری برويد قطعاً اين ساعت مچی مناسب 
كار شما نیست و بايد ساعتی انتخاب كنید كه حتی ثانیه 

را هم نشان دهد. 
امــا اگر دقیقه و ثانیه برايتان چندان مهم نیســت با 
آرامش به سراغ ساعت های تک عقربه برويد. با اين حال 
كمپانی »اسلو« در طرح های جديد خود صفحه مدرج و 
درجه بندی بین ســاعت ها را نیز بر روی صفحه ساعت 

آورده است تا به مشتريانش حق انتخاب دهد. 
اين ساعت در نقاط مختلف دنیا بر حسب ساعت  �

آن کشور تنظیم می شود يا افرادی که سفرهای زيادی 
به کشورهای مختلف انجام می دهند، خودشان بايد 

آن را تنطیم کنند؟ 
اين ســاعت جزو ســاعت های كالسیک محسوب 
می شــود و هر فرد بايد خودش ساعت را در مناطق 

مختلف تنظیم كند. 
را  � آنها  نمايندگی  برندهای ديگری کــه  درباره 

عهده دار هستید توضیح دهید. 
بله، عالوه بر »كريسبنز« و »اسلو« دو برند ديگر نیز تحت 
عنوان »اسکرو SCURO« و »بوتا BOTTA«. برند »اسکرو« 
آمريکايی اســت؛ در آمريکا ديزاين شــده و در استرالیا 
ساخته شــده است؛ شركت سازنده اين ساعت به دلیل 
شــرايط مالیاتی آمريکا مجبور شد به استرالیا مهاجرت 
كرده و اين ســاعت را در اين كشــور تولید كند. فقط 
4مدل از اين ســاعت مچی ســاخته شده كه همگی از 
جنس تیتیانیوم و بسیار سبک هستند. درواقع وزن هر 
ساعت مچی 13 گرم است كه اگر بندهايش نباشند اصاًل 

آن را روی دست احساس نمی كنید. 
اين ساعت ها با هدف خاصی ساخته شده است؟  �

ساعت »اســکرو« در اصل برای خلبانان ساخته شده 
اســت؛ زيرا آنها نمی توانند در كابین خود از ساعت های 
اســتیل اســتفاده كنند؛ چون ســاعت های استیل با 
جريان هــای الکترونیکــی كه در كابیــن خلبان ايجاد 
می شود، تشــکیل میدان مغناطیســی می دهند و در 
سیستم های ناوبری هواپیما اختالل ايجاد می كنند. مانند 
آن چیزی كه عموماً به مسافران هواپیما تأكید می شود 
موبايل های خود را خاموش كنند يا در حالت پرواز قرار 
دهند كه از اختالالت مغناطیسی يا راديويی جلوگیری به 
عمل آيد. در واقع خلبانان به ساعت های غیرمغناطیسی 
)non magnetic( نیاز دارند و اين برند هم ســاعت ها را 
برای خلبان ها مخصوصاً خلبان های نظامی تولید كرده تا 

چنین مشکالتی ايجاد نشود. 

وقتی موتور اين ساعت ها را نصب می كنند آن را برای 
 )gyro directional( چند جهت مختلِف گردش نمايــی
تنظیم می كنند؛ اما دقت اين ســاعت های مچی خاص 
به جای 6 جهت كه نرمال است برای 12 جهت تنظیم 
شده است و اختالف در روز را با دقت بسیار بااليی نشان 
می دهد كه برای يک ســاعت اتوماتیک منحصر به فرد 
است. )منطبق بر استاندارهای انستیتو COSC سوئیس( 
اين ســاعت های مچی تا 200 متر ضد آب هستند و 
غواص های نظامی هم می توانند از آن اســتفاده كنند. 
اين ساعت با 3 بند عرضه می شود؛ يک بند چرم بسیار 
ضخیم، يک بند رابر يا الستیکی مخصوص كه در غواصی 
از آن استفاده می شــود و يک بند نوترو كه بند برزنتی 
است و می توان از آن در همه جا استفاده كرد. اين ساعت 
هم مکانیکی و هم اتومات است؛ اما برای نواحی مختلف 

بايد خودتان آن را با دست تنظیم كنید. 
اين كمپانی حاال بر روی يک برند جديد كار می كند 
كه با امواج راديويی تنظیم خواهد شــد. اين ساعت  
جديد موتور راديويی خواهد داشــت كــه نیازی به 
كوك و شارژ ندارد و خودش، خودش را شارژ می كند. 
همچنین با توجه به ناحیه ای كــه در آن قرار داريد، 
ســاعت، كاركرد خود را تنظیم می كند و دقتش هم 
بسیار باالست؛ يعنی كمتر از يک صدم ثانیه )نزديک به 

دقت سوپر كوارتزها( است. 
در زمینه ساعت های تک عقربه ای عالوه بر »اسلو«  �

با کمپانی ديگری هم کار می کنید؟ 
ما در تحقیقات خود دنبال ساعت های خاصی بوديم و 
چون قبلتر از طريق برند »اسلو« با ساعت های تک عقربه ای 
تجربه خوبی به دست آورديم، درباره چنین ساعت هايی 

بیشتر مطالعه كرده و متوجه شديم كه برند »بوتا« كمپانی 
يکی از ساعت های تک عقربه ای منحصر به فرد است. 

آقای بوتا نخســتین ســاعت تک عقربه دنیــا با نام 
»اونو UNO« را طراحی كرد و در ســال 1960 ســاعت 
تک عقربه ای 24ساعته مدرن را ارائه داد. ساعتی كه كاربر 
با يک نگاه به آن متوجه می شــد چه ساعتی از صبح يا 
عصر اســت. هرچند ابتدا از اين ساعت استقبال خیلی 
خوبی انجام شد؛ ولی به مرور توجه ها به آن كم شد. اما 
وقتی برند »اســلو« باعث شد ساعت  تک عقربه ای دوباره 
سر زبان ها بیفتد، آقای بوتا هم تصمیم گرفت در طراحی 
ســاعت خود تغییراتی ايجاد كند و بعد از 35سال يک 
ساعت »اونو« جديد تک عقربه و 24ساعته طراحی كرد 
كه به خاطر ديزاين آن، برنده چندين جايزه معتبر شد. 

بوتا« ســپس برای اولین بار يک ســاعت تک عقربه 
و 12ســاعته را معرفی و بعد هم مشکل تطبیق زمانی 
ســاعت با مناطق مختلف را برطرف كــرد. درواقع اين 
ساعت مچی، دوعدد ساعت 24 ساعته تک عقربه در قالب 
يک ســاعت بود؛ مثال يکی از ساعت ها را با زمان ايران 
ست می كرديد و ديگری را به زمان شهر يا كشور ديگر. 

»بوتا« بعدها در زمینه طراحی ساعت های خود بیشتر 
كار كرد و حاال يکی از مدل های ســاعتی كه ارائه داده 
ساعت های 4عقربه هستند كه دو موتور دارد. اين ساعت 
در درون صفحه خود شامل يک ساعت 3عقربه ای و يک 
ساعت تک عقربه ای است. يک موتور، ساعت 3عقربه ای 
و يک موتور هم ســاعت تک عقربــه ای را می چرخاند؛ 
ساعت های تک عقربه 24ساعته هستند و ساعت 3عقربه 

همان ساعت معمول 12ساعته است. 
ما از طريق تحقیقات میدانی در داخل كشور متوجه 
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شــديم كه برند »بوتا« متقاضیان زيادی دارد. به خصوص كه تعداد 
برندهــای تک عقربه دردنیا اندك اســت و ما تصمیم گرفتیم همه 
آنها را در داخل كشــور گرد آوريم. در همین راســتا با »بوتاديزاين« 
)BOTTA design( وارد مذاكــره شــديم و اخیــرا به عنوان نماينده 
انحصاری آنها معرفی شده ايم. بخش اول نمونه ها را وارد كرده  و برای 

پارت دوم هم منتظر ثبت سفارش هستیم. 
تا االن که نمايندگی اين چهار برند را داريد چه کارهايی انجام  �

داده ايد؟ استقبال به چه شــكل بوده است؟ با نمايندگی ها کار 
کرده ايد يا با خريداران نهايی ارتباط مستقیم داريد؟ 

تخصص و فعالیت اصلی ما در زمینه سیســتم  های زيرســطحی 
اســت و ما ابتدا ساعت های »كريســبنز« را بنا به ضرورت استفاده 
برای اعضای حوزه عملیاتی خودمان كه تیمی بالغ بر يک صد نفر را 
شامل می شد، وارد كرديم. ما قبال از هر برندی كه در بخش عمیاتی 
ايراتک استفاده می كرديم در مدت كوتاهی دچار مشکل می شد؛ اما 
از برند»كريس بنز« به مدت طوالنی به طور ممتد در زير آب استفاده 
كرديم و همچنان سالم بودند. االن هم نمونه هايی داريم كه بعد از 10 
سال استفاده، همچنان سالم هستند و كار می كنند و شیشه آنها حتی 
يک خش هم ندارد. درنهايت به اين نتیجه رسیديم كه اين برند فقط 
ساعت نیست؛ بلکه يک ابزار حیاتی برای غواصان محسوب می شود 
تا بتوانند زنده بمانند. بنابراين با توجه به گستردگی حوزه فعالیت مان 
و ضرورتی كه برای استفاده از اين ساعت ها وجود داشت، به نماينده 

انحصاری »كريس بنز« در ايران تبديل شديم. 
غواصان صنعتی از اين برند اســتقبال خوبی كردند. در اين زمان 
وارد مناقصه های حوزه نظامی شديم و در سطح باالتر و گسترده تری 
ســفارش دريافت كرديم. در اصل متقاضیان ساعت های ما بیشتر از 

ارگان های دولتی بودند كه در مقادير باال از ما خريد كردند. 
ما مدلی به نام »كماندو Defense Kommando« عرضه كرديم كه 
برای نیروهای كماندو و نظامی طراحی شده و نیروهای نظامی آلمان 
به طور گسترده از آن استفاده می كنند. اين مدل در شرايط مختلف 
بسیار سرسخت است و عالوه بر اين از زيبايی خیلی خاصی برخوردار 
است كه همه اين عوامل باعث شده از مدل های محبوب و پرمخاطب 
»كريس بنز« باشد. در كنار اينها، برندهای ديگری چون »اسلو« و مدل 

وان )one( از برند »كريس بنز« هم به دلیل طراحی زيبا و منحصر به 
فرد، در رده بندی فشن قرار می گیرند، با استقبال عموم مردم مواجه 

شدند. 
سازوکار عرضه محصوالت به چه ترتیب است؟  �

ما از سال 1392 از طريق وبسايت ويژه خود و تبلیغات گسترده در 
بیلبوردهای شهر، مجالت تخصصی مد و فشن و برگزاری پروموشن 
در مراكز خريد بزرگ و لوكس تهران به معرفی و عرضه برندهای خود 
پرداختیم؛ به عنوان مثال ســال گذشته از بهمن ماه تا پايان اسفند 
برای ساعت های برند »اسلو« يک پروموشن در مركز خريد سانا برگزار 
كرديم كه با استقبال بسیار خوبی رو به رو شد. فروش بسیار باالی اين 
برند در اين مدت كوتاه تقريبا با اســتقبال از پروموشن هم زمان اين 
برند در پاريس برابری می كرد. ما دارای يک دفتر مركزی و »شو روم« 
هستیم كه متقاضیان بعد از انتخاب برند مورد نظر خودشان می توانند 
بعــد از هماهنگی با دفتر مركزی مــا، برای خريد حضوری مراجعه 
كنند. البته كســانی كه هم كه مايل به خريد غیر حضوری باشند، 
بعد از انتخاب برند مورد نظر خود در سايت iratechwatch می توانند 
از طريق پست، سفارش خود را دريافت كنند. تقاضای زيادی هم از 
سوی اعضای محترم اتحاديه ســاعت برای همکاری در فروش اين 

برندها، مطرح شده است كه فعالً در حال بررسی آنها هستیم. 
شما ابتدا مشتريانی داشتید که به دلیل ضرورت شغلی شان  �

مشتری ســاعت های شما بودند و از طرفی معتقديد که سايرين 
هم از اين برندها اســتقبال می کنند. اين درحالی اســت که به 
نظر می رسد نسل جوان بیشتر از ساعت های هوشمند استقبال 
می کند. فكر می کنید ســاعت های شما برای نسل جوان چقدر 

می تواند با ساعت های هوشمند قابل رقابت باشد؟ 
ما نمی خواهیم فقط وارد كننده ساعت های خاص باشیم به همین 
دلیل هم تیم طراحی ما از مدت ها پیش تحقیق، درباره روند گرايش 
عمومی به انواع ســاعت در دنیا را آغاز كرده اســت. اين تیم كیک 
استارترهای ســال های پیش تمام برندها را زير نظر داشته تا نقاط 
ضعف و قوت آنها را شناسايی كند. واقعیت اين است كه بنا به داليل 
مختلف، گرايش غالب در ايران تقريبا دو سال عقب تر از گرايش عموم 
دنیاست؛ يعنی اگر در دنیا ساعتی ارائه می شود كه هوشمند است و 
همه آن را دوست دارند، ايرانی ها دو سال بعد به سمت آن می روند. 
با اين كه همه چیز هوشمند شده، به جز كسانی كه به خارج از ايران 
رفت و آمد دارند، به خاطر مشــکالتی از قبیل ارتباطات زبانی، ثبت 
سفارش ها، سرمايه گذاری ها و همچنین موانع گمركی، موج عمومی 

دنیا با تأخیر ايران را می پیمايد. 
اكنون عالقه به ســاعت های مچی هوشمند در جهان بسیار كم 
شده اســت؛ يعنی زمانی كه »اپل واچ« آمد، خیلی طرفدار داشت و 
بعد »سامســونگ« و »ال جی« و ســاير برندها وارد اين حوزه شدند؛ 
ولی االن عالقه به ســاعت های هوشــمند در جهان كم شده است؛ 
چرا؟ چون ساعت های هوشمند ويژگی های ساعت های كالسیک را 
ندارند كه يکی از آنها ارزش اين ساعت هاســت؛ مثالً ارزش ساعت 
هوشــمندی كه شــما به مچ می بنديد، كم می شود و ازسوی ديگر 
خاصیت ضد آب و ضد ضربه هم ندارد. ساعت های هوشمند پیچیده 
هســتند و نیاز به مطالعه و يادگیری كاربری دارند كه اين كار برای 
بســیاری سخت است. ما طبق تحقیقاتی كه انجام داديم، معتقديم 
كه در ايران در پايان گرايش به ســاعت های هوشمند قرار داريم. ما 
به مدت 7 روز و در ســاعات مختلف شبانه روز، تیم های سه نفره ای 
را برای تحقیق در خیابان های محل عرضه برندهای ســاعت از انواع 
مختلف؛ مستقر كرديم تا رفتار كسانی را كه ساعت ها را نگاه می كردند 
مورد ارزيابی قرار داده و عالقه مردم را به ســاعت های هوشــمند و 

ظاهر ســاعت های هیبريدی 
کامال شبیه به ساعت های 
مكانیكی  است و در دو مدل 
ارائه می شوند.  موتورهايشان 
اتوماتیک، کوارتز يا ترکیبی از 
کوارتز و مكانیكی اســت که به 
آن »اتوکوارتز« می گويند. بعضی 
از اين ساعت ها هم به صورت 
سلول های خورشیدی و اکودرايو 
هستند که پشت صفحه ساعت 
که سلول های خورشیدی 
هستند، نور را جذب می کنند. 
البته معموال تلفیقی از هر دو 
هستند تا ساعت ها هیچگاه از 
کار نیفتد.
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كالسیک را بسنجیم. آمار نشان داد 75درصد مردم عالقه مند هستند 
كه ساعت های كالسیک خوب داشته باشند تا ساعت های هوشمند. 
از طرف ديگر در اين تحقیق حتی پرسیديم كه آيا ترجیح می دهند با 
رقم 2 تا 3 میلیون يک ساعت فیک و های كپی مثالً از برند رولکس 
بخرند يا ترجیح می دهند كه اين پول را صرف خريد يک ساعت برند 
اصل غیر از رولکس كنند؟ باالی 70درصد ترجیح می دادند ساعتی 
داشته باشند كه رولکس نباشد؛ اما اصل بوده و خدمات پس از فروش 

مناسبی داشته باشد. 
رقابت بین ساعت های کالسیک و هیبريدی را چگونه ارزيابی  �

می کنید؟ 
در چند ســال اخیر میان ساعت های كالسیک و هیبريدی تقابل 
وجود داشــته است؛ يعنی يک ساعت كالسیک دست تان است و با 
اضافه كردن چند دكمه می توانید كاركرد آن را به موبايل خود منتقل 
كنید. اما اگر به تاريخچه ساعت نگاه كنیم، می بینیم كه هر ساعتی 
كه آمده بعد از مدتی از دور خارج شــده اســت. ساعت های كوارتز 
ديجیتال كه رقیب سرسختی برای كالسیک حساب بودند امروز در 
حال خارج شدن از دور رقابت هستند. اكنون تمايل در دنیا به سمت 
ساعت های هیبريدی است كه البته ما فکر می كنیم اين ساعت ها از 
ســال بعد وارد ايران خواهند شد. برند »بوتا« ساعت های تک عقربه 

هیبريدی دارد و می تواند بازار خوبی در ايران پیدا كند. 
برند ديگری كه درحال رايزنی با آن هستیم، اولین ساعت هیبريدی 
دنیا را ســاخته و بسیار باكیفیت است. ما می خواهیم در سال آينده 
آن را هم به برندهای  خود اضافه كنیم. با اين حال فکر می كنیم كه 
برندهايی مثل »اسلو« و »كريسبنز« جاودان خواهند ماند و هیچ وقت 

بازار خود را از دست نمی دهند. 
کمی درباره نحوه کار ساعت های هیبريدی توضیح بدهید.  �

ظاهر ســاعت های هیبريدی كامالً شبیه به ساعت های مکانیکی 
است و در دو مدل ارائه می شوند. موتورهايشان اتوماتیک، كوارتز يا 
تركیبی از كوارتز و مکانیکی اســت كه به آن »اتوكوارتز« می گويند. 
بعضی از اين ساعت ها هم به صورت سلول های خورشیدی و اكودرايو 
هستند كه پشت صفحه ساعت كه سلول های خورشیدی هستند، نور 
را جذب می كنند. البته معموالً تلفیقی از هر دو هستند تا ساعت ها 

هیچگاه از كار نیفتد. 
اين ســاعت های هیبريدی با اين كه حالت ساده كالسیک دارند، 
ولی مثل ســاعت های كورنوگراف كه در باال و پايین دو عدد دكمه 
دارند، دارای دكمه هايی هســتند كه می توان كاركرد آن را با فشار 
دادن دكمه باال با موبايل شــما هماهنگ كرد. با 3بار فشــردن اين 
دكمه می توانید موقعیت جغرافیايی خود را ذخیره كنید؛ درنتیجه اين 
اطالعات بر روی تراشه ای كه داخل ساعت هست ذخیره شده و شما 
می توانید آن را در موبايل تان ذخیره كنید تا مثالً بدانید از چه مسیری 
به كجا رفته ايد. كوهنوردانی كه می خواهند از همان راهی كه رفته اند 
برگردند، جزو كسانی هستند كه می توانند از اين ساعت ها استفاده 
كنند؛ به عنوان مثال اگر بخواهید يک نقطه را روی موبايلتان برای 
آينده به عنوان يک رفرنس داشته باشید ولی االن حوصله پیدا كردن 
و بوكمارك كردن آن را نداريد، می توانید با فشردن يک بار دكمه باال 
و يک بار دكمه پايین پشت سر هم، اطالعات را به گوشی خود ارسال 
كنید تا در گوشیتان بوك مارك شود. اين ساعت ها حتی نرم افزارهايی 
دارند كه می توانند جهت يابی و ناوبری انجام دهند؛ يعنی با waze يا 
گوگل هماهنگ و هم  ســان )map sync( شوند و شما را راهنمايی 

كنند كه از كدام مسیر به كجا برويد تا به لوكیشن برسید. 
اين قابلیت وجود دارد كه دو عدد ساعت می توانند هم زمان دارای 
كاركرد يکسان شوند؛ يعنی مثال من يک ساعت هیبريدی دارم و شما 

هم داريد و اطالعات همديگر را يکسان می كنیم. در اين صورت همه 
بوكمارك های من برای شما می آيد. ازسوی ديگر من می توانم آالرمی 
را كه در موبايلم قرار داده ام با ســاعتم هماهنگ كنم و جای اينکه 
موبايل زنگ بزند، ساعتم روی ويبره باشد. اين ساعت های هیبريدی 
البته برای كارهای نظامی يا خلبان ها قابل استفاده نیستند و ممکن 
است درآينده بستن ساعت های هیبريدی را در هواپیما ممنوع كنند 

يا از شما بخواهند كه آن را خاموش كنید. 
آينده شــرکت را چطور ارزيابی می کنید؟ چه برنامه خاصی  �

برای عرضه برندهای »ايراتک« داريد؟ 
در حال انجام تغییراتی در رويکرد معرفی برندهای خود هستیم. 
در حال هماهنگی هستیم تا به صورت متناوب در مراكز خريد بزرگ 
و لوكس تهران پروموشــن  برگزار كنیم. درخواست های زيادی هم 
برای ارائه نمايندگی از شهرســتان ها داريم و می خواهیم با آنها وارد 
مذاكرات جدی تری شويم. البته همچنان در حال به روز كردن فعالیت 

و اطالعات تیم های تحقیقات بازار خود هستیم. 
»ايراتک« چه رويكردی را برای خدمات پس از فروش در پیش  �

گرفته است؟ 
خدمات پس از فروش حلقه مفقوده بسیار از محصوالت و خدمات 
در داخل كشــور است. اما بر اساس آمايش تیم تحقیقات ايراتک در 
ســال گذشته در كشور، بیش از 90 درصد مشتريان »كريس بنز« از 
خدمات ما رضايت كامل داشــتند. محصوالت و خدمات ما، امتحان 
خود را پس داده اند ولی برای ارائه خدمات پس از فروش در خصوص 
مشکالتی كه بعد از ضربات شــديد يا عدم رعايت اصول كاربری از 

سمت مشتريان ايجاد می شود، آمادگی كامل داريم. 
همچنین ما يک سرويس ويژه داريم؛ يعنی اگر حتی ساعت مچی 
در دوره گارانتی نباشد و به هر دلیل خراب شود اگر تعمیر آن بیش از 
حد مجاز )بین يک تا دو هفته( طول بکشد ما يک عدد ساعت مچی 
جايگزين در اختیار مشتری قرار می دهیم كه اين نوع خدمات پس از 
فروش در نوع خود بی نظیر است. زمان گارانتی های ما متفاوت است 
و از حداقل 2 ســال شروع می شود و برخی مدل های ما هم گارانتی 
مادام العمر دارند. عالقمندان می توانند از طريق سايت »ايراتک واچ« با 
برندها و ويژگی های منحصر به فرد برندهای ايراتک بیشتر آشنا شوند.

آقای بوتا نخســتین ســاعت 
تک عقربه دنیــا با نام »اونو« 

را طراحی کرد. ساعتی که 
کاربر با يک نگاه به آن متوجه 
می شــد چه ساعتی از صبح 
يا عصر اســت. هرچند ابتدا 
از اين ساعت استقبال خیلی 
خوبی انجام شد؛ ولی به مرور 

توجه ها به آن کم شد. اما وقتی 
برند »اســلو« باعث شد ساعت 
تک عقربه ای دوباره سر زبان ها 

بیفتد، آقای بوتا هم تصمیم 
گرفت در طراحی ســاعت خود 

تغییراتی ايجاد کند و بعد از 
۳۵سال يک ساعت »اونو« جديد 

تک عقربه و ۲۴ساعته طراحی 
کردکه به خاطر ديزاين آن، 

برنده چندين جايزه معتبر شد.
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»اعجاب زمان« به روایت سینما
Time Freak (2018)
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زمان تاكنون دستمايه فیلم های جالبی 
شده است و يکی از اين فیلم ها »اعجاب 
زمان« )Time Freak( فیلم درام- كمدی 
آمريکايی محصول سال 2018 است كه 
توســط »آندره بولر« نوشته و كارگردانی 

شده است. 
ايــن فیلم كه در 9نوامبر 2018 اكران 
شد، درباره پسری نابغه با نام »استیلمن« 
اســت كه بعد از يک ســال، روابطش با 
نامزدش»دبــی« تیره می شــود و دختر، 
وی را رها می كند. وی برای بازگرداندن 
نامزدش دست به هركاری می زند چون 
احســاس می كنــد بــدون او نمی تواند 
زندگی كند. وی به همراه صمیمی ترين 
دوستش»اوان«، همه تالش خود را برای 
بازگردان »دبی« به كار می گیرند ولی همه 
اين كارها بی فايده است. »استیلمن« كه 
دانشجوی فیزيک بوده و از نبوغ بسیاری 
برخوردار است، سرانجام يک ماشین زمان 
اختراع می كند تا بتواند به يک سال قبل 
يعنی زمانی كه رابطه با نامزدش سرد شد 
بازگردد و همه كاستی ها را جبران كند. 

»استیلمن« به همراه دوستش»اوان« به 
روزی برمی گردند كه اين زوج از هم جدا 

شده اند و مانع قهر و جدايی »دبی« شود 
پــس دوباره به آن روز تلخ برمی گردد و 
يک میهمانی ترتیب می دهد تا »دبی« را 
خوشــحال كند اما دختر، يک ســاعت 
دير می رســد و میز رزرو شــده آنها در 
اختیار يک متقاضی ديگر قرار می گیرد. 
»اســتیلمن« دوباره با رزرو میز شــام در 
يک رســتوران ديگر می تواند باز هم دل 
نامزدش را به دســت بیاورد. هرچند در 
اين مســیر باز هم اتفاقــات خنده دار و 
غیرمعمولی برای اين زوج می افتد ولی به 
هرحال همه چیز به خوبی پیش می رود 
و تاريخــی كه عمال قهــر و جدايی اين 
زوج در واقعیــت رخ داده بود به يک روز 

رمانتیک تبديل می شود. 
استیلمن دوباره سوار بر ماشین زمان 
به زمان حال بازمی گردد و می بیند كه 
»دبی« بعــد از مدت ها پیامکی برای وی 
فرستاده اســت. متن پیام وی را بسیار 
دلگــرم می كند چرا كه نامزدش در پیام 
نوشــته است كه دوباره می خواهد وی را 
ببینــد و با هم صحبت كنند. به هرحال 
اين خبر خوبی برای »استیلمن« محسوب 
می شود. درنهايت اين زوج دوباره زندگی 
شان شیرين می شود و تصمیم می گیرند 
با يکديگــر ازدواج كنند. فیلم دوســال 
جلوتر مــی رود يعنی زمانی كه اين زوج 
با يکديگــر ازدواج كرده اند و روزگار را به 

خوبی می گذرانند. 
اين سکانس فیلم يک میهمانی را نشان 
می دهد كه دوستان مشترك »استیلمن« 

و »دبی« حضور دارند. در میان میهمان ها 
»اوان« بهترين دوست اين خانواده هم با 
نامزدش هم حضــور دارد. »دبی« كه در 
كار موسیقی وارد شده است می خواهد 
يــک آلبوم جديد را ضبط كند و در اين 
باره در حال گفت وگو با میهمانان است. 
اما »اســتیلمن« كمی آنطرف تر با »اوان« 
درگیر است. »اوان«بیش از حد به ماشین 
زمان وابسته شــده و دائم در حال سفر 
اســت و»استیلمن« تصمیم دارد ماشین 

زمان را از بین ببرد. 
زندگی »دبی« و »اســتیلمن« بســیار 
خوب شــده و قصد بچه دار شدن دارند 
ولی به نظر می رسد همین ماشین زمان 
كه روزگاری ســبب شد اين زوج عاشق 
به هم برسد حاال دوباره بهانه ای شده تا 
روابط آنها به ســردی بگرايد. جنگ اين 
دو دوست بر سر ماشین زمان، »دبی« را 
هــم وارد ماجرا می كند و وقتی ماجرا را 
می فهمد می خواهد ماشین را خراب كند 
ولی در اين میان به طور ناخواسته دوباره 
همگی به زمان گذشته سفر می كنند و... 

 .
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امگا برگزاری سی و دومین دوره بازی های 
المپیک در ژاپن نگاه بســیاری از فعاالن 
صنعت ســاعت را به توکیــو جذب کرده 
اســت؛ شــهری که قرار اســت میزبان 
ورزشكاران، دوستداران ورزش، خبرنگاران 
و توريست های زيادی از سراسر جهان باشد. 
المپیک ۲۰۲۰ هزينه ای ۱۲.۶میلیارد دالری 
برای ژاپن دربرداشته است و گروه ساعت 
سازی سواچ از ساعت هايی ويژه اين رخداد 

بزرگ ورزشی رونمايی کرده اند.

دو ساعت مچی امگا برای المپیک
گروه سواچ شــامل 18 برند است كه 
خود به چهار دســته لوكــس، رده باال، 
میان رده و اقتصادی تقســیم می شود و 
همه اين برندها كــه زير مجموعه گروه 
سواچ هســتند از موتورهای تولید شده 
توسط اين شــركت در ساعت های خود 
ســاعت های  گروه  می كنند.  اســتفاده 
سوئیسی سواچ كه برندهايی از برندهای 
زيرمجموعه گروه سواچ می توان به امگا، 
تیســوت، رادو، لونژيــن، بالنک پین و... 

اشــاره كرد. در اين میان برند ســاعت 
سوئیسی امگا خود را برای المپیک توكیو 
آماده كرده اســت. ايــن برند با اعتباری 
تاريخی  تاكنــون موفقیت های  جهانی، 
بزرگی همچون ســفر به فضا، اكتشاف 
در اعمــاق دريا، و نوآوری هــای فراوان 
و... داشــته اســت. يکی از جالب ترين 
موفقیت های اين برند ساعت اين است كه 
تاكنون برای 28دوره بازی های المپیک، 
خط نگهدار)timekeeper(  بوده است. اين 
برند از سال 1932 تاكنون به عنوان زمان 
سنج رســمی بازی های المپیک جهان 
نقش آفرين بوده و هربار پیشــرفته ترين 
تکنولوژی ها را برای مشخص كردن زمان 
آغاز مســابقات يا خط پايان و همچنین 
تعیین ركوردهای مسابقات به كار گرفته 

است.
اين بیســت و نهمین بار است كه امگا 
به بهترين ورزشکاران جهان خدمات ارائه 
می دهدو اين بار هم از دو ســاعت مچی 
جديد ويژه برای بزرگداشــت اين رويداد 
ورزشــی 2هفته ای رونمايی كرد. امگا به 
عنوان خط نگهدار رسمی برای بازی های 
المپیک تابستانی ژاپنی دو ساعت مچی 
خاص را در تعــدادی محدود طراحی و 
تولید كرده است تا نشانه ای از زمان سنج 
رسمی آن باشد. ساعت مچی امگا مدل 
 2020 Seamaster Aqua Terra Tokyo

نخستین ساعت با ضخامت 41میلیمتری 
است كه صفحه ســرامیکی دارد و واژه 
Olympic Games 2020 Tokyo با لیزر بر 

روی پشت قاب ساعت حک شده است. 
صفحه اين ساعت مچی ويژه، آبی رنگ 
است و البته بر روی اين صفحه، اشکال 
نامتقارنی ديده می شــود كه آن را بسیار 

زيبا و شکیل كرده است.
همچنین عقربه های اين ســاعت كه 
مجهز به كورنومتر است ازجنس روديوم 
ساخته شــده و بر روی بند پالستیکی 
ساعت هم نام برند امگا و لوگوی آن نقش 
بســته است. اين ســاعت ويژه المپیک 
2020 يک بند ســاعت اضافه از جنس 
فوالد ضد زنگ نیز دارد كه در يک باكس 

ويژه در اختیار خريدار قرار می گیرد. 
 يک ســاعت مچی ديگر ويژه المپیک 
2020 كه توسط برند امگا طراحی شده 
 The Seamaster Planet Ocean نیــز 
اســت كه  آن هم در تعــدادی محدود 
ساخته شــده است و كورنومتر با كالیبر 
8800 دارد. اين ساعت 39,5میلیمتری 
كه از جنس  فوالد ضدزنگ ساخته شده 
است، صفحه سفیدرنگ و همچنین يک 

28اسل خط نگهداری ماسبقات المپیک 
توسط برند امگا
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زه ســرامیکی ســفیدرنگ دارد. يکی از 
ويژگی های اين ساعت مچی اين است كه 
عدد20 قرمز رنگ ازجنس سرامیک مايع 
بر روی زه آن نقش بسته است. اين عدد 
به معنای بزرگداشت بازی های المپیک 

2020 است. 
بر روی يکــی از عقربه های اين مدل 
ساعت مچی برند امگا كه تا عمق زيادی 
ضد آب اســت همچنین يک دايره قرمز 
رنگ ديده می شــود كه نماد كشور ژاپن 
اســت. اين ساعت مچی يک بند چرمی 
سفیدرنگ دارد و البته يک دستبند فلزی 
ازجنس استیل ضدزنگ نیز همراه با آن 
ارائه می شود. گفتنی است كه هردو مدل 

ساعت در 2020نسخه ارائه شده اند. 

درخشش سواچ
يکی ديگر از برندهای ساعت سوئیسی 
كه در رويداد ورزشــی امســال خوش 
درخشیده، خود برند سواچ است. اين برند 
 Olympics Medaru يک مدل ساعت با نام
به عنوان ساعت رسمی بازی های المپیک 
تابســتانی توكیو 2020 ارائه داده است. 
ســاخت اين ســاعت نه تنها به منظور 
المپیک  بازی های  نخستین  بزرگداشت 
تابســتانی ژاپن از ســال 1964تاكنون 
انجام شده بلکه يک همکاری برون مرزی 
را هم نشــان می دهد چراكه ساعت ساز 
سوئیســی ســواچ اين كاالی رسمی را 
برای سازمان دهندگان و برگزاركنندگان 

المپیک در توكیو تولید كرده است. 
اين ســاعت بــه رنگ آبــی پررنگ و 
همچنین شرابی رنگ ارائه شده و بر روی 
هــر دو نمونه هم لوگوی توكیو 2020 و 
حلقه های معــروف المپیک بر روی بند 
ساعت نقش بسته است. گفتنی است كه 
اين ساعت شیک و ساده كه در تعدادی 
محدود ساخته شده است تنها در كشور 
ژاپن ارائه می شود و عالقمندان می توانند 
آن را خريداری كنند. همچنین گفتنی 
اســت كه اين ســاعت مچی از جنس 
سیلیکون و پالستیک ساخته شده است. 

فناوری های امگا برای داوری عادالنه
پیش از اين اشــاره كرديم كه تاكنون 
برند امگا در شروع و اعالم پايان مسابقات 
المپیک و دقیق تر شــدن داوری ها در 
سال های مختلف نقشی تاثیرگذار داشته 
و درايــن میــان از تکنولوژی های نوين 

استفاده كرده است. 
در طی سال هايی كه تاكنون امگا خط 
نگهدار يا زمان ســنج مسابقات ورزشی 

بوده است نقاط عطف زيادی دركارنامه 
خود دارد چراكه از تکنولوژی های نوين 
نهايت استفاده را برده است. يکی از اين 
نقاط عطف به ســال 1948بازمی گردد 
 چــرا كــه ســلول  فوتــو الکتريــک

)A photoelectric cell( برای نخستین بار 
در اين سال در بازی های المپیک سوئیس 
مورد استفاده قرارگرفت. اين فناوری كه 
از آن بــا نام چشــم الکترونیکی نیز ياد 
می شود در خط پايان مورد استفاده قرار 
گرفت. درواقع اين فناوری با داشــتن دو 
فوتوسل در خط پايان، بهترين عملکرد 
ممکن را داشت و به محض عبور دونده از 
خط پايان اشعه اين چشم مسدود شده 
وچشم الکتريکی ســیگنال به كنسول 
زمان ارســال می كرد تا زمان رســیدن 

دونده به خط پايان ثبت شود.
Omegascope نیــز يکــی ديگــر از 

شــاهکارهای فناورانه امــگا در میادين 
مسابقات المپیک است. اين فناوری برای 
نخستین بار در سال 1964 در بازی های 
اتريش مورد استفاده  المپیک زمستانی 
 touchpad قرار گرفت. پدهای لمســی يا
نیز از ديگر فناوری هايی اســت كه برند 
امگا در مسابقات المپیک ارائه داده است. 
اين پدهای لمســی در سال 1968 برای 
تابستانی  المپیک  بازی های  شــناگران 
مکزيکوسیتی مورد استفاده قرار گرفت. 
اين پد به شناگر اجازه می داد به محض 
رســیدن به خط پايان، ساعت را متوقف 

كند.
فناوری MYRIA Scan-O-Vision امگا 
هم در سال 1992در بازی های المپیک 
فرانســه رونمايی شــد و در اين میدان 
ورزشی مورد اســتفاده قرار گرفت. اين 
فناوری برای اسکیت بازان سرعتی مورد 

استفاده بود و توانايی داشت كه زمانی در 
حدود يک هزارم ثانیه را نیز اندازه گیری 
كند به اين ترتیب می توانست اسکیت باز 
برنده كه از خــط پايان عبور كرده را به 
درستی شناسايی كند. با توجه به سرعت 

فناوری 
MYRIA Scan-O-Vision امگا 

هم در سال ۱۹۹۲در بازی های 
المپیک فرانسه رونمايی شد 
و در اين میدان ورزشی مورد 

استفاده قرار گرفت. اين فناوری 
برای اسكیت بازان سرعتی مورد 
استفاده بود و توانايی داشت که 
زمانی در حدود يک هزارم ثانیه 

را نیز اندازه  گیری کند
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باالی اســکیت بازان، تشخیص برنده تا 
پیش از اين كار آسانی نبود و عمال امگا 
در اين زمینه يک انقالب بزرگ به پا كرد.

درواقــع Scan’O’Vision می تواند در هر 
ثانیه تا 10هزار عکس ديجیتال بگیرد و 
برای مشخص كردن برنده در خط پايان 

مسابقات مورد استفاده قرار می گیرد.
 An(الکترونیکــی شــروع  سیســتم 
electronic start system( هم يکی ديگر 

از نقاط عطــف عملکرد امگا در میادين 
ورزشی محسوب می شود. اين سیستم 
 )flash gun(عمال يک تفنگ قرمز رنگ
است و ازســوی ديگر باكس تولید صدا 
نیز دارد. اين تفنگ فناورانه در بازی های 
المپیک زمستانی ونکوور كانادا در سال 
2010 جايگزين تفنگ های سنتی اعالم 

شروع مسابقات شد.
در ســال 2012 نیــز امــگا از تايمر 
كوانتوم خود رونمايی كــرد. اين تايمر 
می تواند زمــان را تا حد يک میلیونیوم 
ثانیــه اندازه گیری كند كــه اين رقم، 
ماكزيمم و باالترين دقتی بود كه تا اين 
زمان، خط نگهدارها موفق به شناسايی 

آن شده بودند.
عــالوه بــر ايــن امــگا در بازی های 
المپیــک  بازی هــای  و  پارالمپیــک 
نیز   )Youth Olympic Games(جوانــان
تاكنون خط نگهدار رســمی بوده است. 
گفتنی است كه از اسپانسرهای المپیک 
2020 توكیو می توان به امگا، پاناسونیک، 
سامسونگ، اينتل، تويوتا، كوكاكوال، گروه 

علی بابا و كنون)canon( اشاره كرد.

نگاهی به المپیک 202
امسال ژاپن میزبان ســی و دومین دوره بازی های 
المپیک خواهد بــود. بازی های المپیک توکیو ۲۰۲۰ از 
روز جمعه ۲۴ جوالی )۳ مرداد ۱۳۹۹( آغاز شــده و 
مراسم اختتامیه آن روز يكشنبه ۹ آگوست )۱۹ مرداد 
۱۳۹۹( برگزار خواهد شد. البته دو روز پیش از مراسم 
افتتاحیه، رقابت های فوتبال و سافت بال برگزار می شود. 
در روز افتتاحیه المپیک ۲۰۲۰ نیز ورزشكاران روئینگ 
و تیراندازی با کمان رقابت خواهند کرد. همچنین در 
روز اختتامیه دوی ماراتن در خیابان های شــهر توکیو 

برگزار می شود.
جالب است بدانید که ژاپن تنها کشور آسیايی است 

که تاکنون دو بار میزبانی المپیک تابســتانی را کسب 
کرده است، البته اين کشور دوبار نیز در سال های ۱۹۷۲ 

و ۱۹۹۸ میزبان بازی های المپیک زمستانی بوده است.
  از نكات جالــب رويداد ورزشــی ۲۰۲۰، افزايش 
تعداد رشته های ورزشی است.امسال برخی رشته های 
ورزشــی برای نخستین بار به المپیک توکیو ۲۰۲۰ راه 
خواهند يافت که از آنها می توان به بسكتبال ۳ در ۳، 
اسكیت، کاراته و موج سواری، جودوی میكس تیمی و 
همچنین سه گانه میكس تیمی امدادی اشاره کرد. اما 
ازسوی ديگر در مقابل، ۱۴۸ ورزشكار نسبت به المپیک 

ريو کاهش پیدا کرده است.
  اگر هم می خواهید بدانید چه عروســک هايی نماد 
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یک المپیک فناورانه
المپیــک  در  اســت  قــرار  ظاهــرا 
2020توکیو شاهد فناوری های مختلف 
و بیشــماری در بخش هــای مختلف از 
ورزشکاران و تماشاچیان گرفته تا فضای 
ورزشــگاه، داوری ها و... باشــیم. برخی 
از این فناوری ها بــه امنیت این رویداد 
ورزشی مربوط می شود و برخی دیگر نیز 

به داوری و...
  یکــی از ایــن فناوری هــا پســورد 
الکترونیکی برای سیســتم فروش بلیط 
یا همان E-PASS اســت. قرار است در 
المپیک امسال یک شــماره شناسایی 
دراختیار توریســت ها قــرار بگیرد. این 
پســورد الکترونیکــی بــرای  ورود به 
اســتادیوم، اتاق هتل و... مورد استفاده 

قرار می گیرد.
  از آنجا که همیشه یکی از دغدغه های 
رویدادهای بزرگ ورزشی تامین امنیت 
دست اندرکاران، تماشاچیان و ورزشکاران 
اســت امسال از فناوری تشخیص چهره 
برای رفع هرگونه ابهام و مشکلی استفاده 
می شود. قرار اســت در المپیک امسال 
بیش از 300هزار ورزشــکار، تماشاچی، 
اصحاب رســانه و... حضور داشته باشند 
به همین دلیل فناوری تشخیص چهره 
NeoFace می تواند بسیار راهگشا باشد. 

به این ترتیب هم احتمال ورود تروریست 
به اســتادیوم های ورزشی توکیو کمتر 
می شود و هم تماشاچیان زمان کمتری 
در صف ورود به اماکن ورزشــی معطل 

می شوند.
  بــرای تامیــن امنیــت المپیک و 
پارالمپیک توکیو 2020 قرار است پرواز 
هرگونه پهپاد برفراز این منطقه، ممنوع 

اعالم شود.

رویداد ورزشــی المپیک توکیو هســتند باید گفت 
عروســک آبی رنگ Miraitowa نماد المپیک 2020 و 
عروسک صورتی رنگ Someityنماد پارالمپیک توکیو 
هســتند. جالب اســت بدانید که این عروسک های 
دوست داشتنی توسط کودکان ژاپنی از میان چندین 
طرح مختلف انتخاب شــده اند. بــرای این کار هم از 
دانش آموزان 20هزار مدرسه ابتدایی در سرتاسر ژاپن 
نظرسنجی شــد تا دوست داشتنی ترین شخصیت به 
انتخاب آنها مشخص شود. قرار است این عروسک های 
بامزه با ســرهای بزرگ و بدن هــای کوچک هم برای 
خوشامدگویی مورد اســتفاده قرار بگیرند و هم در 

تبلیغات و بازاریابی از آنها بهره گرفته شود.

  یکی از فناوری های مورد استفاده در 
المپیک امســال در کنار تکنولوژی های 
امگا، فناوری های داوری اســت که برای 
نمونه می توان به لیزر ســه بعدی اشاره 
کرد. ایــن فناوری بــرای داوری دقیق 
در رشــته ورزشی ژیمناســتیک مورد 
استفاده قرار می گیرد. ازآنجا که ورزش 
ژیمناســتیک حرکاتی بســیار ظریف 
و پیچیــده دارد و داوری آن اصــال کار 
راحتی نیســت، با کمک ایــن فناوری، 
عادالنه  تصمیم های  می تواننــد  داوران 

تری بگیرند.

  در المپیک امســال به محیط زیست 
نیز توجــه ویژه ای شــده اســت و در 
المپیک امسال قرار است از یک دهکده 
هیدروژنی رونمایی شــود. به این معنا 
که هیچ وســیله نقلیه ای در این دهکده 
از سوخت های فسیلی استفاده نمی کند 
تا میــزان گازهای گلخانــه ای متصاعد 
شــده در این دهکده به حداقل ممکن 
برســد. قرار است در این دهکده، حدود 
100 اتوبــوس با ســوخت های پاک به 
ورزشــکاران و بینندگان مســابقات در 

شهرهای مختلف خدمات ارائه دهند.

در طی سال هایی که تاکنون 
امگا خط نگهدار یا زمان سنج 

مسابقات ورزشی بوده است 
نقاط عطف زیادی درکارنامه خود 

دارد چراکه از تکنولوژی های 
نوین نهایت استفاده را 

برده است. یکی از این نقاط 
عطف به سال 1948بازمی 
گردد چرا که سلول  فوتو 

 )A photoelectric cell(الکتریک
برای نخستین بار در این سال در 
بازی های المپیک سوئیس مورد 

استفاده قرارگرفت.
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اسعت چمی هالیوودی 
بر پرده نقره ای

 Spectre 1- ساعت امگا در فیلم
اگر شما جیمز باند باشید دائم بايد داستان های جاسوسی را 
دنبال كنید و البته همیشه گجت های فناورانه ازجمله ساعت 
در صحنه های مختلف فیلم به داد شما می رسد. در اين فیلم 
»دانیل كريگ« در نقش جیمز باند ظاهر شــده اســت و يک 
ساعت امگا سیمستر 300 با بند نشــان »ناتو« را به مچ دارد. 
گفتنی اســت كه فیلم مربوط به سال 2015 میالدی است و 
اين ساعت مچی كه البته برای جیمز باند قابلیت های فناورانه 
هم داشت، بسیار مورد توجه مخاطبان قرار گرفت. در اين فیلم 
البته گجت های فناورانه زيادی ديده می شود كه از آنها می توان به انگشتر، فندك و... اشاره 
كرد كه همگی فناورانه هستند. جیمز باند تاكنون در فیلم هايش با انواع ساعت های امگا 

ظاهر شده است.

Dunkirk 2- امگا در فیلم
در فیلم Dunkirk محصول سال 2017 

میالدی باز هم ساعت برند امگا خوش 
درخشیده است. ماجرای اين فیلم به 

جنگ جهانــی دوم بازمی گردد و 
در آن »تــام هاردی« كه در نقش 

يک خلبان ظاهر شــده در طول 
جنگ، ساعت امگا CK2129 را به 

مچ دارد و اتفاقات جالبی می افتد.

صنعت سینما برای بسیاری از برندها وسوسه کننده است چرا که دامنه باالی مخاطبان پرده نقره ای 
می توانند به اين برندها اعتبار ويژه ای ببخشند. ساعت های مچی سوئیسی همچون امگا، جگوار،ساعت 
مچی کارل اف بوشــرر، برند پیاژه و تگ هوئر تاکنون توسط بسیاری از بازيگران مورد استفاده قرار 
گرفته و نگاه بسیاری از مخاطبان را به خود جلب کرده است.  يكی از مجموعه های پرطرفدار و فیلم های 
سینمايی پرمخاطب، از سری جیمز باند است که در هر قسمت آن فناوری هايی هم در آن ظهور پیدا 
می کرد و مخاطبان را به دنبال خود می کشــاند ولی در فیلم های ديگربجز جیمز باند هم ساعت های 

مچی بازيگران بسیار مورد توجه قرار گرفته اند. در اين مقاله ۶مورد از فیلم هايی که برندهای مختلف 
ساعت در آن بسیار خوش درخشیده و نقش اصلی در آن ايفا کرده اند را معرفی می کنیم.

6
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4- ساعت جگوار  در فیلم دکتر استرينج
در فیلم دکتر استرينج محصول سال ۲۰۱۶ میالدی، »بنديكت کامبربچ« در نقش يک جراح مغز 
و اعصاب مغرور  ظاهر می شود. وقتی دســت های وی به طرز وحشتناکی در يک حادثه تصادف 
رانندگی آسیب می بیند، زندگی اش کامال تغییر کرده و به يک ابرقهرمان تبديل می شود. در شب 
حادثه رانندگی، وی پشت يک المبورگینی نشسته و ساعت پر زرق و برق و گران قیمت سوئیسی 
خود يعنی  ساعت »جگوار پرپچوال فوق باريک  LeCoultre« خود را به مچ دارد که بر روی آن حک 
شده است: »زمان به تو خواهد گفت که چقدر دوســتت دارم،کريستین«. در اين سانحه نه تنها 
دست های وی بلكه خودرو و ساعت مچی گران قیمت و اشرافی اش هم بشدت آسیب می بینند و 
عمال از چرخه فعالیت خارج می شوند. وقتی ديگر از دست دکترها کاری برنمی آيد ،دکتر»استرينج«در محاصره نیرويی عجیب 
درمی آيد که به نام کامارتاج شناخته می شود و عمال نیرو مربوط به ساعت آسیب ديده وی است. قرار است اين نیرو به بهبود 
وی کمک کند ولی در اين زمان وی با دنیای پیچیده و مخفی جادو را کشــف می کند. به هرحال اين دکتر احساساتی تصمیم 
می گیرد ساعت را نگه دارد حتی اگر ديگر کار نكند. وی از اين ساعت و قدرت جادويی آن در زندگی تازه اش استفاده می کند 
تا به وی قدرت جنگ با شیطان را بدهد. درواقع مرور زمان همچون يک شفا در فیلم نشان داده شده و استفاده از اين ساعت 

در برخی صحنه های فیلم بسیار جذاب می شود.

3- کارل اف بوشرر در بلوند اتمی 
فیلم »بلوند اتمی« محصول سال 2017است 
و داستان آن نیز جاسوســی است. »چارلز 
ترون« در نقش يک جاسوس  با نام »لورانی« 
 MM6 بازی می كند و درواقع يک جاســوس
اســت كه در ماموريتی تازه بايد تالش كند 
تا لیســتی  بسیار حساس و محرمانه را پیدا 
كند.  در اين لیست نام افرادی با هويت های 
مشخص كه در آژانس های امنیتی خاص در 
برلین در ســال 1989 فعالیت دارند ديده 
می شــود. شــما در طول فیلم هیچ ايده ای 
نداريد كه اين لیست كجا قرار دارد و با دقت 
با بازيگر همراه می شــويد و هرلحظه بیشتر 
مشــتاق می شــويد كه محل اين لیست را 
پیدا كنید. داستان اين فیلم در زمان پیش 
از ريزش ديــوار برلین می گذرد و شــما با 
اين كــه باور نمی كنید ولی می بینید كه در 
نهايت تعجب، اين لیست درون يک ساعت 
الكچری سوئیســی »كارل اف بوشرر« قرار 
گرفته اســت. يکی از اشخاصی كه در نقش 
ســرباز نقش ايفا می كند از ســفیران برند 
»بوشرر« محسوب می شود و كارگردان فیلم 
نیز»ديويد لچ« از ديگر سفیران اين برند در 
جهان محسوب می شــود.  البته فقط خود 
ســاعت نیســت كه در اين فیلم زياد ديده 
می شود بلکه فروشــگاه اين برند نیز نقشی 
به عهده دارد. شخصیت های مشکوك فیلم 
چند بار به اين فروشگاه رفت و آمد می كنند 
تا اين ســاعت كه لیست درون آن جاسازی 
شده است را سرقت كنند. شخصیت اصلی 
فیلم »چارلز تــرون« در بخش هايی از فیلم 
نیز ساعت های Manero Flyback و همچنین 

Manero AutoDate را به مچ دارد.

5- پیاژه در فیلم»پیدا کردن آقای رايت«
در فیلم »پیدا كردن آقای رايت« محصول ســال 2013 

میالدی، »تانگ وی« در نقش زنی بسیار مادی گرا ظاهر 
شده كه دائم به دنبال پول است و درنهايت نیز با دوست 

ثروتمندش زندگی می كند. وی بسیار برای پول ارزش قائل 
اســت و در طول فیلم دو ســاعت مچی از برند پیاژه را به مچ دارد. ساعت پیاژه مدل 
Limelight Magic Hour در مدل رزگلد و همچنین يک پیاژه از حنس طالی سفید كهبر 

روی قاب هر دو ساعت مچی الماس هايی بسیار گران قیمت ديده می شد.

6- تگ هوئر در دايره طاليی
 فیلم دايره طاليی محصول ســال 2017 میالدی نیز 

يکی ديگر از فیلم هايی اســت كه ساعت تگ 
هوئر در آن نقش داشــته  است 
در ايــن فیلم ســاعت های اين 
ارتباط گرفتن  برند راهی برای 
مامــوران آژانــس امنیتــی با 

يکديگر محسوب می شود و...
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اگر شــما هم از عالقه منــدان دنیای 
ســاعت هســتید احتماال با ورود به هر 
شهر يا كشــوری ترجیح می دهید ابتدا 
سراغ فروشگاه های بزرگ ساعت در آن 
برويد يا اين كه به مغازه های قديمی سر 
بزنید تا شايد بتوانید ساعت های عتیقه را 
از نزديک ببینید. اما برای شما دوستداران 

5 قرن
اسعت اسزی
در موزه »پاتک فیلیپ« ژنو

ســاعت يک راهکار ديگر هم وجود دارد 
و آن هم اين كه ســراغ موزه های ساعت 
در دنیا برويــد. حتی اگر در حال حاضر 
امکان سفر رفتن نداريد بی شک بازديد 
اين موزه هــا از طريق فضای مجازی هم 

می تواند شما را خوشحال كند.
يکــی از موزه های زيبا، موزه ســاعت 
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»پاتک فیلیپ« در ژنو اســت كه از سال 
2001، تاكنــون عمال اين مکان به يکی 
از دلچســب ترين موزه هــای دنیا برای 
عالقه مندان صنعت ساعت سازی تبديل 
شده اســت چراكه اين موزه عمال بیش 
از 5قرن صنعت ســاعت سازی را در دو 
بخش مجزا برای بازديدكنندگان نمايش 

می دهد. 
يکــی از ايــن بخش هــا كه بســیار 
هم مــورد توجــه بازديدكننــدگان و 
دوســتداران دنیای ســاعت قرار دارد، 
 )Antiques Collection(مجموعه عتیقه ها
اســت كه در آن می توان ســاعت های 
قديمــی را از روزهای نخســتین ظهور 
صنعت ســاعت سازی مشــاهده كرد. 
اين ســاعت های عتیقه و قديمی مربوط 
بــه هريک از برندهای امــروز می توانند 
باشــند و محصوالت را از قرن شانزدهم 
تا نوزدهــم را در بر می گیرد. درواقع اين 
موزه شــاهکارهای كشــورهای مختلف 
از ســوئیس گرفته تا ســاير ساعت های 
اروپايــی را در بــر می گیــرد و می توان 
زيباترين و منحصربفردترين ساعت های 
مچی يا جیبی  تاريخ ساعت سازی جهان 

را در اين بخش مشاهده كرد. 
 موزه پاتک فیلیپ در چهار طبقه تعداد 

زيادی از ســاعت های دست سازی را به 
نمايش گذاشته كه هنرمندان همه توان 
خود را در خلق آثار و نقاشی های زيبا بر 
روی مینا به كار گرفته اند.  اين ساعت ها 
مجهز بــه جواهرات زيبا و ســنگ های 
قیمتی هســتند. همچنین بســیاری از 
ساعت های دكوراتیو و پر از تزئینات اين 
موزه به ساعت های چینی مشهور هستند. 
ســاعت هايی كه می توان آنها را در قالب 
گلدان، چاقو، جعبه موسیقی، كره زمین 
و... يافت. صفحه بیشــتر اين ساعت ها با 
مرواريد و ساير جواهرات ازجمله الماس 
تزئین شــده كه نشانه ای از خوشحالی و 
خوشبختی است و طراحی ها و نقاشی های 
زيبا، ساعت های موزيکال و... اين مجموعه 

را كامال منحصربفرد كرده است.
همچنیــن  فیلیــپ  پاتــک  مــوزه 
ساعت هايی كه از ســال 1839 تاكنون 
توســط اين برند طراحی و تولید شــده 
است را به نمايش گذاشته است. درواقع 
در اين بخش مجموعه ساعت های مربوط 
به  175ســال خالقیت و نوآوری پاتک 
فیلیــپ در زمینه ســاعت های جیبی و 
مچی قابل مشاهده است و البته در میان 
آنها نمونه های اولیه و مبهم ساعت های 
مربوط به صنعت هوانــوردی هم ديده 
می شود. در اين مجموعه بازديدكنندگان 
همچنین می توانند برخی از ساعت های 
مچی كمیــاب را از نزديک ببینند كه از 
آنها می توان به ســاعت مچی »جان اف 
كندی« يکی از روسای جمهور امريکا كه 

شخصی تاريخ ساز بوده اشاره كرد.
همچنیــن در اين مجموعــه بیش از 
8هزار عدد نشــريه، مقاله و... مرتبط با 
زمان و مديريت زمان نگهداری می شود 
و عالقه مندان می توانند در اين مجموعه 
يکپارچه، اطالعات زيادی در زمینه اين 
صنعت به دســت بیاورند. ازسوی ديگر 
بازديدكنندگان می توانند برای يک روز 
پرهیجــان از تورلیدر ايــن موزه كمک 
بگیرند تا همزمان با ديدن ســاعت ها از 
تاريخچه و داستان های جالب مربوط به 

هريک از آنها نیز مطلع شوند.

درواقع اين موزه شاهكارهای 
کشورهای مختلف از سوئیس 

گرفته تا ساير ساعت های 
اروپايی را در بر می گیرد 

و می توان زيباترين و 
منحصربفردترين ساعت های 
مچی يا جیبی  تاريخ ساعت 
سازی جهان را در اين بخش 

مشاهده کرد.
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نام سوئیس با صنعت ساعت سازی گره 
خورده و بیشــتر برندهای ساعت صاحبنام 
از اين كشــور منشا می گیرند. يکی از اين 
برندها »رادو« اســت؛ ساعتی سوئیسی كه 
در ســال 1917 بنیانگذاری شد و تاكنون 
موفقیت های زيادی كســب كرده اســت. 
اين كمپانی كه در ســال 1962 نخستین 
 DiaStar ســاعت ضدخش خود را با نام
روانــه بازار كــرد مــورد توجه مردم 
سراسر جهان قرار گرفت. درنهايت 
دامنه محبوبیت اين برند تا آنجا 
پیــش رفت كه امروز اين برند 
ســاالنه حدود نیم میلیون 
عدد ســاعت مچی تولید 
مــی كند و بــرای 470 
نفر نیز اشــتغال ايجاد 
كرده اســت. اين برند 
كه زيرمجموعه گروه 
سواچ  ســاعت های 
بــوده و در زمــره 
كاالهــای الكچری 
محسوب می شود، 
و  هندوســتان  در 

آسیای جنوب شــرقی بیش از ساير نقاط 
جهــان طرفدار دارد. اين برنــد در ماه های 
پايانی سال 2019 راه جديدی را آغاز كرد و 
عالوه بر آپديت ساعت كاپیتان كوك و تولید 
ساعت های مناسب و فوق العاده غواصی، اين 
بار در تصمیمی جالب توجه، ســاعت های 
الكچری شیک و ســاده را راهی بازار كرد. 
درحــال حاضر اين برند همــکاری خود با 
طراح هــا و معماران بزرگ دنیا را آغاز كرده 
اســت و حتی شايد بتوان گفت كه انقالبی 
بزرگ در تولیدات اين برند ايجاد شده است.

ساعت های رادو در 9رنگ 
باعث شــده  برند»رادو«  باالی  محبوبیت 
اســت تا اين كمپانی از حالت سنتی خود 
كمی فاصله بگیرد و مجموعه ســاعت هايی 
با زيبايی چشمگیر راهی بازار كند. يکی از 
جالب ترين تصمیم های »رادو« تاكنون، راه 
 True اندازی خط تولید ســاعت های مدل
Thinlineو ارائه ســاعت های رنگی بســیار 

زيباست تا بتواند طیف بیشتری از مشتريان 
را جــذب خود كند. ايجــاد اين خط تولید 
ســاعت های »رادو« به دنبال همکاری اين 

كمپانی با Le Corbusier آرشیتکت و معمار 
سوئیسی محقق شــد و سرانجام مجموعه 
ساعت های ســرامیکی اين برند در 9رنگ 
مختلف و البته در تعدادی محدود تولید شد.

اما اين معمار چه کسی است؟
Charles- اين معمــار درواقــع همــان

Édouard Jeanneret اســت كه امروزه با نام 

Le Corbusier شــناخته می شود. وی اين 

نام كه عمال نام مادربزرگش اســت را برای 
نخســتین بار انتخاب كرد. البته بايد گفت 
كه اين تغییر نام توسط وی سمبلک است. 
وی كه ديد جالبی به دنیا دارد درنهايت يک 
سیستم رنگی با نام Polychromy system را 
طراحی كرد كه نشانی از احساسات داشت 
و با روانشناسی و تاثیر روانشناختی بصری، 

ارتباطی مستقیم داشت. 
يکی از ويژگی های اين معمار سوئیسی، 
اين اســت كه به توســعه رنگ در صنايع 
مختلف اهمیــت زيادی می دهد و با توجه 
به اين كه سیستم وی بســیار مورد توجه 
قرار گرفت، تاكنون بســیاری از معماران از 
سیســتم پالت رنگی وی نهايت استفاده را 

 دنیای برند 
 اسعت »رادو« 

رنگی شد
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بــرده اند. برند »رادو« هم كه بیشــتر ما آن 
را با ســاعت های مچی رســمی و سنگین 
می شناســیم اين بار وارد دنیای رنگی اين 

آرشیتکت شد. 
در ســال 2019 برند رادو از رونمايی از 9 
مدل ســاعت مچی خاص و ويژه خود خبر 
داد كه هريک از اين مدل های ساعت از يکی 
از رنگ های پالت رنگی وی بهره گرفته اند. 
گفتنی اســت به كار بردن رنگ های پالت 
ارائه شــده توسط Le Corbusier با توجه به 
موارد مختلفی كه در ســاخت ساعت مچی 
بايد به آن توجه كرد، بســیار سخت است و 
شــايد بتوان گفت »رادو«، تنها برند ساعت 
مچی اســت كه موفق به ساخت قاب های 
Monobloc و دســتبندهای رنگی آن شده 

است.
 True Thinline Les ساعت های رادو مدل
Couleurs Le Corbusier اين ســاعت ها كه 

قاب ســرامیکی دارند و عمال ساعت هايی 
فوق باريک با صفحات بسیار زيبا محسوب 
می شوند كه در رنگ های آبی، نارنجی،زرد، 
صورتی، خاكســتری، بنفش و... تولید شده 
اســت. ازآنجا كه اين رنگ ها از سیســتم 
Polychromy انتخاب شــده اند شــما می 

توانید با مروری بر اين سیســتم و تاثیر آن 
از نظر روانشناســی، رنگ دلخــواه خود را 

انتخاب كنید. در ســاخت اين ساعت ها هم 
به جنبه دكور و زيبايی ساعت و هم به جنبه 
روانشناسی آن توجه ويژه ای شده است. در 
حال حاضر از هريک از رنگ های خط تولید 
True Thinlineتنها 999عدد تولید شده كه 

بهــای هريک از آنها نیز هــزار و 750پوند 
است.

Yellow 4320W يک نمونه از ســاعت های 

جالب ايــن خط تولید »رادو« اســت كه از 
است.  شده  Polychromyانتخاب  سیســتم 
البته بايد گفت اين رنگ زرد تا زمان آپديت 
سیســتم در ســال 1959 در اين سیستم 
رنگی وجود نداشت ولی با توجه به تاثیر اين 
رنگ بر روح و روان انسان ها سرانجام در اين 
سیســتم رنگی گنجانده شد. گفتنی است 
بــه طور كلی چند عدد از 9 ســاعت مچی 
رادو از رنگ های اوريجینال ســال 1931 و 
برخی هم از آپديت شــده يعنی مربوط به 
سال1959 الهام گرفته شده است كه در اين 
سال 20 رنگ به سیستم اين معمار اضافه 
شد و البته اين رنگ ها اشباع تر از نمونه های 

قبلی هستند.
اين ســاعت ها عالو بر رنگ های زيبا در 
مچ كاربر هم بســیار راحت هستند چراكه 
قاب های ســرامیکی بســیار نازك دارند و 
خیلی سبک هستند. بندهای اين ساعت ها 
هــم از وزن بااليی برخوردار نیســتند پس 
كاربر را اذيت نمی كنند. ازســوی ديگر در 
ساخت اين ســرامیک ها از تکنولوژی های 
بااليی استفاده شده تا كار كردن با آن راحت 
تر باشد. اندازه قاب اين  ساعت 39میلیمتر 
در 5میلیمتر اســت و از جنس سرامیک و 

تیتانیوم ساخته شده اند.
 282,002 ETA موتــور ايــن ســاعت ها
و كوارتز اســت و در ســاخت هريک از آنها 
13 قطعــه جواهر به كار رفته اســت. اين 
ســاعت های مچی رنگی تا عمق 30متری 
ضد آب هســتند و قیمت آنها نیز 2هزار و 
100دالر است اما هر 9رنگ ساعت مچی با 
همديگر در قالب يک پکیج  هم ارائه شــده 

كه طرفــداران پروپاقرص برنــد »رادو« می 
توانند آن را با قیمــت 18هزر و 500 دالر 

خريداری كنند. 

ايده سفید يک طراح اسپانیايی
برند رادو در ســال گذشــته به رنگ ها و 
طراحــان مختلف عالقه ای خاص نشــان 
داد و در اقدامــی ديگر با طراح اســپانیايی 
»اينما برمودز«همکاری ديگری را آغاز كرد 
و يک ساعت مچی بسیار زيبا به رنگ سفید 
طراحی كرد كه با توجه به باريکی ســاعت، 
می توان آن را نیز در گروه ساعت های مچی 
مــدل True Thinline قرار داد. وی ايده اين 
ساعت مچی كه در تعداد محدود هزارويک 
عدد ساخته شده است را از ساختمان های 
چینی وام گرفت و در نهايت هم يک ساعت 
كالسیک مدرن، با دوام و شیک را طراحی 

كرد. 
»اينما برمودز« در اســتوديو خود واقع در 
والنسیا اسپانیا از الگوی برش های كريستال 
ياقوت كبود، الگو گرفت و يک صفحه ساعت 
منحصربفرد بــا كمترين میــزان جذب و 
انعکاس نور و انکسار طراحی كرد و درنهايت 
نیز يک ســاعت مچی باريــک رادو با قابی 
5میلیمتری تولید شــد. گفتنی اســت كه 
در اطراف صفحه ساعت 12الماس كوچک 

جای گرفته و بر زيبايی آن افزوده است. 

اين ساعت ها عالوه بر رنگ های 
زيبا در مچ کاربر هم بسیار 

راحت هستند چراکه قاب های 
سرامیكی بسیار نازک دارند و 

خیلی سبک اند.
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با سفریان تیسوت آشنا شوید

تونی پارکر
تونی پاركر يک بسکتبالیســت فرانسوی 
است كه در حال حاضر با تیم سن آنتونیو 
 )NBA( اسپرز در اتحاديه ی ملی بسکتبال
بازی می كنــد. پاركر پســر يک بازيکن 
حرفه ای بسکتبال بود و مدت 2 سال قبل 
از ورود به NBA در سال 2001، برای لیگ 
بسکتبال فرانسه بازی كرد. وی به عنوان 
بیســت و هشــتمین انتخاب در لیست 
اولیه ی سن آنتونیو اسپرز برای پست 
دفاع خط اول برگزيده شــد. پاركر 
به اســپرز كمک كرده تا چهار جام 
NBA را در سال های 2003، 2005، 

2007 و 2014 به خانه ببرند. پاركر 
با اســتفاده از ســرعت باال و درصد 
باالی اثربخشی شــوت های راه دور، 
به عنوان بــا ارزش ترين بازيکن اروپايی 
بســکتبال از طرف FIBA، دو بار بهترين 
گلزن اروپايی بســکتبال و دو بار بازيکن 
ســال و همچنین شــش بار در تیم اول 
منتخب ستارگان NBA، سه بار در دومین 
تیم كل NBA و يکبار در سومین تیم كل 

NBA انتخاب شد. 

جنبه ی پويا و مبتكرانه ی تیســوت از طريق عالقه ی اين شرکت به مسابقات موتور سواری ، که از سال ۱۹۵۳ با 
مسابقات موتورسواری گرند پريكس برن در سويیس آغاز شد،  نمايان است. مظهر اين عالقه »جورج لورنزو« و 
»تیتو رابات« موتورسواران موتو جی پی، »توماس لوثی« موتورسوار سويیسی موتو۲ ، و »نیكی هايدن« موتورسوار 
جهانی سوپربايک ، هستند. نماينده ی روح تیمی و تفكر استراتژيک تیسوت، »تونی پارکر« نماينده ی بسكتبال ، و 
»ويرات کوهلی« بازيكن بین المللی کريكت اهل هند می باشند، که در تیم سفیران تیسوت قرار دارند. در دنیای به 
شدت ارتباطی سینما و تلويزيون، اجرايی از نوع بسیار متفاوت در خانواده ی سفیران تیسوت، »ديپیكا پادوکون«، 
»لیو ايفی« و »هوآنگ ژياومینگ« که همگی ارزش بسیار زيادی برای سنت ها با نگاهی به مدرنیته دارند،ساخته 

و پرداخته شده است.

T-Touch Expert
Solar Tony Parker

ساعت بسیار شیک تونی پاركر نشان 
دهنده ی اســتعداد و انرژی او می باشد 
كه به رشــد ادامه می دهند، همان طور 
كه ساعت تیسوت تونی پاركر )تولید به 
تعداد محدود( 2014 نیز هر روز رشــد 
و بهبود می يابــد. رده هايی از نور، تابیده 
شده از خورشید در پرده های مختلفی از 
رنگ خاكستری بر روی صفحه ی شماره 
در كنار شــماره ی 9 تونی پاركر در تیم 
جرسی، می درخشد. عملکرد آن با توجه 
به فشارسنج، ارتفاع سنج، كورنوگراف و 
بسیاری ديگر از امکانات كه با يک لمس 
ساده در دســترس می باشند، تحسین 

برانگیز می باشد.

Tony Parker

من از هدر دادن 
وقت خوشم 

نمی آيد، به اين 
دلیل است که 
سفیر تیسوت 

هستم.
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Virat
Kohli

يک ساعت تنها 
وسیله ی جانبی 
است که عاشق 

داشتنش هستم 
و من خیلی 

خوشحالم که 
اکنون يک 

تیسوت 
دارم.

زيبايی با گذر زمان تغییر می کند اما هر 
لحظه زيباست. بهترين راه برای حفظ آن 

گرامی داشتن آن است، همان گونه که 
هست. اين لحظه از آن توست.

درست مثل 
تیسوت من 
هم ارتباط 
خود را با زمان 
حفظ می کنم 
در حالیكه به 
سنت ها وفادار 
می مانم.

ويرات کوهلی
ويرات كوهلی يکی از برترين توپزن های 
كريکت در سطح دنیاست. وی برای تیم 
كريکت هند بازی می كند و كاپیتان تیم 
افتخارات  »تست كريکت« می باشد. وی 
زيادی را در كارنامه ی خود دارد. وی در 
تمامی گونه های كريکت- تست، كريکت 
يک روزه و T-20 عالی می باشــد. وی از 
جوانان بســیار محبوب بوده و به رفتار 

بسیار خوب بین عموم شهرت دارد. 

بنیاد ويرات کوهلی
در ســال 2013 ويرات كوهلی بنیاد 
خود به نام »بنیاد ويرات كوهلی« را برای 
كمک به كودكان مناطق محروم تاسیس 
كرد.هــدف ايــن بنیاد افزايش ســطح 
آگاهی و جلب حمايت برای جمع آوری 
كمک های انسان دوستانه برای كودكانی 
كه توان مالی جهــت تحصیل يا انجام 

ورزش ندارند، می باشد.

ديپیکا پادوکون
ديپیکا پادوكون يک هنرپیشــه و مدل هندی می باشد. وی حرفه ی خود را در بالیوود 
آغاز كرد و جوايز بسیار زيادی به جهت اجراهای فوق العاده ش دريافت كرده است و هم 

اكنون يکی از مجبوب ترين سلبريتی های هند می باشد.

بنیاد »زندگی کن، عشق بورز و بخند«
ديپیکا پادوكئن كه در طــول اوج دوران حرفه ای خود 
مورد تشخیص افســردگی قرار گرفت، بنیاد زندگی كن، 
عشــق بورز و بخند را تاسیس كرد. وی تصمیم گرفت تا 
آزادانه درباره ی كشــمکش های شخصی اش صحبت كند 
تا بدين وســیله مردم را تشــويق كند تا آزادانه درباره ی 
مشــکالت ذهنی يا افســردگی خود صحبت كنند. وی 
متعاقبا انرژی خود را بر تاســیس و نگهداری از اين بنیاد 
خاص متمركز كرد. اين بنیاد به دنبال مبارزه با ريشه های 
مشکالت ذهنی در هند می باشد. در كنار افزايش آگاهی، 
اين بنیاد همچنین به دنبال حمايت، برگزاری فعالیت هايی 
در بین عموم مردم، دوره های آموزشی ، تشکیل يک مركز 
ثبــت داده های ملی برای متخصصین مراقبت های روانی 
و ذهنی در جهت ســهولت دســتیابی به اطالعات، 
گسترش خطوط تلفنی متخصصین بهداشت روان، 

جلب كمک های مالی، همکاری با ديگر ارگان ها و NGOها و برقراری ارتباطی 
قوی با ديگر موسسات خوشنام مانند NIMHANS و TINS می باشد.اين سازمان 
همچنیــن با ديگر NGOها كه در زمینه بهداشــت روان فعالند، در جهت 
برگزاری فعالیت هايی بین عموم مردم و پروژهايی از اين دست همکاری 
می كند، و از تحقیقات و جمع آوری اطالت در زمینه ی بهداشــت روان 
حمايت می كند. ديگر فعالیت اين بنیاد ارايه ی بورســیه به تحقیقات و 

حمايت از محققان می باشد.

Deepika Padukone

لیو ای فی
لیو ای فی يکی از هنرپیشــگان و خوانندگان معروف چینی است كه در موسسه ی تئاتر 
آكادمی فیلم بیژينگ درس خواند. وی شغل خود را به عنوان هنرپیشه در 2002، زمانی 
كه فقط پانزده سال داشت  آغاز كرد، به لطف جذابیت بسیار زياد و اجراهای فوق العاده ش 

در حین حضور در صحنه ها، وی خیلی زود در بین عموم مقبولیت يافت. 

لیو ای فی و تیسوت
هر باری كه با تیسوت كار می كنم، چیز جديدی 
درباره ی اين برند ياد می گیرم، و هر بار اين شانس را 
پیدا می كنم تا تالش كنم و سبک جديدی را بیافرينم 
تا با يکی از انواع گوناگون هويت هايی كه تیسوت 
می آفريند هماهنگ شوم. تیسوت سابقه ی درخشانی در 
 تشويق و حمايت از زنان دارد، و اين همان 
چیزی است كه من نیز به آن اعتقاد دارم. Liu Yifei
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هوانگ ژياومینگ
هوانگ ژياومینگ يک هنرپیشه، خواننده و مدل چینی می باشد. وی در 
سال ۲۰۰۰ از موسسه ی آکادمی فیلم بیژينگ فارغ التحصیل شد. وی پس 
از آن با بازی در نقش های تلويزيونی در ۲۰۰۱ برای خود شهرتی به پا کرد و 
حرفه ی خود در سینما را از سال ۲۰۰۷ آغاز کرد. به لطف موفقیت هايش وی 

هم اکنون يكی از مشهورترين هنرپیشگان چین می باشد.

کارهای خیرخواهانه ی ژياومینگ
هوانگ ژياومینگ به خاطر کارهای خیرخواهانه اش شناخته شده است. 
وی با کمک به کودکان محروم شــروع کرد. پس از آن اولین سلبريتی بود 
که بعد از طوفان برفی مخرب ۲۰۰۸ مبالغی را اهدا کرد و در همان ســال 
پس از زلزله به کمک زلزله زدگان شــتافت. وی همچنین اولین پانداهای 
دوقلويی که بعد از زلزله ی ســینچوان به دنیا آمده بودند را به خانه برد و 
آنها را »پینگ پینگ« و »آنان« نام نهاد و بعده ها تبديل به سفیر حسن نیت 
چین برای محافظت از پانداهای بزرگ شد. اقدامات وی برای مردم پوشیده 
نماند. وی عنوان »تاثیر گذار ترين سلبريتی خّیر« را در لیست خّیرين ۲۰۱۶ 
چین دريافت کرد. حتی هديه ی ازدواجش به همسرش »آنجال بیبی« کمک 
به جلب کمک های مردمی برای ۵۲۷ کودک بود. به عنوان يک زن و شوهر 

اين دو توان خود را در راستای يک هدف با هم جمع کرده اند ؛کمک.

توماس لوثی
هنگامی كه تیسوت می تواند از يک استعداد داخلی حمايت كند، 
از هیچ كاری دريغ نمی كند، همچنان كه از تیم ملی هاكی سويیس 
و تیم دوچرخه سواری تور دو رومانیا حمايت كرد. در نتیجه، تیسوت 
از اينکه به همکاری با ستاره ی سويیسی رو به رشد مسابقات 
موتورسواری توماس لوثی ادامه می دهد، بسیار خوشحال است.

Thomas
Luthi

سه جمله ی مورد 
عالقه ی من اينها 

هستند: يک قهرمان 
ساخته ی  زمانه اش 
است، شخصیت ما 

سرنوشت ما را تعیین 
می کند و جزيیات 
همه چیز را تعین 

می کنند.

Huang Xiaoming

Jorge Lorenzo

جورج لورنزو
راه جورج لورنزو با ركوردهايی كه از خود به جا گذاشــته بود از قبل هموار شده بود. موفقیت از اولین 
روزی كه در 3 سالگی برای اولین بار يک موتورسیکلت را راند، همراه وی بود. هنگامی كه 8 ساله بود به 
عنوان يکی از جوان ترين ها جام بالريک را برد. از آن هنگام، لورنزو هرگز از رشد و ترقی جا نمانده است. وی 
سه قهرمانی جهان )2012،2010 و 2015( را به دست آورده است، سه بار از خط اول شروع كرده است 
)2011،2009و2013( و با ركوردهايی كه از خود به جا گذاشته، تبديل به يکی از مهمترين موتورسواران 
دوران شــده است. او همچنین چهارمین موتور سوار كل ادوار به جهت تعداد بردهايش در كالس برتر و 

سومین موتور سوار اين لیست به جهت ركورد پايان هايی است كه به جا گذاشته.
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سفیر تیسوت توماس لوثی برنده ی دور »لو موند« 
ســفیر تیسوت »توماس لوثی« عاشــق دور بوگاتی در »لو موند« است و اينبار با كسب 

سهمیه ی برای مسابقات »موتو 2« در گرند پريکس فرانسه اين را اثبات كرد.
به هر حال اين كا ر برای موتورســوار سويیســی كه چهار مسابقه ی قبلی را در مسیر 
افســانه ای 4,185 كیلومتری لو موند را برده، كار آســانی نبود. زمانی كه در دور 13 در 
پیســت لغزنده، ســر خورد، به باند كناری آمد تا بتواند به مسیر اصلی برگردد و جايگاه 
اولیه ی خود را دوباره كسب كند.  »پیر ايوز ادت« از بخش قهرمانان تیسوت به عنوان جايزه 
يک ساعت »T-race Moto G P« نسخه محدود، به وی داد. موتورسوار 22 ساله »اسپانیارد 
ماوريک وينالز« نیز بعد از 2 موتورســوار فوق العاده ديگر توانســت صاحب جايگاهی در 
مســابقات بشود. وينالز دو مســابقه ی آغازين فصل را در گرند پريکس برده بود، دومین 

ساعت »T-race Moto G P« خود را در اين فصل دريافت كرد.
نوجوان اســپانیايی »خورخه مارتین« سومین ساعت »Tissot v8 Moto 3« خود را در اين 

فصل دريافت كرد. 

سفیر جديد تیسوت:
مارک مارکز، قهرمان جهان 

در رشته ی موتو جی پی
مــارك ماركز جوانترين قهرمان 
موتو جی پی در دنیاست كه چهار 
بار در اين رشــته و همچنین يک 
بار در رشــته ی »موتو 2« و يک بار 
در »125 سی سی« قهرمانی را به 
دست آورده اســت. وی به تازگی 
به خانواده تیســوت پیوسته است. 
تحمل و پايداری، مهارت و تعهد، 
وی را تبديل به ســفیری ايده آل 
برای تیســوت، كه خــود نگاه دار 
رسمی زمان در مســابقات »موتو 

جی پی« است، می كند. 
 T-Race Marc تیســوت مــدل
Marquez تركیبی است از ساختار 

ورزشــی T-Race بــا طراحی كه 
به احترام پیوســتن مارك ماركز 
به عنوان ســفیر تیســوت به اين 

خانواده، انجام گرفته است.
به افتخار »نیکی هايدن«

نیکی همواره بیش از يک سفیر برای تیسوت بود، او دوستی وفادار و عضوی از خانواده 
بود. نیکی هايدن به خطر ســبک موتورسواری خاصی كه داشت، شناخته شده بود، وی 
از همان ابتدای شروع كارش تبديل به موتورسواری زبردست در پیست خاكی شده بود. 
او اولین مسابقه ی پیست خاكی اش را در 18 سالگی برد. وی همچنین جايزه ی بهترين 
تازه كار ســال را برد و در همان سال به نام ورزشکار AMA سال در مسابقات جاده ای نام 
گرفت. وی با نام »بچه كنتاكی« شهرت داشت، در اولین فصلی كه در مسابقات موتو جی پی 
در 2003 شركت كرد، جايزه ی تازه كار سال را پس از اينکه پشت نفر هم تیمی اش والنتینو 
روســی- كه مدافع عنوان قهرمانی بود- از خط پايان گذشت، دريافت كرد. وی پس از آن 
اولین موتورسواری شد كه عنوان قهرمانی موتو جی پی را برای تیسوت در سال 2006، در 

فصلی كه برای ســال ها در خاطره ها خواهد ماند، به ارمغان آورد. با 216 
بار آغاز »گرند پريکس« شامل 3 برد و يک قهرمانی جهان، نام وی در 

تاالر مشاهیر تیسوت به عنوان افسانه ی موتو جی پی به ثبت رسید. 
در ســال 2016 نیکی چالش جديدی بــرای خود قرار داد، و 

آن شركت در مسابقات قهرمانی سوپربايک جهان بود تا بتواند 
اولین موتورسواری باشد كه هر دو عنوان را به دست می آورد. 

در پیست، شــخصیت رقابت پذير نیکی وی را تبديل به 
يکی از ســخت كوش ترين موتورسواران تبديل می كرد 

كه مورد احترام ديگر موتورسواران پیست بود. خارج 
از پیســت مسابقه، لبخند خاص، شخصیت گیرا و 

ذات خوب او يادآور آن اســت كه غیبت او برای 
دوستدارانش چقدر تلخ و دردناك است.

NBA تیسوت و مهمانی شروع
 Nike تیسوت برای مهمانی ويژه ای كه
به افتخار مســابقات NBA لندن در سال 
 NBA 2018 برگزار می كند، به استقبال

در لندن می رود. 
فرانســوا تیبود، مدير عامل تیســوت 
به مهمانان اين جشــن ساعت تیسوت 
مــدل »Team ChronoXL NBA« را هديه 
می دهــد. در میــان اين مهمانــان »ال 
هورفورد« از تیم بوســتون سلتیکس و 
»ديکمبــه موتومبو« بازيکن بســکتبال 
حرفه ای ســابق نیز به چشم می خورند. 
ديکمبه موتومبو به عنوان يکی از برترين 
مدافعــان روی حلقه در تمامــی ادوار، 

بازيکنی شناخته شده است.
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ارزش 11میلیون فرانکی  حراج کريستی
در آخرين حراج كريســتی كه به ســاعت های كمیاب اختصاص 
داشــت همچنان رولکس برتری خود را اثبات كــرد و 5عدد از 10 
ساعت برتر فروخته شده در اين حراج از برند رولکس بودند. 5 مورد 
ديگر هم از برندهای پاتک فلیپه، برژيت و واشرون كنستانتین بودند 
كه  درمجموع با بهای بیش از 4میلیون دالر به فروش رســیدند. به 
هرحال رولکس همچنان در بازارهای بین المللی، برتری خود را حفظ 
كرده و هم ساعت های قديمی كمیاب اين برند و هم نمونه های مدرن 
آن، بهايی باال دارند. حراج كريســتی  از سال 1766 تاكنون برگزار 
می شود و در عمر طوالنی اين حراج تاكنون قطعات هنری، جواهرات 

و ساعت های فراوانی به فروش رسیده است. 

اين رولکس های گران قیمت
 در حــراج كريســتی يــک عدد ســاعت مچی رولکــس رزگلد

Stelline triple calendar با رفرانس6062 كه عکس ماه بر صفحه آن 

نقش بسته و بسیار كمیاب است، با قیمت 975هزار دالر )741هزار 
پوند(به فروش رســید و البته برخی معتقدند كه اين مبلغ چندان 
امیدواركننده نیســت چرا كه پیش بینی شــده بود اين ساعت تا 

1,2میلیون دالر به فروش برسد.
در اين حراجی يک ســاعت رولکس استیل با كورنوگراف رزگلد

Oyster و رفرانس 3525  كه حدودا به سال 1943 باز می گردد نیز 

به نمايش گذاشــته شد كه می توانست كلکسیون مجموعه داران را 
كامل كند. ازآنجا كه اين ســاعت مچی، نمونه ای معمولی تر نسبت 
به رولکسStelline محســوب می شــود، با قیمتی معادل 471هزار 
دالر معادل 362هزار پوند به فروش رســید كه البته از مبلغ پیش 
بینی شــده يعنی رقم 200تا 300هزار دالر باالتر رفت. اين ساعت 
كه تولید آن مربوط به ســال های 1939 تا 1945 اســت، زمانی در 
مالکیت »اندی وارول «، يک هنرمند امريکايی پاپ آرت، كارگردان و 
تولیدكننده قرار داشت. البته اين ساعت يک بار نیز در سال 1988 به 
عنوان بخشی از مجموعه ساعت و جواهرات اين هنرمند در كريستی 

به فروش رسیده بود.
در حراج كريستی امســاال دو ساعت مچی پل نیومن به نمايش 
درآمد كه هر دو به فروش رســید. يکی از آنها ساعت رولکس طالی 
14عیار اين بازيگر با رفرنس 6241  كه محصول ســال 1969 است 
كه با قیمت 357هزار و 960 پوند به فروش رســید. صفحه ساعت، 
بند و زه آن كامال سالم بودند و تنها در قسمت قاب ساعت كمی آثار 
خوردگی مشاهده می شــد كه اين موضوع مورد استقبال مجموعه 
داران قرار گرفت چرا كه نشــان می دهدد به مــدت طوالنی از آن 
استفاده نشده اســت. از اين ساعت تنها 2هزار و 250عدد از جنس 
استیل ضد زنگ، 300 عدد از جنس طالی 18عیار و 450عدد نیز 
از جنس طالی 14عیار ساخته شده است كه اين موضوع بر اهمیت 

آن می افزايد.

هر سال کلكسیونرهای بزرگ ساعت و جواهرات در گوشه و کنار جهان بی صبرانه در 
انتظار برگزاری چند حراج ازجمله کريستی، فیلیپس و ساتبی هستند تا بتوانند با تصاحب 
قديمی ترين و کمیاب ترين ساعت ها، ارزش مجموعه و کلكسیون خود را چند برابر کنند. 
امسال هم حراج کريستی در ۱۳ ماه مه برگزار و طی آن، ۲۴۹عدد ساعت مچی کمیاب و 

قديمی در معرض ديد حدود ۳هزار خريدار ساعت قرار گرفت که از ۴۲کشور جهان به صورت 
آنالين يا حضوری در اين حراج شرکت کرده بودند. در پايان اين حراج که برخی معتقدند 

امسال دو قرن ساعت سازی را در معرض ديد گذاشت،۲۲۲قطعه ساعت از ۲۴۹مورد ارائه شده 
در حراج با ارزش کلی ۱۱میلیون و ۵۱۰ هزار فرانک سوئیسی به فروش رسید؛ ساعت هايی 

که قدمت برخی حتی به اوايل قرن نوزدهم بازمی  گردد. البته گفتنی است که در اين حراج، 
جواهراتی زيبا هم در معرض ديد خريداران قرار گرفت  و اين بخش نیز درنهايت، فروشی 

۶۲میلیون دالری داشت به عنوان مثال حلقه »هری وينستون«، سه برابر رقمی که پیش بینی 
شده بود يعنی با قیمت ۷.۲میلیون دالر به فروش رسید و بسیاری را به تعجب واداشت.

دو قرن اسعت اسزی 
در حراج »کریستى«
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ديگر ساعت پل نیومن نیز رولکس ديتونا Mark II Panda با رفرانس 
6263 و مربوط به سال 1971 بود كه با قیمت 339هزار و 720 پوند 
به فروش رسید. اين ساعت رولکس استیل ديتونا يک زه سیاه رنگ 

دارد كه زيبايی آن را چند برابر كرده است. 

برند پرطرفدار پاتک فیلیپه
ســاعت پاتک فیلیپه مــدل  Celestial Grand Complications با 
رفرانــس 5102 نیز يکی ديگر از ســاعت هايی بود كه در اين حراج 
مورد توجه خريداران قرار گرفت و درنهايت نیز با قیمت 142هزار و 
500 پوند به فروش رسید. بر صفحه اين ساعت كهکشان راه شیری 

نقش بسته كه بر زيبايی آن افزوده است.
پاتک فیلیپه پرپچوال با رفرنس 5016 و مجهز به تقويم و نمايی 
از ماه هم در اين حراج با قیمت 312هزار و 360 هزار پوند به فروش 
رسید. گفتنی است كه قاب طاليی و بند چرمی مشکی، اين ساعت 

مچی را بسیار زيبا كرده است.
ســومین ســاعت برند »پاتک فیلیپه« كه در لیســت 10 ساعت 
مچی برتر حراج كريستی امسال قرار گرفت يک ساعت پرپچوال با 
كورنوگراف و تقويم با رفرنس 12P/5271-001 بود. در اين ساعت 
سال كبیسه هم نشان دار شــده و در قاب آن 89ياقوت گرانقیمت 
ديده می شــود و درنهايت هم قیمت آن 194هزار و 750 پوند اعالم 
شد. ساعت جیبی پاتک فیلیپه كه زمانی »جین آدريان فیلیپه« يکی 
از بنیانگذاران اين برند مالک آن  محســوب می شــد هم يکی ديگر 
از شگفتی های حراج امســال بود.اين ساعت كه ساخت آن به سال 
1888 بازمی گردد،  از جنس طالی 18عیار ساخته شده و با وجودی 
كه انتظار می رفت  تا 100هزار فرانک سوئیسی به فروش برسد ولی 
درنهايت اين ساعت جیبی با قیمت 68هزار و 750 دالر راهی خانه 

يک كلکسیونر شد.
ساعت برند واشرون كنستانتین از جنس طالی 18عیار كه مربوط 
به سال 1899 است و كورنوگراف دارد هم يک نمونه ديگر موفق در 
حراج كريستی امسال بود چراكه با قیمت 142هزار و 500 پوند به 

فروش رسید.

ساعت ساز حرفه ای در صدر اخبار حراج فیلیپس
يکی ديگر از حراج های مطرح جهان برای ســاعت و جواهرات، حراج 
فیلیپس در ژنو سوئیس است كه امسال همزمان با حراج كريستی، اين 
رويداد ويژه ساعت ها و جواهرات منحصربفرد هم برگزار شد. در اين حراج، 
ساعت جیبی جورج دانیلز با قیمت 2,4میلیون دالر در صدر فروش حراج 
فیلیپس از نظر قیمت قرار گرفت.اين ساعت جیبی كه از جنس طالی 
18عیار ســاخته شده درواقع يکی از 23  ساعت جیبی دست ساز است 
كه »جورج دانیلز« يکی از بزرگ ترين ساعت سازان قرن20 و 21 در طول 
60ســال زندگی حرفه ای خود طراحی و تولید كرد. جالب است بدانید 
كه پیش بینی شــده بود اين ساعت جیبی با بهای 1,5میلیون دالر به 
فروش برســد كه به اين ترتیب يک میلیون دالر بیشــتر از رقم مورد 
انتظار به فروش رسید. اين ساعت جیبی كه Grand Complication نامیده 
می شــود، در دهه 70 میالدی و در اوج بحران ساعت های كوارتز خلق 
شــد. اين حراج در 11 و 12 ماه مه برگزار شــد. Space Traveller يکی 
ديگر از ســاعت های جیبی »جورج دانیلز« هم در سال 2017 با قیمت 
4,3میلیون دالر در حراج ساتبی لندن به فروش رسید. حراج های ساتبی 
و فیلیپس همچون حراج كريستی غالبا به نمايش كمیاب ترين جواهرات 
و ساعت های موجود در جهان می پردازند. اين ساعت ساز بزرگ در طول 
زندگی خود 23 ساعت جیبی و 4ساعت مچی طراحی و تولید كرد كه 
همه قطعات آن با دست ساخته شده بود. وی كه يک ساعت ساز مستقل 
و خودآموخته بود كار تعمیر ساعت را از دوران سربازی اش آغاز كرد و با 
پول آن مغازه شخصی اش را افتتاح كرد. وی همه قطعات ساعت هايش 

را با دست  و بدون حضور هیچ نیروی كمکی و دستیار می ساخت.
»الکســاندر قطبی«رئیس بخش فروش اين حراج در ژنو گفت: اين 
ساعت جیبی را می توان بزرگترين نوآوری  حوزه ساعت در 200سال 
گذشته دانست پس بی دلیل نبود كه نیمی از خريداران در اين حراج به 

دنبال خريد اين ساعت جیبی معروف و منحصربفرد  بودند.
از ديگر حراج هايی كه در ماه مه برگزار شد می توان به حراج ساتبی و 
Antiquorum اشاره كرد. يکی از شگفتی های حراج Antiquorum، ساعت 

رومیزی Jaquet Droz & Leschot  بود كه درنهايت با قیمت يک میلیون 
و 25هزار فرانک سوئیسی  به فروش رسید.

  یکی از شگفتی های حراج 
Antiquorum، ساعت رومیزی 

Jaquet Droz & Leschot  بود 
که درنهایت با قیمت یک میلیون 

و 25هزار فرانک سوئیسی  به 
فروش رسید.
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 از ديدگاه شما، نمايشگاه بازل چه اهمیت خاصی  �
برای سوارووسكی دارد؟

با وجود آنکه ما ساعت های خود را به عنوان وسايل جانبی 
مد، طراحی و تولید می كنیم، همه ی آنها به صورتی كامال 
حرفه ای و تراز اول ساخته می شوند، با كیفیت سويیسی 
و جزيیاتی بهبود يافته. به همین دلیل برای ما به عنوان 
بازيگری بین المللی اين امری كلیدی است كه در نمايشگاه 
بازل حضــور يافته و بهترين محصوالت و نوآوری هايمان 
را برای خريداران بیــن المللی، خبرنگاران و عموم مردم 
به نمايش بگذاريم. شــركت ما در اين نمايشگاه از زمان 
ارايه ی اولین كلکسیون ساعت اين برند در سال 2009 به 
ما كمک كرده تا محبوبیت ساعت هايمان را افزايش دهیم 
و همچنین به ما اين فرصت ارزشــمند را داده است تا به 
دنیا نشــان دهیم كه اين برند چقدر نوآوری و زيبايی به 
اين دنیا عرضه كرده است. اين برند مجموعه ای گسترده و 
گوناگون از ساعت های مختلف، از ساعت هايی اصیل برای 
تمام ادوار تا ســاعت هايی بر مبنای مد سال برای تمامی 

ساليق در كل دنیا ارايه كرده است.

شما از محصولت ارايه شده  �
در سال جاری چه انتظاری داريد؟

من از اينکه امسال اينجا هستم بسیار 
هیجان زده هســتم. ما چند مجموعه ی 

جديد بــرای رونمايی داريــم، بهترين آنها 
مجموعه ی »كريســتال لیک« با يک صفحه ی 

اعداد يک تکه ساخته شــده از كريستال ياقوت 
كبود اســت. بنابراين تکرار می كنم كه، ما ســبک 

مناســب و تکنیک حرفه ای مناسب را برای نمايشی 
بی نظیر در كنار هم قــرار می دهیم و اين دو در كنار 
هم بهترين ها را به ارمغان می آورند. اگر بخواهم به طور 
كلی بگويم، من چشم انتظار هیجانات نمايشگاه هستم، 
برای تبادالت ارزشمند، بازخوردهای كه ما از خريداران 
و فروشــندگان می گیريم و خالقیتی كه اينجا در هوا 
موج می زند.... و بايد اضافه كنم كه اين خیلی من را به 
شوق می آرود كه ما تمام اين كارها را در غرفه ی خارق 
العاده ی خودمان می كنیم، جايی كه به طور قطع يکی 

از چشمگیرترين غرفه های كل نمايشگاه خواهد بود.

گفت وگو با ناتالی کالین، مدیر خالق سوارووسکی

خالقیت در هوا موج می زند

Nathalie Colin
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قدرت رنگ ها
رنگین كمان، آتش بازی، مداد شمعی  و 
چمن زار های پر گل: بسیاری از چیزهايی 
كه با جزيیات ريــزی از تركیب رنگ ها 
پديدار می شــوند، همــه و همه چیزی 
نیست جز لذت خالص و احساس جرقه 
زدن؛ ايــن احساســات همه خودجوش 
هســتند و دراز مــدت. اين احســاس 
مثبت را می توان همچنین هنگام ديدن 
جواهرات جديد تجربه كرد. برخی مواقع 
تركیبات جزيی است كه به صورت مکرر 
تکرار می شــود، ياقوت قرمز  و يا ياقوت 
زرد كــه بــه زيبايی زير گــوش آويزان 
است. برخی مواقع اين اشتیاق خود را به 
صورت تعداد بسیاری از ياقوت های كبود 
گوناگون چیده شده در كنار يکديگر بر 
روی يک دســتبند نشان می دهد. عالوه 
بر اينها مچبند های ظريف و رنگارنگ و 
زنجیرهای فلزی خالقانه با طیف متنوعی 
از رنگ ها از چیزهايی اســت كه امسال 

حتما بايد ديد.
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از طراحی های مینیمالیســتی گرفتــه تا رنگ های 
ســاعت های  مجموعــه ی  جســورانه،  و  درخشــان 
سوارووســکی كاری می كند تا زمان بدرخشــد. مدير 
خالق سوارووسکی ناتالی كالین چگونگی ارتباط اين 
طیف بزرگ محصوالت را با مد روز تعیین می كند: 
»من عاشــق اين هســتم كه هر روز ساعتم را با 
لباسم ســت كنم. بنابراين مانند بسیاری ديگر 
از خانم ها نیاز دارم ساعت هايی با طراحی های 
متنوع داشته باشم: ساعت های زيبا و رسمی، 
جســور و بی پــروا، رنگارگ و اســپرت. 
»مجموعه ی ساعت های بهاره« تابستانی 

سوارووســکی در عین حال كه آخرين مد روز را نشان 
می دهد همزمان دارای دی ان ای همیشگی سوارووسکی 
نیز هست كه نمايانگر وفاداری همزمان اين كمپانی به 

ريشه های خود و تازه های دنیای مد می باشد.
با تركیب زيبايی شناسی خالص و مهارت استادكاران، 
اين سنگ های كیهانی آغازی خیره كننده را رقم می زنند. 
آراسته شــده با نوآوری، ســنگ های كريستال بسیار 
مرغوب و درخشان، اين دســتبند زيبا واقعا چشمگیر 
است كه اين موجب می شود كه اين سنگ های كیهانی 
شايسته ی توسعه ی بیشــتر و درخششی چشمنواز در 

شب ها باشند.

طراحی جديد مدل »استال« )Stella( با داشتن انحنايی 
زيبا و زنانه به دنبال ايجاد تناســبی موزون برای هر دو 
بخش روز، پوشــش كار و پوشش خارج از كار می باشد. 
برای هر دو نوع بند اين ساعت، چرمی يا فلزی، پوشش 
كريستال روی بند، درخشش زيبا و لطیفی را از خود به 
جا می گذارد. در يک مدل كالسیک تر ، طراحی جديد 
»آيال درســی« )Aila Dressy( دارای كريستال »صفحه 
اعداد تزيین شــده« با جزيیاتی زيبا، نقش پروانه هايی 
رمانتیک و نماد قو سوواروســکی، می باشــد. گزينه ها 
بسیارند و همگان می توانند از درخشش چشم نواز آنها 

بهره ببرند.

جمموعه ای از کریستال ها
مجموعه ی بهاره - تابستانی سوارووسکی به همه کریستال های زیبایی پیشنهاد می دهد

62

سواروسکی



به عنوان يک محصول شــاخص در بین مجموعه ی سوارووسکی برای پايیز 
و زمستان 2018، درياچه كريستال اين برند تجسم تمامی عناصر كلیدی اين 
كمپانی واقع در اتريش می باشد: نوآوری، مدرنیته، جسارت و استادكاری. ساخته 
شده از يک قطعه كريستال ياقوت كبود به همراه صفحه ای كه زيبايی مسحور 
كننده ی كريستال را به ياد می آورد و متشکل از موادی كه خاصه متعلق به برند 
سوارووسکی هستند. همه ی اينها درون يک قاب براق مینیمالیستی با قطر 35 
میلی متر جا داده شده اند. صفحه اعداد خیره كننده ی آن نور را مانند سطح يک 
درياچه بکر و زيبا بازمی تاباند. اين ساعت سويیسی زيبا و خیره كننده، بیش از 
آنکه يک اثر بر مبنای مد روز باشد، نشان دهنده ی مهارت و دانش سوارووسکی 

و خواست آنها برای كشف و گام نهادن به قلمروهای ناشناخته است.
اين هشــت مدل در مجموعه های مختلف كه شامل طیف های رنگی زيبا و 
جاودانی مانند مونوكروم، نقره ای، قهوه ای، چندين طیف طاليی رنگ، به همراه 
دستبندهای فلزی با طراحی های پیچیده و بندهای چرمی می باشند كه 
در نمايشگاه بازل امسال عرضه می شوند. سبک طراحی تمامی 
اين ساعت ها به طور مشهودی و بدون هیچ ترديدی متعلق 
به سوارووسکی می باشند و همه ی آنها از تعادلی 
هارمونیــک بین زيبايی و ســادگی و 

ظرافت بهره می برند.

رنگ آبی پر رنگ
یک دریاچه ی کریستال
ساعت لوکس سوارووسکی به همراه یک 

کریستال یاقوت کبود، برای پاییز و زمستان
آيا چیزی در کل دنیا می تواند لذت  بخش تر از مشاهده ی طبیعت و 

روند های طبیعی در حال حرکت باشد؟ به عنوان مثال، چه چیزی 
می تواند لذت بخش تر از مشــاهده و تحسین غنچه های گرد و 

زيبای گیالس رو شــاخه های درخت آن، مشاهده ی يک گل 
آفتاب گــردان در حال باز کردن گلبرگ های طاليی-اش، 

ديدن امواجی که به آرامی بــر روی هم می لغزند و به 
ســاحل برمی خورند، نگاه کردن به قطرات شبنمی 

که در غروب آفتاب انــدک اندک کنار يكديگر 
در  پروانه های  و  زنبورها  تماشای  می نشینند، 

حال پرواز به دور يک گل برای يافتن شهد 
و يا خیره شدن به پرهای رنگارنگ يک 

دسته پرنده در کنار پرتگاه باشد؟ با 
داشتن عناصری نامحدود، طبیعت 

يک  با  که  کسانی  برای  همواره 
و  با عشــق  و  ديد خالقانه 

عالقه بــرای طرراحانش 
يک منبع بی پايان الهام 

بخش بوده است.

عنارص ناحمدود الهام خبش

63

سواروسکی



برند تاکنون محســوب می شود را دنیل 
کريگ، ششمین شخصیت جیمز باند در 
و اکشن  فیلم های جاسوســی  مجموعه 
جیمز به مچ داشت. بر پشت صفحه اين 
ســاعت مچی عدد ۶۲ حک شده است 
که به ســال ساخت نخستین فیلم جیمز 
باند با نام Dr No. اشــاره دارد و همچنین 
شاهد حک شــدن عدد ۰۰۷ نیز هستیم 
باند اســت. صفحه سیاه  که نماد جیمز 
رنگ و همچنیــن زه قهوه ای رنگ و بند 
ساعت mesh bracelet زيبايی خاصی به آن 
بخشیده است. سگک ابتكاری اين ساعت 
قابل جابه جا شدن است تا به اين ترتیب 
با اندازه های مختلف مچ مشــتريان قابل 
استفاده باشد. اين ساعت مچی همچنین 
کورنومتر کالیبر ۸۸۰۶ و شیشــه ساعت 
کريســتال ضد خش دارد. صفحه ساعت 
رنگی مات دارد وجای اعداد ساعت هم با 
نشان هايی به رنگ بژ مشخص شده است. 
قاب اين ساعت تیتانیومی، ۴۲میلیمتری 
است و بر باالی صفحه ساعت هم لوگوی 
کالسیک امگا ديده می شود. در ساعت ۶ 
ساعت هم عالمتی وجود دارد که يادآور 
نخستین فیلم جیمز باند است. اين مدل 
ســاعت غواصی امگا تا عمق ۳۰۰متری 
ضدآب بوده وهمچنین نسبت به میادين 

مغناطیسی مقاوم است. 

تحقــق رويــای 5ســاله 
برند تودور

 Tudor ســاعت غواصی
Black Bay P01 يكــی از 

جالب ترين ســاعت های 
می شود  محسوب  غواصی 
بازار آمد.  که در سال ۲۰۱۹ به 
اين برند از نمونه اولیه و پروتوتايپ 
نیروی  برای  )۱۹۶۰s( که  دهه ۶۰ میالدی 
دريايی آمريكا طراحی شده بود استفاده 
کرده است؛ ســاعتی که سرانجام بعد از 
۵۰ سال تولید شــد واين رؤيا به واقعت 
بند  و  استیل  قاب ۴۲میلیلتری  پیوست. 
ساعت که ترکیبی از فلز و چرم هايی در دو 
رنگ قهوه ای و سیاه است ترکیبی جالب 
ايجاد و نظر بسیاری را جلب کرد. سگک 
تاشدنی، دسته کوک آن که در ساعت ۴ 
قرار گرفته و يک سیستم زه منحصربفرد، 

اين ساعت مچی را بسیار پرطرفدار 
قرار  محل  چراکه  اســت  کرده 

کاربر  به  کوک  دسته  گرفتن 
به  ساعت  تا  میكند  کمک 

دســتش  در  راحتی 
بچرخد. 

رادو با ساعت اتومات کاپیتان کوک
برند رادو هم در بخش بهترين ساعت های 
غواصی ســال ۲۰۱۹ خوش درخشــید. 
نمونه قبلی ســاعت رادو که به کاپیتان 
کوک شهرت داشت، قابی ۳۷میلیمتری 
داشــت و در تعدادی محدود ســاخته 
 Rado شده بود اما مدل سال ۲۰۱۹ يعنی
ســاعت  عمال   Captain Cook Automatic

محسوب  کوک  کاپیتان  نمونه  از  اتومات 
می شود. اين ســاعت که اکنون در بازار 
موجود است اندازه قابی متفاوت با سايز 
۴۲میلیمتــر دارد و می تواند تا ۲۰۰متر 
زير آب باقی بماند و همچنان بدون هیچ 
مشكلی فعالیت داشته باشد. درواقع اگر 
برخی نسبت به ضدآب کامل بودن نمونه 
اوريجینال شک داشتند حاال می توانند با 
اين ساعت مچی با خیال راحت تا اعماق 
شنا کنند. با اين که بسیاری معتقدند نمونه 
اوريجینال اين ساعت مچی که اندازه قاب 
ساعت آن کوچكتر است کارآيی بیشتری 
برای  مانعی  بزرگ تر عمال  دارد ولی قاب 
فعالیت مناســب اين ساعت مچی ايجاد 
نكرده است. قاب خاکستری رنگ که البته 
کمی هم رنگ آن محو به نظر می رســد، 
عقربه ساعت شمار بزرگ با عالمت فلش 
حجیم و قرار گرفتن تقويم در ساعت ۳ 
ســاعت و همچنین وجود نشانگرهايی 
درشــت به جای اعداد بخشی ديگر از 
ويژگی های اين ساعت غواصی محسوب 

می شود. 

يک ساعت با ريشه يونانی
Ianos Avyssos ساعتی که اسم آن ريشه 

يونانــی دارد. يونــان تاريخچه و میراث 
زير دريا را از شــهر گمشــده آتالنتیس 
تا داستان هايی که درباره غواصان  گرفته 
گفته می شود و افســانه هايی از زير دريا 
با خود دارد. از Ianos بــه ژانوس يكی از 
خداهــای قديمی يونان باســتان تغییر 
انگلیسی  به  هم   Avyssos نام  می شــود. 
به abyss به معنای پرتگاه ياد می شــود. 
استیل  جنس  از  ساعت۴۴میلیمتری  اين 
ساخته شــده و تا عمق ۳۰۰متر ضدآب 
است. عقربه های درخشان و صفحه ساعت 
با بافتی خاص بــر زيبايی های آن افزوده 
است. از ديگر ويژگی های آن، زه صیقلی 
ساعتی، موتور ETA 7001 و بند 
از جنس چرم گوساله است 
که کامال ضدعرق است. 
قیمت اين ســاعت 
۷۲۵فرانک  مچی 

سوئیسی است. 

هبرتین اسعت های غواصی 
اسل 2019میالدی

به تازگی برترين ساعت های غواصی سال 
۲۰۱۹ به انتخاب مجله خبری و تخصصی 
ســاعت يعنی hodinkee معرفی شده اند. 
اين ســاعت های مچــی، مدل  از  يكی 
Seamaster Diver 300M 007 از برند امگاست؛ 

برندی که در سال ۲۰۲۰ بیست و پنجمین 
سالگرد همكاری مجمع امگا با جیمز باند 
را جشــن خواهد گرفت. اين مدل ساعت 
مچی که آخرين ساعت مچی غواصی اين 

۷۵سال از طراحی و ساخت نخستین ساعت 
غواصی جهان می گذرد و هنوزهم ابداعات و 
ابتكارات جديد نقاط عطفی را برای اين مدل 
ساعت ها رقم می زند. چراکه هرسال ساعت های 
غواصی جالب توجهی به بازار ارائه می شود که 
همچنان جزو محبوب ترين ها محسوب می شوند. 
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سیکو، يکی از بهترين ها
يكی ديگر از برندهای ساعت که در زمینه 
غواصی در ســال ۲۰۱۹ حرفی برای گفتن 
داشته برند سیكو اســت. اين برند تعداد 
زيادی ســاعت مچی ويژه غواصی عمیق 
در پرونده خــود دارد که البته در میان اين 
ســاعت های مچی، نمونــه SLA033 کامال 
 Seiko منحصربفرد اســت.  ســاعت مچی
 Prospex 1970 Diver’s Recreation SLA033

با کالیبر 8L35 مزيت و برتری بسیار زيادی 
نسبت به نمونه پیشین با کالیبر 6105A دارد. 
در ساخت اين ســاعت همچنین ۲۶قطعه 
جواهر به کاررفته و موتور آن اندکی بزرگ تر 
از نمونه اوريجینال اســت. اين ســاعت 
همچنین قابلیت نگهداری انرژی ســاعت 
تا ۵۰ساعت را دارد. قاب اين ساعت مچی 
۴۵میلیمتری است و بر باالی صفحه ساعت 
هم کلمه سیكو اتوماتیک نقش بسته است. 

Doxa در جمع بهترين های غواصی
 Doxa Sub 200 T. GRAPH ساعت مچی مدل
که در تعداد محدود ۳۰۰عدد ساخته شده 
است و ۴هزار و ۹۰۰يورو قیمت دارد هم از 
برترين ساعت های غواصی ۲۰۱۹ محسوب 
بوده  نارنجی رنگ  می شود. صفحه ساعت 
و بند ســاعت و قاب هم فلزی و نقره ای 
 Doxa رنگ است و بر روی دسته کوک واژه
حک شده است. اين ساعت ۴۳میلیمتری 
زه نقره ای رنگ و شیشه ساعت کريستالی 
ضد خش و آنتی رفلكس دارد و می تواند تا 
۴۵ســاعت انرژی را نگه دارد. اين ساعت 

مچی تا عمق ۲۰۰متری ضد آب است. 

رولکس، اين ساعت همه کاره
برند رولكس هم نامش در اين لیســت 
ديده می شــود؛ ساعتی شــیک که برای 
ورزشكاران بسیار مناسب به نظر می رسد 
و از نظر کیفیت و دوام حرف نخســت را 
 Rolex Sea-Dweller Steel می زند. ســاعت
Gold + از جنس طالی ۱۸عیار و همچنین 

استیل ساخته شده و همین دو رنگ بودن 
به آن ويژگی خاصی بخشیده است. 

و خاصیت ضدمغناطیس  اتومات  موتور 
بودن، اين ســاعت مچی را بسیار دوست 
پروپاقرصی  طرفداران  و  کرده  داشتنی تر 
دارد. بخش های مختلف اين ساعت مچی 
از جنس طالی ۱۸عیار و همچنین استیل 
ساخته شده اســت اما يک زه سرامیكی 
دارد. بند ساعت بسیار جالب در دو رنگ 
طاليی و نقره ای ديده می شــود و کلمه 
Sea-Dweller هم درواقع امضای اين ساعت 

مچی اســت که بر روی آن نقش بســته 

است. اين ساعت قاب ۴۳میلیمتری دارد 
two- که از آن با عنوان ســاعت رولكس
tone Rolex ياد می شــود. صفحه ساعت 

رولكــس مــدل Sea-Dweller با رفرانس 
شماره ۱۲۶۶۰۳ سیاه رنگ است درحالی 
که رنگ شماره های ساعت و عقربه ها زرد 
رنگ است. اين ساعت مچی تا عمق هزار 
و ۲۲۰متری ضدآب است و با موتور کالیبر 
۳۲۳۵ می تواند تا ۷۰ساعت انرژی را نگه 
دارد. قیمت اين ساعت مچی ۱۵هزار و ۳۰۰ 

فرانک سوئدی است. 

نگاه بلنک پین به دهه 70
برنــد بلنک پیــن نیز يكــی از برترين 
ساعت های غواصی ســال ۲۰۱۹ را به بازار 
ارائه کرد. اين برند بــه مدل های دهه ۷۰ 
نگاهی دوباره داشــته و يكــی از بهترين 
 Blancpain Fifty Fathoms آن  مدل هــای 
Barakuda Limited Edition اســت. اين مدل 

 ،5008B-1130-B52A با کالیبر ۱۱۵۱ و رفرانس
اندازه قابی ۴۰.۳میلیمتری دارد. جنس قاب 
اين ساعت از فوالد ضدزنگ است وصفحه 
سیاه رنگ دارد، همچنین نشان های ساعت 
به صورت پرينت شده بر روی صفحه ساعت 
ديده می شــوند. اين مدل ساعت تا عمق 
۳۰۰متری ضد آب است و بند چرمی سیاه 
رنگ دارد. در ســاخت اين ساعت هرسه 
عقربه در نظر گرفته شــده و همچنین به 
تقويم مجهز است و می تواند تا ۱۰۰ساعت 
هم انرژی را نگه دارد. در ساخت اين ساعت 
مچی که در ۵۰۰عدد تولید شده ۲۸قطعه 
جواهر در ســا به کار رفته است و قیمتی 

معادل ۱۴هزار و ۱۰۰دالر دارد. 

يک برنده ديگر
ساعت Oris Aquis GMT Date ساخت سوئیس 
هم يكی از بهترين های ساعت غواصی سال 
۲۰۱۹ محسوب می شود. اين ساعت با بند 
چرمی سیاه رنگ ۲هزار و ۵۰۰دالر و با بند 
چرمی قهوه ای ۲هــزار و ۵۵۰دالر و با بند 

استیل هزار و ۷۰۰دالر قیمت دارد. 
اين ســاعت ۴۳.۵۲میلیمتری ازجنس 
فوالد ضدزنگ ســاخته شــده و شیشه 
تا  و همچنین  دارد  کريســتالی ضدخش 
عمق ۳۰۰متری ضدآب اســت. در ساخت 
اين ساعت مچی اتومات از ۲۵قطعه جواهر 
و همچنین از رقاصک Nivarox استفاده شده 
است. اين ساعت مچی سه منطقه زمانی را 
به طور هم زمان نشان می دهد، تقويم دارد و 
بر روی بند آن کلمه oris نقش بسته است. 
صفحه ساعت به رنگ آبی خاصی است و 

می تواند تا ۳۸ساعت انرژی را نگه دارد. 

برند رولكس هم نامش در اين 
لیست ديده می شود؛ ساعتی 

شیک که برای ورزشكاران 
بسیار مناسب به نظر می رسد 
و از نظر کیفیت و دوام حرف 

نخست را می زند. ساعت 
ساخته شده از جنس طالی 
۱۸عیار و استیل اين برند و 
همین دو رنگ بودن به آن 

ويژگی خاصی بخشیده است.
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 گردهمایی بزرگ 
گروه بازرگانی تهران تایم

گردهمايی باشکوه گروه بازرگانی »تهران تايم«روز سه 
شنبه 24 دی ماه سال جاری با حضور جمع كثیری 
از نمايندگان فروش اين شــركت از سراســر كشور، 
هیئت مديره اتحاديه ساعت و جمعی از پیشکسوتان 
و بزرگان صنف ساعت و بازيگران سینما و تلويزيون 
و جناب آقای محمد خاكپور فوتبالیست پیشکسوت 
كشورمان به میزبانی جناب اخوان ابراهیمی و جناب 
بوربور در هتل اســپیناس پاالس تهران برگزار شد. 
در اين سمینار جناب آقايان احمدی رئیس اتحاديه 
ساعت تهران، جناب آقايان اخوان ابراهیمی و بور بور 
مديران گروه بازرگانی تهران تايم، جناب آقای محمد 
خاكپور و جناب آقای مهران رجبی به ايراد سخنرانی 
پرداختند. جنــاب آقای احمدی ضمن حمايت همه 
جانبه از قشــر جوان صنف تأكید كرد: آينده صنف 

ساعت در دستان همین عزيزان و جوانان است. 
جناب آقای ابراهیمی با ذكر خاطره ای از تجربیات 
گذشــته خود در كنار بزرگانی چون آقای احمدی و 
دايی ارجمندشــان جناب آقای رضا حسینی سخن 
گفت و جناب آقای بوربور از خدمات شــركت تهران 
تايم به همکاران در تمامی مراحل و پروســه فروش 
و همچنین تراكت های استثنائی شركت سخنانی به 

میان آورد. 
و اما جناب آقای محمد خاكپور كه نه تنها وزنه ای 
ســنگین و گوهری ارزشــمند برای صنف ساعت به 
شــمار میايند در كسوت بزرگی و اقتدار با برشمردن 
سیاست های جديد شركت تايم اند تايم در خصوص 
برندســازی و تولید برند خود افزودنــد: ما با افتخار 
برند لی كوپر را كه زحمت بســیاری برايش كشیديم 
تقديم جوانان صنف می كنیم و از هرگونه پشتیبانی و 

حمايتی كه الزم باشد دريغ نمی كنیم. 
در پايــان در يک قرعه كشــی بزرگ بــرای همه 
مدعوين انجام شــد كه به 10 نفر ساعت های مچی 

گران بهای لی كوپر تقديم شد. 
همچنین بیش از 10 شــركت و همکار با ارســال 
سبدهای گل بسیار زيبا شوق و اشتیاق و حمايت شان 

را از گروه بازرگانی تهران تايم اعالم داشتند. 





زمــان، يک عنصــر پرطرفــدار برای 
نويسندگان رمان هاست و بسیاری از آنها 
تالش می كنند با استفاده ازاين ويژگی، 
داستان خود را هرچه بیشتر جذاب كنند. 
يکی از كتاب های خوبی كه با اســتفاده 
از قابلیت دقیقه ها و ثانیه ها و ســفر به 
تونل زمان نوشــته شــده، رمان »زمان 
 ،)Time on My Hands(»روی دستان من
نوشته »دانیل ام. كیمل« است. اين كتاب 
كه در ســال 2017 منتشر شده، در رده 
كتاب های علمی- تخیلی قرار می گیرد 
هرچند چاشــنی طنز نیز به همراه دارد. 

اين رمــان تاكنون چند جايــزه را ازآن 
 خود كرده كه يکــی از آنها جايزه ادبی

John W. Campbell است.

منتقدان كتــاب، اين رمــان را يکی 
از طنزآمیزتريــن كتاب هــای مرتبط با 
موضوع زمان، همــراه با ابتکار و نوآوری 
می دانند و معتقدند عالقمندان مطالعه، 
حتما بايد اين كتــاب را بخوانند چراكه 
شخصیت های جالب در آن شوخی های 
بامزه ای دارند و خنده را بر لب خوانندگان 

كتاب می نشاند. 
نويسنده اين كتاب عالوه بر مشکالت 
بیشــماری كــه همه شــخصیت های 
رمان هايی با موضوع »ســفر در زمان«، با 
آن دست و پنجه نرم می كنند به وحدت 
ارسطويی زمان نیز توجه داشته است به 
اين معنا كه همه اتفاق های مرتبط با اين 
كتــاب، در يک روز خــاص رخ می دهد 
و هرچنــد شــخصیت ها گاه مربوط به 
زمان های مختلف هستند ولی همگی در 
يک روز با شخصیت اصلی داستان ارتباط 
می گیرند. نويسنده به اين ترتیب نگاهی 
تازه به موضوع زمان داشــته و توانسته 
است فضای داستان را بسیار جذاب كند.

در اين كتاب، پروفسور و استاد فیزيک 
»گابريل پرينــس« از يک راز پرده برمی 
دارد و توضیح می دهد كه چگونه موفق 
به تصاحب يک وسیله با نام ماشین زمان 
شــده و تالش كرده تا آينــده را تغییر 
دهد هرچند معتقد است كه به موفقیت 

چندانی هم دست نیافته است.
نويســنده اين رمان كــه منتقد فیلم 
هم هســت، داســتانش را با حضور يک 
خبرنگار آغــاز می كند كــه مقابل اين 
استاد فیزيک نشسته است. وقتی »مکس 
میلر« برای مصاحبه نزد پروفسور »گابريل 
پرينس« می رود، از وی درباره ماشــین 
زمان می پرســد و اين گزارش يک روز 
كامل طول می كشــد چرا كه وی بسیار 
خوش صحبت اســت و اين دو در طول 
مصاحبه، حتی با همديگر شام و ناهار نیز 

می خورند.
روايت داســتان در زمان های مختلف 
درحــال تغییر اســت چرا كــه هنگام 
مصاحبه، اين پروفســور فیزيک گاه در 
زمان حال و گاه گذشته، داستانش را نقل 
می كند و همین موضوع سبب می شود 
كه گاه گزارشگر احساس پريشانی كند 
و درواقــع توضیحات فــراوان »گابريل 
از ســرعت گرفتن داســتان  پرينس«، 

ممانعت می كند.
درواقع »مکس میلر« گزارشگر، همراه 

تغیری آینده در گذشته 
با چاشنی طزن

با اين اســتاد فیزيک در تونل زمان سفر 
می كند و با مســائل مختلفــی ازجمله 
عشق، شهرت و... مواجه می شود. هرچند 
وی ابتدا نســبت به موضــوع كامال بی 
تفاوت است و حتی فکر می كند كه برای 
اين مصاحبه عمال وقتش را هدر داده ولی 
درنهايت درنتیجه هم صحبتی با پرايس، 
بــه صورت اخالقی و احساســی، درگیر 

داستان می شود.
اما داستان چیست؟ »گابريل پرينس« 
می خواهد سفر در تونل زمان را آغاز كند 
ولی در اين میان با يک مشــکل دست 
به گريبان است. مالک اين ماشین زمان 
يعنی»جاسپر هادنات« دانشمند فیزيک 
كوانتوم، از گابريــل می خواهد كه طی 
سفر خود، يک ماموريت ويژه را در زمان  
گذشته انجام دهد. هرچند اين ماموريت 
تا پايان كتاب برای خواننده به صورت راز 
باقی می ماند ولی در مسیر سفر به گذسته 
اتفاقات جالبی می افتد. گابريل به هالیوود 
پیش از جنگ جهانی دوم می رود؛ يعنی 
زمانــی كه »همفــری بوگارت« ســتاره 
تاريخی سینمای جهان در انتظار فرصتی 
برای درخشش می گشت و البته در اين 
میان اتفاقات خنــده داری می افتد. وی 
عالوه بر مالقات با اين چهره های مطرح، 
در ســفر خود با »ريــگان« نیز مالقات 
می كنــد. البتــه »ريــگان« در آن زمان 
شــايد حتی فکرش را هم نمی كرد كه 
به رياست جمهوری كشور پهناور امريکا 
انتخاب شــود. گابريل با ديدن »ريگان« 
دستپاچه می شــود چرا كه در تصورش 
هم نمی گنجیــد كه در ســفر به تونل 
زمان، با اين شــخصیت مالقات كند. در 
اين سفر به گذشته، برای وی ماجراهايی 
عجیب و غريب اتفــاق می افتد. وی كه 
به خواســته همکارش به زمان گذشته 
ســفر كرده بود تا برخی موارد را تغییر 
بدهــد دريافت كه بر خــالف تصورش، 
ايجاد تغییــر در ماجراهای تاريخی اصال 
كار راحتی نیســت چرا كه به هیچ وجه 
نتوانست مانع انتخاب »ريگان« به رياست 
جمهوری امريکا شود. وی در مواردی كه 
بايد با شخصیت های خبیث آينده مواجه 
شود تا از اتفاقات ناگواری كه می خواهند 
در جهان ايجاد كنند پیشگیری شود هم 
چندان موفقیتی كسب نمی كند و درواقع 
همه تــالش هايش بــرای تغییر آينده 
در گذشــته، بی نتیجه می ماند هرچند 
صحنه های خنــده داری خلق می كند.

برای اطالع از كل داســتان كتاب بهتر 
است آن را بخوانید.
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يکــی از بزرگ ترين 
میاديــن ورزشــی دنیــای 
تنیس، مسابقات ويمبلدون است. 
در سالی كه گذشت بیش از 300 تنیسور 
در اين میدان ورزشی حضور يافتند و طی 
روزهای برگزاری مســابقات 50هزار عدد 
توپ تنیس و 28هزار كیلوگرم توت فرنگی 
مورد استفاده قرار گرفت و البته درمجموع 
بیــش از 500هــزار نفر شــاهد برگزاری 
مسابقات بودند كه چنین آماری، مسابقات 
ورزشی ويمبلدون 2019 را به يک نمونه 

منحصربفرد تبديل كرد.
از آنجا كــه تنیس يک ورزش نســبتا 

گران قیمت و لوكس محســوب می شود 
بیشتر طرفداران اين ورزش نیز از وضعیت 
مالی مناســبی برخوردارند. با توجه به اين 
موضوع، مسابقات ويمبلدون همیشه محلی 
برای نمايش گران قیمت ترين ساعت های 
مچــی طرفداران اين ورزش شــیک بوده 
اســت. در همین راستا ويمبلدون برای هر 
سازنده ســاعت يک میدان مهم محسوب 
می شود واين عرصه نه تنها برای آنها بلکه 
برای عالقه مندان به دنیای فشــن و.. هم 

قابل توجه است.
در ديدار نهايی مسابقات ويمبلدون سال 
گذشته كه با رقابت دو ستاره دنیای تنیس 
يعنــی »راجرز فدرر« و »نــواك جوكوويچ« 
برگزار شد حداقل 15هزار تماشاگر حضور 
داشتند و اين رويارويی اسطوره ها درنهايت 
منجر به قهرمانی جوكوويچ شــد و به اين 
ترتیب به مرد شماره يک جهان در دنیای 
تنیس تبديل شد. به هرحال جوكوويچ 32 
ساله با پیروزی در اين ديدار به شانزدهمین 
عنــوان گرند اســلم  دوران بازی خودش 
دست يافت. گفتنی است »راجرز فدرر« اين 
تنیسور سوئیســی با پیروزی برابر »رافائل 
نادال« به فینال ويمبلــدون صعود كرد و 

حريف جوكوويچ در ديدار نهايی شد.

ساعت هايی بر مچ قهرمانان تنیس
اما قهرمانان اين مســابقات چه ساعتی 
به مچ داشــتند؟ »نــواك جوكوويچ« مرد 
شماره يک جهان در دنیای تنیس، در همه 
مصاحبه های بعد از بازی اش با ساعت مچی 
سیکو آسترون Seiko Astron GPS كه در 
تعدادی محدود تولید شــده است، حضور 
داشت. اين ســاعت وقتی بیشتر به چشم 
آمد كه هنــگام مصاحبه، ابروی چپ خود 

را با انگشتانش خاراند. 
»راجــرز فدرر« نیــز در مصاحبه پس از 
برگزاری مســابقه فینال، با ســاعت مچی 
رولکسDay Date 40 ديده شــد. درواقع 
امسال از ساعت مچی طالی Datejust II اين 

»ومیبلدون«
آینه اسعت های 
گران قیمت
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تنیسور بزرگ جهان با صفحه خاكستری 
كه بارهــا آن را ديده بوديم، خبری نبود و 
 Day Date در عوض، ساعت رزگلد رولکس
را در مصاحبه نهايی و كنفرانس های خبری 
بزرگ تر به مچ داشــت. ســاعت رولکس 
»راجرز فدرر« وزنی حــدود 143گرم دارد 
و البته وزن ساعت مچی سیکو جوكوويچ 
اندكی بیشتر اســت كه اين وزن كم برای 
حركات سرعتی آنها در میادين مسابقات 

تنیس يک امتیاز بزرگ محسوب می شود.
از ديگر بــزرگان دنیای تنیس می توان 
به »رافائل نادال« اشــاره كــرد كه البته با 
باخت مقابــل »راجرز فــدرر« در مرحله 
نیمه نهايی عمال از زمین مســابقه تنیس 
امسال خداحافظی كرد. با وجود شکست، 
هیچ يــک از دوســتداران و عالقه مندان 
دنیای ساعت مطمئنا ساعت نارنجی رنگ 
 03-Richard Mille RM27 ريچارد میلــه
وی را فرامــوش نخواهد كــرد. رافائل با 
اين ســاعت مچی در میادين اين مسابقه 
ورزشی حضور داشت؛ يک ساعت مناسب 
برای مســابقات كه تنها 20گرم وزن دارد 
و مطمئنا هیچ محدوديتی برای ورزشکار 

ايجاد نمی كند.
قهرمانــان و بزرگان ويمبلــدون 2019 
درواقع نیم قرن پــس از اين كه »راد الور« 
اســترالیايی و »آنه جونز« بريتانیايی جام 
قهرمانی را باالی سر بردند، در جايگاه آنها 
ايستادند. البته بايد گفت كه در سال 1969 
برندگان ويمبلدون حدود 3هزار پوند برنده 
شدند ولی برنده امســال يعنی جوكوويچ 
جايزه 2,3میلیون پوندی را ازآن خود كرد.

ساعت هايی برای سلبريتی ها
عالوه بر لحظات بــازی، زمان های بین 
بازی مثــل زمان های درمان پزشــکی و 
25ثانیه ای كه بین سرويس ها وقت وجود 
دارد يــا هر فرصت ديگــری كه در اختیار 
دوربین ها قرار می گرفت تماشاگران رصد 
می شدند تا بر روی مچ دست سلبريتی ها 

زوم كنند و دريابند كه چه ســاعتی به مچ 
دارند و البته اين سکانس های فیلمبرداری، 
فرصتی مناسب برای تبلیغ برندها محسوب 

می شود.
اگر بخواهیم به سلبريتی های حاضر در 
جايگاه تماشاگران مسابقه فینال ويمبلدون 
امســال  اشاره كنیم بايد گفت كه بر روی 
سکوها »بندبکت كامبربچ« بازيگر بريتانیايی 
ديده شد كه ســاعت برند جگوار را به مچ 
داشت. »ديويد بکهام« ستاره دنیای فوتبال 
  Tudor Black Bay Chrono نیز ساعت مچی
با رنگ كلی ســیاه رنگ به مچ داشت كه 
هم صفحه ساعت و هم بند آن كامال سیاه 

رنگ بودند.
البتــه دوك و دوشــس كمبريج يعنی 
پرنس »ويلیــام« و »كیت میدلتون« هم در 
میان تماشــاچیان بودند كه در رديف جلو 
نشســته بودند. پرنس ويلیام ساعت مچی 
امگا سیمســتر 300 با موتــور كوارتز  با 
رفرانس  2561,80,00 را به مچ داشــت. 
وی اين ســاعت مچی را بیش از 10سال 
اســت كه به مچ دارد و هديه ای است كه 
آن را بسیار گرانبها می داند.»كیت میدلتون« 
 نیز ســاعت مچــی از برنــد كارتیه يعنی

Ballon Blue de Cartier را به مچ داشت.

اسپانسرهای دنیای تنیس
اما اسپانسر شدن برای مسابقات تنیس 
به چه زمانی بازمی گردد؟ در ورزش تنیس 
حركت مچ ورزشــکاران بســیار به چشم 
می آيد و اين موضوع مورد توجه صاحبان 
برندها قرار دارد. نخســتین اسپانسرها نیز 
در ســال 1968 نگاهشان به دنیای تنیس 
جلب شــد و تالش داشــتند تا به عرصه 
اين بازی پرشــور و هیجــان گام بگذارند 
ولی اين اتفاق تا دهــه 80 و ورود»بوريس 
بکر« به دنیا تنیس نیفتاد. وی ابتدا ساعت 
 IWC و سپس يک )quartz Ebel(كوارتز ابل
Portuguese و ســرانجام هم تگ هوئر را 

مورد حمايت قرار داد و اسپانسر آنها شد. 
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دیس کایک، فراتر از زمان...

  امور مشتریان
09355050410 - 09193010940





اغتاشاشت هنگ کنگ
کابوس صنعت اسعت اسزی سوئیس

در سالی كه گذشت هنگ كنگ يکی از 
كشــورهای ناآرام جهان بود و حتی زمانی 
كه مردم دنیا در حال جشــن گرفتن سال 
نو میالدی بودنــد معترضان هنگ كنگی 
همچنان در خیابــان بودند و همچنان بر 
خواســته خود كه بركناری رهبران دولت 
محلــی هنگ كنگ و لغو قانون اســترداد 
مجرمان هنگ كنگی به چین است، تاكید 
دارند. امــا ناآرامی های هنگ كنگ نه تنها 
برای اين كشور دردسرســاز شده بلکه بر 
صنعت ساعت سازی سوئیس نیز تاثیرگذار 
بوده است چراكه هنگ كنگ يکی از مقاصد 
اصلی واردات ســاعت مچی از ســوئیس 

محسوب می شد.
با وجــودی كه اكنون هنگ كنگ هم در 
عرصه تولید ساعت های مچی حرفی برای 
گفتــن دارد، ولی اين كشــور همچنان به 
عنوان بزرگ ترين بازار واردات ساعت مچی 
از سوئیس محسوب می شود به همین دلیل 

هم وضعیت اين كشور برای سوئیس اهمیت 
زيادی دارد. اين ناآرامی ها بر صنعت ساعت 
سازی سوئیس تاثیر گذاشته و حاال ديگر 
اين صنعت بخش عمده ای از بازار خود را از 
دست داده است چرا كه نمی تواند به راحتی 
محصوالت خود را به اين كشور صادر كند. 
به بیان ديگر صنعت ساعت سازی سوئیس 

روزگار خوبی را سپری نمی كند.
گــزارش فدراســیون صنعت ســاعت 
سوئیس)FH( از وضعیت بازار سال 2019 
میــالدی نشــان می دهد كه صــادرات 
ســاعت های سوئیســی در پايــان نوامبر 
2019 در هنگ كنگ رشدی منفی داشت 
هرچند اين صادرات در ســاير نقاط جهان 
تغییر چندانی نداشــت. اين گزارش نشان 
می دهد كــه در پايان نوامبر 2019 میزان 
صادرات ساعت های سوئیسی به 2میلیارد 
فرانک رســید كه اين رقم نسبت به مدت 
مشابه ســال 2018 كاهشی 3,5درصدی 

نشان می دهد. البته اين كاهش صادرات را 
بیشتر در ساعت های مچی از جنس استیل 
و فلزات گرانبها می تــوان ديد. همچنین 
ساعت هايی با قیمت زير 3هزار فرانک، هم 
در ارزش و هم در تعداد ســاعت های صادر 
شــده به ترتیب 11,5درصد و 17,6درصد 
كاهش رشد داشــته اند. اما ساعت هايی با 
قیمت باالی 3هزار فرانک از نظر صادرات، 
افزايشی 2درصدی داشته اند و از نظر تعداد 

نیز كاهش چندانی را تجربه نکردند.
در نهايت می توان گفت كه به طور كلی 
هنگ كنگ بــا 26,7درصد كاهش میزان 
صادرات در نوامبر ســال 2019 میالدی، 
تاثیری جدی در كاهش صنعت صادرات 
ساعت های سوئیسی داشته است. بريتانیا 
با كاهش 17,3درصدی، فرانسه با كاهش 
17,4درصدی و همچنین امارات متحده 
عربی بــا كاهش 17,8درصــدی از ديگر 
كشورهای تاثیرگذار در كاهش كلی میزان 
صادرات ساعت های سوئیســی بوده اند. 
افزايش  با 29,6درصد  درمقابل، سنگاپور 
میزان صادرات، كره جنوبی با 16,7درصد 
افزايش و هلند با 67,4درصد نســبت به 
سال 2018 روندی مثبت داشته و تاثیری 
مثبت در صادرات ســاعت های سوئیسی 

داشته اند.
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اين برندهای متضرر
اما صنعت ساعت سوئیس در كدام بازارها 
ضرر بیشــتری داشته و  كدام برندها بیش 
از بقیه متضرر شــدند؟ كشور هنگ كنگ 
كه بزرگترين بازار برای سوئیس محسوب 
می شــود از ماه مارس سال 2019میالدی 
تاكنــون بــا ناآرامی های زيادی دســت و 
پنجــه نرم می كند و البتــه اين ناآرامی ها 
در ماه ژوئن به اوج رســید. اما ماجرای اين 
ناآرامی ها چیست؟ به دنبال تقديم اليحه 
استرداد مجرمین از سوی دولت هنگ كنگ 
به شــورای قانون گــذاری، جدايی طلبان 
هنگ كنگی به اين اقــدام دولت اعتراض 
كردند. بر اساس اين اليحه، امکان استرداد 
متهمان جرائــم ســنگین از هنگ كنگ 
به چین برای محاكمــه و مجازات فراهم 
می شــود و اين موضوع مورد اعتراض قرار 
گرفت. اين ناآرامی ها سبب كاهش میزان 
فروش ساعت های سوئیسی در سال 2019 
میالدی شــد تا جايی كــه می توان گفت 
ريزش میزان صادرات ساعت های سوئیسی 
به هنگ كنگ، عمال چوب الی چرخ صنعت 

ساعت كشور سوئیس گذاشت.
طبق گزارش فدراســیون صنعت ساعت 
ســوئیس)FH(، از ابتــدای ســال 2019 
میالدی تــا پايان ژوئن، میــزان صادرات 

ساعت از ســوئیس به هنگ كنگ نسبت 
به مدت مشابه در ســال 2018 ،كاهشی 
6,6درصدی داشــت درحالی كه در سال 
گذشــته صــادرات ســاعت های مچی از 
ســوئیس به هنگ كنگ در اين بازه زمانی، 
رشــد 19,1درصدی داشت. ازسوی ديگر 
اگر بخواهیــم از نظر ارزش صادرات هم به 
اين موضوع نگاه كنیم می بینیم كه اين رقم 
نسبت به سال 2018 كاهشی27درصدی 

داشته است. 
همچنین اين گزارش نشان می دهد كه 
میزان كاهش صادرات ساعت های سوئیسی 
به هنگ كنگ تا اكتبر سال 2019 میالدی 
به 30درصد رسید. گزارش اين فدراسیون 
همچنیــن از كاهــش 3,5درصدی میزان 
صادرات ســاعت های سوئیســی در پايان 
نوامبر 2019 حکايت دارد و نشان می دهد 
كه اين رقم نســبت به مدت مشــابه سال 

2018 كاهشی 3,5درصدی داشته است.
اگر هم می خواهید بدانید كه چرا كشور 
هنگ كنــگ تا ايــن حد برای ســوئیس 
درآمدزاست در پاســخ بايد گفت كه اين 
كشــور خريداران ثروتمند زيــادی را در 
خــود جای داده اســت به همیــن دلیل 
هم باارزش ترين بازار برای ساعت ســازان 

سوئیسی محسوب می شود.
درباره برندهای ساعت كه بیش از بقیه 
از ناآرامی های هنگ كنگ  خســارت ديده 
اند هم می توان به دو گروه بزرگ ســاعت 
سازی سوئیسی يعنی ســواچ و ريچموند 
اشاره كرد. ســخنگوی برند سواچ دراين 
باره گفت: تالطم و ناآرامی های سیاســی 
در هنگ كنگ سبب كاهش 2رقمی میزان 
فروش صنعت ساعت سازی سوئیس شده 
و می توان گفت كه برای برند سواچ، فروش 
خالص در 6ماهه محدود به ژوئن، كاهش 

4,4درصدی داشته است.
سخنگوی برند ساعت ريچموند هم گفت: 
به دلیل اعتراضات خیابانی در هنگ كنگ، 
میزان فروش و صادرات ساعت به اين كشور 
پايین آمده است و برند ما با 2درصد كاهش 
فروش موفق شــد در ســال 2019 حدود 

922میلیون دالر فروش داشته باشد.
موضوع وقتی جدی تر می شود كه بدانیم 
ازمیان 30 بــازار برتر جهان كه 93درصد 
فروش ساعت های سوئیسی به آن مربوط 
می شود، 16 بازار با اغتشاشات هنگ كنگ 
پیوند دارند و همیــن موضوع، كار را برای 
سوئیس ســخت تر كرده و صنعت ساعت 
ســازی اين كشور را با مشــکالت زيادی 

مواجه كرده است. 

اگر می خواهید بدانید که چرا 
کشور هنگ کنگ تا اين حد 

برای سوئیس درآمدزاست در 
پاسخ بايد گفت که اين کشور 

خريداران ثروتمند زيادی را 
در خود جای داده است به 

همین دلیل هم باارزش ترين 
بازار برای ساعت سازان 

سوئیسی محسوب می شود.

بازارهای ساعت سوئیس
بازارهای  بــه  نگاهی  بخواهیم  اگر 
صادراتــی صنايع ســاعت ســازی و 
وضعیت آنها داشته باشیم بايد گفت 
امريکا بعد از هنگ كنگ دومین بازار 
بزرگ صنعت ساعت سازی سوئیس 
محسوب می شــود كه البته در نیمه 
نخست امسال رشــد 7,1درصدی را 
تجربه كرده اســت. چین در جايگاه 
سوم بازارهای ســاعت سوئیس قرار 
دارد و البته با وجودی كه ســوئیس 
بازار بزرگی همچــون هنگ كنگ را 
عمال از دست داده، بايد گفت امسال 
چین بســیار قدرتمند عمــل كرده 
و میزان صادرات ســاعت ســوئیس 
بــه چیــن رشــدی 13,5درصدی 
نشــان می دهد. ژاپن نیــز به عنوان 
چهارمین بــازار بزرگ ســاعت های 
سوئیسی، امسال رشد 21,8درصدی 
صادرات ساعت از سوئیس را به خود 
اختصــاص داده اســت. بريتانیا كه 
پنجمین بازار ســاعت های سوئیسی 
محســوب می شــود هم امسال رشد 
26,3درصدی را تجربه كرده اســت 
هرچند ممکن اســت برگزيت همه 
چیــز را خراب كنــد. همچنین بايد 
يادآور شــد كه عالوه بر هنگ كنگ، 
میزان فروش ساعت های سوئیسی به 
بازارهای اروپايی هم رشــد نامناسبی 
دارند. درواقع 10بازار برتر ســاعت در 
اروپا بازار كسادی دارند به عنوان مثال 
میزان صادرات ساعت به آلمان كاهش 
رشــد 2درصدی دارد، فرانسه كاهش 
رشــد 5,7درصد و ايتالیا هم كاهش 
رشد 8,2درصد را تجربه كرده است. 
همه اين رشــد و كاهش فروش ها در 
حالی اســت كه در ماه ژانويه 2019 
در مراســمی در ژنو عنوان شده بود 
كه فعاالن حوزه ساعت نگران جنگ 
تجاری چین و امريکا، برگزيت، اقتصاد 
كند چین، تالطم بازار ســهام،جلیقه 
زردهــای فرانســه و تعطیلی دولت 
ترامپ هســتند و البتــه تنش ايجاد 
شــده در هنگ كنگ نمونه ای از اين 
نگرانی ها محســوب می شود كه حاال 
تحقق پیدا كرده است. به هرحال بازار 
ساعت های سوئیسی يک سال جديد 
پیش رو دارد و فعاالن اين صنعت هم 
در سوئیس و هم در ساير نقاط جهان 
بايد به فکــر برنامه ريزی هايی جديد 

برای سودآوری بیشتر باشند.

به
ارزشکشوررت

1448/7هنگ کنگ1

1157/7آمريکا2

925/6چین3

797/6ژاپن4

698/5انگلیس5

599/5سنگاپور6

549/9آلمان7

523/6فرانسه8

476/8امارات9

472/5ايتالیا10

  10 کشور برتر صادرات 
ساعت سوییس در سال 2019
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در راســتای حکم بند )و( تبصره )6( قانون بودجه سال 
1398 ســازمان امور مالیاتی كشــور برای آن دســته از 
موديانی كه قادر به مستند سازی اعتبارات خريد نیستند 
و تعامل با آنان و وحدت رويه ، با اعمال ضريب كاهشــی، 

ارزش افزوده فعالیت آنها تعیین می شود. 

 ضريب ارزش افــزوده، برای فعالیت مندرج در جدول 
ذيل صرفا برای تعیین مأخذ مشــمول مالیات و عوارض 

ارزش  افزوده اشخاص حقیقی می باشد. )بند 1(

چگونگی محاســبه مالیات و عوارض ارزش افزوده طبق 
ضرايب جدول :

 با توجه به) بند 5( ، مأخذ محاسبه مالیات و عوارض 
ارزش افزوده و مالیات و عوارض ارزش افزوده موديان مزبور 
با توجه به ضريب تعیین شده به شرح ذيل تعیین می شود: 

ضريب × کل فروش مشمول دوره =
مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش  افزوده هر 

دوره

نرخ مالیات و عوارض × مأخذ مشمول مالیات و 
عوارض ارزش  افزوده هر دوره = مالیات و عوارض 

ارزش  افزوده هر دوره
برای مثال درصورتی كه مبلغ مبلغ فروش ساعت فروشی 
در يک دوره مالیاتی برابر سی میلیارد ريال و نرخ مالیات و 
عوارض ارزش  افزوده نه درصد )9%( باشد مأخذ محاسبه 
مالیات و عــوارض ارزش  افزوده و مالیات و عوارض ارزش 

 افزوده به ترتیب برابر خواهد بود با:
%7 × 30.000.000.000

2.100.000.000 =
مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش  افزوده دوره

 189.000.000 = %9 × 2.100.000.000
مجموع مالیات و عوارض ارزش  افزوده دوره

بنابراين مالیات و عوارض ارزش افزوده اين دوره با درنظر 
گرفتن ضريب اين صنف 189,000,000 ريال خواهد بود.

باتوجه به تعیین ماخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش 
افزوده و محاسبه ارزش افزوده موارد زير را بخاطر بسپاريم: 
 ضريب ارزش افزوده تعیین شــده، برای كلیه دوره های 

رضیب کاهشى
مالیات بر ارزش افزوده

23 صنف تعینی شد
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ضرايب عنوان فعالیت

6 درصد فروشندگان آهن آالت

11 درصد سنگبری ها

5 درصد صاحبان نمايشگاه ها و فروشگاه های خودرو

7 درصد فروشندگان انواع روتختی، روبالشی، 
رومیزی و نظاير آنها

7 درصد فروشندگان انواع نوشت افزار و لوازم 
مهندسی

7 درصد فروشندگان انواع لوازم بهداشتی و 
ساختمانی

7 درصد فروشندگان انواع لحاف، حوله، بالش، تشک 
و کوسن

2 درصد فروشندگان کارت شارژ و سیم کارت

6 درصد فروشندگان مواد غذايی و آجیل و خشکبار

7 درصد فروشندگان پوشاک، کیف، کفش و پارچه

7 درصد فروشندگان لوازم بهداشتی و آرايشی

8 درصد فروشندگان عینک و قطعات و لوازم مربوط

6 درصد
فروشندگان لوازم و قطعات يدکی خودرو، 

موتور سیکلت، سه چرخه موتوری و 
دوچرخه

6 درصد فروشندگان لوازم خانگی

5 درصد فروشندگان رايانه و ماشین  های اداری و 
قطعات و لوازم يدکی مربوطه

6 درصد فروشندگان لوازم برقی و الکترونیکی

7 درصد فروشندگان محصوالت الستیکی و 
پالستیکی

9 درصد فروشندگان انواع اسباب بازی

7 درصد فروشندگان انواع ساعت و لوازم يدکی 
مربوطه

7 درصد فروشندگان انواع شوفاژ و تهويه مطبوع و 
قطعات و لوازم يدکی مربوطه

6 درصد فروشندگان انواع آسانسور، پله برقی و 
تجهیزات و قطعات و لوازم يدکی مربوطه

7 درصد فروشندگان انواع پتو، انواع کاال و لوازم 
خرازی و انواع زيور االت و جواهرات بدلی

13 درصد کارگاه صنعتی پوشاک

مالیاتی ســال 1398 و ماقبل آن كه مالیــات و عوارض آن قطعی 
نشده است جاری خواهد بود. )بند 3(

 در تعیین ضريب ارزش افزوده فعاالن اين اصناف، مالیات و عوارض 
ارزش  افزوده به  عنوان بخشی از قیمت تمام  شده كاال منظور شده 
است، لذا اشخاص مزبور در هنگام فروش مجاز به مطالبه و وصول 
مالیات و عوارض ارزش افزوده، مازاد بر قیمت فروش نخواهند بود. 

)ارزش افزوده نبايد اخذ گردد( )بند 2(
 مالیات و عوارض ارزش  افزوده آن دســته از فعاالن مذكور ، كه 
خواهان اســتفاده از ضريب مزبور نمی باشــند و اقدام به نگهداری 
اســناد و مدارك خود طبق مقرارات كرده اند، بر اســاس اسناد و 
مــدارك با رعايت مقررات موضوع قانون مالیــات بر ارزش  افزوده 

تعیین می شود. )بند 4(
 موديان مذكور در جدول مکلفند در زمان خريد كاال و خدمات 
مشمول مالیات و عوارض از موديان مشمول ثبت نام شده در نظام 
مالیات بر ارزش افزوده، مالیات و عوارض مطالبه شده را با دريافت 
صورتحساب و رعايت ساير مقررات به حساب های موديان مشمول 

واريز نمايند. )بند 9(
 در صورتی كه موديــان مذكور به عرضه توأم كاالها يا خدمات 
مشمول مالیات و معاف از مالیات اشتغال داشته باشند مؤظف ا ند 
ســهم فروش كاالهای مشــمول مالیات و عــوارض ارزش افزوده 
و كاالهــای معــاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده را بر اســاس 
مستندات مشخص و اعالم كنند، در صورتی كه امکان اعالم سهم 
فروش كاالهای مشــمول و معاف برای دوره های گذشــته وجود 
نداشته باشد ماموران مالیاتی موظف ند با توجه به واقعیات موجود 
و براســاس قرائن مالیاتی سهم كاالهای مشمول را تعیین نمايند. 

)بند 6(
 مفاد اين دستورالعمل برای كلیه فعاالن اقتصادی مشمول ثبت 
نام بند يک اين دستورالعمل الزم االجرا خواهد بود، بنابراين عدم 
ثبت نام يا عدم تسلیم اظهارنامه و يا تسلیم اظهارنامه با ابراز مالیات 
و عوارض كمتر از مالیات و عوارض موضوع بند )و( تبصره 6 قانون 
بودجه سال 98، مانع از اعمال دستورالعمل مزبور برای پرونده هايی 
كه در راســتای بند ياد شده مورد رسیدگی قرار می گیرند نخواهد 

بود. )بند 7(
 فعاالن مذكور ، مکلف به رعايت ســاير تکالیف قانونی )ازجمله 
ارائــه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده هر دوره، پرداخت مالیات و 

عوارض، ارائه اسناد و مدارك( خواهند بود. )بند 8(
 ادارات كل امور مالیاتی حداكثر مســاعدت الزم را در خصوص 

تقسیط و بخشودگی جرائم اعمال نمايند .)بند 10(
تذکر: مالیات و عوارض ابرازی موديان در اظهارنامه تســلیمی 
قطعی محســوب می شــود، لذا در صورتیکه مالیــات و عوارض 
ابرازی موديان از مالیات و عوارض تعیین شــده براساس مفاد اين 
دستورالعمل بیشتر باشد، مالیات و عوارض ابرازی موديان كه قطعی 
می شــود مالك عمل خواهد بود. )به اســتناد تبصره 2 ماده 210 

قانون مالیات های مستقیم(

مالیات و عوارض ابرازی 
موديان در اظهارنامه 

تسلیمی قطعی محسوب 
می شود، لذا در صورتیكه 

مالیات و عوارض ابرازی 
موديان از مالیات و عوارض 
تعیین شده براساس مفاد 

اين دستورالعمل بیشتر 
باشد، مالیات و عوارض 

ابرازی موديان که قطعی 
می شود مالک عمل 

خواهد بود.

ضريب ارزش افزوده 
تعیین شده، برای کلیه 
دوره های مالیاتی سال 

۱۳۹۸ و ماقبل آن که مالیات 
و عوارض آن قطعی نشده 

است جاری خواهد بود.

گردآورنده و تدوين کننده:
گروه مشاوران مالی برنا تدبیر
محیا ملكی، میثم اديب خواه
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يکی از شــاخه های گردشگری كه امروزه 
هم بسیار پرطرفدار شده است، گردشگری 
با دوچرخه يا ســايکل توريسم است. شايد 
شــما هم در اطــراف خود، گردشــگران 
بســیاری را ديده باشــید كه با دوچرخه و 
اســتايلی متفاوت از كنارتــان ركاب زده و 
گذشــته اند. دوچرخه های اين افراد، عموما 
با كوله پشتی ها و كیف های مختلفی كه از 
اطرافش آويزان شده است راحت تر شناخته 
می شود. هر چندكه سايکل توريسم معنايی 
فراتر داشته و در مجموع به هر شخصی كه 
با دوچرخه به گردشــگری می پردازد، گفته 
می شود. در مجله ی گردشگری الی گشت 
می خواهیم بیشتر راجع به سايکل توريسم و 

گردشگری با دوچرخه صحبت كنیم. شايد 
با خواندن اين مطلب عالقه شما به دوچرخه 
ســواری و بازديد از جاذبه های پیرامونتان 
بیشــتر شــود و قدم در ايــن راه بگذرايد. 
همانند بســیاری از افرادی كه به دوچرخه 

سواری می پردازند.

بهترين جاده ها برای دوچرخه سواری 
در دنیا!

گردشگری با دوچرخه يا سايکل توريسم 
مفهومی اســت كه بسیاری از مردم يا آن را 
نمی دانند يا درك نمی كنند. بنابراين برای 
آشــنايی بیشــتر با اين موضوع، درون هر 
جامعه ای فعالیت های آموزشی بسیاری انجام 

می شود. همانند همین دوچرخه های بی دود 
شهری كه جديدا در شهرهای بزرگ ايران 
راه اندازی شده است. اگر دوچرخه داريد و 
دوچرخه سواری می دانید، خواهید توانست 
وارد عرصه سايکل توريسم شويد. اگر هم در 
اين زمینه فعالیت می كنید، می توانید نه تنها 
اطالعات خود را باال برده بلکه به ديگر افراد 

نیز آموزش دهید.

سايکل توريسم چیست؟
گردشــگری با دوچرخه می تواند شامل 
بسیاری از سفرها و گردشــگری باشد، اما 
تعريف كلی آن كه توســط سايت معروف 
 Path Less Pedaled دوچرخه سواری به نام
ارائه شده است، اين گونه سايکل توريسم را 
شرح می دهد: »فعالیت های مربوط به سفر به 
منظور لذت بردن از دوچرخه سواری«. اكثر 
انواع گردشــگری با دوچرخه سواری تحت 
اين دسته بندی های اصلی كه در زير معرفی 
می كنیم، قرار می گیرنــد )هر چند يادتان 
باشد كه اغلب آن ها با يکديگر، هم پوشانی 
دارند( و می تواند شامل دوچرخه سواری در 
جاده، مسیرهای ماسه ای و كوهستان باشد.

گردشگری با دوچرخه و جهانگردی
رويدادهــا: عمومــا تورهــای دوچرخه 
سواری توسط گروه ها، سازمان ها، تورها و 
اجتماعات دوچرخه سواری برگزار می شود. 
اين گروه ها، مســابقات دوچرخه سواری را 
هم عموما برگزار می كنند. به عنوان نمونه، 
مسابقات سايکل كراس Cyclocross، تورهای 
دوچرخه ســواری فرانسه )يا در مجموع هر 
تور دوچرخه سواری كه در شهرهای معروف 

اروپا برگزار می شود(.
عموم سايکل توريســم يا گردشگری با 
دوچرخه به دور يک محور گردشگری خاص 
می كنند  سعی  دوچرخه سوارها  می چرخد. 

 اسیکل توریسم 
یا گردشگری با دوچرخه چیست؟
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در اطراف يک مقصــد خاص يا جاذبه های 
طبیعــی تمركز كنند. به اين طريق نه تنها 
ورزش می كننــد، بلکه خود را به مکان ها و 
جاذبه های گردشــگری مختلفی كه ديگر 

وسايل نقلیه نمی توانند بروند، می رسانند.
مثال: دوچرخه ســواری در كــوه يوتا، 
تورهای دوچرخه سواری كالیفرنیا، دوچرخه 

سواری برای چربی سوزی در مینه سوتا.
دوچرخه ســواری روزانــه و دوچرخه 
سواری شهری: در عرصــه سايکل توريسم 
اغلب به تورهايی كه در شهر و محله برگزار 
می شــود، گفته می شــود. اين تورها برای 
بازديد از جاذبه های شــهری و رفت و آمد 
در شــهرها برگزار می شود. همانند تورهای 
دوچرخه سواری كه در شهر آمستردام برپا 

می شود.

چرا ســايکل توريســتم ايــن روزها 
پرطرفدار شده است؟

دوچرخه سواری يا سايکل توريسم يکی 
از سريعترين انواع تفريحات در فضای باز و 

گردشگری در سراسر جهان است. سرمايه 
گذاری بر روی اين نوع گردشگری می تواند 
ســود و درآمد بااليی را برای افراد به همراه 
داشــته باشد. چرا كه سايکل توريسم فوايد 
بسیاری برای افراد دارد. دوچرخه سواری نیز 
موجب بهبود سالمت جامعه و صرفه جويی 
در هزينه های مرتبط با آن، كاهش ترافیک، 
سالمت محیط زيست و افراد شادتر می شود.

دوچرخه ســواری به عنــوان يک نوع از 
گردشــگری، يکی از روش های اصلی است 
كه جوامــع می توانند با توجه بــه آن، در 
فرصت های توسعه اقتصادی پايدار سرمايه 

گذاری كنند.
دولت ها و كشورها امروزه توجه ويژه ای به 
صنعت دوچرخه سواری و سايکل توريسم 
دارند. به اين منظور در خیابان ها مسیرهای 
مشــخصی را بــرای دوچرخه ســواران در 
نظر گرفته و طراحی كــرده اند. همچنین 
بعضــی از جاذبه های بین شــهری را برای 
دوچرخه ســواران تجهیز می كنند. در اين 
بین بايد به مغازه های فروش دوچرخه و يا 

تعمیرات دوچرخه هم اشــاره كرد كه جزو 
اين صنعت بزرگ هستند. اين افراد به بهتر 
شدن صنعت سايکل توريسم كمک بزرگی 
می كنند. پشــتیبانی از دوچرخه سوارها و 
گردشــگرانی كه ركاب می زنند، از اهمیت 

ويژه ای برخوردار است.

پرطرفدار شدن سايکل توريسم يا 
گردشگری با دوچرخه

سفر با دوچرخه يا گردشگری با دوچرخه 
به ويژه برای جوامع روستايی بسیار سودمند 
اســت. دوچرخه سواران و تورهای تفريحی 
دوچرخه ســواری بــه دنبال مســیرهای 
روســتايی كم نظیر و كمتر شناخته شده 
هستند. مســیرهايی كه از مســیر شلوغ 
و ماشــین رو به دور باشــند و هیچ ســر و 
صدای موتــوری اطراف آن ها را آلوده نکند. 
آن ها پــدال می زنند و بدون هیچ صدايی و 
به آرامی درون طبیعــت و جاده های مالرو 

حركت می كنند.
در نتیجه ســايکل توريســم می تواند 

دوچرخه سواری يا سايكل 
توريسم يكی از سريعترين 

انواع تفريحات در فضای باز و 
گردشگری در سراسر جهان 
است. سرمايه گذاری بر روی 
اين نوع گردشگری می تواند 
سود و درآمد بااليی را برای 
افراد به همراه داشته باشد. 

چرا که سايكل توريسم فوايد 
بسیاری برای افراد دارد. 

دوچرخه سواری نیز موجب 
بهبود سالمت جامعه و صرفه 
جويی در هزينه های مرتبط با 
آن، کاهش ترافیک، سالمت 
محیط زيست و افراد شادتر 

می شود.
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گردشگر را برای ساعات بیشتر و طوالنی 
تری درون يک منطقــه نگاه دارد. همین 
موضــوع نیز، به معنی صــرف هزينه های 
بیشــتر برای دريافت خدمات بیشــتر در 
جوامع روســتايی اســت. پس بــه مردم 
شــهرهای كوچــک و دور افتــاده كمک 

بیشتری خواهد شد.
مطالعات نشــان می دهد كــه در جوامع 
پیشرفته سايکل توريسم 40 درصد بیشتر از 
تورهای اتوبوسی برای جوامع محلی درآمدزا 

بوده است.

مسیرهای سخت برای گردشگری با 
دوچرخه

توجه به اهمیت و بازار سايکل توريسم 
بــرای افرادی كــه می خواهنــد وارد اين 
صنعت بزرگ شــوند، بسیار اهمیت دارد. 
بیشتر آژانس های گردشگری كه تورهای 
دوچرخه ســواری برگزار می كنند، به اين 
موضــوع به دلیل آمارهای اشــتباهی كه 
دريافت می كنند، به ديده منفی می نگرند. 
در حالی كه اين رشــته می تواند بســیار 
ســودآور باشد. در ادامه به شما يک سری 
آمارها می دهیم تا با سايکل توريسم بیشتر 

آشنا شويد.
82 درصد از گردشــگرانی كه دوچرخه 
سواری می كنند يا سايکل توريست هستند، 

تحصیالت دانشگاهی دارند.
میانگین سنی گردشگران دوچرخه سوار 

52 سال است.
58 درصد از كسانی كه جزو گردشگران 
دوچرخه ســوار هستند، درآمدی باالی 75 

هزار دالر در سال دارند.
آمار سايکل توريســم نشان می دهد كه 
8.1 درصد از گردشــگران دوچرخه ســوار 
را دوچرخه ســواران بین المللی تشــکیل 

می دهند.

با  تماشــای جاذبه های گردشگری 
دوچرخه سواری

افرادی كه به دوچرخه ســواری به عنوان 
يکی از راه های گردشــگری نگاه می كنند، 
هنگامــی كه وارد يک منطقــه جغرافیايی 
می شــوند، بــه بســیاری از جنبه هــای 
گردشــگری توجه دارند. معموال دوچرخه 
سوار گردشــگری را نخواهید ديد كه تنها 
ركاب بزنــد و از مکانی به مکان ديگر برود 
بدون اينکــه در كنار كافه بین راهی توقف 
كند. يا اينکه سريع و بدون توقف از روستاها 

و شهرهای بین راهی بگذرد.
اين گردشگران همیشــه در طول مسیر 
و در مکان هايــی كه جذاب می يابند، توقف 
می كنند. ســايکل توريسم يا گردشگری با 
دوچرخه افراد را برای تماشــای زيبايی ها و 
جذابیت های يک منطقه توريستی هدايت 
می كند. به گفته نشنال جئوگرافیک، كسانی 
كه دوچرخه سواری می كنند و اين گونه در 
میان جاذبه ها می گردند، به فرهنگ، مناظر 
طبیعی، تاريخ و آداب و رسوم محلی توجه 

فراوان دارند.
اين دســته از گردشگران عالقه وافری به 
آشــنايی با زندگی مردم روستايی و ارتباط 
با مردم محلی دارند. همچنین اشــتیاق به 
گذشــتن از مسیرهای ســخت و باريک از 
جمله خصوصیت های گردشگری با دوچرخه 

است.

مقصدهای سايکل توريسم کجاست؟
تقريبا هر مکان و هر نقطه ای را كه بتوان 
در آن دوچرخه ســواری كرد و تعطیالت را 
در آنجا گذراند، می تــوان جزو مقصدهای 
سايکل توريسم دانســت. با توجه به اينکه 
دوچرخه ســواری خود انواع مختلفی دارد، 
پس می توانید مکان های مختلفی را هم در 
اين دسته قرار دهید. افرادی كه به دوچرخه 

سواری كوهســتان عالقه دارند، هر منطقه 
كوهســتانی را می توانند بــرای ركاب زدن 
انتخاب كنند. بنابراين چنین طبیعت هايی را 
می توان جزو مقصدهای اصلی گردشگری با 

دوچرخه دانست.
در مجموع هر مکانی را می توان به عنوان 
يک مقصد مناسب گردشگری با دوچرخه 

دانست.
چرا كــه در اين موضوع هیچ محدوديتی 
وجود ندارد و به تعداد افراد دوچرخه ســوار 
بستگی دارد كه چه مکانی را برای دوچرخه 
ســواری انتخاب كنند. خــواه يک منطقه 
روســتايی و تپه ای باشــد، خواه يک شهر 

بزرگ و پرترافیک.

مقصدهای گردشگری با دوچرخه در 
ايران

امروزه در ايران توجه به ركاب و دوچرخه 
به داليل متعددی بیشــتر شــده است. در 
جاده ها و خیابان ها افراد بیشتری را می بینید 
كه دوچرخه ســواری می كنند. گردشگری 
با دوچرخه يا ســايکل توريسم چند سالی 
اســت كه در ايران رواج پیدا كرده و باعث 
شده اســت تا جوانان برای ايران گردی به 
اين شیوه عالقه مند شوند. حتی بسیاری از 
كشورهای همسايه مانند آذربايجان، تركیه، 
ارمنستان و تركمنســتان را برای دوچرخه 
ســواری انتخاب می كننــد. همین موضوع 
توجه به زيرســاخت های مــورد نیاز برای 
سايکل توريســم را در ايران بیشتر از پیش 

الزم و البته پر سود دانسته و مهم می داند.
يادتان باشد كه اگر می خواهید به عنوان 
يک گردشگر دوچرخه سوار به جهانگردی و 
ايرانگردی بپردازيد، حتما از قبل در اين باره 
تمرينات ورزشی الزم را انجام دهید و وسايل 

مورد نیاز را بخريد.
منبع: الی گشت

سايكل توريسم يا گردشگری با 
دوچرخه افراد را برای تماشای 
زيبايی ها و جذابیت های يک 
منطقه توريستی هدايت 
می کند. به گفته نشنال 
جئوگرافیک، کسانی که 
دوچرخه سواری می کنند و 
اين گونه در میان جاذبه ها 
می گردند، به فرهنگ، مناظر 
طبیعی، تاريخ و آداب و رسوم 
محلی توجه فراوان دارند.
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دريک مغازه ساعت سازی يک ساعت ديواری هست که 
سر هر ساعت زنگ می زند. ساعت ۱، يک عدد، ساعت ۲ دو 
عدد و ساعت ۱۲، دوازده عدد زنگ می زند. شش ثانیه طول 
می کشــد تا ۵ زنگ بزند و۱۲ ثانیه طول می کشد تا ۹ زنگ 

بزند. )زمان الزم برای يک زنگ قابل چشم پوشی است(
زمانی که طول می کشد تا در۲۴ ساعت همه زنگ ها را بزند 

چه اندازه هست؟

معمای زمان

پاسخ های خود را به شماره  09305172651 پیامک کنید

ساعت مچی هدیه داده می شودبه برنده این معما به قید قرعه یک عدد 

جواب معمای 
شماره قبل

21:5۴

ساعت مچی برینگ 

هدیه از طرف شرکت کاندینو ایران

به سرکار خانم فریده صالحی

برنده  »معمای زمان« شماره قبل
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In the name of God the Merciful and The Compassionate

The sixth round of Tehran guild board of directors and investigators election with all its up and down experienced is on 
the verge of finishing. The thing is that we will need to focus all our endeavors with hope on leveling up the dignity of 
our Guild on different aspects. Fortunately, all relevant members and board have been concentration all their efforts in a 
way that to offer the best possible services to people needed. End of a round of Guild election should not considered as 
end of a service process and will not be but we will need to get together and try together in order to keep its dignity and 
transfer what we have been doing in terms of development to the next round by offering new facilities and possibilities.

What I witness nowadays, the spontaneously and enthusiastically presence of people concerned, is nothing but an 
active presence and showing up responsibility for the fate of Tehran guild. 

So therefore by verifying the better candidate who is well-known as a talent and responsible in the field of watch 
guild affairs, all members sincerely invited to attend on Monday, January the 27th from 9 am until 2 pm in order to 
cast their votes in the ballot box. Please have your national ID card as well as certificate of business on the said date.

The more attendants the better dignity the Guild will achieve.

Abdul Rahim Ahmadi

Allah doth command you to render back your 
Trusts to those to whom they are due
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آدرستلفننام خانوادگینامرديف
بازاربزرگ تهران -پاساژ قیصريه -طبقه همکف -پالك 556308914/38المعیمحمدعلی1

جاده مخصوص كرج -شهرك اكباتان -فازيک -ورودی A  -  پالك 446545302افتخاری مجدحسن2

دامپزشکی -نرسیده به قصر الدشت- پالك 66876647333امنیانمحسن3

خیابان جمهوری- ساختمان آلومینیوم -پاگرد دوم -پال ك6671395951امیری اصلسراج4

سبالن شمالی -خ ابراهیم حسنی -پالك 88407427143احمدیسید حسین5

افسريه -15 متری دوم -بین خیابان  11و12 -پالك 33148464405اسبقی مهربانمحسن6

خ ولیعصر -پايین تر ازمعز السلطا ن -پالك 55376247586اذانیعباس7

افسريه- انتهای پانزده متری دوم -جنب داروخانه -پالك 33642600525اسف گازارحسن8

جمهوری - ساختمان آلومینیوم -طبقه دوم -پالك 667248461/218آهندوست محمدرضا9

خ آزادی -شادمهر- پايین تر از نصرت -پالك 66005830143اجرايی طوسیپرويز10

جمهوری- ساختمان آلومینیوم -طبقه سوم -پالك 66708213331انوری منفردمحمدرضا11

خ خوش -نرسیده به مرتضوی- پالك 66858321284اسدیمحمدرضا12

جمهوری -جنب بانک ملی -پالك 33112015301امین شريفیرضا13

خ دماوند -ابتدای 30متری نارمک- پالك 7742128788آبانیغالمرضا14

    خ نامجو- مقابل خ آريا  -  پالك 775413521040آخوندیمصطفی15

هفده شهريور- ايستگاه ناصری -پالك 3350910521/10احمدیسیدمحمد16

پانزده خرداد -سرای چیت ساز -طبقه اول پالك 339943744اكبری اعلمفرهاد17

خ حافظ -خ سرهنگ سخايی -پالك 66706719148انوری منفردمحمد18

پانزده متری دوم افسريه بین خیابان 28 و 29- پالك 33146856400امامی فرمحمد مهدی19

 پانزده  خرداد -زيرگذر ناصر خسرو -پاساژ خلیج فارس- پالك 13  33927205امیدیرسول20

میدان جمهوری -ابتدای جمهوری -پالك 66428659898احمدیمجتبی21

خ خراسان -خاوران - 20متری ذوالفقاری- پالك 33732203423اعرابیعزت ا له22

خ نامجو -جنب كالنتری -پالك 77556271106احمدیسیدمهدی23

نازی آباد -اكبر مشهدی - مجتمع تجاری پارس -پالك 55301375231امامی فردمرتضی24

خ پیروزی -خ شهید افراسیابی -پاساژ الماس پالك 774685532/25اجیلیانی تهرانیمحمد25

خ خاوران -خ شهیدانورزاده- جنب مسجد -پالك 3371312068اعرابیحمید26

21متری جی- بین طوس ودامپزشکی- پالك 660326642/97اردبیلیلطف الهی27

میدان  شهدا -خ شکوفه -خ كرمان- نبش كوچه سفید- پالك 33370692173ابوالقاسمیمحمدجواد28

فلکه اول تهرانپارس - پاساژ سپید طبقه همکف واحد A-71 گالری ساعت ريتم77713188برغمدیحسن29

خ كمیل-مقابل كوچه جمالی -جنب داروخانه- پالك 55724790688/2برمکیرضا30

نارمک- انتهای دردشت - 20متری خاور -پالك7720621168بیغشیحسن31

تهرانپارس- خ تیرانداز -نبش 184 شرقی- پالك77886713105بینائی زادهمسعود32

نازی آباد- بوعلی جنوبی -پالك 550811384/3بوذریمحمدجواد33

  نارمک - خ مدائن جنوبی -پالك 195       77914105بهادری مقدمسیروس34

فلکه دوم تهرانپارس- ضلع شرقی -ابتدای تاگور -پالك 7787222077برغمدیمحمود35

شادآباد-17شهريور- 15متری دوم جنوبی- پالك 66802484194باقریحسن36

خ ولیعصر جنوبی- نرسیده به چهارراه مختاری -پالك 55370035100بهشتیمجید37

میدان ابوذر- خ  ابوذر 8-متری طالقانی- پالك 5577124375باقری اصلعزت اله38

تهرانپارس -خ جشنواره -خ امین -روبروی بانک صادرات -پالك 77785983535برغمدیعلی39

خ شمیران نو 20-متری شهدا شرقی -پالك77441072157برغمدیحسن40
  هرگونه کپی برداری از اين فهرست منوط به اخذ مجوز از اتحاديه سازندگان و فروشندگان ساعت تهران می باشد.

 فهرست 
فروشگاه هایی 
که در تهران 
مجوز تعمیر 
ساعت دارند
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آدرستلفننام خانوادگینامرديف
خ جمهوری اسالمی- ساختمان آلومینیوم- طبقه سوم -پالك 324بند گیانفاطمه41

خ خواجه نظام الملک ايستگاه افخمی پالك 77548666529پیروزمندنجف علی42

خیابان كارگرجنوبی چهارراه لشگر -خ كمالی چهارراه مخصوص پالك 55413124154پارسای احمدیمهرداد43

خ آزادی -خ شادمهر -چهارراه مستعانیه پالك 6600714294پروانیانكريم44

خیابان آذربايجان بین نواب و سلسبیل پالك 66423977661پروين ثانیمحمد علی45

میدان  رسالت -ابتدای سمنگان- پالك 77802155589پوئیدهرضا46

ضلع شمالی میدان امام حسین پالك 7750682065پورمحمد فتالیكريم47

تهرانسر -خیابان 14 - پاساژ تماشا -پالك44502017917پژ وهشگرپرويز48

خ قزوين - دوراهی قپان- ابتدای امین الملک -پالك 5571941410پاكزادحسن49

میدان ونک -خ  گاندی- پالك 88883828100پور جواهريانسید محمد تقی50

دروازه شمیران ابتدای هدايت پالك 7752224310تشرفیعلی51

شوش ايستگاه قندوشکر شهید بوربور پالك 55602463144تقویعباس52

 20متری افسريه دوم وسوم پاساژ صدف پالك 331498457تقوائیعطا اله53

خ-جمهوری اسال می ساختمان آلومینیوم طبقه همکف پالك 6670306012توكلی جعفری عبدالل54

خ-سهروردی شمالی بین آزادی وكوچه باغ پالك88759176272توسلرضا55

20متری ابوذر خ فالح  8متری عادل پالك 55170779106تال وتیعلی56

جواديه -ابتدای 20متری -مقابل يکتا -پالك88830419477جداری حسن پوركريم57

فلکه دوم صادقیه- جنب بانک صادرات -پالك88208141243جعفریيداله58

جواديه -ابتدای 20متری- مقابل يکتا -پالك55661558477جعفریاصغر59

خ آزادی- ابتدای جمالزاده -پالك66927280270جاودانفراكبر60

17شهريور-خ شهید اسما عیل رضائی-پالك33708227620جواهری نکومصطفی61

شهید نامجو- ايستگاه كاشی ها- كوی شفق -پالك649 77555768جمشید ی مرامسیدمحمود62

خ شهید مدنی -با التر از سه راه وحیديه -پالك7783680048جمشیدیسیدجواد 63

خ انقال ب -جنب نجات الهی -پالك88809162657جواهری ساعتچیسعید64

خ ابوذر -ابتدای فريدون گودرزی- پالك55738927169جعفری ممقانیمحمد65

خ ولیعصر -چهار راه جمهوری -جنب سینما آسیا -پالك 6640797719جواهريانمصطفی66

ياغچی آباد- 20متری عباسی -پالك 55026870176جاودان فررجب67

خ امام خمینی- مقابل خ استخر -پالك 306 66410335جم نژادمسعود68

جمهوری -ساختمان آلومینیوم- طبقه سوم -پالك66713014327جلیلوندمهدی69

 جمهوری -جنب ساختمان آلومینیوم - طبقه سوم-  پالك  66708321329جلیلوندعلی70

خ وحدت اسال می- چهارراه مختاری- جنب مسجد شارعی -پالك 55377175290جالل وندعلی رضا71

ستارخان -سه راه تهران ويال -روبری مسجد -پالك66508418394جهانیمحمد72

خیابان رودكی- باالتر از بوستان سعدی- پالك 66889128520جعفریمهدی73

شهرارا- خیابان آرش مهر- بلوك 10- پالك 8825310718جعفریمهدی74

ستارخان- سه راه تهران ويال- پالك 6651884623جعفریمهدی75

تهرانپارس- فلکه اول -ضلع شرقی- پالك77 77726140حسینیانحمید76

میدان فاطمی -نبش بازار چه هديه- پالك8896289626حسینیذبیح اله77

رسالت -چهارراه مجیديه -استاد حسن بنا -پالك2250912873حسینی نژادسیداكبر78

بزرگراه رسالت-16متری اول مجیديه جنوبی- پالك22525449284حسینی محمد 79

 جمهوری - جنب سا ختمان آلومینیوم -طبقه سوم -پالك 66726673332حسینیعلیرضا80
  هرگونه کپی برداری از اين فهرست منوط به اخذ مجوز از اتحاديه سازندگان و فروشندگان ساعت تهران می باشد.

 فهرست 
فروشگاه هایی 

که در تهران 
مجوز تعمیر 
ساعت دارند
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آدرستلفننام خانوادگینامرديف
جمهوری- ساختمان آلومینیوم- طبقه سوم- پالك  63711423330حسینیسید حسین81

15خردادشرقی- نرسیده به خ ری- پالك 335061751171حکاكان جوزانیمحمد82

چهارراه سبال ن- 10متری تهرانی- پالك 775422777حسن پوركراتیمسیب83

خ ولیعصر- امیريه -روبروی سینما سپیده -پالك 55375177919حنیفه زادهمحمدعلی84

پیروزی- 21 متری دهقان- پالك 7748162559حنیفه زادهمحمدكاظم85

اتوبان بعثت -مجتمع تجاری زيتون- طبقه اول -پالك 3361349139حسینیروح الل86

مجیديه جنوبی -سه راه ارامنه-  پالك 22505625434حسینی نژادسیدحبیب87

 میدان فاطمی-خ فاطمی-  پالك889627782/37حسینیسیدعلی88

15خرداد -بازاربزرگ تهران- پاساژ قیصريه- طبقه سوم -پالك 5580103484حق شناسرضا89

خ جمهوری - جنب سا ختمان آلومینیوم -پالك 66705533808حقیقت ساريخان اكبر90

خ آزادی -خ شادمان -خ گل افشان-پالك 665120283/381خرم پژوهفاطمه91

میدان خراسان- جنب مسجد نوری- پالك 3335874716خاكیجال ل92

ابتدای میدان خراسان- پالك778044248خوردبینمحمود93

 16متری دوم مجیديه شمالی- نرسیده به بازار روز -پالك 2250296686خانعلی پورورزانیحسین94

میدان نبوت- ضلع شمال غربی -مركز خريد ساعت -پالك 7712789618خالقیشهرام95

15متری اول افسريه- نبش خیابان 35- پالك 33144966589دهنویرجبعلی96

خ شريعتی -خ پلیس -سه راه زندان -پالك 8840376026دلیریابوالقاسم97

سی متری جی- حاجیان- پالك 66629264344دهقان محمد98

سراسیاب دوالب -چهارراه وثوق -پالك 33192174300داورزنیحسن99

شهرك اكباتان -مجتمع تجاری فاز 3- پالك 4466251622درويشیسهیل100

میدان امام حسین- ابتدای 17 شهريور- پالك 7760457091دستجانی فراهانیعلی101

خ آذربايجان -بین خوش ورودكی -پالك 663576232/822دانائیحسن102

خیابان استاد معین- دستغیب- پال ك 66003619111دربانعبداله103

گیشا- كوی نصر- بازار بزرگ نصر- پالك102 گالری سیکو9-88276658دهرويهمرتضی104

شهرك ولیعصر- خیابان ياران -به خیال-پالك 6622465214زندكريمیحمید رضا105

خ مولوی- روبروی بیمارستان اشرفی اصفهانی- پالك 55570602377زاهدی امجدیفريبرز106

خ پیروزی -خ نبرد- جنب مسجد جعفری- پالك 33173792485زمّرديانمحمد جواد107

خ هاشمی -مقابل 21 متری جی- پالك660011861104زرگریمحمد108

خ مطهری -سلیمان خاطر -پالك 8883274013زمردی فردارسالن109

خ مالک اشتر -نرسیده به دستغیب -كوچه مهر جويی -پالك 66838021827زرگریمجتبی110

بلوار ابوذر- بعد از دادسرای شهید محال تی- پاساژ ولیعصر -پالك 33803622190زمّرديانمحمدحسین111

20متری جواديه- ايستگاه يکتا- مقابل بانک كشاورزی -پالك 55664596518رفیع زادهفرامرز112

خ كارون -مقابل بیما رستان بابک- كوچه فرامرز -پالك 668621201/433رفیع زادهمطلب113

خ شريعتی -خ اديبی- پال ك6694273058روستا ئیغالمرضا114

علی آباد- خ ابريشم جنب پاركینگ اطمینان پالك 55317892161روستائی پاتپهمحمود115

 17شهريور-ضلع شمال شرقی میدان شهدا -پالك7753739621روستا آبادیمحمدحسن116

شهرك غرب - ايران زمین - مركز خريد گلستان - طبقه همکف - واحد 17 88081719رنگچیعلی اصغر117

خ بهشتی- ابتدای سرفراز - مجتمع دنیای نور- طبقه 2 - واحد  88756644204رضا خانلوعلی رضا118

سیدخندان -اول45متری رسالت -پالك 228687721ساعتچیاحمد119

15متری اول افسريه- نبش 26- پالك 33155013632سديدیحسن120
  هرگونه کپی برداری از اين فهرست منوط به اخذ مجوز از اتحاديه سازندگان و فروشندگان ساعت تهران می باشد.
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اتوبان كردستان خ 64يوسف آباد-برج آ.اس. پ-زيربرج- پالك 88030933417سعادت پورعلی121

خ انقالب اسالمی -روبروی نجات الهی -پالك 3390073637ساعتچیربابه122

جمهوری -ابتدای الله زارجنوبی- پالك 33903986428سبحانیقربانعلی123

تهرانپارس- قنات كوثر- بلوار مطهری- نبش 9  مركزی- پالك 773749611/156سلیمیسعید124

جمهوری -ساختمان آلومینیوم -طبقه سوم -پالك 6670679215شهبازیالیاس125

يوسف آباد- خ ابن سینا - جنب مسجد حضرت ابوالفضل -پالك 8872009255شفقتیانمحمد126

فلکه دوم خزانه بخارائی- خ شهید سالمت- پالك 5505816643شفیعیاسالم علی 127

خ شريعتی- مقابل داروخانه قرآن -پالك66667643778شهبازيانمحمود128

خزانه بخارائی- بین فلکه دوم وسوم -پالك 55302416285شیرازیحسن129

ستارخان -خ يکم دريان نو- مجتمع تجاری مفید- طبقه همکف- پالك 6651355754شاه قلیمعرفت الل130

خ انقالب بین الله زار و سعدی- پالك 6610781580شجاع رضویعلی اكبر131

خ نواب -چهارراه رضائی- ابتدای بريانک -پالك 55732318137شهرستانی زلدهسیدمحمود132

خ قزوين - حسام السلطنه -نرسیده به 16متری امیری -پالك 55718886461شريف كاظمینجفعلی133

نازی آباد -خ مدائن -بازار دوم -جنب كال نتری -پالك 55068830412شاه ابراهیمی داود134

میدان   ولیعصر -جنب سینما قدس- پالك 8889180012شیر محمدشهربانو 135

خ كارون -بین امام خمینی وهاشمی- پالك 66839340316شفقتیانعلیرضا136

خ جیحون -بین امام خمینی ومالک اشتر- پالك 66853623252شاه ابراهیمیاكبر137

خ وحدت اسال می -بین چهارراه فرهنگ وابو سعید -پالك 553837131062شريعت مصطفویسید سعید138

بازار بزرگ تهران- پاساژ قیصريه- طبقه دوم - پالك 17 55631726شعبانی فردحاج رسول139

خ تهران نو -بالل حبشی -پالك 7746559257شقاقیپیمان140

افسريه- 15 متری دوم- نبش خیابان 30- پاساژ عالی قاپو- پالك336590004شفق سرخمحمد141

خ  پیروزی- خ همايون -موتوآب- پالك 26 77436752صفری دستجردیحسن142

خ پیروزی- خ افراسیابی -پالك 38 قديم 501 جديد77463789صفاريانعباس143

خ ولیعصر- نرسیده به میدان ولیعصر -پالك 664151898/625صباغ زادگانمحمدعلی 144

بازار بزرگ تهران - روبروی  پاساژ طال -پالك  55620896101صفائی قادریمصطفی145

 پاسداران -با التر از اختیاريه -پالك 2258739268صبوریمحمد146

خ رودكی -نرسیده به   چهارراه وثوق - پالك 66860346234صولت زاده مقدمپرويز147

میرداماد -میدان مادر -مركز خريد محسنی- پالك 2227461028طباطبايی  آزادداريوش148

افسريه- 15متری دوم جنوبی -بین خیابان  24و25 پالك 33146032188طبیبیمحمد149

خ پیروزی -خ پرستار- پالك 3317935559عبدیحسن150

خانی آباد نو- خ میعاد -بین كوچه 22و24 -پالك 55004574224عالیجاهابراهیم151

بلوار فرحزاد -پونک- مركز خريد سپهر- پالك 8808957133علیپوراسد اله152

نارمک -سی متری- ايستگاه دفتر -پالك 77903501620عزيز الهیمحمد 153

 جمهوری -ساختمان آلومینیوم -طبقه سوم -پالك 66710692328عباسلومحمد154

جمهوری -ساختمان آلومینیوم -طبقه همکف- پالك 667109307عباسیحسین155

 سهروردی جنوبی -روبروی خ اورامان -طبقه همکف -پالك 88419924107عباسیمراد156

گیشا- بین خیابان نهم و بازار نصر - پالك 150 - ساعت88286295122عباسیمیثم157

 جمهوری -ساختمان آلومینیوم -طبقه سوم غربی - پالك 66703372113علی غنیحسن158

خ ابوذر - شهید قربانی- پالك55777820430عا لیجاهيوسف159

 جمهوری- چهارراه استانبول- پاساژ گلشن- پالك 6670562633غالمیمحمد مهدی160
  هرگونه کپی برداری از اين فهرست منوط به اخذ مجوز از اتحاديه سازندگان و فروشندگان ساعت تهران می باشد.
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قصرالدشت -چهارراه امام خمینی -پالك 66836023227قديانیحمید161

میدان انقالب -جنب سینما بهمن- پالك 666199591089قاسمیجواد162

شوش -خ صاحب جم -مقابل سر قبر آقا -پالك 33563592313قاضویسیدعزيزاله163

خ- وحدت اسالمی -جنب بیما رستان رازی -پالك 55813244537قائمی منتظریسیدوجه اله164

 خ ابوذر-میدان ابوذر- خ شهید قربانی- پالك 55700888507قلی پور میركی سلطان علی 165

 جمهوری -ساختمان آلومینیوم- طبقه اول- پالك 6670084932قره موسیعباس166

خ هاشمی- بین جیحون و كارون- پالك 66835836651قائمیعباس علی167

فلکه دوم صادقیه -پاساژ گلديس -طبقه همکف -پالك 442890685قمری اصلمحرم168

خ هاشمی - بین 21 متری و استاد معین - پالك   660237391166قند چیلربهرام169

ستارخان- مابین فلکه اول و دوم صادقیه- مجتمع ولیعصر-پالك 44247311234قاسمی نژادعبدالرضا170

خ كارون- نرسیده به مرتضوی-  پالك 66882879129فرح زادمحمود171

سی متری شهید آيت -ايستگاه مسجد- پالك 774306251150 فرهومندمرتضی172

خ نظام آبادشمالی- سه راه وحیديه- جنب بانک ملت- پالك77694073953فتحیامید علی173

17شهريور- خ شکوفه -خ دلگشا- نبش میدان كالنتری- پالك 33340590104فوالدوندحسن علی174

خ دماوند -ايستگاه فرودگاه- ابتدای حسینی -پالك 775724744/2فدائیصغری175

نارمک- شهید آيت- ايستگاه مسجد- پالك 77803974828/2كشاورز تبريزیسیاوش176

خ مولوی -مقابل مسجد مشیر السلطنه- پالك 553840181090كريمی پورمرتضی177

سر آسیاب  مهر آباد -20متری توكلی -پالك 66646199195كیانی علی آبادیهوشنگ178

امامزاده حسن- چهارراه قاضی- 8 متری احمدی- پالك 297 55700967كالنتری ممقانیيوسف179

خ دماوند-  خ وحیديه  - هدايتی -پالك 77812825161كمالی يگانهمسعود 180

شمیران نو - هنگام - میدان پاكدامن- پالك 77453208108كاربرقاسم181

خ شهید مد نی- ابتدای برادران فتاحی- پالك 7728534222كاتبیانمحمد حسین182

لويزان - خ شهید شاه رضائی- پالك 2293797125كندی دائینیمهدی183

خ پیروزی - خ پنجم نیروهوايی- بین فلکه اول و دوم كوچه 5 پالك 7748370028گرجی نشلیمصطفی184

خ خوش- بین ارومیه و آذربايجان- پالك 664302397/873گل محمدیقربانعلی185

سعادت آباد، میدان كاج، مركز تجاری سروستان، شماره3،گالری ز  رگل22081396لطفی ينگجهمهدی186

میدان بهارستان- نبش كوچه جوركش پالك 339014962مهاجری تهرانیجواد187

میدان امام حسین -ابتدای خ مازندران- پالك 7767770033مسعودیناصر علی188

خ 17 شهريور- خ عارف جنوبی -پالك 3372190589مهدی نژاد حسن 189

خ  دامپزشکی- نرسیده به داروخانه- پال ك66013896759مختاریعباس190

خانی آباد نو 20متری میعاد پالك 55032598216مسعودی همت آبادی علی191

خ كارگر شمالی- جنب پمپ بنزين - پالك 88008905357محمودی ساعتی علی192

خ پیروزی -پنجم نیروی  هوايی- نرسیده به فلکه اول- پالك 7747169043مشهدی حسینحسن 193

20متری افسريه -نبش 15متری دوم -پاساژ طال- پالك 33158688198مهرجوئیجواد194

خ- شهید بهشتی- باالتر از میدان تختی- نبش تکش -پالك88744601محمد زاده چنگانعلی 195

میدان توحید - اول ستارخان-  پالك 6642269123معینیامین علی196

میدان  خراسان -خ خاوران - اتابک- پالك 88263602196محمدیمحمد197

خ دماوند -خ شهید اسماعیل افشار  -پالك 7782024076میرزا رضائی ناصر198

خ هاشمی- بعداز میدان- پالك1009  66888978مقیمی نیا علی اكبر 199

  هرگونه کپی برداری از اين فهرست منوط به اخذ مجوز از اتحاديه سازندگان و فروشندگان ساعت تهران می باشد.
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خ دماوند- ارباب مهدی- جنب مسجد -پالك 77837431212منصوریعلی 200

سید جمالدين اسد آبادی روبروی داروخانه پالك8872075563محسن زاده سید رضا201

خ جمهوری نبش كوچه توحید ظحیرالوله پالك 33913663133مهاجری تهرانیجواد202

 خ مهرآباد جنوبی- 20متری شمشیری- 12متری طهماسبی -پالك 6669507849منصوری اغمیونیاصغر203

خ پیروزی- خ همايونشهر- نبش 12متری اول- پالك 3319723179معینیمحمد علی 204

میدان  امام حسین- جنب سینما تهران- پالك 7750467259/1مهرآبادی ياریعلی محمد205

بلوار اشرف اصفهانی باغ فیض پالك 44418073226محمودی ساعتی محسن 206

میدان انقالب اول كارگر شمالی جنب بانک ملت پالك 669394684محمودی ساعتی بهروز207

خ جمهوری چهارراه فروردين پالك 251و66467515253میریسید رضا208

خ دماوند - خ شهید فتحنائی -- نبش كهن  پالك 77563844138میرحسنی حسن 209

خیابان انقالب - مقابل خیابان استاد نجات الهی )ويال( پالك 66713019830مومنسعید210

م نارمک - اوقاف - خ تکاوران - نبش 30متری پالك 77563844173مومنیحسین 211

خ 15خردادجلوخان غربی جنب مسجد امام )ره( پالك 556088001میررفعتیسید مهدی212

 خ  شهید نامجو -  ايستگاه كاشی ها- پالك 77551769956محبیحسن 213

عبدل آباد -بلوار شکوفه 19متری بدر- پاساژ فاضل پالك 558436214/2محمدزاده نیاریاروج214

خ-جمهوری ساختمان آلومینیوم پالك 66708914126موالئیمجید215

خ جمهوری ساختمان آلومینیوم طبقه اول پالك 66724116101موالئیمحمود216

خ جمهوری ساختمان آلومینیوم طبقه همکف پالك 6670161211میرباقرسیدغالمرضا217

خ فالح -خ ابوذر 16متری حسنی } عیوضیخانی{پالك5570221671میرزاده اصل شربیانیسیدعلی اصغر218

خ جمهوری اسالمی ساختمان آلومینیوم طبقه سوم پالك 66724006326ماجدیناصر219

خ جمهوری اسالمی ساختمان آلومینیوم طبقه سوم غربی پالك 66707980334مصدراالمورمحمدامین220

شهرك ولیعصر -خ ياران -روبروی بازار- پالك 662352752/118نوری بجندی نظام الدين221

30متری نیروی هوايی -جنب فروشگاه پالك 77483202571نجفی انفرادیمحمد علی 222

خ نارمک -خیابان سمنگان -پالك 77808016525نانکلیعلی اكبر223

 جواديه -نرسیده به 10متری اول- پالك 5564890445نادیداوود224

 جمهوری -سا ختمان آلومینیوم- طبقه سوم- پالك 66707980321نیاكان جممهرداد225

خ قزوين -شهید فرامرز تهمتن -جنب داروخانه- پالك 557386254ناظریقهرمان226

میدان شادآباد- كوی 17 شهريور- 15 متری دوم جنوبی- پالك 66813494256نشاطی حورعلی227

خ مصطفی خمینی -بازار سید اسماعیل- پالك 5557876042نجبائیمیر الدوله228

خ رسالت -خ هنگام - كوچه12 مركزی- پالك 7744254775نانکلیعلی اكبر229

خ انقالب - مقابل خ نجات اللهی - پالك 830 - گالری نگین 66713019نوين سعید 230

مجیديه جنوبی- ايستگاه پل 14متری لشگر پالك 88425798266نادعلیعلی اكبر231

 كیانشهر -خ ابراهیمی -نبش قره داغی -پالك 338928552/875ناصری نسب مهدی 232

 جمهوری -جنب باغ سپهساالر پالك 33113571193نجفی انفرادیعبدالحسین233

خانی آباد نو- ابوريحان- پالك 51 ساعت الله55826541وفادارانحمید234

خ تهران نو وحیديه ايستگاه نجاری پالك 77822392106يعقوبیان حاجی آبادیسروژ235

جاده قديم كرج-  خ شادآباد 15-متری شهید عباس انصاری -پالك66803245924يعقوبیعلیرضا236

خزانه بخارائی بین فلکه اول ودوم پالك 55315810294     يزدی شهرضائیعباسعلی237

  هرگونه کپی برداری از اين فهرست منوط به اخذ مجوز از اتحاديه سازندگان و فروشندگان ساعت تهران می باشد.
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