
در این شماره می خوانید:
� گزارش بزرگ ترین گردهمایی صنفی ساالنه اعضای صنف ساعت تهران
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گ »بیداری« در ساعِت »زندگی« 
زن

مالیات تضمین توسعه پایدار
واردات شفاف تنها راه مبارزه با قاچاق

هرگز کسی از خرید طال ضرر نکرده است

توسعه روابط تجاری از طریق اتاق بازرگانی ایران و سوئیس

گفت وگوی اختصاصی با »سید رضا حسینی«؛ نیم قرن نوستالژی

اسپریت پیام آور عشق و دوستی برای تمام مردم است
ساعت و ضرورت وجودی آن 

رویاها را به واقعیت تبدیل می کنیم سفر به ژرفای زمان در قلب صنعت جهان 
تاریخ یکصدساله سیتیزن را اینجا ببینید!

اولین دستاوردهای سیتیزن در موزه سیتیزن

برنامه ای برای تولید ساعت های دیجیتال نداریم

سیاست ما تولید ساعت برای همه مردم جهان است

تا زمانی که نور باشد زمان وجود خواهد داشت 
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ماهنامه عصر زمان با حمایت اتحادیه فروشندگان و سازندگان ساعت 
تهران منتشر می شود و استفاده از مطالب آن در سایر رسانه ها 

تنها با ذکر مأخذ مجاز مي باشد.
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خرداد و تیر 97

سال 1397
حمايت از کاالی ايرانی

عید سعید فطر و روز ملی 
اصناف بر همگان به ويژه 
همکاران صنفی مبارک باد



مالیات چیست؟ 
مالیات انتقال بخشی از درآمد جامعه به دولت محسوب می شود که 
دولت ها این مبالغ پرداخی را برای جبران هزینه هایی که برای جامعه 
و مــردم انجام می دهند مصرف می کننــد. مالیات پرداختی بالعوض 
محسوب می شود که به اشخاص حقیقی و حقوقی تعلق می گیرد. در 
یک عبارت کلی دستگاه مالیاتی دولتها اولین شریک در تجارت شما 
تلقی می شــوند که حتی بل از تقسیم ســود بین شرکا سهم خود را 
مطالبه و دریافت می کنند. در کشــورهای توسعه یافته مالیات نقش 
اصلی را در تأمین بودجه دولت ایفا می کند. از این رو نسبت مالیات به 
تولید ناخالص داخلی در برخی از این کشوها تا 4۵ درصد نیز می رسد. 
در ایران نیز با تغییر مکانیزم محاسبات مالیاتی و تقویت اطالعات دولت 
نرخ باالیی از بودجه ساالنه کشور به درآمدهای مالیاتی اختصاص پیدا 
کرده است. برای مثال 22درصد افزایش درآمد مالیاتی در الیحه بودجه 
96 نسبت به سال قبل به چشم می خورد و در سال 97 نیز 3۵ درصد 
از درآمد دولت از مالیات می باشد. به همین منظور برای کلیه فعالین 
اقتصادی شناخت اطالع از قوانین و وظایف خود نسبت به ارگان های 
دولتی جزو اهم مساوی است و مالیات در کشور ایران به چهار قسمت 
کلی عملکرد، تکلیفی، حقوق و ارزش افزوده تقســیم می شود که در 

ادامه به بررسی مالیات بر ارزش افزوده می پردازیم. 

غالمحسن ادريس آبادی

سال حمایت از کاالی ایرانی 

مالیات تضمنی توسعه پایدار
ارزش افزوده به چه معناست؟ 

هر کاالیی که در بازار فروخته می شود، در فرایند تولید خود توسط 
چندین تولیدکننده به تدریج ساخته شده است. ارزش افزوده از سال 
87 با نرخ 3درصد آغاز شد و به مرور زمان این درصد افزایش پیدا کرد 
تا به امروز که نرخ مالیات ارزش افزوده به 9درصد رسیده است. از این 
نرخ، 6درصد به عنوان مالیات ارزش افزوده و 3درصد به عنوان عوارض 

ارزش افزوده تقسیم می شود. 

مالیات بر ارزش افزوده چیست؟ 
نوعی مالیات بر مصرف طراحی شــده کــه هم اکنون در بیش از 
140 کشور جهان تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده به اجرا درآمده 
اســت. کشورهای فرانســه و آلمان از جمله اجراکنندگان اولیه این 
مالیات بوده و در کشــورهای عضو اتحادیه اروپا همه این مالیات را 
پذیرفته و به اجرا گذاشــته اند. کشورهای نامزد عضویت در اتحادیه 
اروپا نیز همه به پذیرش و اجرای این نوع مالیات التزام دارند. مالیات 
بــر ارزش افزوده در واقع نوعی مالیات بر فروش کاال و خدمات چند 
مرحله ای اســت که در طی مراحل زنجیــره واردات، تولید، توزیع، 
مصرف با نرخ مالیاتی ثابت )غیر تصاعدی( اعمال می شود ولی نهایتا 
مصرف کنندگان نهایی تنها پرداخت کننده واقعی آن هستند. درپایان 
هر فصل به مدت 1۵ روز مهلت دارید به سایت ارزش افزوده مراجعه 
و اظهارنامه ارزش افزوده را ارسال و مبلغ مورد نظر را طی دو فیش 
مالیات 6درصــد و عوارض 3درصد به صورت مجزا پرداخت نمائید. 
فصل زمستان به علت تعطیالت عید تا پایان فروردین به مدت 30 

روز مهلت قانونی دارد. 
مالیات تضمین پایدار توسعه کشور است ولی در حال حاضر کسب و 
کار در حالت رکود اقتصادی به سر می برد و اصناف درگیر مسائل بهره 
بانکی و غیره هستند که مشکالت زیادی رادارا می باشند و اکثرمغازه ها 
اجاره ای می باشــد که درگیر مالیات بیمه و انرژی می باشد در صورتی 
که اکثرا توان پرداخت را ندارند و به خاطر شــرایط اقتصادی چک های 
زیادی برگشت می شود و با توجه به این که کشورمان دارای منابع غنی 
- نفت و گاز می باشد بودجه کل کشور بین 60 الی 70درصد از مالیات 
تأمین می شــود که فشار سنگینی به اصناف وارد می شود. ضمنا اکثر 
کشورها 20 الی 30 درصد فروش از توریست می باشد که کشورمان از 
این نعمت بی بهره است. به امید آرزو برای شکوفایی اقتصادی کشور و 

رفاه برای مردم عزیزمان.

عبدالرحیم احمدی، رئیس اتحاديه فروشندگان و سازندگان ساعت 

 واردات شفاف 
تهنا راه مبارزه با قاچاق

ضمن تبریک عید سعید فطر امیدوارم که طاعات و عبادات شما 
در ماه خدا مورد قبول خداوند تبارك و تعالی واقع شده باشد. 

مدتی اســت که در حوزه واردات مجاز ساعت و بطور کل آینده 
روند فعالیت کسبی این صنف مواردی مطرح می شود که دغدغه 
خاطر همکاران شــده اســت. قوانین جدید گمرگی در خصوص 
واردات و ترخیص این کاال بگونه ای وضع شده که پروسه ترخیص 

بطور قابل مالحظه ای با مشکالتی روبه رو می شود. 
بر این واقعیت اذعان داریم که ســاعت از جمله کاالهایی است 
که خط تولیدی در کشور نداشــته و نداریم و از دیر باز به عنوان 
کاالیی وارداتی و مصرفی و بعضا لوکس مورد استفاده قرار گرفته 

و می گیــرد و در عین حال ضــروری. با نگاهی اجمالی به جایگاه 
این کاال در بازار متوجه می شــویم که تعداد مراکز فروش مختص 
به مارك های مختلف ســاعت و تقاضای مشتری قابل تأمل است. 
لذا باید ترتیبی اتخاذ شــود که وارد کنندگان مجاز بتوانند فارغ از 
مشــکالت حاشیه ای کاالی اصل خود را وارد و در اختیار مشتری 
قرار دهند. هر قدر این کانال وارداتی شــفاف و بدون دغدغه باشد، 
بدیهی است کاالی اصل و مرغوب در اختیار مشتری قرار می گیرد 
و در نهایت تقابلی اســت با پدیده اجناس تقلبی و قاچاق. ضمن 
حمایت از واردکنندگان مجاز این کاال در گمرکات کشور و توزیع آن 
به مراکز مجاز و معرفی کاال به مشتریان، نتیجه ای حاصل می شود 
که پدیــده حضور اجناس تقلبی و کپی که به صورت قاچاق وارد 

کشور می شود تا حد قابل مالحظه ای کم رنگ می شود. 
در حــال حاضر حدود هفتصد هزار نفر به عنوان فروشــنده و 
تعمیرکار ساعت در کشور برای خود و خانواده خود مشغول امرار 
معاش هستند. حمایت از واردکنندگان مجاز حمایت از این قشر از 
جامعه است قشری که عوارض دولتی خود را چه از جنبه مالیات، 

بیمه، شهرداری، گمرکی و غیره بطور مرتب پرداخت می کنند. 
لذا با توجه به اهمیت موضوع حمایــت از وارد کنندگان مجاز 
مارك های اصل ساعت که همانا حمایتی است در جهت تقابل با 
اجناس قاچاق این کاال و تجار و کسبه مربوطه می باشد، از مسئوالن 
محتــرم تقاضای بذل عنایت داریــم و همانطوریکه به دفعات در 
خصوص حمایت در بخش تولید این صنعت اشــاراتی داشته ام، 
امیدوارم ضمن حمایت مســئوالن بتوانیم خط تولید ساعت را در 
کشور راه اندازی کنیم. چون با استناد به تجارب چندین ساله بر این 
باور هستم که بطور بالقوه متخصصین مجربی در این بخش حضور 

دارند که با حمایت به مرحله بافعل تبدیل می شوند. 
و من اهلل التوفیق 
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منشور اخالقی اتحاديه سازندگان و فروشندگان ساعت تهران به دستور رياست محترم اتحاديه 
جناب آقای عبدالرحیم احمدی و با همت امور فرهنگی عصرزمان نوشته و باالخره هم زمان با عید 

مبعث حضرت رسول با حضور اعضای هیئت مديره اتحاديه از آن رونمايی گرديد. 
بخش هايی از اين منشور به شرح ذيل است: 

ما به عنوان يک اتحاديه مردمی وظیفه داريم: 
به عنوان يک اتحاديه مردمی وظیفه داريم تا با بازرســی از واحدهای صنفی بر عملكرد صحیح 
همكاران صنفی ساعت نظارت کامل داشته باشیم. وظیفه خود می دانیم تا به طور کامل به هرگونه 
شكايات و اعتراضات ارباب رجوع رســیدگی نموده و در حل و فصل اختالفات میان مشتريان و 

فروشندگان صنفی تا رسیدن به رضايت کامل مشتری کوشا باشیم. 
تالش برای احقاق حقوق اعضای صنفی را وظیفه خود دانســته و در تمامی سازمان های مختلف 
حضور فعال خواهیم داشت. وظیفه خود می دانیم تا نسبت به آموزش همكاران محترم و تعمیرکاران 

و همچنین ارتقائ سطح دانش و آگاهی اعضای محترم صنف نهايت تالش خود بنمائیم. 
از شما به عنوان ارباب رجوع انتظار داريم: 

 درخواست خود را شفاف و به دور از هرگونه ابهام به کارشناسان مربوطه ارائه دهید. هنگام مراجعه 
صبور و شكیبا باشید. با رعايت سلسله مراتب اداری جهت انجام خدمات، خود و اتحاديه را با مشكل 
روبه رو نسازيد. در صورت مشاهده هر گونه برخورد نا مناسب يا درخواست خالف قانون مراتب را به 

دبیرخانه اتحاديه اعالم فرمائید. 
هیئت مديره اتحاديه سازندگان، فروشندگان و تعمیر کاران ساعت تهران 

عبدالرحیم احمدی رئیس اتحاديه 

رومنایی از منشور اخالقی 
احتادیه اسزندگان و فروشندگان 

اسعت هتران

ــک اتحادیه مردمی وظیفه داریم : ما به عنوان ی
 در هر زمان خدا را ناظر بــر اعمالمان بدانیم.

 راز دار ، وظیفه شــناس و صادق باشــیم و از حقوق و حریم خصوصی دیگران پاسداری کنیم.
 در تمام تصمیمات و اقدامات ، سیاســت های کلی نظام را مد نظر داشــته باشیم.

ــرلوحه رفتارمان قرار دهیم. تحرک و پویایی را س
 قانون مدار و اعتدال گرا باشــیم و از تندروی ، شــتاب زدگی و خودسری پرهیز کنیم.

 با راهنمایی و ارائه اطالعات الزم و کامل از ســرگردانی مراجعیــن جلوگیری نمائیم.
 با رعایت انصاف و عدم تبعیض، به شــعور و افکار عمومی احترام گذاشــته و خدمات الزم را دور از ســالیق شــخصی به ارباب رجوع ارائه  کنیم.

 بر اســاس ضوابط و قوانین رفتار نمائیم.
 حق مردم را در دسترســی به اطالعات پاس داریم و شــفافیت الزم را مبنای عمل خود قرار دهیم .

 با انعطاف پذیری ، خوشــرویی و احترام در ارائه بهتر خدمات بــه مراجعین تالش کنیم.
از هرگونه مظاهر فســاد اداری مانند توصیه ، تبعیض ، اســتفاده از موقعیت ، رشــوه و ... خود داری کنیم.

 در برنامــه ریزی ها و طراحی ها از تــوان علمی و تخصصی ،اتحادیه را در جهت رســیدن به اهداف کمک کنیم.
ــتی عمل کنیم.  به وعده های خود در قبال ارباب رجوع به درس

 بــا همکاران و مراجعین با خوش رویــی و متانت برخورد نمائیم.
ــازنده خود اتحادیه را یاری دهیم.  با پیشنهادات س

 نگهــداری از ملزومات و تجهیزات اداری و صرفه جویــی از امکانات را بر خود فرض کنیم.
 به عنوان یک اتحادیه مردمی وظیفه داریم تا با بازرسی از واحدهای صنفی بر عملکرد صحیح همکاران صنفی ساعت نظارت کامل داشته باشیم.

 وظیفه خود می دانیم تا به طور کامل به هرگونه شــکایات و اعتراضات ارباب رجوع رســیدگی نموده و در  حل و فصل اختالفات میان مشتریان
 و فروشــندگان صنفی تا رســیدن به رضایت کامل مشتری کوشا باشیم.

 تالش برای  احقاق حقوق اعضای صنفی را وظیفه خود دانســته و در تمامی ســازمان های مختلف حضور فعال خواهیم داشــت.
 وظیفه خود می دانیم  تا نســبت به آموزش همکاران محترم و تعمیرکاران  و همچنین ارتقائ ســطح دانش و آگاهی اعضای محترم صنف 

بنمائیم. را  خود  تالش  نهایت 

از شــما به عنوان ارباب رجوع انتظار داریم:
 درخواســت خود را شــفاف و به دور از هرگونه ابهام به کارشناسان مربوطه ارائه دهید.

ــکیبا باشید.  هنگام مراجعه صبور و ش
 با رعایت سلســله مراتب اداری جهت انجام خدمات، خود و اتحادیه را با مشــکل روبرو نسازید.

 در صورت مشــاهده هر گونه برخورد نا مناســب یا درخواســت خالف قانون مراتب را به دبیرخانه اتحادیه اعالم فرمائید.

هیأت مدیره اتحادیه ســازندگان ، فروشــندگان و تعمیر کاران ساعت تهران 
عبدالرحیــم احمدی ـ رییس اتحادیه 

منشور اخالقی 
وشندگان و تعمیرکاران ساعت تهران اتحادیه سازندگان، فر

مريم بیامنش، مدير مسئول 

زنگ »بیداری«
در اسعِت »زندگی« 

هریک از ما در طول شــبانه روز ســاعت خود را برای بیدار شدن 
کوك می کنیم، مثال در فصل امتحانات یک ســاعت، برای رفتن به 
سرکار یک ساعت و حتی برخی اوقات در میانه روز اگر شب را بیدار 
مانده باشیم برای جبران بی خوابی، ساعتی را برای برخاستن دوباره 

کوك می کنیم. 
 به هرحال کوك زمان برای هریک از ما مفهومی خاص دارد برای 
کســی که مجبور است شب بیدار باشد یک معنی و برای کسی که 

مجبور است بخشی از روز را استراحت کند یک معنی دیگر... . 
برای کســی که خود را به خواب میزند یک مفهوم و برای کسی 
که زود تر از زنگ ســاعت به خاطرترس از خواب ماندن برمی خیزد 

مفهومی دیگر... 
برای کســی که بلند می شود و زنگ ساعت را خاموش می کند و 
دوباره به خوابیدن ادامــه می دهد یک تعبیر و برای آنکه هیچ گاه 

صدای زنگ ساعتش را نمی شنود تعبیری دیگر... . 
مهم اینجاســت که هرکدام از ما چه زمانی را برای بیداری کوك 
می کنیم و تا چه زمانی برای بیدار ماندن تالش می کنیم و اینکه آیا 
ســاعت زندگی هریک از ما با آگاهی از آنچه که اطرافمان می گذرد 
کوك می شــود و با بیداری نسبت به اتفاقات زندگی که هرکدام با 
صداهای مختلف در گوشــمان زنــگ می زنند برخورد می کنیم؟ و 
یا اینکه با بی تفاوتی نســبت به زنگ های خطر در اطرافمان، آنها را 

خاموش کرده و به خواب غفلت و ناآگاهی ادامه می دهیم؟ 
اگــر مفهوم بیداری را با معیار آگاهی بســنجیم و موفقیت را در 
همین شــاخص آگاهی معنــا کنیم باید این طور بیــان کنیم که 
اشخاصی موفقند که قبل از زنگ ساعت زندگی شان برمی خیزند و 
برای بیدار ماندن هرگز زنگ ساعت شان را کوك نمی کنند، چرا که 
می دانند خواب ماندن و غفلت ازهر لحظه زندگی، می تواند ساعت ها 
و شاید روزها آنها را از موفقیت و پیشرفت دور کند و با عادت کردن 
نسبت به خاموش کردن زنگ ها و ادامه دادن به خواب شیرین اما در 
نهایت تلخ زندگی، لحظه ها را به دست روز و روزها را به دست ماه و 
سال سپرده و دیگر زمان برای برگشت به کوك اول بسیار دیر شود. 
بنابرایــن هریک از ما در زندگی باید این واژه پر رمز و راز »ناگهان 
خیلی زود دیر می شود« را آویزه ذهن مان کنیم و تا دیر نشده، زودتر 

از صدای زنگ بیداری ساعت زندگی، بیدار شویم و بیدار بمانیم. 
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جمعی از همــکاران و دوســتان خود 
هستیم و فرصتی پیش آمده تا کنار دید 
و بازدید نــوروزی و تازه کردن دیدار ها 
و قلب ها بــه یکدیگر گزارش مختصری 
از عملکرد صنف ســاعت در سال 96 را 
ارائه دهیم. به دلیل گســتردگی و تنوع 
وظایف محول به ایــن اتحادیه صنفی، 
عملکــرد اتحادیه را می تــوان در چند 

بخش مورد بررسی قرار داد. 

بند اول: مالیات 
همان گونه که مستحضر هستید برای 
رسیدگی به مشکالت مالیاتی اعضا شهر 
تهران را به چند منطقه تقسیم کرده ایم. 
در ناحیه مرکز و شــمال، جناب آقایان 
ادریــس ابادی و خانلــو. منطقه غرب، 
جناب آقای عبدالرحیم احمدی منطقه 
جنوب، آقای پزشکی و منطقه شرق نیز 

به مهرداد آحمدی متکفل شده است. 
کمیســیون   31 ،96 ســال  کل  در 
تشکیل شده که نتیجه مثبتی برای حل 
مشــکالت مالیاتی اعضا در پی داشــته 
اســت، الزم به ذکر اســت که اتحادیه 
ساعت از معدود اتحادیه هایی است که 
نمایندگان مالیاتــی آن را اعضای خود 
هیئت مدیره تشکیل می دهد. در سال 
96 انحادیه طی قرار دادی با شــرکت 
مشاوره مالیاتی و حسابداری برنا تدبیر 
جلســه توجیحی برگزار کرده تا از آن 
طریق پاسخگوی مشــکالت و سؤاالت 

همکاران صنفی باشیم. 

علمــی  آموزشــگاه  دوم:  بنــد 
پويندگان زمان 

این آموزشگاه  استارت دریافت مجوز 
بــرای برگــزاری کالس هــای اموزش 
تعمیر ســاعت در سال 94 آغاز گردید، 

این فعالیت با جدیت و پشــتکار همکار 
عزیزمان اقای ادیس ابادی پیگیری و در 
چهارم شهریور ماه 96 موفق به دریافت 

مجوز فنی حرفه ای شدیم. 
هم اکنــون ترم اول کالس ها به اتمام 
رســیده و از اول اردیبهشــت ماه ثبت 
نام ترم جدیــد انجام می پذیرد؛ الزم به 
ذکر اســت که مدرك ارائه شده توسط 
این آموزشگاه، بین المللی و مورد تأیید 

سازمان فنی حرفه ای کشور است. 

بند سوم: بازرسی
تعــداد اخطار های صادر شــده بابت 
واحد های صنفی بدون مجوز 229 عدد 
بــوده و تعداد اخطار هــای صادره برای 
واحدهایــی کــه دارای تداخل صنفی 
هستند 84 عدد بوده و تعداد اخطار های 
صنفی بابــت نپرداختن حق عضویت و 

تمدید جواز تعداد 38 عدد بوده و تعداد 
114 مورد که به اتاق اصناف ارجاع داده 
شده برای پلمپ مغازه ها که از آنها 11 
مورد پلمپ شده اســت، و الزم به ذکر 
اســت که به غیر از خود اتحادیه درحال 
حاضــر اتاق اصناف بازرس هایی دارد به 
عالوه خود ســازمان تعزیرات که برای 

پلمپ مغازه ها اقدام می کنند. 

بند چهارم: نشريه عصر زمان 
نشــریه عصر زمان اولیــن و تنهای 
نشریه تخصصی وابسته به اتحادیه بوده 
و نقش اطالع  رسانی بین صنف ساعت و 
جامعه را تاکنون انجام داده، برای اولین 
بار در دو ســال گذشته اطالعات کامل 
وارد کنندگان رسمی ساعت به ایران و 
همچنین آدرس فروشــندگان و تعمیر 
کاران صنف در نشریه منتشر می گردد. 

از عملکرد یکســاله اتحادیه برای اعضا 
عنوان نمــود همچنین جنــاب آقایان 
اســالمی فر از شرکت مشاوران مالیاتی 
برنا تدبیر و گلرنگ از شــرکت اکسیس 
بیاناتــی در خصوص موضوعات مالیاتی 
و برگــزاری نمایشــگاه ســاعت ایراد 
نمودند. ســرکار خانــم بیامنش مدیر 
مجله عصرزمان نیز در خصوص ارتقائ 
جایــگاه صنفی با حضــور مؤثر در امور 
فرهنگی به ویژه مجالت صنفی سخنانی 
برای حضار ایراد نمود که همگی از نظر 

می گذرد: 
گفتنی است در پایان از تعداد 14 نفر 
از پیشکســوتان و اعضای قدیمی صنف 
ســاعت تجلیل و لوح تقدیر اهدا شــد. 
مراســم  این  توانمند  مجری  همچنین 
جناب آقــای عرب ســرخی بودند که 
هدایت این مراسم را عهده دار شدند و 
در پایان این مراســم نیز گروه موسیقی 
به یمن ایام مبارك ماه رجب به اجرای 

مولودی خوانی نی و دف پرداختند. 

رئیــس  احمــدی  عبدالرحیــم 
اتحاديه سازندگان و فروشندگان 

ساعت تهران: 
بــا ســالم، ضمن خوش آمــد گویی 
از تمامــی عزیزانــی که دعــوت مارا 
پذیرفته اند تشــکر و قدردانی مینمایم. 
آغاز ســال نو، ماه مبارك رجب و عید 
مبعث را خدمت همه عزیزان و همکاران 

تبریک و شادمانی عرض مینمایم. 
از همراهی و زحمــات هیئت مدیره 
فعلی، پرســنل محترم اتحادیه و هیئت 
مینمایم.  قدردانــی  المهــدی  محبان 
از هیئــت مدیره هــای دوره های قبل 
کــه زحمات زیــادی در ایــن اتحادیه 
کشــیده اند کمــال تشــکر را دارم. در 
آخر یــادی میکنم از همه دوســتان و 
همکارانی که سال های قبل در کنار ما 
بوده اند و اینک در قید حیات نیســتند 

یادشان گرامی و روحشان شاد. 

مهرداد احمدی خزانه دار اتحاديه 
ساعت تهران: 

به نام خداوند جان و خرد 
با سالم و عرض احترام و تبریک سال 

نو خدمت اعضا و پیشکسوتان محترم. 
بســیار مایه افتخار اســت تا میزبان 

دید و بازدید نوروزی اعضای اتحادیه ساعت تهران برگزار شد

عید آمد و عید آمد ...

به رســم ســنت دیرینه هرسال در 
فروردین ماه و فرخنــده ایام ماه رجب 
مراســم دید و بازدید نــوروزی اعضای 
محترم صنف ســاعت تهــران با حضور 
بیــش از یکصد نفر در محــل اتحادیه 
ساعت تهران و به میزبانی هیئت مدیره 

اتحادیه برگزار شد. 
در این مراســم که با خوشامدگویی 
جناب آقــای عبدالرحیــم احمدی به 
حضار و مهمانان آغاز و در ادامه جناب 
آقــای مهرداد احمدی گــزارش کاملی 
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دســت خــوش جنگ های ناخواســته 
بوده، از جمله کشــورعزیز خودمان که 
سال های بســیار سخت جنگ را پشت 

سر گذاشته است. 
اروپاییان پس از انقالب فرانسه آن چه 
که زیرمبنای اقتصادشان انتخاب کردند، 
فرهنگ بــود. پــس از آن ژاپن الگوی 
توسعه ی خود را مبنای توسعه از درون 
پس از جنگ جهانی اول قرار داد. مبنای 
توسعه از درون و آموزش فرهنگ را در 
ژاپــن می بینیم که از آمــوزش ابتدایی 
شروع کردند و توســعه از درون را آغاز 
کردند. کشور ما دارای تمدن بسیار غنی 
و فرهنگ اصیلی بوده است که مالحظه 
می کنیم این روزها متأســفانه به جای 
توسعه از درون، ما در انحطاط از درون 

کار می کنیم. 
فرهنگ کتاب خوانی جز در مدارس، 
جز در کتاب هــای مدارس و کتاب های 
دانشگاهی متأســفانه در بین ما وجود 
ندارد. همچنین بسیاری از شاهان قاجار 
معتقد بودند که رفــت و آمد بازرگانان 
به اروپــا می تواند به توســعه کشــور 
کمک بســیاری کنــد و همینطورهم 
اســت. تاجران و ســروران بزرگی که 
در کشــورهای اروپایی ســفر می کنند 
می توانند برای تجارت، ارتقای دانش و 
فرهنگ و ارتقای فرهنگ کتاب خوانی 
کمک بسیاری کنند و انشااهلل که بشود 
هرچند کم و کوتاه، حتی مجله و حتی 
متن های کوتاهی که از بزرگان در قالب 
کتاب های کوچک یاد می شــوند دست 
بگیریم و ان شاهلل با کمک همین تجارت 
بتوانیم این فرهنگ غنــی ایرانی را بار 

دیگر به کشورمان برگردانیم. 
مجله ای به نام عصر زمان وجود دارد 
که قصــد دارد فرهنگ غنــی مطالعه 

را گســترش دهــد.  ای کاش به جای 
صف هــای طوالنی در برابــر صرافی ها، 
روزی بشــود که صف هــای طوالنی در 
کتاب فروشی ها داشته باشیم و مجالت 

غنی به فروش برسند. 
 

جنــاب آقــای گلرنگ مديــر عامل 
شرکت اکسیس: 

ســالم عرض می کنم خدمــت تمام 
اســتادان و فرهیختگان صنف ساعت و 
همچنین عید مبعث و سال جدید را با 

تأخیر خدمتتان تبریک عرض میکنم. 
خوشــبختانه در ســال 9۵ اولیــن 
نمایشگاه تخصصی ساعت تهران توانست 
با شرایط نسبتا خوب وپشتیبانی جناب 
آقــای دکتر مجیدی، آقــای منصوری، 
آقای احمــدی و اعضای محترم هیئت 

مدیره در زمان محدود برگزار شود. 

در سال جاری نیز قرار است تا با شما 
عزیزان در مکان برج میالد تهران دوره ی 
برگزار  قبــل  بهتراز  نمایشــگاه  جدید 
خواهد شــد. البته در برنامه ای جداگانه 
جزئیات نحوه برگزاری نمایشگاه از نظر 
قیمت و متراژ و شــکل برگــزاری و از 
نظر نوع حامیانــی که می توانند حضور 
داشته باشــند توضیح داده خواهد شد 
و همچنین از پوســتر و تیــزر برنامه و 
وبســایت دوزبانه ی نمایشــگاه به علت 
بین المللــی بودن نمایشــگاه و حضور 
رونمایی  خارجــی  مختلف  برندهــای 

خواهد شد. 
همچنین از دوســتان عزیزخواستارم 
که ایده هایشــان را با گــروه برگزاری 
نمایشــگاه در میان بگذارنــد تا بتوانیم 
نمایشگاهی در خور و شایستگی صنف 

ساعت برگزار کنیم. 

کانــال  نشــریه  انتشــار  کنــار  در 
اطالع رســانی به نام کانال »عصر زمان« 
در فضای مجازی فعال اســت و روزانه 
نیاز همــکاران صنف  اطالعات مــورد 

ساعت را منتشر می کند. 

بند پنجم: صندوق قرض الحسنه 
صندوق قرض الحسنه اتحادیه صنف 
ساعت توسط هیئت مدیره دوره پنجم 
تأســیس و تا تاریخ 27 شهریور ماه 96 
توسط آقای ابوالفضل شبانی اداره میشده 
است؛ در تاریخ مذکور جلسه ای برگزار 
شد و طی آن آقای شــبانی مسئولیت 
اداره صندوق را به هیئت مدیره واگذار 
نمودند؛ ضمن تقدیر و تشکر از زحمات 
بی دریغ آقای شــبانی این مسئولیت از 
اینک به عهده شــخص جنــاب آقای 
سرمایه ی  میباشد،  احمدی  عبدالرحیم 

این صنــدوق 600 میلیون تومان بوده 
که به طور گردشــی بــه همکاران از 3 
میلیون تا سقف ۵ میلیون تومان واگذار 
شــده و مجموعاً تعداد660 نفر و بدون 
کارمزد تا اینک از آن استفاده نموده اند. 
از تمام عزیزانی که مــارا در انجام این 
امور همراهی کرده اند تشکر و قدر دانی 

می کنیم. 
و از وام گیرنــدگان محترم که در باز 
پرداخت اقســاط خود نهایت همکاری 

خود را داشته اند تشکر می کنیم. 

بند ششم: بیمه تکمیلی 
در مــورد بیمه تکمیلی شــایان ذکر 
است که هر ســاله بین اتحادیه ساعت 
و نماینــده بیمه ایران آقای خراســانی 
قــراردادی منعقد می شــود کــه اعضا 
میبایســتی با معرفی نامــه اتحادیه به 

دفتر بیمه مراجعه کنند و اقدام به ثبت 
نام بنمایند. 

بند هفتم: شکايت مردمی 
در ســال 96 حدوداً تعــداد 7۵ فقره 
شــکایات توسط کمیســیون شکایات 
رســیدگی شده که 30 فقره از شکایات 
حضوراً و تعداد 4۵ نفر از آنها به سازمان 
تعزیرات حکومتی به ما ارجاع داده شده 
که همه ی شــکایات بررســی و حل و 

فصل شده است.  

بیامنــش مديــر نشــريه  مريــم 
عصرزمان: 

به نام پروردگار لوح قلم
داننده ی رازها و سرآغاز آغازها

خدایی که نامش آرامش دل و یادش 
مونس روان است

سالم می کنم، سالمی از جنس بهار و 
عطر شکوفه های نمناك از نعمت باران 
الهی، در این ایام خجسته به نام مبارك 
رســول خدا، حضــرت محمد مصطفی 

)ص(. 
سالم به همه ی شــما فرهیختگان و 
و خوش اندیشــه ی  بازرگانان خوش نام 
صنف ســاعت تهران. کمتــر از آنم در 
برابر بزرگان و ســروران عزیز و مهمانان 
گرانقدر این جمع سخنی به زبان آورم، 
امــا چند نکته را هرچنــد کوتاه جهت 
یادآوری  گرانقدران  شــما  اســتحضار 

می کنم. 
شــب گذشــته متنــی را از یکی از 
اقتصاددانــان و صاحب نظران اقتصادی 
ایــران خواندم که تیتر بســیار زیبایی 
داشــت؛  ای کاش بر ســر مــا به جای 
بمب و موشک کتاب ببارد، سال هاست 
که آسمان خاور میانه هرروز به بهانه ای 
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فروش از تولیدکننده و از اعضای صنفی 
ما گرفته شده است. 

 همــكاران صنفی شــما دغدغه های 
واقعی  مشتريان  جمله  از  دارند  بسیاری 
و نهايی و ســبک زندگی جديد که کمتر 
به طال اهمیت می دهد و از ســوی ديگر 
همكاران شــما با دغدغه های مالیاتی و 
ارزش افزوده و افزايش نرخ جهانی طال از 
طرف ديگر فشارهای مضاعفی را تحمل 
می کنند نظر جنابعالی رو به عنوان رياست 
اتحاديه می خواســتم که چطــور با اين 
چالش ها مواجه هستید و چه برنامه هايی 

رو داريد برای آتیه اعضا. 
اشاره  کردم خدمتتون چالش های صنعت 
طال و جواهر طبیعتا هســت از گذشته تا 
حاال هم بوده است. منتها تالش می کنیم 
آن را کم بکنیم. باید از مسیر کار وارد شد 
تا بتوانیم چالش ها را برطرف کنیم. مسیر 
اصلی همــه اصناف بخصوص صنعت طال 
و جواهر برمی گردد به ســازمان صنعت و 
معدن. خوشــبختانه در این ۵ ماه گذشته 
صنعت و معدن کامال اشــراف پیدا کردند 
و توجه بیشــتری به طال و جواهر به خرج 
دادند نگاهشان مثبت شده و االن تمام هم 
و غمشان را برای حل مشکالت و چالشها 
و موانع گذاشــته اند. ما هر ماه 2 جلســه 
داریم که ستادی تشکیل شده و مسئوالنی 
از ســازمان صنعت و معدن در این برنامه 
هســتند و از بانک مرکزی و کاالی قاچاق 
و گمرك و اســتاندارد و مــا هم به عنوان 
کوچکتر از بخش تولید در آن ستاد حضور 
داریم و در حال پیدا کردن ریشــه ای ایراد 
و موانع هســتیم در حال حاضر متأسفانه 
تولید متوقف شده، صادرات مسکوت مانده 
و همه مســائل نگرانی هایی را برای صنف 
طال و جواهر به دنبال داشــته است. البته 
نامه های مکتوب برای کمیسیون اقتصادی 
و پژوهشهای مجلس ارسال کرده ایم و آنها 
هــم پذیرفته اند که ارزش افــزوده از ذات 
طال برداشــته شود و 9 درصد افزوده برای 
اجرت در نظر گرفته شود. ورود طالی خام 
یا همان شمش ارزش افزوده نداشته باشد 
اینها حسن هست و موانع بزرگی بوده سد 
راه صنعت طال و جواهرکه در حال برداشته 
شدن است. بهتر است بدانید که مواد اولیه 
در داخل کشــور حداقل هست شاید زیر 
حداقل هســت. بنابر این ما نیاز داریم که 
مواد اولیه وارد کنیم تا تولید انجام بدهیم. 

جناب محمدولــی اختالف نظر در  �
کجاســت که هنوز اين چالش مالیات 

ارزش افزوده حل نشده است؟ 
در گذشــته طال را به عنوان یک کاالی 

مصرفی دیده بودند. این مانع ایجاد کرده 
بود که مــردم ما و صنعت مــا و اعضای 
صنفی و مســئوالن اتحادیه تالشمان این 
بود که به ایــن بزرگواران بگوییم که طال 
را با تمام کاالهای مصرفی مقایسه نکنند. 
طال با کاالهای دیگــر فرق می کند اگر از 
۵00سال پیش مانده باشد بازهم می شود 
از آن اســتفاده کرد. فرق طال با کاالهای 
دیگر این هست پس این نمی تواند مصرفی 
باشد. طال برای مردم حکم سرمایه است. 
امروزه حتی بعضی از کشورهای اروپایی هم 
به خرید طال به عنوان سرمایه زندگیشان 
رو آورده اند. به عنوان این که اگر روزی نیاز 
داشتند بفروشند و استفاده کنند. از دید ما 
نیز یک سرمایه هســت و برای ما و سایر 
اعضای صنفمان نیز طال در حقیقت ابزاری 
برای کارمان هست چون اگر ما طال نداشته 
باشیم چگونه می توانیم زینت آالت بسازیم 
و در ویترین بگذاریم تــا مردم خریداری 
کنند. حاال این طال گرمی 10 هزار تومان 
باشــد یا یک میلیون تومان باشد. از نظر 

وزنی برای ما فرقی ندارد. 
اين وضعیت بحران اخیر ارز، بسته  �

شدن صرافی ها و اين اتفاقاتی که برای 
سكه افتاده و دائم در حال نوسان هست 

را چگونه ارزيابی می فرمائید؟ 
البته ارز خیلی به ما ارتباط نداره. اما در 
مورد سکه اگر بانک مرکزی نتوانند عرضه 
و تقاضا را تراز کند و تنظیم نماید طبیعتا 
مشکالت بیشتر خواهد شد و این موضوع 
مستقیما روی قیمت اثرگذار است. قیمت 
طال در کل جهان یکسان هست. اینها همه 
مکمل همند. بســتگی به هم دارند انس 
جهانی قیمت طال را مشخص می کند ارز 

هم آمده و مکمل شده هر جایی کم و زیاد 
در ارز یا در انس شد طبیعتا بر قیمت بقیه 
اثر گذاشت. این فلز طال به خاطر چیزهایی 
که داریم مشاهده می کنیم طبیعتا یک فلز 
خاص هست در قیمت و حتی در افرادی 
که می خواهنــد خرید کنند حتی در نوع 

تفکرشان تأثیر گذاشت. 
طبق فرمايش شما در مورد عرضه و  �

تقاضا که سال گذشته بانک مرکزی برای 
اين که حمايت بكند از وضعیت تولید 
کاال قیمت بهره بانكــی را پايین آورد 
و يكســری پولهای سرگردان از بانكها 
بیرون آمد و به جای اين که در مســیر 
تولید قرار بگیرد رفت و تبديل به سكه و 
ارز شد که به اين شكل وضعیت عرضه و 

تقاضا را به هم ريخت. 
سکه االن مبلغ خیلی زیادی حباب دارد. 

سکه با طال تفاوت دارد. 
بازار  � بايد در  سؤال من همینه چرا 

طال دچار رکود باشیم ولی سكه گران 
بشود و مرتب تقاضا زياد بشود. 

بخاطر ارز هســت که تنظیم نمی شود. 
نمی دانم شاید هم سیاستهای بانک مرکزی 
درست هست ما نمی دانیم ولی ظاهر قضیه 
نشاندهنده این هست که این روش خیلی 

منطقی نیست. 
در پايان برای مصرف کنندگان نهايی  �

صحبتی داريد؟ 
امیدواریم مصرف کننده های ما آرام آرام 
به سمت طال بیایند در نهایت خرید طال 
به ضرر مردم نیست بلکه تجربه نشان داده 
هیچ کس از خریــد طال تاکنون ضرر که 

ندیده بلکه سود هم برده است. 

 اگر بانک مرکزی نتوانند عرضه 
و تقاضا را تراز کند و تنظیم 

نمايد طبیعتا مشكالت بیشتر 
خواهد شد و اين موضوع 

مستقیما روی قیمت اثرگذار 
است. قیمت طال در کل جهان 

يكسان هست. اينها همه مكمل 
همند. بستگی به هم دارند انس 

جهانی قیمت طال را مشخص 
می کند ارز هم آمده و مكمل 

شده هر جايی کم و زياد در ارز 
يا در انس شد طبیعتا بر قیمت 

بقیه اثر می گذارد

به عنوان رياســت محترم اتحاديه  �
فعالیت های  از  طال و جواهر چكیده ای 
برای مخاطبان  اتحاديه در حال حاضر 

مجله عصر زمان بفرمايید؟ 
تقدیر و تشکر از شما و مجموعه  شما 
که بــرای ارتقا بینــش و آگاهی جامعه 

صنفی زحمت می کشید.
بحث فعالیت اتحادیه حدود ۵ ماه هست 
که مســئولیت اتحادیه را محبت کردند و 
به بنده سپردند البته در گذشته هم عضو 

هیئت مدیره بود ام و تاکنون شاهد بوده و 
خود نیز در جریان امور بوده ام که عزیزان 
با امکاناتی که داشــتند زحمــات زیادی 
کشــیدند. همان طور که مستحضرید 20 
ســال پیش امکانات این موقع نبوده ولی 
هیئت مدیره های پیشین زحمت خودشان 
را کشیده اند و در حال حاضر نیز امیدوارم 
بتوانیم تــا انــدازه ای دغدغه های صنفی 

دوستان را کم کنیم. 
صنعت طال یک صنعت خاصی هســت 

موانــع و ایرادات آن با صنوف دیگر تفاوت 
دارد. شرایط مالیات آن فرق می کند تولید 
و داد و ستد و خرید و فروشش فرق می کند 
و فلزش هم فلز گرانبهایی است و مردم به 
عنوان سرمایه خریداری می کنند بنابراین 
گرفتاری های خاص خــودش را دارد که 
ان شاهلل بتوانیم برای رفع آن کاری بکنیم و 
شما رسانه ها هم درست اطالع  رسانی کنید 
تا ان شاهلل ایرادات را به زودی مرتفع نمائیم. 
در تأمین اجتماعی صنف ما با اصناف دیگر 
فرق می کند 30 درصــد همکاران ما که 
کارگر دارند باید حق بیمه پرداخت کنند 
طبیعتــا در بحث 9 درصــد ارزش افزوده 
مالیاتی کــه هنوز حل نشــده و گریبان 

صنعت طال را گرفته هنوز مشکل داریم. 
 البته مســئوالن محترم در مجلس، 
ارگان های دولتی، ســازمان ها، تشکل ها 
مثبت  نگاهشــان  کرده اند  محبت هایی 
شــده اما به آن سرانجامی که باید برسد 
هنوز نرســیده که امیدواریم این اتفاق 
هم بیفتد. اینها همه دست به دست هم 
می دهد و هزینه طــال و جواهر خود به 
خود زیاد هست اینها هم مکمل می شود 
و متأسفانه قدرت تصمیم گیری و خرید و 

در گفت وگوی اختصاصی با رئیس اتحادیه طال و جواهر مطرح شد: 

هرگز کسی از خرید طال رضر نکرده است
ارزش افزوده باید از ذات طال برداشته شود

در انتخابات ســال گذشته اتحاديه طال و جواهر جناب آقای آيت محمد ولی سكان اداره اين اتحاديه صنفی و تأثیر گذار در سرمايه 
کشور را به دست گرفت در همین راستا و در خصوص مسائل و مشكالتی که اين صنف با آن در حال دست و پنجه نرم کردن هستند 

مصاحبه ای با ايشان انجام داده ايم که از نظر می گذرد.
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کردیم ایــن بود که می خواســتیم بخش 
خصوصی خود را به ایشــان معرفی کنیم 
ببینند یک ســازمانی که خیریه هست و 
فقط با بخش خصوصی پیش می رود چقدر 
حرف برای گفتن دارد و آنها هم تحت تأثیر 
بســیار قرار گرفتند. هیئت هــای زیادی از 
دولتهایشان آمده بودند برای گفت وگوهای 
بین المللی ایران و سوئیس که اتاق همیشه 
در گفت وگوها همراهیشان کرده و تأثیر این 
گفت وگوها روابط خیلی خوبی بین این دو 
کشور بوده و هر دفعه کاری که می کنیم با 
بردن هیئت از ایران به ســوئیس و با آمدن 
هیئت به ایران روابطمان محکمتر می شود. 

البته در کنار همه این فعالیت ها می دانیم 
که آموزش یکی از ارکان اصلی اتاق هست و 
از روز اول کالس های آموزشــی کوتاه مدت 
داشتیم و این کالس ها خیلی به مستحکم 
کردن روابط بین اعضا کمک کرده اســت. 
کالس های آموزشی در حوزه فاینانس، مالی 
و بانکداری، زبان انگلیسی، منابع انسانی بوده 
و در این کالس های آموزشی یکی از اهداف 
مســلما آموزش و یک هدف دیگر این بوده 
که در این کالس ها کارمندهای شرکت ها و 
مدیر بازرگانی با مدیران شرکت های دیگر 
آشنا می شوند و باهم تبادل نظر می کنند. از 
اینرو برای این که فعالیت ها را توسعه بدهیم 
الزم دانســتیم که آکادمی »ایران سوئیس« 
راه اندازی بشــود که این کار را مســتمرتر 
انجام دهیم که اتفاقا این آکادمی 28 خرداد 
برگزار می شــود و جالب این هست که در 
کنار این هم یک برنامــه خیریه داریم که 
جزو مسئولیت های اجتماعی اتاق هست که 
جمع آوری پول انجام می دهیم برای ساخت 
یک دبستان در کرمانشاه در منطقه زلزله زده 
در روستای بی بی انه که نزدیک سرپل ذهاب 

هست. 
از دیگر پروژه های اتاق ایران و ســوئیس 
کمیسیون های مختلف است ما کمیسیون 
نفت و گاز را در حال راه اندازی آن هستیم 
که همان طور که گفتم تاریخش23 خرداد 
هست کمیسیون رفع مشکالت هست که 
6 تیر انجام می شود و سمینارهای مختلف 
برگزار می کنیم بعضــی وقتها درحوزه های 

مختلف از سوئیس دعوت می کنیم. 
 چندی پیش برای بخش منابع انســانی 
از سوئیس دایســبرت دعوت کردیم که در 
سمینار منابع انسانی حضور داشته باشند. 
می دانید که ژنو ســوئیس یکی از جاهایی 
اســت کــه در داوری خیلی قوی اســت و 
همیشه می بینید که بسیاری از داوری های 
بین المللــی در آنجــا انجام می شــود اتاق 
بازرگانی ژنو که ما همکاری خیلی نزدیکی 

داریم اتاق داوری خیلی قــوی دارد از آنها 
دعوت کردیم با وکالیی که در خود سوئیس 
دکترای خود را گرفتند دعوت کردیم که به 
اعضا کمک کنند که بیشتر با حوزه حقوقی 
آشنا بشوند. ســمینارهای مختلفی به این 

صورت اجرا می کنیم. 
روابط بســیار خوبی با دانشگاه سوئیس 
از روز اول داشــته ایم از همان آغاز که اتاق 
تأسیس شد با دانشگاه اکوپلی تکنیک لوزان 
و دانشــگاه زوریخ ارتباط داشــتیم خیلی 
اوقات سعی می کنیم دانشگاه های سوئیس 
را با دانشگاه ایرانی ارتباط بدهیم. در ضمن 
یکســال و نیم پیش هم رئیــس اکو پلی 
تکنیک لوزان با 6 نفر آمدند یک هفته که 
با دانشگاه تهران و دانشگاه شریف و دانشگاه 
امیرکبیر مالقات داشتند و یک ایونت شام 
با حضور اعضای اتاق برایشان تدارك دادیم. 
درحوزه مسئولیت اجتماعی یک پروژه داریم 
که خود سفارت ســوئیس از ما درخواست 
کردنــد که در دو هفته پیــش دو تا ایونت 
گذاشــتیم یک کارشــناس دعوت کردیم 
آقای ران پاپر با رئیس یونیســف آقای ویل 
باکس که در اتاق ایران سمیناری با موضوع 
مســئولیت اجتماعی با حضور آقای دکتر 
احمدیان مدیرعامل محک ترتیب دادیم. روز 
بعد یک کنفرانس داشتیم که مدیریت آپ با 
شرکت نسله و آقای ران پاپر که ایشان هم در 
حوزه مسئولیت اجتماعی بسیار کارشناس 
فعالی هستند که در حقیقت کمک کنیم 
به اعضا که چگونه کارخانجات خودشان را 

مدیریت کنند. 
با توجه به اين که فرموديد سمیناری  �

هم در حوزه تحريــم داريد امكان دارد 
توضیحی بفرمايید که آيا شــرکت های 
سوئیســی با توجه به اين که يک مقدار 
اتاق  ايا در  ارتباطشان را  محدود کردند 

بازرگانی نمود پیدا کرده يا نه؟ 
هنوز برای اظهارنظر زود هست. فعال ما به 
عنوان یک اطالعات فقط خواندیم. ولی به 
هر صورت سوئیس با ایران رابطه خوبی دارد. 

محورهايی که قرار هســت در اين  �
سمینار مطرح بشود چی هست. 

راجع به آگاهی بیشــتر هســت. شرکت 
دنتون چون که شرکت فعالی هست ما انتظار 
داریم که با همکاری شرکت دنتون بتوانیم 

بیشتر برای اعضا آگاه سازی کنیم. 
دنتون در چه حوزه هايی  � شــرکت 

فعالیت دارد؟ 
مشاور سرمایه گذاری. 

فعالیت های دیگــر اتاق اعضا را هر هفته 
دعوت می کند که به مشکالت آنها رسیدگی 

کند و سعی کنیم برطرف کنیم. 

10 تیر تا 1۵ تیر هم مســافرتی از ایران 
به سوئیس و اتریش به همراه آقای روحانی 
داریم در حقیقت توســعه روابط اقتصادی 

هست. 
جناب آقــای معین پور فرموديد که  �

در رابطه با بازديد هیئتی که از کارخانه 
واشرون کنستانتین داشتید امكان داره 

که توضیحاتی بفرمايید؟ 
پارسال دقیقا هیئتی40 نفره را )مهر سال 
96-97( از ایــران به زوریخ بردیم و بعد ژنو 
که دوســتان را بردیم از کارخانه واشــرون 
کنســتانتین بازدید کردند که جای بسیار 
خاصی هست و به این راحتی اجازه بازدید 
نمی دهند به خاطر روابــط خوبی که بین 
اتاقبازرگانی ژنو و آنها هســت اجازه دادند و 
از بزرگترین موزه های دنیا که در ژنو هست 

همه از آنجا بازدید کردند. 
تجربــه کوتاهی کــه از اين بازديد  �

داشتید بفرمايید. 
مثال یکی از دوســتانی که با ما آمده بود 
در همین هیئتی که به سرپرســتی جناب 
آقــای پدرام ســلطانی نائب رئیــس اتاق 
بازرگانی به سوئیس رفتیم و در حال حاضر 
با یک شرکت سوئیســی کار می کند و در 
حوزه آموزش قرارداد امضا کرده اســت در 
حقیقت هدف ما این هست که ارتباط بین 
شرکت های ایرانی و شرکت های سوئیسی 
برقرار کنیم به طوری که بتوانند یا تکنولوژی 
را انتقال بدهند یا همکاری های بیشتری را 
باهمدیگر انجام دهند که نتیجه این می شود 
که کیفیت کاال بهتر می شــود و تکنولوژی 

بهتری را تجربه و کسب بکنند. 
در پايان صحبتــی داريد در رابطه  �

با خود اتاق بازرگانی ايران و ســوئیس. 
چشم انداز اين اتاق. 

چشم انداز این اتاق این هست که امیدواریم 
که هرچه بیشــتر بتوانیم به اعضا خدمت 
 رسانی کنیم و امیدواریم که کاری کنیم که 
چون سوئیسی کیفیت و تکنولوژی باالیی 
دارند بتونیم این تکنولوژی را شــرکت های 
ایرانی بتونند کسب کنند محصوالت بیشتری 
از ایران به سوئیس صادر کنیم. درحال حاضر 
در حوزه ساعت فقط آقای دارا جواهری امگا 
که مارك های سوئیس زیادی هم دارند، عضو 
ما هستند. از آنجایی که یکی از شهرت های 
سوئیس صنعت ساعت آن هست لذا مسلم 
هست که ما خیلی مایلیم که دوستانی که 
در صنعت ساعت سازی هستند و مراوادت 
خوبی هم با تجار و بازرگانان سوئیس دارند 
و گروه بســیار قویی هستند به ما بپیوندند 
و مطمئنم که این پیوســتن خیلی هم به 

نفعشان خواهد بود. 

آموزش يكی از ارکان اصلی اتاق 
هست و از روز اول کالس های 

آموزشی کوتاه مدت داشتیم و 
اين کالس ها خیلی به مستحكم 

کردن روابط بین اعضا کمک 
کرده است. کالس های آموزشی 

در حوزه فاينانس، مالی و 
بانكداری، زبان انگلیسی، منابع 

انسانی بوده و در اين کالس های 
آموزشی يكی از اهداف مسلما 

آموزش و يک هدف ديگر 
اين بوده که در اين کالس ها 

کارمندهای شرکت ها و مدير 
بازرگانی با مديران شرکت های 

ديگر آشنا می شوند و باهم 
تبادل نظر می کنند

سوئیس هست. یک عده شرکتها هم هستند 
که ایرانی هستند که در اتاق ما عضو شدند 
که فعالیت هایشــان را به طــور بین المللی 
توســعه بدهند. رئیس اتاق آقای شــریف 
نظام معافی هســتند نایب رئیس اولشان 
علی توکلی که مدیرعامل شرکت شیشه لیا 
تولیدکننده شیشه خام هستند که کارخانه 
شــان در قزوین هست. آقای متین صادقی 
که در کار بازرگانی و خشــکبار هســتند 
خانم دکتر الهه علوی مدیرعامل شــرکت 
دارویی جانسون سیلر هستند. آقای حسین 
یزدجردی مدیرعامل کارخانه آرد تابان که 
از پیشکســوتان این صنف هســتند. آقای 
مهندس حسین سلیمی از اشخاص بسیار 
باتجربه در ایران در حوزه بانکداری در حوزه 
اتاق بازرگانی جزو بنیانگذاران بانک کارآفرین 
بودنــد و همچنین جزو هیئت مدیره بانک 

خاورمیانه و همچنین عضو شرکت کناف و 
نایب رئیس کمیسیون اتاق سرمایه گذاری 
اتاق ایران و ســوئیس هســتند و ما افتخار 
داریــم که ایشــان عضو هیئــت مدیره ما 
هستند. آقای جوزف بکرال مدیرعامل شرکت 
نستله، آقای مهرزاد جمشیدی که کارخانه 
آرد ایشــان بازرس ما هستند و خانم زهرا 
سادات که شــرکت دارویی دارند که ایشان 
هم عضو علی االبدل هســتند. در حقیقت 
هدف اتاق ما توسعه روابط اقتصادی است که 
در این راستا اولین هدفمان برقراری ارتباط 
بین صنعتگران ایرانی و سوئیســی و انتقال 
تکنولوژی اســت چون سوئیس یک کشور 
بسیار قوی هست و ابزار دقیق و محصوالت 

با کیفیت باالتولید می کند. 
 سوئیس همیشــه اعتبار خوبی در ایران 
داشــته و باید گفت در دنیا هم همین طور 
بوده وقتی شــما لوگوی ســوئیس را روی 
محصولی مشاهده می کنید مطمئن هستید 
که کیفیــت آن خیلی باالســت نمونه اش 
را می بینیم ســاعت های سوئیســی بسیار 
موفق بوده اند و در حقیقت موضوع جالبی 
که بهتر اســت اینجا ذکر شود اینست که 
ارتباط اولی که ســوئیس با ایران داشته از 
قرن هفدهم با رفت و آمد تجار و ســاعت 
فروش های سوئیســی به ایران بوده است. 
ساعت فروش های سوئیسی قرن هفدهم به 
ایران رفت و آمد بسیاری داشتند و ارتباطات 
و مناســبات خوبی با تجار ایرانی داشــتند 
سپس در قرن هجدهم در بخش بانکداری و 
حمل و نقل با ایران ارتباط برقرار می کنند ولی 
اولش با ساعت بوده است. خصوصیت ایرانیان 
اینست که قدر محصول خوب را می دانند و 
حاضر هستند بابت محصول با کیفیت پول 

پرداخت کنند. 
هدف اصلی ما در اتاق ایران و ســوئیس 
شبکه سازی و ارتباط سازی است در حقیقت 
نتوورکینگ اســاس کار ماســت. فرصت 
مالقات را برای تجار ایرانی و سوئیسی فراهم 
می کنیم. دراین چهار ســال اتاق ما ارتباط 
خیلی خوب و موفقی را با ســوئیس داشته 
و دارد. وزارت اقتصاد، وزارت دارایی، وزارت 
امور خارجه بســیار خوب مارا می شناسند 
ســازمان های توســعه اقتصادی، اتاق های 
بازرگانی روابط بسیار نزدیکی با اینها داشتیم 
رئیس کنفدراسیون سوئیس آقای اشنایدر 
امان دو ســال پیش به ایــران آمد با آقای 
خامنه ای، آقای الریجانی جلســه داشتند 
ما برایشان ن مهمانی مفصلی را در محک 
تدارك دیدیم. ایشان با یک هیئت 40 نفر 
آمده بودند و ما کال 300 نفر شــام مهمان 
داشــتیم و دلیل این کــه در محک برگزار 

فعالیت های اتاق بازرگانی ایران و سوئیس 
در گپی صمیمی با جناب آقای عبدی معین پور دبیر اتاق

توسعه روابط جتاری از طریق 
اتاق بازرگانی ایران و سوئیس

اتاق  � فعالیت های  از  چكیده ای  ابتدا 
ايران و ســوئیس را توضیح داده اينكه 
حدودا چند سال هست تشكیل شده و 
عمده فعالیت آن در چه زمینه هايی بوده 
است و همچنین چند نفر عضو داشته و 
اعضای هیئت مديره را معرفی بفرمايید؟ 

اتاق ایران ســوئیس 4 ســال اســت که 
تشکیل شــده و2۵0 نفر عضو دارد که این 
اعضا در حقیقت متشــکل از شرکت های 
سوئیســی که در کشور سوئیس هستند و 
بعضی شرکت های سوئیســی که در ایران 
فعالیت می کنند. مثل شــرکت نوارتیس و 
نستله وشرکت هایی که نماینده شرکت های 
سوئیسی هستند و یکســری شرکت های 
ایرانی که لوازم سوئیسی استفاده می کنند 
کارخانجات آرد که بیشتر این کارخانجات 
دستگاههایشان دســتگاه های شرکت های 

اولین ارتباط ایران و 
سوئیس درقرن هفدهم 
با آمد و شد تجارساعت 
سوئیسی به ایران شکل 
گرفت
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ساعت غواصی، خود نشان از مهندسی پیشرفته 
در آن دارد کــه ما پیش از این، از ســاعت های 
غواصی برند Angelus انتظار نداشتیم. تعجب و 
شگفتی کارشناسان وقتی بیشتر شد که دریافتند 

این ساعت تا عمق 300متری، ضد آب است. 

ساعت های زير ۲هزار دالر بازل
اما این کارشناسان موضوع دیگری را هم مدنظر 
داشتند و آن هم قدرت خرید بازدیدکنندگان از 
بازل ورلد 2018 بود. در همین راستا به معرفی 
بهترین ســاعت ها با قیمت کمتر از 2هزار دالر 
پرداخته اند. در این رده مدل هایی از ساعت های 
 Certina  یــا   Oris, Longines, Tissot, Mido

در این نمایشــگاه دیده می شد ولی جالب ترین 
نمونه ها سیکو مدل Presage SJE073 با کالیبر 
جدید 6L3۵ بود که به عنوان ساعت زیر 2هزار 

دالر به فروش رسیدند. 

سالگردهايی برای ساعت های برتر
در نمایشــگاه بــازل ورلد امســال همچون 
سال های گذشته شاهد برگزاری مراسم سالگرد 
برای بسیاری از برندها بودیم که از آنها می  توان 
به 70ســالگی Omega Seamaster، ۵۵سالگرد 
تگ هویر کاررا )TAG Heuer Carrera( یا سالگرد 
سی و پنج سالگی Chronoswissاشاره کرد. ولی 
ساعتی که بیش از همه مورد توجه قرار گرفت، 
صدمین ســالگرد فعالیت برند ساعت Mido بود. 
این برند امسال با رونمایی از چند مدل ساعت، 
صدساله شدن این برند را جشن گرفت. یکی از 

این ساعت ها Mido Baroncelli Trilogy بود. 
3مدل محدود ازاین ساعت که در آن می توان 
ردپای گدشــته، اکنون و آینــده را دید در این 
 1918 Baroncelli .نمایشــگاه به نمایش درآمد
ساعتی با قابی به رنگ رزگلد، بند چرمی و یک 

صفحه ساعت از جنس مینا است که ظاهری ویژه 
دارد وبا این که این ساعت در سال 2018 ساخته 
شده ولی شما را به گذشته می برد. مدل 2018 
این ساعت نیز یک نمونه با قاب و همچنین بند 
ساعت از جنس استیل ضدزنگ است. اما نمونه 
مربــوط به آینده این برند یعنی مدل 2118 آن 
که در نمایشگاه بازل به نمایش درآمد یک قاب 
سیاه رنگ PVD دارد و صفحه نمایش خاکستری 
رنگ و بند ویژه آن، نمایی ویژه به ســاعت داده 
است. این سه مدل ساعت که همگی دارای موتور 
اتومات ETA هستند و در تعداد محدود ساخته 
شــده اند، زیر 2هزار دالر قیمت دارند )از 1200 

تا 1260 دالر( . 
 Khaki برای یکی دیگر از کارشناســان، ساعت
mm 38 Field Mechanical از برنــد هامیلتــون 

بسیار جالب توجه بوده است. این ساعت با قاب 
از جنس استیل ضد زنگ و صفحه ساعت سیاه 
رنگ نظر بسیاری را در این نمایشگاه جلب کرد. 
گفتنی است که بهای این ساعت تنها 47۵دالر 
است که نسبت به عملکرد آن کامال مناسب به 

نظر می رسد. 

ساعت های هیجان انگیز ۲۰1۸
این کارشناسان در گزارش خود بخشی را نیز 
به هیجان انگیزتزین ســاعت هایی در بازل ورلد 
اختصاص داده اند که دراین لیســت می توان نام 

برندهایی همچون امگا، هوبلت، رولکس و بولگاری 
را دید. اگر بخواهیم به نام دقیق ساعت ها اشاره 
 Seamaster داشــته باشــیم هم می توان از امگا
 Pepsi” GMT Master II” ،1948 با تعداد محدود
 Manero بولگاری و نیز Octo Automatic ،رولکس

Tourbillon Double Peripheral هوبلت یاد کرد. 

یکی دیگر از برندهای ســاعت که امســال در 
نمایشگاه بازل حضوری جالب توجه داشت، زنیت 
بود. هیچ یک از ساعت های زنیت قاب از جنس 
استیل ضدزنگ نداشتند و در همه مدل های این 
برند، قابی از جنس های مختلف ازجمله سرامیک 
ســفید، نوعی پالســتیک ویژه، برنز و تیتانیوم 

داشتند. 
این گروه یــک بخش را نیز بــه این موضوع 
اختصاص دادند که اگر می خواســتند ســاعت 
بخرند کدام را خریــداری می کردند که انتخاب 
آنها Bulova Snorkel ،61۵9 Seiko و همچنین 
کورنوگــراف جدید برند اوریــس )Oris( بود که 
البته قیمت این ســاعت ها زیر 4هزار دالر است. 
اما اگر بــه آرزوهایمان در قیمت های باالتر فکر 
کنیــم، مدل Berlutti از برند هوبلت در میان این 

کارشناسان طرفداران زیادی دارد.

BASELWORLD2018

امسال نیز همچون سال های گذشته نمایشگاه 
بازل ورلد برگزار شــد ولی رویداد 2018 کمی 
با ســال های پیش متفاوت بود. به عنوان مثال 
باید گفت که بازل 2018درمجموع نســبت به 
سال های گذشته بسیار کوچکتر و جمع و جورتر 
برگزار شد ولی ازسوی دیگر طیفی از ساعت های 
جدید و اســتثنایی به نمایــش درآمد که البته 
بســیاری از آنها قیمت هایی معقول داشــتند و 
نســبت به سال های قبل ساعت های قابل خرید 
بیشــتری در این رویداد مشــاهده می شد. در 
همین راستا متخصصان نشریه WatchTime که 
به مدت 31۵ســاعت در فضای نمایشگاه بازل 
به گشــت و گذار پرداختند و از 138 برند بازدید 
کردند، در این مقاله، به برترین ساعت های بازل از 

نگاه خود و البته از جنبه های گوناگون 
پرداخته اند. 

غیرمنتظره ترين ساعت های بازل
از  ایــن کارشناســان، یکــی  اعتقــاد  بــه 
غیرمنتظره تریــن رونمایی های ســاعت در این 
نمایشگاه، مربوط به ساعت توربولین اتوماتیک 
 Bulgari Octo( بولــگاری با نام اکتو فینیســیمو
Finissimo Tourbillon Automatic( اســت کــه 

به دلیــل باریک بودن فوق العاده، بســیار مورد 
توجه قرار گرفته است. بولگاری در طول 4سال 
گذشــته بارها رکورددار باریک ترین ساعت بوده 
اســت ولی در دسامبر 2017 این عنوان به برند 
پیاژه )Piaget,( تعلق گرفت که به هرحال برای 
بولگاری شکستی سخت محسوب می شد. حاال 
در نمایشــگاه بازل ورلد 2018 بولگاری دوباره 
موفق به کسب این عنوان شد و توانست موقعیت 

خوبی برای خود ثبت کند. 
برخی دیگر از کارشناسان، یک مدل از ساعت 
تودور )Tudor( با نام Black Bay GMT را شگفتی 
نمایشگاه بازل ورلد می دانند. درواقع بعد از این 
که چندسالی است تودور کامال جدا ازساعت مادر 
خود یعنی رولکس در بازار حضور داشــته است، 
این بار رولکس نمایشــگاه بازل ورلد را انتخاب 
کرد تا این ساعت تودور را که از ساعت کالسیک 
رولکس GMT-Master بسیار الهام و تأثیر گرفته 

است را دراین نمایشگاه ارائه دهد. 
Black Bay GMT یــک زه دورنــگ دارد که 

البته رنگ قرمز آن چندان درخشان نیست ولی 
 Tudor Black Bay درارتباط با نمونه های پیشین
است. این ســاعت که موتور کالیبر MT۵6۵2 و 
نیز عقربه هایی خاص دارد در چندین بازه قیمتی 

متفاوت در این نمایشگاه ارائه شد. 
یکی دیگر از ســاعت های چشمگیر نمایشگاه 
 Angelus U۵0 ،بازل امســال از نگاه کارشناسان
Diver Tourbillon بــود. توربولین موجود در این 

منایشگاه بازل در یک نگاه
هیجان انگیزهای بازل ورلد ۲۰۱۸
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کیلو طــال و جواهر که حاصل کار و تالش 
تمام این ســال ها بود را از مغازه به سرقت 
بردند. پلیس آگاهــی و کالنتری مغازه را 
بررسی کردند و با تمام تالش ها نتوانستیم 
در همان روزها ســارقان را پیدا کنیم. اما 
بعد از چند ســال سارقین پیدا شدند ولی 
متأسفانه چیزی دست ما را نگرفت، اما در 
عین حال باز از جا بلند شدیم و پسر بزرگم 
هم به کمکم آمد و توانســتیم از نو شروع 
کنیم. یک مدت کوتاه مغازه ام تعطیل بود 
به یاد دارم که برای شــروع دوباره از چند 
تکه طالی دست همسرم و2 دستگاه ساعت 
شــروع کردم تا این که یک نفر از دوستانم 
که فروشنده ساعت بود و از کردها ساعت 
می خرید به من پیشنهاد کرد که از ساعتهای 
او بگیرم و بفروشم. آن روزها به دلیل شرایط 
جنگ و اوضاع کشور هیچ کاالیی به صورت 
شرکتی وارد و پخش نمی شد، مثال ساعت 
مارك اورینت را از عراق و از طریق سنندج 
می آوردند. خالصه چند دستگاه از ساعتها 
را در ویترین مغازه چیدم و دوباره شــروع 
به ساعت فروشی کردم. کم کم مجددا در 
کنار ساعت فروشــی طال هم اضافه کردم 
و هــر دو را باهم می فروختم و ســه، چهار 
ســال به همین منوال گذشــت و برادران 
دیگــرم را هم به کار وارد کــردم و یکی از 
آنها در رشته ساعت ســازی وارد شده بود 
که بسیار پیشــرفت کرد و به استاد کاری 
در این رشــته تبدیل شد. بعد از چند سال 
گفتند صنف ســاعت و طال باید جدا شود. 
یا باید طالفروشی کنید یا ساعت فروشی. 
من تصمیم گرفتم که کار ساعت فروشی را 
ادامه بدهم و کار فروش طال و جواهر را به 
برادر و پسرم بسپارم که برای اینکار مغازه ای 
درخیابان گاندی افتتــاح کردیم، چون در 
خیابان جمهوری بورس عوض شــده بود و 
کمتر کســی طال فروشی می کرد و بیشتر 
بورس ساعت شده بود. البته کسانی بودند 
که همچنــان از قدیم االیام یعنی از همان 
مغازه الله زار مشــتری ام بودند و می آمدند 
که این روزها بچه ها و یا نوه هایشان می آیند 
و از من خرید می کنند، خوشحالم که چنین 

مشتریانی دارم. 
چه  � نمايندگی  مغــازه،  در  شــما 

برندهايی را داشتید؟ 
ما با کمپانی های اورینت، ســیتیزین، 
ســیکو، کاندینــو، رومانســون و... کار 
می کردیم. تقریبــا می توانم بگویم همه 
برندهای معــروف و مطــرح آن روزها و 
در طول این پنجاه و اندی ســال با همه 
همکاری  ســاعت  برندهای  شرکت های 

داشتیم و همچنان هم داریم. 

االن چند تا واحد صنفی داريد؟  �
2 تا طالفروشــی و 2 تا ساعت فروشی 
داریم. یک ســاعت فروشی در جمهوری، و 
یکی در گاندی. دو تا طالفروشــی هم در 
گاندی. 4 پســر دارم که همگی درهمین 

واحدهای صنفی مشغول به کارهستند 
پس تقريبا شما در مدت تجارتتان دو  �

بار از صفر شروع کرديد؟ 
بله دقیقا همین طور است. 

يک خاطره خوشايند کاری بفرمايید.  �
چون فرموديد کسانی بودند که 3۰، ۴۰ 
سال پیش از شما ساعت خريدند و هنوز 
هم از شما خريد می کنند دلیلش رو چی 

می دونید؟ 
بهترین دلیل مردم داری و درست فروختن 
به مردم بوده است. همیشه سعی کردم کاالی 
خوب ارائه کنم. گرانفروشی نکردیم. یادم میاد 
که خیلی سال قبل یکبار کارگری داشتم که 
در غیاب من ساعتی را 30 هزار تومان گرانتر 
از قیمت اصلی فروخته بود که بعد از این که 
متوجه شدم دنبال مشتری رفتیم و پولش 
را پــس دادیم. که خیلی از ما تشــکر کرد. 
این گونه درستکاری باعث موفقیت هست و 
اگر چنانچه صد بار هم زمین بخورید باز هم 
بلند می شوید چون اجر درستکاری و تجارت 

حالل هرگز ضایع نمی شود. 
توضیحی در مورد پیكان طاليی که  �

ساخته بوديد می دهید؟ 
ماجرا از این قرار بود که ســازمان برگزار 
کننده این قرعه کشی در نظر داشت تا یک 
جایزه بسیار مهیج داشته باشد و آن زمان 
اتومبیل پیکان بین جوانان بسیار خواهان 
داشــت، خالصه اول تصمیــم گرفتند که 
تمام قسمتهای استیل و فلزی که ماشین 
دارد مثل زه ها و قالپاقها و دســتگیره های 
درها را از طال درست کنیم. ما برای بعضی 
قســمتها طال را به صورت نوار درآوردیم و 
پرس کردیم و بســتیم. مسئول سفارش و 
نماینده سازمان از نتیجه کار راضی نبود و 
آن هم به دلیــل مقدار محدود طالیی بود 
که در نظر داشتند، قرار بود کال ما برای همه 
قسمتهایی که گفتم 12 کیلو طال مصرف 
کنیم و ما گفتیــم که این مقدار طال برای 
ساخت کل قســمتها از جنس طال کافی 
نیســت مثال در صورتی که خود دستگیره 
را از طال درســت کنیم برای ساخت چهار 
تا دستگیره ازجنس طال فقط ۵ کیلو طال 
باید استفاده کنیم و این که سپر یا قالپاق ها 
بسیارسنگین تر هستند. در آن زمان قیمت 
هر کیلو طال 3۵-36 هزار تومان بود و جالب 
است که بدانید خود پیکان 36هزار تومان 
بود. خالصه تصمیم گرفتیم فقط فرمان و 

دسته دنده را از طال بسازیم که البته این هم 
کار بسیار سختی بود و باید قالب مخصوصی 
درست میکریم و ریخته گری می کرد یم، 
که انجــام دادیم و حــدودا 12 کیلو طال 
مصرف شد. نمای بیرون ماشین را آبکاری 
طالیی کردند و وســط پاساژ پالسکو برای 
نمایش عموم مردم قرار دادند، که مردم تا دو 
سه ماه می آمدند و دور ماشین می چرخیدند 

و از آن بازدید می کردند. 
کارهای خیری که مدت کارتان انجام  �

داديد چی بوده؟ 
البته که در کارهای خیر مشارکت داشتم 
و دارم ولی معتقدم که نیازی به بازگو کردن 
این مســائل برای دیگران نیست. ولی من 
می دانم که برادران و پسرانتان از طریق شما 
وارد این کار شدند و این بزرگترین کارخیر 
شما محسوب می شــود. بله، در مورد این 
مسئله باید بگویم که همه برادرانم و پسرانم 
و البتــه فرزندان آنها و فرزندان خواهرانم و 
حتی بســیاری افراد غیر از فامیل به وسیله 
و واســطه من وارد این دو صنف شدند که 
البته همه آنها هم به من کمک کردند، آنها 
در کار طالفروشــی و بیشتر آنها در صنف 
ساعت فروشی هستند. و خدا رو شکر همه 
خانواده و فامیل فعالیت خود و کار خود را از 
همین مغازه های بنده شروع کردند و خیلی 
سربلندم که همه کار آموختگان من، صاحب 

مغازه و زندگی خوب هستند. 
اخیرا برندهايی را وارد کرديد؟  �

بله. دو برند مال خودمان هســت. یکی  
»کاتنا« که تولید کشــور سوئیس هست و 
مارك بسیار قدیمی است که حتما قدیمی 
تر ها آن را به خوبی می شناسند مخصوصا 
مدل »فضا نورد« که تولید سال های 13۵0 
بود و برای سفر به فضا طراحی و تولید شد 
و به کره ماه فرستاده شد. که اتفاقا به تازگی 
برای یــاد آوری همکاران و مشــتریان در 
مجموعه سریال »ساخت ایران« که یکی از 
بهترین مجموعه ها با شرکت بهترین سوپر 
استارهای سینمای ایران »محمد رضا گلزار« 
و  »امین حیایی« همکاری کردیم که ان شاهلل 
همه ببینند و راضی باشند، و دیگری برند 
»گرند پریکس« که آن هم یک برند سوئیسی 
است و کیفیت بسیار عالی و تنوع مدلی در 
ساعت های جفت )ست( و قیمتهای مناسب 

دارد که به تازگی وارد بازار کردیم. 
آيا خدمات پــس از فروش هم در  �

مغازه هايتان داريد؟ 
بله. هر مشتری که ساعت را از ما خریده 
باشــد و به ما رجوع بکنــد برایش تأمین 
می کنیم و تا یک سال پول نمی گیریم بعد از 

یک سال هم مبلغ کمی می گیریم. 

با توجه به اين کــه فرموديد تمام  �
نزديكان شما کار را در کنار شما شروع 
کردند و خوشبختانه موفق هم شدند و 
در اين رشته صعود کردند چه توصیه  ای 
داريد برای کسانی که تازه وارد اين کار 

می شوند؟ 
درستکاری بهتر از همه چیز هست. آدم 
صادق همیشه موفق هســت. هم خدا او را 
دوست دارد و هم بنده خدا از او راضی هست. 

در طول سال چند تا عروس و داماد  �
داريد که از شما خريد می کنند؟ 

زیاد هستند. البته سابق بر این روزی 3-2 
تا زوج داشتیم ولی االن کمترشده. هفته ای 

یکی دو تا داریم. 
وضعیت فعلی بازار رو چطور ارزيابی  �

می کنید؟ 
خیلی خوب نیست. بازار به دلیل گرانی و 
وضع فعلی مملکت شرایط خوبی ندارد. البته 
تجربه بــه خود بنده که عمرم را در همین 
بازار گذرانده ام ثابت کرده که همیشه جای 
امیدواری هســت. این سختی ها کمابیش 
همیشه بوده. کمی ســخت شده ولی این 

نیز می گذرد. 

آقای حسینی ممنون از اينكه وقتتان  �
را در اختیار مجله عصر زمان قرار داديد. 
ابتدا چكیــده ای از فعالیت های صنفی 
خودتان بفرمايید. از چه ســالی و با چه 
کاری شروع کرديد و اين که چند سال 

است در صنف ساعت فعال هستید؟ 
با تشکر از شما و مجله عصرزمان. من از 
سال 1339 وارد صنف طال و ساعت شدم 
ابتدا از طال شــروع کردم چون در آن زمان 
تجارت ساعت همانند حاال مرسوم نبود و 
ساعت در کنار طال و جواهر فروخته میشد، 
من فعالیت شغلی و حرفه ای خود را در اراك 
به مدت ۵ ســال از یک مغازه طالفروشی 

شروع کردم. 
سال 1344 به تهران آمدم. ابتدا در یک 
کارگاه کوچک در حوالی خیابان نادری در 
پاساژ شیروانی مشغول شدم و طی 2 سال 
با فراگیری بیشتر فنون زرگری وارد کارخانه 
بزرگتری شــدم که 30 نفــر کارگر در آن 
مشــغول کار بودند، بعد از 2 سال توانستم 
با کسب مهارتهای فنی بیشتر و تالش و کار 
سخت ســرکارگر آن کارخانه بشوم. بعد از 
آن هم حدود 6 ماه در زیرزمین خانه خودم 
کار می کــردم، طال از مــردم می گرفتم و 
زیورآالت می ساختم، با کار شبانه روزی و 
سختی زیاد ضمن کسب در آمد برای تأمین 
معاش برای همه خانواده ام که پدر و مادرم 
و 7 برادر و خواهر کوچکتــرم بودند، باید 
پیشرفت می کردم و آینده همه خانواده را 
تأمین می کردم این مسئولیت سنگین سبب 
کار بدون وقفه برایم بود، روزها در کارخانه 
و شب ها در خانه کار می کردم باالخره این 
زحمات و البته کمک و خواســت خدا ثمر 
داد و موفق شــدم کارخانه تولید زیورآالت 
طال در پاساژ کمپانی دایر کنم، حاال دیگر 
برادرانم داشــتند کم کم بزرگ می شدند و 
می توانستند بزودی به کمکم بیایند، خالصه 
تا ســال ۵3 کارخانه تولید زیور آالت طال 
داشــتم و محصوالت مختلــف تولید و به 
فروشگاه ها پخش می کردم. آن سال ها روش 
کار به ایــن صورت بود که برای خرید طال 
که به صورت شــمش بود به بانک ملی که 
در خیابان فردوسی بود میرفتم و یک کیلو 
شــمش طالی 24 عیار به قیمت حدودی 
7100 تومان می خریدم و اول شمش طال 
را از طــالی 24 عیار بــه 18 عیار تبدیل 
می کردم یعنی، طال را ذوب و آب می کردم 
و بــه مقدار 6 عیار به آن مس و نقره اضافه 
می کردم و تبدیل به طالی 18 عیار می شد 
چــون طالی 24 عیار خیلی نرم اســت و 
طالسازی با آن خیلی سخت و در عین حال 

برای استفاده بسیار اسیب پذیر است. سال 
۵3 دقیقا در چهــارراه الله زار که آن روزها 
بهترین نقطه تجاری ایران بود یک مغازه که 
اتفاقا قبل از ما بوتیک برند ساعت »زنیت« 
بود را با یکی از دوستان و همکاران قدیمی 
شریک شدم و خریدم و ازآنجا ساعت وارد 
رشته کاری من شد آن موقع ساعتهایم را 
از شرکت سیکو و ســیتیزن می خریدم و 
به بازار عرضه می کردم که ســه سال هم با 
شــریکم آن مغازه را داشتیم. سال ۵7 بود 
که از شــریکم جدا شدم و آمدم در خیابان 
جمهوری مغازه ای که االن هم فعال هست 
و دارم را خریدم، همان سال انقالب ۵7 شد 
که به دلیــل روزهای بحرانی انقالب مغازه 

یک مدت تعطیل بود. 
در زمان انقالب که سهمم از مغازه قبلی و 
طالها یم را فروخته بودم و پول حاصل از ان 
را در بانک گذاشته بودم که به شلوغی های 
انقالب خورد و بانک ها تعطیل شــد، بعد 
شرایط طوری شــد که پول ما را ندادند و 
طال بسیارگران شد، بعد از ورود امام به ایران 
و باز شــدن بانک ها و مغازه ها بخاطر گران 
شــدن طال ما خیلی نتوانستیم طال خرید 
کنیم چون هم قیمت بسیار تغییر کرده بود 
و هم اینکه بانک پول رو یکجا به ما پرداخت 
نمی کرد، خالصه مغازه ها باز شد و کم کم 
برادرانم هم به کمکم آمدند، طال و ساعت 

خریدم و دوباره شروع به کار کردم. 
 تا ســال 61 و روزهای جنگ، که تهران 
توسط صدام بمباران می شد. متأسفانه یکی 
از روزهایی که مغــازه تعطیل بود و دقیقا 
مصادف شده بود با ترور آیت اهلل صدوقی در 
یزد، مغازه توسط یکی از شرور ترین باندهای 
ســرقت تهران به نام گروه محمود هیتلر، 
مورد دستبرد قرار گرفت که در جریان این 
سرقت نگهبان ساختمان را بسته بودند و از 
پشت با تخریب دیوار وارد مغازه شده بودند 
و با برش گاو صنــدوق نزدیک به 40-30 

درگفت وگوی اختصاصی با »سید رضا حسینی« پیشکسوت و فعال صنف طال و جواهر و ساعت مطرح شد

نیم قرن نوستالژی
 از پیکان طالی بلیت های بخت آزمایی تا نمایندگی ساعت های کاتنا و گرند پریکس

عصر يكی از روزهای ماه مبارک رمضان سری زديم به گالری زيبا و ديدنی زرين واقع 
در خیابان گاندی جنوبی پالک ۱3۸ که در آن پدر با يكی از پسرها در حال فروش 

ساعت به مشتريان خود بودند و در يک مصاحبه غافلگیرکننده پای صحبت های 
شیرين و خاطرات جالب 5۰ سال تجربه جناب آقای سید رضا حسینی از پیشكسوتان 

صنف ساعت تهران نشستیم. مشروح اين گپ و گفت صمیمی را با هم می خوانیم: 
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برندهاي مطرح جهان هرسال توسط فوربز مورد بررسي قرار مي گیرند و درنهایت نیز نتیجه این تحقیق و بررسي در 
قالب یک  لیست با عنوان »صد برند برتر جهان« در رسانه ها منتشر مي شود. مجله فوربز طبق روال هرساله، در سال 2017 
میالدي نیز این بررسي را انجام داد و درنهایت مشخص شد برندهاي فناوري حاضر در »سیلیکون ولي« امریکا صدرنشین 
هستند و البته در این میان برندهایي مانند گوچي، اورآل، ایکیا و همچنین برند ساعت رولکس نیز در رده هاي پایین تر 
جاي گرفته اند. مجموع ارزش 100برند برتر جهان در ســال 2017، بالغ بر 1.872میلیارد دالر اســت که نسبت به سال 
2016 در حدود 4.2درصد رشد داشته است. همچنین طبق آمار سال 2017 فوربز برترین برند ساعت جهان، رولکس به 

ارزش 8.7میلیارد دالر است که البته وقتي بخواهیم جایگاه آن را در بین برترین برندهاي جهان بدانیم باید گفت 
که این برند در رتبه 69 فوربز قرار گرفته است.

همچنین در آخرین گزارش فوربز آمده اســت که فروش ســال 2017 »رولکس« که یکي از برندهاي 
لوکس محســوب مي شــود، رقمي معادل 4.۵میلیارد دالر بوده است. این برند که سال 190۵ در ژنو 
ســوئیس متولد شده و نخستین ساعت ضدآب جهان محسوب مي شــود، هم اکنون در 100 کشور 
جهان به فروش ساعت مي پردازد و ساالنه بیش از 800هزار عدد ساعت تولید مي کند. این برند ساعت 
همچنین در دنیاي ورزش حضوري فعال دارد و تاکنون اسپانســر برخي مســابقات ورزشي محبوب 
همچون سوارکاري، گلف، موتورسواري، تنیس و قایقراني بوده است. همچنین برخي ورزشکاران مشهور 
جهان همچون »تایگر وودز« و »فیل میکلسون« گلف بازان حرفه اي امریکا، »راجر فدرر« دومین تنیس 
باز بزرگ جهان و نیز »لیندزي وان« اسکي باز امریکایي، ساعت هایي با برند رولکس را به مچ دارند. طبق 
گزارش فوربز، برند لوکس »کارتیه« نیز با ارزش 9.3میلیارد دالر در رتبه 61 لیســت برترین برندهاي 
جهان قرار گرفته است. بیش از یک قرن از فعالیت این برند جواهرآالت مي گذرد و اکنون محصوالت 

جواهر و ساعت این برند در بیش از300 فروشگاه در جهان عرضه مي شود.

برترين هاي فناوري
طبق گزارش فوربز، برند »اپل« به ارزش 170میلیارد دالر و فروش ساالنه 214.2میلیارد دالر، برترین برند 

جهان است که البته وضعیت این برند نسبت به سال 2016 رشدي 10درصدي داشته است. »گوگل« این غول 
دنیاي فناوري نیز با ارزش 101.8میلیارد دالر و رشد 23درصدي نسبت به سال 2016، در جایگاه دوم جاي گرفته است. 
میزان فروش ســال 2017 این برند نیز 80.۵میلیارد دالر بوده اســت. »مایکروسافت« سومین برند برتر جهان به ارزش 
87میلیارد دالر و فروش ســاالنه 8۵.3میلیارد دالر است. همچنین گزارش فوربز نشان از رشد 16درصدي ارزش برند 
»مایکروسافت« دارد. »فیس بوك« چهارمین برند باارزش جهان است که با رشد 40درصدي، در سال 2017 ارزش آن به 
73.۵میلیارد دالر رسیده است. کوکاکوال، آمازون، دیسني، تویوتا و مک دونالد در رتبه پنجم تا نهم فوربز جاي گرفته اند. 
دهمین برند برتر جهان »سامسونگ« این برند کره اي است که با 6درصد رشد، ارزش آن در سال 2017 به 38.2میلیارد 
دالر رسیده است. این برند در سال 2017 فروشي معادل 166.7میلیارد دالر داشته است. در رده هاي بعدي نیز برندهاي 

تکنولوژي و فناوري جاي گرفته اند و نام برند »نایک« را مي توان با ارزش 29.6میلیارد دالر در جایگاه شانزدهم فوربز مشاهده 
کرد که البته نشان از رشد 8درصدي ارزش این برند دارد. گفتني است که »مرسدس بنز« پس از »نایک« در رده هفدهم  و »بي ام و« 

در رده بیست و یکم برترین هاي فوربز جاي گرفته است. نسکافه سي و یکمین برند برتر جهان و اورآل نیز با ارزش 1۵.6میلیارد دالر و رشد 
6درصدي ارزش برند، سي و سومین برند برتر جهان محسوب مي شود. »ایکیا« نیز با ارزش 13.۵ میلیارد دالر و »هرمس« با ارزش 13میلیارد دالر 

در رتبه 41 و 44 قرار گرفته اند. همچنین نام برند »گوچي« به ارزش12.7میلیارد دالر و رشد ۵درصدي ارزش برند در ردیف چهل و هفتم لیست فوربز 
 ،»Ebay « ،»دیده مي شود. »زیمنس« در رده 49 و  برند »زارا« نیز با ارزش 11.3میلیارد دالر و رشد 6درصدي در رتبه ۵1 جاي گرفته است. برند هاي»نستله

»شورلت« و »پورشه« نیز به ترتیب در جایگاه هاي۵4،۵۵،۵7 و60 رتبه بندي فوربز قرار دارند.»سوني«،»آدیداس«، »کاترپیالر«،»هوآوي«،»فیلیپس« و »النکوم« نیز 
به ترتیب در جایگاه هاي 73،7۵،82، 88، 90 و 93 برترین برندهاي فوربز قرار گرفته اند.

ازسوی مجله فوربز

رولکس برترين برند اسعت جهان شناخته شد
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کردیم بــه آن احترام بگذاریم و کارهای 
مختلفی را انجام بدهیم شــبکه فروشی 
هســت که هر شــرکتی می تواند برای 
خودش درســت کند. بزرگترین ارزش 
هر سازمان مشــتریان وفادار آن شرکت 
هست. یعنی اگر شما یک فروشگاه داشته 
باشید مشتریان وفاداری که بارها به شما 
مراجعه می کنند سرمایه شما هستند و 
برای شرکتی مثل شما بزرگوارانی مثل 
شما سرمایه ما هستند یعنی زمانی که 
ما می توانیم دوســتانی را بیاوریم که هر 
کدامشان بتوانند نماینده فروش ما باشند 
یعنی اتفاقات خیلــی بزرگی در بخش 
نتوورك و شبکه ای برایمان در حال رخ 
دادن است این بزرگترین شبکه هست. 
نکتــه بعدی خود کاال اســت یعنی چه 
کاالهایی را باید انتخــاب کنیم. االن با 
توجه به شــرایطی که پیــش آمده باید 
نــگاه کنیم هــر متر مربع هــر کدام از 
فروشــگاه های ما باید ویترین خودش را 
داشته باشد. یعنی باید نگاه کنیم ببینیم 

آیا سودآور هست یا نه. 
اگر محصولی وارد فروشگاه ما می شود 
که با نیاز مشتری ما نمی خواند حتما باید 

این را جابه جا کنیم. 
دکتر عمرانی یادآور شد: بحث نوآوری 
بسیار مهم هست یعنی محصوالتی را در 
ویترین بگذاریم که پشت سر هم نوآوری 
داشته باشند. یعنی هر موقع که مشتریان 

وارد فروشگاه شما می شوند یک کاالی نو 
یا یک کالکشن جدید ببیند. به طور مثال 
اگر من مشتری شما باشم و دو بار در ماه 
به فروشگاه شما مراجعه کنم و تغییری را 
احساس نکنم قاعدتا دفعه بعدی رغبتی 
ندارم که به فروشــگاه شــما وارد بشوم. 
حتما می روم و فروشــگاه رقیب شما را 
می بینم شاید چیز جدیدی بیابم. بنابر این 
شما باید محصوالتی را انتخاب بفرمایید 
که نوآوری داشته باشد. اسپریت یکی از 
همین محصوالت هســت و تجربه نشان 
داده که بسیار نوآوری دارد امروز اسپریتی 
که می بینید با آن چیزی که قبال دیدید 
متفاوت هست. بنابراین ظرفیت جدیدی 
را برای شما ایجاد می کند. از طرف دیگر 
خود اسم برند هم خیلی کمک می کند. 
برنــد می تواند تغییرات بســیاری ایجاد 
بکند. آدم ها به برند اعتماد می کنند و این 

می تواند مثمر ثمر باشد. 
 اســپریت از نظر آگاهــی دوره ای در 
ایران تجربه ای بســیار موفق را در ایران 
پشت سر گذاشــته است. جالب این که 
در همه جــای دنیا اســپریت را اول با 
لباس می شناسند ولی در ایران با ساعت 
می شناسند. این نشان دهنده این هست 
که چقدر ظرفیت باالیی برای این برند در 
حوزه ساعت وجود دارد و می تواند کمک 
کند. مسأله دیگر قیمت هست. با توجه به 
شرایطی که از نظر قدرت خرید در ایران 

وجود دارد و البته با توجه به اســتراتژی 
خود اســپریت و باتوجه به اســتراتژی 
خود شــرکت ما امروز ما قیمت هایی که 
برای اســپریت ارائه دادیــم قیمت های 
باورنکردنی هســت که این به شــبکه 

فروشمان کمک بسیار می کند. 
 دوم مــا خدمتگذار شــما هســتیم. 
شــرکت ما تجربه اســپریت را داشته و 
تیمی هستیم که واقعا مثل یک خانواده 
شدیم. و پارتنر خوبی که تی ام اس هست 
و شرکت خیلی خوبی هست. در نهایت با 
تمام پارامترهایی که داریم یک موفقیت 
خیلــی بزرگی را با همدیگــر می توانیم 

بسازیم. 

dpdgroup

ســمینار رونمایی از برند اسپریت در 
ایران به نمایندگی شرکت توسعه کاالی 
دماوند در جزیره زیبای کیش با حضور 
نمایندگان فروش این برند در سرتاســر 
ایران و حضور مدیران شرکت تی ام اس 

به صورت رسمی آغاز به کار کرد. 
شرکت تی ام اس که نمایندگی روبرتو 
کاوالی و فره و برندهای دیگر رو دارند این 
الیسنس را برای ده سال آینده البته قرار 
بر این بود تا انتهای سال 2017 شرکت 
قبلی استوك هایش را به فروش برساند و 
سال 2018 این دوستان بتوانند کارشان 
را شروع بکنند. بنابراین تا سال 2018 حق 
هیچگونه تولید از محصول وجود نداشت. 
این ســخنان را دکتر محمدرضا عمرانی 
میزبان این ســمینار یــک روزه در تاالر 
وی ای پی الضیافــه جزیره زیبای کیش 

سمینار رونمایی از برند اسپریت در ایران به میزبانی شرکت توسعه کاالی دماوند درجزیره زیبای کیش

اسرپیت پیام آور عشق و دوستی برای متام مردم است

برای مهمانانش عنوان کرد. خوشبختانه 
ما موفقیت های زیادی را برای اســپریت 
تاکنون داشته و داریم. من فکر می کنم 
کشــور دوم یا سوم دنیا از لحاظ خرید و 
فروش اسپریت بوده ایم و این سبکی که 
وجود داشت دوستان را ترغیب کرد که 
به من کمک کنند که امروز را در خدمت 
شما باشــیم. ما دو هفته پیش همراه با 
آقای ریکو که مدیرعامل منطقه هستند 
داخل کیش جلســات متعددی داشتیم 
و جاهای مختلفــی را باهم دیدیم ولی 
مهم تر از همه این بود که چطور می شود 
که به شــما ســرویس بدهیم و بتوانیم 
خدمتگذار شما باشیم. از هفته پیش تا 
به امروز هم خیلی سعی کردیم که هرچه 
سریعتر کاالها رو برسانیم بنابر این وقتی 
آمدند خیلی از کاالها را هم زمان آوردند 
شــاید این کاالهایی که شــما مالحظه 
میفرمائید هفته پیش تولید شده و هنوز 
هیچ کشــوری نرفته و ما اولین کشوری 

هستیم که محصول را می بینیم 
وی افزود فورس زمانی ما ده روز آینده 
هست. قبل از این که آقای ریکو در مورد 
اســپریت با ما صحبت کنند یک مسأله 
خیلی مهمی هست که با توجه به شرایط 
بازار و اتفاقی که می افتد حدود 6-7 ماه 
هست که با دوستان کار می کنیم راجع 
بــه یک آکادمی و یک آموزشــی به نام 
الیت آکادمی که شــاید در اینستاگرام 
یا کانــال من دیده باشــید که راجع به 
صنعت خرده فروشــی تحقیق می کنیم 
که چه کار باید بکنیم و این تغییری که 

در ایران درحال اتفاق افتادن هســت و 
آن تعداد زیاد مجموعه های شــاپینگ 
مال هایی اســت که افتتاح می شوند. دو 
هفته پیش من یک ســخنرانی داشتم و 
در مورد اینکه تا ســال آینده 16میلیون 
متر مربع فضای تجاری به کشور اضافه 
می شود با مستمعان سخن گفتم. فقط 
در تهران تا ســال آینده 200 شاپینگ 
مال اضافه می شود. و در شهرهای دیگر 
حدود 2۵0 مال اضافه می شــود. یعنی 
ما تا ســال دیگر بــه 4۵0 مال اضافه تر 
می رســیم. گاها از رکود بــازار می نالیم 
امــا در حقیقت بازار رکود نیســت. نیاز 
بازار همان هست ولی تعداد فروشگاه ها 
یعنــی عرضه روز به روز در حال افزایش 
است. تعداد مراکز خریدی که عرضه در 
آنها انجام می شــود و تعداد نقاط فروش 
روز به روز در حال افزایش است نه تنها 
در صنف ساعت در هر صنفی و صنعتی 
روزانه شاهد تغییرات بزرگی هستیم که 
البته این هم یک خطر هست و هم یک 
شــانس. شانس این هســت که باالخره 
فضای تجاری کشور در حال اضافه شدن 
است  و تبلیغات بیشتری انجام می شود و 
ممکن است کاالها بورس بشود و صنعت 

خرده فروشی کشور رشد بکند. 
ولی نکته دوم با توجه به شرایطی که 
وجــود دارد رقابت را زیاد می کند یعنی 
تا دو ســال آینده دوستان زیادی هم در 
صنایع مختلف تازه وارد بشــوند و بتواند 
ایــن را تحت تأثیر قــرار بدهند. یکی از 
مسائلی که خیلی مطرح هست و ما سعی 
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و از شــما خواهش می کنم از مشاورین ما 
کمک بگیرید تا بهترین اتفاقات در فروشگاه 
شــما بیفتد. برای هر ظرفیتی و برای هر 
برندی دوســتان زحمت کشــیدند کانال 
درســت کردند تمام تبلیغات ما داخل این 
کانال ها هســت تمام چیزهایــی که باید 
چاپ شود و کارهایی که باید اتفاق بیفتد 
تمام شــعارها هست. اگر سوشــال مدیا 
می خواهید برای اینکه اینستاگرامتون راه 
بیفتد یا تلگرامتان بهتر بشــود مطالبی را 
کــه می خواهید قرار بدهیــد همه را ما به 
صورت منســجم ترجمه می کنیم و داخل 
کانال هایمان قــرار می دهیم هر کمکی از 
دست ما برمیاید با افتخار ما دوست داریم 
در خدمتتان باشــیم. زمانی که شما موفق 
باشید ما موفق هســتیم پله اول موفقیت 

شماست. 
در پایــان مراســم رونمایــی از نیــو 
کالکشن های اســپریت در ایران با حضور 
جناب آقای احمدی ریاست اتحادیه ساعت 
و آقای لســانی نائب رئیس اتحادیه طال و 

جواهر شمیرانات رونمایی شد.

چه کسی هست. اصال همه چیز از همین 
جا شروع می شــود. ما می خواهیم به چه 
کســی ســرویس بدهیم. اینجا مشخص 
هست ما به نسل جوان سرویس می دهیم. 
دو تا بحث در اسپریت جدید مطرح هست 
یکی رفرش هســت یا تازه کردن یا دوباره 
نو شدن. یعنی در اســپریت مدل هایی را 
داشتیم که خوب و بینظیر بوده است. آنها 
را تغییر دادیم. موضوع دوم لب هست که 
مخفف البراتوار هســت یعنی آزمایشگاه. 
مدل های جدید هســت که وارد اسپریت 
شده و قبال در اسپریت وجود نداشته است. 
همان طور که می دانید در همه جای دنیا 
تمام مدل های ساعت ها به سمت سادگی 
می روند کم اجزا بودند درخشــنده نبودن 
به ســمت خیلی تو چشــم نیامدن و به 
سادگی خیلی توجه می شــود و البراتوار 
اسپریت مدل هایی را دارد که به این گونه 
نیازها توجه کرده است. ساعت های دوتایی 
داریم که زنانه و مردانه هستند که ایرانی ها 
خیلی دوســت دارند. اینجا مدل هوستون 
اســپریت را می بینید که این مدلی هست 
که 30 ســال هست در اســپریت وجود 
داردهمانطور که در اسالید مشخص هست. 
قیمت های متوسط برای ساعت های زنانه 
6۵ درصد بیــن 99 تــا 139 دالر و 60 
درصد ســاعت های مردانه بین 99 تا129 
دالر و 7۵ درصــد از نانپلیتدهــا بین 99 
تــا 129دالر که بینظیره و خیلی ســعی 
کردند که این قیمت را حفظ کنند. بحث 
دوم راجع به متریال و کیفیت هســت که 
همه محصوالت از صد در صد اوریجینال 
هست و تی ام اس از بسیاری متریال ژاپنی 
و حتی میوتا ســیتیزن استفاده می کند و 
چرمها همه جنیون هســت و اورجینال و 
چرم های طبیعی و گوساله هست. شیشه ها 
مینرال گراکس هســتند. گارانتی هم دو 
سال هست که گارانتی بین المللی هست 
که هر اشکالی از تولید بشود کاور می شود 
و گارانتی دوســاله را دربر می گیرد. آقای 
استیو جابز اصرار خیلی جدی روی جعبه ها 
داشت و می گفت وقتی جعبه های آیفون رو 
وقتی باز می کنید خیلی آرام باز می شود. 
یعنی باید زمان ببرد تا در جعبه باز شود تا 
دل مشتری آب بشود. االن در اسپریت هم 
این اتفاق افتاده و طول می کشد که جعبه 
باز شــود و آن حالت انتظار پیش می آید. 
رنگ هایی کــه وجود دارد و با مشــتری 
ارتباط برقرار می کند رنگ های صاف هست 
که چشم را به خودش خیره می کند و فان 

بودن را انتقال می کند. 
در پایان از همه شما عزیزان تشکر میکنم 

از جهت روشــن به آن نــگاه می کنند و 
این مثبت گرایی در اســپریت خودش را 
نشان می دهد. مسأله بعدی باهم بودن در 
تبلیغات اسپریت هست. نشان می دهد که 
باید باهم باشیم. خانم ها را نشان می دهد 
که باهم قهوه می خورند. نکته دیگر زندگی 
عادی و باالتــر از جریان عــادی زندگی 
هســت. خانواده ای را نشــان می دهد که 
سگی را داشــتند و آن را همراه خودشان 
آوردنــد. این برند در شــبکه های مجازی 
بسیار قوی هست و کمپین های بسیار قوی 
رو نشان می دهد که حالت های آدم ها را با 
هشتک های مختلف دارند مطرح می کنند. 
من فوق العاده ام. من آزادم. هرکدام از این 
عکس ها هشتک های مختلفی را ایجاد کرده 
که در شبکه های مختلف مجازی توانسته 
موفقیت کسب کند. ما در درس هایی که 
در سیستم های خودمان می خوانیم در هر 
برندی ما وقتی به اجزا یا به دی ان ای آن 
برند می رسیم وقتی تجربه می کنیم باید به 
خاصیتی که آن محصول دارد برسیم که 
بر مبنای آن ارائه شــده است. چه ساعت 
و چه لباس و یا هر چیز دیگر که باشــد. 
روح اسپریت عشــق و دوستی هست دو 
تــا مؤلفه ای که در هر جایی اســپریت را 
تجزبــه کنید باید به ان برســید و اجزای 
آن هســت. ما به اسپریت افتخار می کنیم 
به این دالیل که خدمتتان عرض می کنم. 
اول از همه به خاطر این که بسیار مشهور 
هست. امسال پنجاهمین سالی هست که 
اسپریت وجود دارد و یک برند ۵0 ساله در 
صنعت فشن است. بحث دوم مسأله توسعه 
این برند هســت که در 40کشــور دنیا به 
صورت محکم و پایدار توسعه پیدا می کند. 
مسأله سوم استایل ها و اسنپ های ایکونیک 
خودش هست که مربوط به خود اسپریت 
هست که فقط در اسپریت می توانید ببینید 
و مشخصا برای اسپریت هست و یک سابقه 

درستی از خودش وجود دارد. 
 همه این دالیل برای یک برند کافیه که 
فوق العاده باشــد. و ما به آن مغرور باشیم. 
اســپریت لوگوی خودش را دارد و محیط 

خودش را دارد. 
باید بگویم گذشته در مورد اسپریت دیگر 
تمام شــده چون هر چیزی که می بینید 
متفاوت هســت و واقعا اتفاقات عجیب و 
غریبی افتاده و راجع به اهداف و چشم انداز 
جدید در مورد اسپریت صحبت کنم. اولین 
چیزی که راجع به آن صحبت می شود در 
بازاریابی چیزی داریم به نام تارگتس. یعنی 
اولین چیزی که شما باید توجه کنید این 
هست که باید ببینید مشتری مخاطبتان 
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اسامی برندگان طرح فروش 3۰میلیون ريالی شرکت توسعه کاالی دماوند:
گالــری ابراهیمی )اراک(، گالری خرازی)رشــت(، گالری افشــارمند)کرج(  و 

شهرساعت جواهريان )مشهد(.

سخنان جناب آقایان »ریکو«مدیر منطقه ای 
و »ارنست« مدیر برند اسرپیت درباره 
سبک و حضور اسرپیت در دنیا و ایران

در ابتدا تشــکر می کنم از اینکه تشریف 
آوردید به جزیــره زیبای کیش. دفعه دوم 
هست که به کیش می آیم و متفاوت هست 
با آنچه که در تهران و شهرهای دیگر ایران 
دیدم. دیگر الزم نیست که به موناکو بروم. 
30 دقیقه از دوبی پرواز می کنم و به کیش 
می آیم اینجا شما همه چیز دارید من دیروز 
اینجا دیــدم المبورگینی و ماشــین های 
مختلف می گیرید منم همه چیز را امتحان 
کردم و همه چیز را انداختم به حساب اتاق. 

)خنده حضار(
 در ابتدا می  خواهم بگویم چرا ما کیش را 
انتخاب کردیم. اگر که یک نگاهی به اطراف 
بیندازیم می بینیم که بی نظیر هســت و با 
توجه به این که اسپریت هم اتفاق جدیدی 
بــراش افتاده و برندی هســت که جوان و 
شــاداب هســت و متفاوت هست بهترین 
رویدادی که می توانست اتفاق بیفتد همین 

هست. 
 شــرکت تی ام اس برای مــدت زمانی 
الیسنس اصلی و انحصاری شرکت اسپریت 
شده و قرار اســت در خدمت شما عزیزان 
باشــیم. با توجه به تجربه خیلی خوبی که 
ما با اسپریت در سال های مختلف داشتیم 
ایران تجربه بی نظیــری برای ما بوده برای 
همین تصمیم گرفتیــم اولین رونمایی را 
در ایران داشته باشیم. امروز چیزهایی که 
می بینید کاماًل جدید هست خیلی چیزهای 
دیگر به آن اضافه خواهد شــد ولی همین 
االن هم اتفاقات جدیــد را خواهید دید و 
یکسری کالکشن اضافه تر خواهد شد ومن 

هم درباره آنها توضیح خواهم داد. 
حال آقای ارنســت مدیر برند اســپریت 
پرزنتیشــن این برند محبوب شما و مردم 

ایران را ارائه می کنند. 
سالم. ارنست مدیر فروش و مدیر مشتری 
شرکت تی ام اس هســتم. جمعیت ایران 
چند نفر هست. جمعیت ایران 80 میلیون 
نفر هست. میانگین سنی ایرانیان 30 سال 
هســت و اگرکه دقت کنیم می بینیم چه 
پتانســیل بزرگی در بازار وجــود دارد. ما 
اینجا جمع شــدیم که در مورد اســپریت 
صحبت کنیم که دقیقا برای همین موضوع 
طراحی شده است. من خیلی نمی خواهم 
در مورد اســپریت صحبت کنم چون شما 
خیلی خوب اسپریت را می شناسید چون 
سابقه اسپریت در ایران خیلی زیاد هست. 
فقط می خواهم در مورد دوباره النچ کردن 
و دوباره شروع کردن اسپریت شروع کنم. 
سه تا موضوع را می خواهم مطرح کنم یکی 
در مــورد برند و بعــد در مورد مجموعه و 
کالکشن و مسأله سوم در مورد محیطی که 

اسپریت در آن هست توضیح خواهم داد. 
 شعار ما این هســت که ما می خواهیم 
شما احساس خوبی داشته باشید برای این 
که خوب به نظر برســید. اسپریت داستان 
خیلــی جالبــی دارد در 1963 یک آقایی 
در کالیفرنیا در تعطیــالت با یک خانمی 
آشنا می شود و عاشــق آن خانم می شود 
و بعد باهــم ازدواج می کنند معموال آدم ها 
تصمیم می گیرند بچه دار بشــوند اینها هم 
تصمیم می گیرند اسپریت را به دنیا بیاورند 
و برند اسپریت را می سازند. آنها از یک برند 
کوچک شروع کردند و سعی کردند کارشان 
را با همین برند استارت بزنند و این استایل 
جوان ها بوده و ساده بوده و کم کم عمومیت 
پیدا کرد. اســپریت یک فشن ساده هست 
و خیلی جوان هست و یک سبک زندگی 
خاصی را دارد که براســاس مســئولیت و 
براساس رفتارهای محیط کالیفرنیا شکل 
گرفته هســت. در حال حاضر اسپریت در 
40 کشــور دنیا به صورت مستقیم حضور 
دارد. 761 فروشــگاه مستقیم اسپریت در 

دنیا وجود دارد. 
همینطور که می بینیــد راجع به 100 
تــا و 200 تا صحبــت نمی کنیم راجع به 
هــزاران داریم صحبت می کنیم. بنابر این 
رؤیتی که برای اســپریت در دنیا هســت 
نــه تنها در ایران در همه جای دنیا خیلی 
وسیع هست. دو تا نکته خیلی مهمی که 
وجود دارد این هست که یک هدکوارتر در 
آلمان دارد و یکی هم در هنگ کنگ دارد. 
همان طــور که در تصویر می بینید چند تا 
تبلیغ اسپریت هست که خواهش می کنم 
توجــه کنید. چه چیــزی در این تصاویر 
می بینیــد. دو تا نکته مهــم یکی این که 
یک مادر و یک بچه هستند که یک آقای 
در کافی شاپ قهوه می خورد و یک خانم 
آفریقایی و یک آقای آسیایی تصویر بعدی 
هستند و تصویر بعدی خانمی هستند که 
از بــاران فرار می کننــد. اینها چه چیزی 
را نشــان می دهند. اینها تبلیغات واقعی 
هســتند. هیچکدام از اینها مدل نیستند. 
اینها زندگی واقعی آدم ها هستند. از مدل 
اســتفاده نشده. اسپریت اســتفاده روزانه 
آدم هاست. همه آدم ها معمولی هستند و 
اسپریت روی اینها تعصب دارد که آدم ها 
معمولی هستند و اسپریت برندی نیست 
که یک مدل بیــاورد و بگوید فقط با این 

یک مدل این اتفاق می افتد. 
 ایــن برند در زندگی عــادی افراد تمام 
ســن ها و تمام رفتارها را می بینید و همه 
اقشار می توانند استفاده کنند. نکته بعدی 
فلســفه مثبت گرایی هست تمام عکس ها 
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امروز ساعت، تنها وسیله ای زینتی نیست که در مواقع 
و مناســبت های خاصی استفاده شــود و پس از اتمام 
مراسم، در کمد و گنجه قرار بگیرد، بلکه ساعت به جزئی 
ضروری از ذات و ماهیت انســان تبدیل شده است که 
حتی در خواب نیز پیوسته با ماست. در ضرورت وجودی 
ساعت بر روی مچ هرکس، همین بس که ورود وسایل 
جدیدی مثل گوشــی همراه که به بهترین نحو ممکن، 
توقیت را نشان می دهند، باعث نشد تا از میزان وابستگی 
انســان ها به ســاعت، کاســته گردد. پس ساعت تنها 
وسیله ای برای توقیت نیست تا وسایل دیگری جایگزین 
آن شــود. در پاسخ به این پرسش که چرا ساعت چنین 
جایگاهی را پیدا کرده اســت، از وجوه مختلف می توان 
پاســخ گفت. از منظری که نگارنده می نگرد؛ احساس 
»وجود« و »زندگی« در هــر یک از ما، در پیوندی وثیق 
با حس و درك گذشــت زمان در ذات و درون خودمان 
است. مثال »انسان معلق« ابن ســینا در این باره بسیار 
معروف اســت. به موجب این تمثیل، آگاهی هر یک از 
ما از خود که به آن اصطالحا خودآگاهی گفته می شود 
امری تضایفی اســت، به این معنی که تحریک پذیری 
حواس طبیعی مثل المسه و ذائقه و سامعه و بینایی و... 
باعث می شــود که ما از وجود اندام حسی و در مجموع 
از کلیت ارگانیکی و زنده خود اطالع پیدا کنیم. بر این 
فرض، اگر هیچ یک از اندام حسی ما وجود نداشته باشد، 
یا کار نکند، در این صورت هیچ انسانی از »خود« و »زنده 
بودن« خود اطالعی به هم نمی رساند. اما ابن سینا پی برد 
که آن چه باعث می شــود هر کسی از وجود خود اطالع 
حاصل کند، احســاس گذشــت زمان درونی است که 
ناشی از حرکت جوهری است. براساس تمثیل معروف 
سینایی اگر کودکی را بمحض تولد در حیطی خألگونه 

قــرار بدهیم به طوریکه از هیچ امر بیرونی مثل 
ســرما و گرما و نور و تاریکی و پسودن 

و... متاثر نشــود، بــاز این کودك از 
»وجــود« و »بودن« خــود اطالع 
خواهد یافت زیــرا او به حرکت 
جوهــری در درون خود و مآال 
گذشــت زمان آگاهی و شهود 
خواهد یافت. پس درك گذشت 
زمان همزاد آدمی است و ساعت 

 مظهر چنین حس ازلی ابدی است. 
در دنیــای مدرن که از نظر »پســت 

مدرنیســم« دنیای غلبه »نهلیســم« و »از 
خودبیگانگی« و »غربت« بر عواطف و اندیشه های 

دیگر است، انسان ها بیش از همیشه نیازمند »همدمی« 

هســتند تا آنها را از فرو رفتن در تنهایی و انزوا رهایی 
بخشد. در این دنیا هرکسی سعی می کند با التفاتی به 
فرهنگ و تاریخ خود، با انتخاب »همدمی« بر حس پوچی 
و بی نوایی خود غلبه کند. به عنوان مثال اکثر ملت های 
غربــی به نگهداری حیوانــات خانگــی روی آورده اند، 
یا به تعبیر درســت تر، بســیاری از حیوانات خانگی را 
»اتاق نشین« کرده اند. حیواناتی مثل سگ و گربه و پرنده 
و... در اصــل به طبیعت تعلق دارند، اما با اهلی شــدن 
به دست انســان، در فاصله میان طبیعت و خانه انسان 
)حیاط محوطه( مقیم شــدند. سکونت در موضع حایل 
میان طبیعت و خانه، هرچند بخشــی از خوی وحشی 
ایــن حیوانات را کنترل کرد، اما به صورت کامل نیز آنها 
را از خوی وحشــی تهی نکرد و به همین دلیل است که 
می بینیم ســگ و گربه و ماکیان روستایی، هنوز جرئت 
حملــه و دریدن روباه و موش و کرم را دارد. ولی انتقال 
این حیوانات از منطقه حایل )که یک پنجره آن به سمت 
خانه و پنحره دیگرش به سمت طبیعت باز می شود( به 
درون خانه و اتاق نشیمن و خواب، باعث شده است تا این 
حیوانات تا حد ممکن از خوی طبیعی خود تهی شوند. 

از مهم ترین دالیل انتخاب »هابی«هایی 

از این نوع، در این اســت که انسان ها وقتی در کنار هم 
قرار می گیرند با مســئله ای به نام »سرپرستی یا سلطه« 
مواجه می شوند که هریک سعی می کند در رابطه خود 
با دیگری در موضع ســلطه و حاکمیت بنشیند که این 
مســئله منجر بــه »چالش و تنش« می گــردد. چالش 
ســلطه میان دو نفر، در ســطح کالن تنش سیاســی 
میان طبقات اجتماعــی و در تراز کالن تر، جنگ میان 
ملت ها و کشورهاســت. اما حیوانــات خانگی کنترل و 
ســلطه بی چون و چرایی همدم خــود را پذیرفته اند تا 
 انسان ها بتوانند عقده سلطه گری خود را راحت بگشایند. 
اما در این میان انسان هایی نیز وجود دارند که »ساعت« 
را به عنوان یک »هابی« برای خود برگزیده اند. شــاید در 
نگاه اول چنین به نظر برســد که ساعت در مقایسه با 
هابی هایی مانند ســگ و گربه و پرنــده و... یک »چیز« 
 مــادی بی جــان و بی روح اســت، اما چنین نیســت. 
ساعت برای ساعت دوستان، ضرورتی وجودی و همدمی 
ناطق اســت. می دانیم که در فلســفه قدیم، انســان را 
»حیوان ناطــق« می نامیدند و نیــز می دانیم که ناطق 
به معنی »گویا و ســخنور« و در اصل »اندیشــنده« بود، 
زیرا نطق وسیله ایی برای ابراز اندیشه است. سخنانی که 
هر روزه میان ما رد و بدل می شــود، حامل اندیشه های 
ماســت که آنها را با همدیگر مشــارکت می کنیم. پس 
حیوان ناطق به معنی انسان سخنور نیست چون حیوان 
نیز سخنور اســت، هرچند ما کد رمزگشایی از کلمات 
 آنها و دســتورزبان جمالت آنهــا را نداریم و نمی دانیم. 
ساعت همدمی خاموش و بی روح نیست زیرا او »کسی« 
اســت که با واژه های »تیک تاك« خود، درباره مهم ترین 
و بغرنج ترین مسئله های هستی یعنی »بودن«، »حرکت«، 
»زمان« و »نظم« سخن می گوید. انسان هایی که با ساعت 
انس می گیرند، انسان هایی ذاتا متفکر و سخنور 
هســتند که از خاموشــی و سکون و 
پوچی و بی هدفی، بیزارند. ســاعت 
نمــادی از حرکت و زمان و نظم 
است. حرکتی منظم، الینقطع 
و پیوسته، به »سمت و جهتی« 
که هــدف در منتهی الیه آن 
قرار گرفته اســت، و محاسبه 
زمانی که برای رسیدن به هدف 
الزم اســت. هدفی در منتهی الیه 
»یک ثانیــه«، و هدفی در منتهی الیه 
»یک دقیقــه«، و هدفی که در منتهی الیه 
»یک ساعت«، »یک روز«، »یک ماه« و »یک سال« و... 

قرار گرفته است. 

اسعت و رضورت وجودی آن 
مصطفی نصیری، مجموعه دار و عضو هیئت مديره انجمن مجموعه داران ساعت ايران
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شرکت »زمان آوران پیشرو « 
نماینده انحصاری و رسمی »سیتیزن« 

در ایران

BETTER STARTS NOW

جشن با شکوه ورود به قرن دومآغازی هبرت، از هم اکنون



نمایندگان این برند در کیش شروع کرد. 
در آن سال ها فعاالن صنفی در حوزه 
ســاعت بســیار محدود بودنــد امگا و 
رولکس هم پسر عموهای پدرم بودند و 
قدمت بسیاری دارند و همیشه مشتریان 

خاص خود را داشتند. 
در آن ســال ها بود که کم کم سواچ 
گروپ نیز وارد عرصه ساعت های کوارتز 
شد و آقای هایک صنعت ساعت سازی 
ســوئیس را که در آستانه ورشکستگی 

بود، نجات داد. 
وی از خاطرات پدر این گونه می گوید 
که پدرم همیشــه می گفت: ما باید این 
کار را ادامه دهیم چون ساعت ریشه در 
زندگی ما کرده و بخش بزرگی از زندگی 

ما را تشکیل می دهد. 
پرگل ساعتی از حضور برند سیتی زن 
در ایــران این گونه می گوید: با تمام فراز 
و نشــیب ها و اتفاقاتی که در بازار ایران 
افتاده این برند همچنان بــازار خود را 
حفظ کرده چرا که به لحاظ روانشناسی 
مردم در شــرایط بحران سعی می کنند 
در خریدشان بهترین گزینه را مطابق با 

بودجه خود انتخاب کنند. 
وی اضافه می کند: پدر همیشه معتقد 
بود تجارت باید تقسیم شود و همه از آن 
ارتزاق شوند و نباید با خرید مغازه های 
متعدد برای خودمــان، فرصت تجارت 
و فروش را از بقیــه بگیریم. وارد کننده 
ســرجای خود و فروشنده هم سرجای 
خود. یــک واردکننــده نباید خودش 

فروشنده باشد. 
او دربــاره خدمــات پــس از فروش 
سیتی زن این گونه می گوید که خدمات 
پس از فروش ســیتی زن بســیار دقیق 
و منظم هســت و کمتــر از یک درصد 
ساعت ها مشکل اساسی دارند وی افزود: 
ســالی دوبار ما سمینار خدمات پس از 
فروش داریم و آمار تمام کالیبرهایی را 
که تعمیرکرده ایم به شــرکت اصلی در 

ژاپن ارائه می دهیم. 
 به هرحال شنیدن سخنان بانوی اول 
سیتی زن در ایران و خاطرات پدر از زبان 
دختر برایم بسیار خوشــایند و تجربه 
این ســفر را دوچندان نمود. با خود پی 
بردم اگرچه ممکن است که یک برند با 
کیفیت و نوآوری بتواند جایگاه محصول 
خود را درمیان مشتریانش حفظ کند اما 
اصالتی را که پشتوانه اصلی آن برند است 
از کسانی دارد که برای فروش آن تالش 
کرده اند و در حقیقــت هویتی ماندگار 
به آن بخشــیده اند و هویت 60ســاله 

ســیتی زن در ایران برآمــده از اصالت 
خاندان بزرگ ساعتی بوده است. 

ناگانو کارخانه ساعت سازی لیدا: 
سفر به ناگانو با شنیدن صحبت های 
شیرین خانم ساعتی به سرمنزل مقصد 
رسید و باالخره هیجان دیدن کارخانه 
ساخت ساعت در کارخانه لیدا نفس را 
از من و سایر تیم خبرنگاران ربوده بود. 

و  لباس های مخصوص  از پوشــیدن 
دمپایی های یک فرم گرفته تا رفتن به 
اتاق باد و جلسه توجیهی با پاور پوینت 
همه و همــه هیجان این بازدید خاطره 

انگیز را دوچندان می کرد. 
بازدیــد از بخش هــای مختلف این 
کارخانه چه در بخش ساعت های دست 
ساز و چه ماشینی دنیایی متفاوت را از 
چگونگی گذر زمان برایم روشــن کرد 
دنیایی پیچیده با پر از سؤال و ابهام... . 

مطمئنا این سفر برایم با تمام سفرهای 
عمرم فرق می کرد چون فقط ســفر به 
انسوی کره زمین نبود بلکه سفر به عمق 
زمان در جایی بود که زمان در آن خلق 

شده بود. 
گذراندن یک شــب رویایی در هتلی 
بســیار زیبا در ناگانو و بازدید از باغ های 
زیبای شــکوفه های گیالس همه یک 
طــرف و فکر این همــه پیچیدگی در 
ساخت یک ساعت، قدرت فکر کردن را 
از من گرفته بود، تازه متوجه شدم که از 
این زمان به بعد دیگر ابزار زمان از خود 

زمان برایم ارزشمندتر خواهد بود. 
 پس از بازگشت از ناگانو کنفرانس های 
مطبوعاتی با مدیر عامل و مدیر برندینگ 
سیتی زن جناب آقایان نوبو تاناکا و نوریو 
تاکئوچی و مصاحبه اختصاصی با جناب 
آقایان محمد میران فیصل مدیر فروش 
خاورمیان و باالخره ســمینار روز پنجم 
و شــام آخر با تمام مدیران ســیتی زن 
و خبرنــگاران آســیایی و خاورمیانه ای 
فرصتی بســیار مناســب برای تبادل 
اطالعات بود که البته شام استثنائی به 
شمار میرفت. همچنین هدیه یادبودی 
که از دستان جناب اقای تاناکا گرفتیم 
ارزش این سفر را در زمان خود جاودانه 

کرد. 
البته روز آخر بازدید یک روزه از شهر 
توکیو و مناطق دیدنی آن از جمله قصر 
امپراتور، برج اســکای تری، ورزشــگاه 
ژاپن و شیبویا شــلوغ ترین  باســتانی 
چهارراه جهان داشــتیم که در گزارش 

تصویری مشاهده خواهید نمود. 

»روالن بارت« می نویسد: 
اگر می خواســتم مردمانــی خیالی را 
تصور کنم و نامی ابداعی بر آنها بگذارم، 
آنــگاه آنهــا را برای خود بــه موضوعی 
رمانتیک تبدیل کنــم و به این ترتیبب 
سرزمینی افســانه ای برای خود بسازم، 
بی آنکه هیچ ســرزمین حقیقی ای را به 
خطر بیندازم، و در نهایت می توانستم با 
این مردمان خیالی، گوشه ای از جهان را 
به ذهن آورم و بر خطوطی پای فشارم و 
به عمد از این خطوط یک نظام بر پا کنم، 
نظامی که من آن را ژاپن بنامم. آری ژاپن 
سرزمین مردمانی است که از نداشته ها 
به بزرگترین قطب صنعت جهان تبدیل 
گشته و آنچه که در نگاه اول هر انسانی 
را مجذوب و شــیفته این همه رویاهای 
به واقعیت تبدیل شده می کند پافشاری 
مردمانی اســت کــه خواســته اند و بپا 
خاسته اند تا کشــور خود را بسازند و با 
الگوپذیری صحیح، قدم های توســعه را 
محکم و استوار بر پایه عقالنیت بردارند. 

خوشامديد: 
 2 آوریل ساعت 7 عصر به وقت »توکیو« 
وارد فرودگاه »ناریتا« شدیم اولین چیزی 
که در این فرودگاه بزرگ توجه ام را جلب 
کرد تابلو خوشامدگویی به مسافران بود 
که عبارت »خوشــامدید« به زبان فارسی 
در میان خوشامدگویی ها به بیش از 16 
زبان زنده دنیا حتی قبل از اهال و ســهال 
به زبان عربی دیده شــد و به عنوان یک 
ایرانی خستگی سفر 16 ساعته را از تنم 

بیرون آورد. 
کنداکتــور ضیافــت بزرگ شــرکت 
ســیتی زن که حدود دوهفتــه قبل از 
ســفر برایمان ایمیل شــده بود نشان از 
این بود که گویی برای تمام لحظات مان 
نقشه های خوبی کشیده بودند به طوریکه 
ایــن برنامه ریزی  هرمهمانی را مبهوت 

زمانی دقیق می کرد. 
پس از گذشــت 2 ســاعت ســفر با 
اتوبوس فرودگاهی بــه محل اقامت مان 
در هتل هیلتون توکیو رســیدیم و شب 
را استراحت کردیم. صبح روز اول اقامت 
برنامه بازدید از معابد آساکوســا، بوتیک 
اصلی سیتی زن در منطقه گینزا که یکی 
از مناطق برندینــگ توکیو بود رفتیم و 
از نزدیک بــا مدل های مختلف و جدید 
ساعت های مچی آشنا شدیم پس از آن 
دیدار از هد کوارتر یا همان دفتر اصلی و 
مرکزی سیتی زن و موزه بزرگ و تاریخی 
آن را داشــتیم دیــداری حیرت انگیز از 
یکصد سال تالش و اصالت و نوآوری که 
البته با توضیحات جناب آقای ساکاماکی 
دنیایی جدید از تاریخی قدیمی و پیچیده 
در گذر زمان برایمان گشوده شد. تاریخی 
بس جالــب از تکامل این برند مردمی و 

محبوب کشور ژاپن. 

بازديــد از کارخانه لیدا در شــهر 
ناگانو 

برنامه روز بعدمان که حدودا 48 ساعت 
به طول انجامید بازدید از کارخانه لیدا در 
شهر ناگانو بود شهر معابد و شکوفه های 

گیالس با مردمانی آرام و خونگرم. 
ســفر دوســاعته و نیمه بــا اتوبوس 
لیموزیــن از توکیو به ســمت ناگانو و 
هم نشــینی با بانوی اول سیتی زن در 
ایــران ســرکار خانم پرگل ســاعتی و 
شــنیدن خاطرات شیرین ایشان از پدر 
زیبا ی  جاده  زیبایی های  بزرگوارشــان 
ناگانو را به دســت زمان سپرد و گویی 

تنها چند دقیقه در راه بودیم. 
آری بانــوی اول ســیتی زن در ایران 

خاطرات پدر را این گونه توصیف کرد: 
حدود 60 ســال است که سیتی زن با 
خاندان ســاعتی در ایران شناخته شد. 
در سال های اول ورود این برند در ایران 
شاید کمتر کســی بود که باور می کرد 
ژاپن ســاعت بسازد چون در آن سال ها 
یعنــی اواخر دهه شــصت و اوایل دهه 
هفتاد میالدی که تنها ساعت اتوماتیک 
در دنیــا متداول بود و ســاعت با کوك 
کردن کار می کرد ناگهان انقالب بزرگی 
با ورود ســاعت های کوارتــز در تاریخ 
ســاعت به وجود آمد و ژاپــن داعیه دار 

صنعت کوارتز در جهان شد. 
 البته سیتی زن و سیکو در ایران با هم 
کار خود را شــروع کردند و بازار ایران را 
در دست گرفتند، به طوریکه مردم تنها 
نام ســاعت را با نام ســیتی زن و سیکو 
میشناختند. البته حضور این دو برند در 
دوران انقالب و جنگ بسیار کمرنگ شد 
تا اینکه پس از جنگ ایران سیتی زن کار 
خود را با افتتاح گالری کیش و سمینار 

10080 دقیقه تجربه ای باورنکردنی در کنار اصالت، پویایی و کیفیت

سفر به ژرفای زمان در قلب صنعت جهان 
جشن صدسالگی شهروند ژاپنی همراه با خبرنگاران سراسر جهان در زادگاهش

مريم بیامنش زمانی که 
به پای زمان گذشت 
امسال سیتیزن اين شهروند دوست 
داشتنی ژاپن در حالی يكصدسالگی 
خود را در زادگاهش جشن گرفت 
که متأسفانه سال گذشته بهترين 
و قديمی ترين يار ايرانی خود را از 
دست داد آری »محمدرضا ساعتی« 
بزرگمرد صنف ساعت بیش از نیم 
قرن عشق و عمر خود را برای 
سیتیزن گذاشت و البته سكان 
هدايت اين عشق جاودانه را به 
دستان ثمر زندگی خود سپرد تا 
در آغاز صده دوم زندگی سیتیزن 
تداوم بخش راه و اصالت پدر بر 
دوران همیشه ماندگار زمان باشد، 
زمانی که پدر تمام زمان عمرش را 
به پای آن ريخت و نامش در اعماق 
زمان جاودانه شد. 
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پروژه ساعت ســازی سیتیزن شش برند منحصر به فرد را در 
بر می گیرد: سیتیزن، بولوا، آرنولد اند سان، فردريک کنستانت، 

آلپینا و کامپانوال. 
هر يک از اين برندها، فناوری و طراحی خالقانه و خاص خود 
را دارد که در طول تاريخ مربوط به آنها به دســت آمده است. ما 
به عنوان يک گروه واحد طراحی و تولید ساعت به زمان احترام 
می گذاريم، بدان معنا که زمانی را که هر برند برای رســیدن به 
نقطه عطف خود ســپری کرده را درک می کنیم و به آن اذعان 
داريم. ما همچنین باور داريم که می توانیم پیشــگام طراحی و 

تولید نسل جديدی از ساعت در دنیا باشیم. 
گروه ساعت سازی سیتیزن افتخار دارد که تحت عنوان »تئاتر 
زمان« در نمايشگاه بازل ورد 2۰۱۸ در سويیس شرکت کند. اين 
نام به پیروی از شعار اين شرکت، »ما به زمان احترام می گذاريم«، 
انتخاب شده است. ما در »تئاتر زمان« منتطر مردم هستیم تا در 
آنجا بتوانند لحظات خاص زندگیشان را چه در گدشته و چه در 
حال گرامی بدارند؛ در حالیكه هم زمان می توانند چشم به سوی 

آينده و تجربیات جديدتر و جالبتر داشته باشند. 
در عین حال گروه ساعت ســازی سیتیزن آخرين مدل های 
ســاعت را که تحت نام برندهای زير مجموعه آن ارائه شده اند 
و از بهترين طراحــی و به روز ترين فناوری بهره می برند عرضه 

خواهد کرد. 
سیتیزن در ســال 2۰۱۸ صد سالگی خود را جشن می گیرد و 
مفتخر اســت که در طی حیات خود توانسته معنای زمان را به 

درســتی تعريف کند. زمان می تواند تعريفی از تجمع ثانیه ها، 
دقیقه ها و ساعت ها باشد که در ساعت های مچی ساخت ما به 
خوبی به آن توجه شــده است؛ و يا می تواند تعريفی از اتفاقات 
زودگذر باشــد که در جريان زندگی مــا رخ می دهند. زمان به 
حقیقت با ارزش است، پس ابزاری که آن را نمايش می دهد و با 
آن در ارتباط است بايد دقیق و بدون نقص باشد. ما ادعا داريم که 
سیتیزن از زمان تأسیس در سال ۱9۱۸ رسالت خود را در نشان 

دادن زمان دقیق به خوبی به انجام رسانده است. 
همچنین با افتخار اعالم می کنیم که امسال مدل »کالیبر ۰۱۰۰« 
را که اولین ساعت جیبی خورشیدی اکو درايو می باشد به دنیا 
معرفی خواهیم کرد. اين ساعت بر پايه توانايی های خود استوار 
است و تنها با اســتفاده از يک منبع نور و مكانیک منحصر به 
فردش به صورت خــودکار و دقیق زمان را نشــانه می گیرد. 
تكنولوژی بــه ما اين امكان را می دهد تا براورد مناســب تر و 
صادقانه تری از زمان داشته باشیم و در نتیجه آن بتوانیم زمان 
را بهتر مديريت کنیم و از لحظات با ارزش زندگیمان لذت ببريم. 
از شما دعوت می کنیم تا در »تئاتر زمان« وقتی زمان را جشن 
می گیريم به ما ملحق شــويد. ما در آنجا شماری از ساعت های 
نوآورانه خود تحت برند های ســیتیزن، بولوا و ساير برندهای 
وابسته به نمايش خواهیم گذاشت. ما از حمايت مداوم و بی دريغ 
شــما در آســتانه ورود به صده دوم فعالیتمان سپاسگزاريم و 
همچنان به تالشــمان برای ساخت ساعت هايی بی نظیر مطابق 

طراحی و فناوری به روز دنیا ادامه خواهیم داد. 

پیام سیتیزن به »بازل ورلد«

به تئاتر زمان ما در منایشگاه بازل 2018 ملحق شوید

کارخانه ساخت و مونتاژ سیتیزن در اکتبر سال 2013 تأسیس شد و پنج شرکت 
زیر مجموعه به نام های هیوا ســیتیزن، توهوکو ســیتیزن، میکرو سیتیزن، میوتا 
سیتیزن و کاواگوچیکو سیتیزن را در بر می گیرد. همه این پنج شرکت در راستای 
اهداف شــرکت مادر سیتیزن حرکت می کنند. این شرکت جدید از زمان تأسیس 

توانسته گام های خوبی در مسیر پیشرفت بردارد. 
از اول آوریل سال 2017، چهار شرکت خارجی به ما ملحق شده اند که دو شرکت 
در چین و دو شرکت در تایلند مستقر هستند. تمام این کارخانجات، چه در خارج 
و چه در داخل کشــور، بطور متحد فعالیت می کنند. ما در تالشــیم تا شــعار »ما 
باید بهترین کارخانه ساعت سازی جهان باشیم« را محقق سازیم. با احترام به فلسفه 
مدیریتی شرکتمان، »شرکتی درجه یک که با کمک کارکنانش رویاها را به واقعیت 
تبدیل می کند« تالش داریم تا با تکیه بر فرهنگ کار گروهی کارکنانمان را به فعالیت 
پویاتر و با کیفیت تر ترقیب کنیم و این اصل که کیفیت حرف اول را میزند با استفاده 

از یک گروه حرفه ای به حقیقت تبدیل کنیم. 
برای رســیدن به این هــدف در کارخانه های داخلی کنترل کیفیت را در اولویت 
قرار داده ایم. تمام کارکنان ما حتی کارکنان شرکت های زیرمجموعه که در مجموع 
3000 نفر می باشند، تحت آزمون های کنترل و مدیریت کیفیت قرار گرفته اند که 
حدود 90 درصد آنها تأیید صالحیت شــده اند. با افزایش این گونه اقدامات حتی در 
کارخانجات خارج ا کشور، به سرعت به سمت تبدیل شدن به کارخانه ای می رویم که 
کیفیت محصوالت آن حرف اول را می زند. به عالوه، تالش ما برای حرفه ای کردن 
کارکنانمان در زمینه ساعت سازی، باعث شده تا مدال های زیادی را در رقابت های 
المپیاد ملی مهارت کسب کنیم. ما همچنین کارکنانمان را تشویق می کنیم تا در 
کارگروه های »راهبر مهارت افزایی« شرکت کنند تا بتوانند گواهینامه ملی مهارت و 

گواهینامه مهارت بازرگانی را اخذ کنند. 

ما باید بهترین کارخانه 
ساعت سازی جهان باشیم

هر قدمی که بر می داریم 
ما را به تحقق رویاهایمان 
نزدیک تر می کند

ما به همراه کارکنانمان 
قصد داریم تا بهترین 
کارخانه ساعت سازی دنیا را 
تشکیل دهیم

»توشیهیکو ساتو« پرزیدنت سیتیزن: 

رویاها را به واقعیت 
تبدیل می کنیم 
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از موادی که هرگز قبال مورد استفاده قرار نگرفته بود، برای ارائه ی 
محصوالتی ایده آل، به مشــتریانمان در سراســر دنیا به چالش 
کشیده  شــده ایم. پیش از سالگرد 100 سالگی، ما مفتخریم که 
اعالم کنیم مــا »مکانی« را تهیه کرده ایم تا »زمان« را به همه-ی 
مشــتریانمان به طور یکســانی ارائه کنیم. این مکان »فروشگاه 

پرچمدار سیتیزن در توکیو« است. 
همچنان که سیتیزن بر تمامی چالش های ساعت سازی خود 
فائق آمد، این مکان جایی اســت که تمام برندهای زیر مجموعه 
که با تفکری یکسان کار می کنند، به دور همدیگر جمع شده اند. 
ما بسیار خوشــحالیم که مکانی برای ارائه ی »زمان« در گینزا 
داریم، که یکی از جاهایی اســت که به شایستگی »توکیو« را به 

همگان نشان می دهد، جایی که ما بنا نهاده ایم. 

همراهی مردم و »زمان«
زمان همواره در نزدیکی مردم ایســتاده بوده است. گفته شده 
اســت »سنسوجی« که در سال 628 بنا نهاده شده، قدیمی ترین 

معبد توکیو است. 
برای مردم ژاپن، معبد مکانی اســت برای جمع شدن، مکانی 
برای دعا برای خانواده و صلح و آرامش. در قرن شانزدهم )دوران 
ادو( ساخت »زنگ زمان« به فرمان »یوشیتسان توکوگاوا«، »ژنرال 
زمان« کامل شــد. این عامل دیگری برای معبد شد تا تبدیل به 

مکانی برای توجه به زمان شود. 

گفته می شود که صدای زنگ تا 4 کیلومتر دورتر قابل شنیدن 
بود. امروزه این زنگ همه روزه در ساعت 6 و همچنین در مواقع 
مهم مانند شروع سال نو به صدا درمی آید. »زنگ زمان« هنوز هم 

نقش مهمی در زندگی روزانه ی ما ایفا می کند. 
ناگفته های تاریخی بین مردم و زمان شگفت آور است، این مکان 

داستان های زیادی از مردم و گذشته شان برای گفتن دارند. 

يکصد سال با سیتی زن 
شین پی گوتو، شــهردار توکیو، در دهه 1920 نام سیتیزن را 
برای اولین ساعت های جیبی ساخت مؤسسه تحقیقاتی شوکوشا 
انتخاب کرد؛ با این امید که ان مدل از ساعت بتواند در میان مردم 
عادی جایگاه خود را پیدا کند. وقتی چند ســال بعد شوکوشا به 
شرکتی بزرگتر تبدیل شد این نام تجاری را برای هولدینگ خود 
انتخاب کرد و این گونه بود که شرکت ساعت سازی سیتیزن متولد 
شد. شوکوشا کمپانی پیشین سیتی زن در سال 1918 میالدی 
با این باورکه زمان را برای همه شــهروندان از هم اکنون تا آینده 

می سازیم تأسیس شد. 
ساخت اولین ساعت های جیبی از ســال 1924 آغاز شد این 
ساعت به این نام که ساعتی ساخته می شود که همه شهروندان 

به آن عشق بورزند. 
اکنون صد ســال از این اتفاق می گذرد و ما قرار است با هم در 

طول زمان حرکت کنیم. 

در طول ســفر و هر بازدید کارت هایی توسط تیم میزبان ارائه 
می شد که معنای آن بازدید را برایمان کامل تر می کرد: 

زمان برای سیتیزن به چه معنی است؟ 
ســیتیزن با با این امید که این برند »مورد عالقه ی عموم مردم 
بوده برای همه ی آنها باشد« در سال 1918 توسط بنیان گذارش 
با این تفکر تأسیس شد که ســاعتی ساخت ژاپن را با کیفیتی 

یکسان برای همه ی مردم عرضه کند. 
بر مبنای فلســفه کاری ما یعنی »بهترین ها هم اکنون آغاز به 
کار می کنند« که معتقد است این مهم نیست که شما در کجای 
این دنیا هستید، می توانید از همین لحظه آغاز کنید تا همه چیز 
را بهتر کنید، ما همواره در این چالش بوده ایم تا ســاعت هایمان 
را بهبود ببخشیم تا افراد بیشتری خواهان استفاده از آنها باشند. 

از زمان آغاز به کارمان در 1918 ما همواره این سؤال را از خود 
پرسیده ایم که »زمان چیســت؟«. در سال جاری یعنی 2018 و 
در یکصدمین سالگردمان، امیدواریم بتوانید این چالش دایمی و 

حس »بودن در لحظه« را در این برنامه، احساس کنید

جايی که زمان به دنیا آمد
سیتیزن از زمان تأســیس تا به امروز صادقانه با »زمان« با این 
اعتقاد که »توسط شهروندان این جهان به طور گستره و طوالنی 
دوســت داشته شود«؛ رو به رو شده است. باور ما بر این است که 

چنانچه همه چیز را خودمان تولید نکنیم آنگاه رشد و توسعه ی ما 
همواره محدود خواهد بود... . 

ما فکر می کنیم ســاخت تمامی قطعات با دستمان خودمان 
موجب می شود درهای بیشتری به رویمان گشوده شوند. به همین 
دلیل اســت که ما ساعت می سازیم، قطعات ساعت می سازیم، و 

حتی ماشین هایی می سازیم که قطعات ساعت می سازند. 
در کارخانه قســمتی هســت کــه ماشــین آالت تولید انبوه 
می کنند، قســمتی دیگر هست که تولید توسط انسان و ماشین 
انجام می شود و قسمتی نیز هســت که کارشناسان خبره ی ما 
بخش هایی را جزء به جزء به صورت دســتی می سازند. »زمان« 
برمبنای کارکتر به خصوص هر ساعتی از ترکیبی از کار ماشین و 
هنر دست ساخته می شود. هر یک از ساعت توسط یک تکنسین 
ماهر بررسی می شــود. این مایه ی افتخار و غرور ماست که این 
ســاعت ها با روح و تفکری که ســیتیزن در آنها دمیده، بر روی 

دستان مشتریانمان کار می-کنند. 

لذت ارائه ی »زمان«
هم اکنون 100 ســال از زمانی که سیتیزن با این باور که » ما 
می خواهیم زمان دقیق را به هر شــهروندی که خواهان آن است 
ارائه کنیم« متولد شد، می گذرد. ما به شیوه های بسیار متفاوتی 
برای خلق نوآوری-هایی در تکنولوژی که موجب می شــود این 
ساعت ها به کار خود برای نمایش زمان ادامه دهند، و با استفاده 

کارت هایی که 
هرکدام معنایی برای 
بازدیدهامیان بود 
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اکودرایو، فناوری منحرص به فرد نور

فناوری مردمی
از سال 1918 شــرکت سیتیزن همواره اولین ها و بهترین های 
جهــان را ارائه داده اســت، ولی این کافی نیســت و ما به دنبال 

پیشرفت و بهتر شدن هستیم. 
به عنوان تولید کننده محصوالتی که در کل جهان و در میان همه 
مردم دارای محبوبیت هستند، هدف ما تنها تولید کردن ساعت های 
باکیفیت نیســت؛ بلکه ما با غلبه بر مشکالت فنی و مهارتی، تالش 
کرده ایــم تا کار بهتری را به مردم سرتاســر جهــان عرضه کنیم. ما 
ســاعت هایی تولید می کنیم که کامال با زندگی روزمره مردم تناسب 
دارند. تمامی کســانی که خارج منزل فعالیت میکنند، یا افرادی که در 
خانه مشغول نگهداری و مواظبت از خانواده هایشان هستند و یا مشغول 
تفریح، ورزش و گذراندن وقت با شخص خاصی هستند ترجیح می دهند 

از ساعت های مارك سیتیزن استفاده کنند. 
کل فناوری ســیتیزن از یک منبع سرچشمه می گیرد: عزم راسخ برای 

تولید محصوالت برتر برای شما. 

ساعت های ســیتیزن ال ساعت های با کیفیتی هســتند که در آنها از 
جواهرات با کیفیت باال اســتفاده شده است و یک زیبایی لوکس ودرونی 
را تعریف می کند. ساعت سیتیزن ال ویژگی خاصی دارد که آن را از سایر 
ســاعت های زنانه متمایز می سازد: طراحی بی نظیر با استفاده از جواهرات 
تِزیینی، ذفناوری اکودرایو و مراحل ســاخت که بر اســاس اصول اخالقی 
می باشــد. مدل سیتیزن ال طراحی شده تا این مفهوم را برساند: »زیبایی 
زیباســت«. ما بر ایــن باوریم که تنها ذهن های زیبــا می توانند چیزهای 
زیبا طراحی کنند. به همین دلیل اســت که ســیتیزن با در نظر گرفتن 
آلودگی های دی اکسید کربن و مواد معدنی سازگار با دی سی آر ادعا دارد 

که مراحل ساخت ساعت هایش بر اساس اصول اخالقی است. 

در ســال 1976 سیتیزن اولین ســاعت کوارتز عقربه ای 
جهــان را طراحی کرد که در آن به جــای باتری از نور به 
عنوان منبع انرژی استفاده شده بود و این تازه شروع کار بود. 
این تکنولوژی به دلیل این که از نظر اقتصادی برای مردم 
به صرفه بود اکودرایو نامیده شد. در مدل اکودرایو سیتیزن، 
ساعت از نور مالیم به عنوان منبع انرژی استفاده می کند و 
نیازی به تعویض مرتب باتری نیست. این فناوری ماه ها به 
کارکرد ساعت کمک می کند. ما سعی کردیم یک مجموعه 
کلی از ســاعت هایی طراحی کنیم که عــالوه بر عملکرد 
چندگانه، کوچکتر، ظریف ترو زیباتر هستند و همه آنها را 
می پسندند. و اینک تقریبا تمامی مدل های ساعت سیتیزن 

دارای این فناوری و مشخصات هستند. 

CITIZEN L

مؤسســه تحقیقات ساعت شوکوشــا در سال 
1918 در توکیو تأ ســیس شــد و تاریخچه برند 
ساعت ســیتیزن از همین کارخانه کوچک شروع 

شد. 
این کارخانه هنوز هم منشــاء تمام نوآوری ها و 

ابتکارات سیتیزن می باشد. 
در کارخانــه ما، روح صنعت گری از نســلی به 
نسل دیگر منتقل می شود. از دید ما ابزار و ماشین 
آالت و همچنین نیروی کار به تنهایی برای بهبود 
کیفیت تولید کافی نیستند و حضور هر دوی اینها 
در کنار هم شرط الزم و کافی برای یک قرن تولید 
ساعت های محبوب و با کیفیت سیتیزن برای همه 

مردم دنیا است. 
در واقع سیتیزن سازنده صرف ساعت نیست. ما 
همچنین اجزا و لوازم جانبی ساعت ها و نیز ماشین 

آالت و ابزار ساخت ساعت را تولید می کنیم. 
ما ایــن کار را انجــام می دهیم تــا بتوانیم بر 
مشکالت فایق آییم و ساخت تمامی وسایل و ابزار 
مورد نیازمان چیزی است که راه پیشرفت را برای 

ما باز می کند. 

کارخانه

اولین گام برای تولید ساعت هایی زیباتر و دقیق تر، رسیدگی و بهسازی ماشین 
آالت ساخت ساعت می باشد. 

کارکنان ما زمان زیادی را صرف اصالح و تنظیم دقیق و موشــکافانه دستگاه ها 
می کنند و تکرار هر روزه این امر موجب ارتقاء خط تولید می شود. 

ارتقاء 
خط تولید

یک اسعت خوب 
چه ویژگی هایی دارد؟ 

فناوری ناب
ما صنعت ساعت سازی را با فناوری ناب خود 
که پاسخی به اعتماد مشتریانمان است، حمایت 

می کنیم. 
گروه ساعت سازی ســیتیزن از تمام قطعات 
یدکی و متحرك گرفته تا یک ســاعت مچی 
کامل را با استفاده از فناوری مخصوص به خود 

تولید می کند. 
با اســتفاده از این فناوری ها در کنار خالقیت 
و ابتکار، محصوالت با کیفیتی تولید کردیم که 
توانسته اعتماد مشتریانمان را جلب کند. با به 
تالشــمان در جهت خالقیت و فعالیت بیشتر 
به عنوان یکی از برترین تولیدکنندگان ساعت 

ادامه خواهیم داد. 

این سؤالی است که ما طی صد سالی که از تأسیس 
هولدینگ ســیتیزن می گذرد از خود پرسیده ایم. به 
عنوان یکی از ســازندگان برتر ساعت، با استفاده از 
تکنولوژی و مهارت های به روز خود تالش کرده ایم تا 
همواره اصالت و جوهره ساعت را در نظر بگیریم و راه 
را برای اتفاقات جدید بگشاییم و ساعت هایی تولید 
کنیم به فناوری استفاده از نور به عنوان منبع انرژی 
به جای باتری مجهزند و به طور فوق العاده ای نازك، 

زیبا و دقیق هستند. 
آرزوی دیرین ما ادامه ساخت ساعت های پیشرفته 
و برتراســت که تمام مردم دنیا آنها را دوست دارند، 
زیرا برای سیتیزن راه به سوی ترقی و پیشرفت هیچ 
گاه پایان نمی یابد و این راه همیشــه از همین االن 

آغاز می شود. 
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شرکت سیتیزن همواره تالش کرده است تا از زمان تأسیس با حفظ ماهیت و اصالت ساعت 
امکانات و گزینه های جدیدی را به ســاعت های خود اضافه کند. چالشی که ما همیشه با آن رو 
به رو بوده ایم دقیق بودن فوق العاده ساعت هایمان بوده است. در سال 1924 ما اولین محصول 
خود را که یک ساعت جیبی بود و سیتیزن نام داشت تولید کردیم و در سال 1973اولین ساعت 
کوارتز خود را با دقت 10-+ ثانیه در ماه ارائه دادیم. در سال 197۵ اولین ساعت کوارتز جهان با 

دقت 3-+ در سال به نام کریسترون مگا را به جهان معرفی کردیم. 
ما به تولید ســاعت های دقیق تر این بار با اســتفاده ازفناوری اکو درایو ادامه دادیم. امسال که 
صدمین سال تأسیس شرکت سیتیزن است، به نقطه عطف دیگری رسیدیم: کالیبر 0100 که با 

استفاده از تکنولوژی اکو درایو، دقت 1-+ در سال را دارد. 
کالیبر 0100 توانایی نشان دادن زمان دقیق را به صورت خودکار و بدون نیاز به امواج رادیویی 
یا ماهواره ای جی پی اس دارد. درست مثل شخصی که با استفاده از قدرت اراده و خواست درونی 
خود به یک هدف بزرگ می رسد، کالیبر 0100 نیز بدون وابستگی به عوامل خارجی، از توانایی و 
ریتم داخلی خود استفاده می کند تا زمان دقیق را نشان دهد. این مدل از ساعت شروعی بی نظیر 

برای ورود به صد سال دوم تولید ساعت های سیتیزن است. 

چالش: دقت 1-+ ثانیه
Calibre 0100

مهم ترین کارکرد یک ساعت نشان دادن زمان درست است. در طی قرن ها، سازندگان 

ساعت از فناوری های مختلفی برای تولید ساعت های دقیق استفاده کرده اند. 

در این راه، ســیتیزن توانســت ســاعت هایی را طراحی کند که با سیگنال برج های 

رادیویی، جی پی اس های ماهواره ای و تلفن های هوشمند تنظیم می شوند. 

کنترل رادیویی، جی پی اس های ماهواره ای و بلوتوث سه فناوری هستند که سیتیزن 

از آنها استفاده کرده تا به این هدف برسد: نمایش زمان دقیق. 

با پوست دست در ارتباط می باشد؟ چه موادی برای تولید یک ساعت ایده آل است آن هم در حالی که تمام روز آن ساعت 

سؤال پاسخ دهد. استفاده از سوپرتیتانیوم یکی از راه هایی بود که سیتیزن توانست از طریق آن به این 

این ماده فوق العاده فقط توسط شرکت سیتیزن از به عمل آوردن تیتانیوم خالص تولید 

می شود. تیتانیوم خالص به طور طبیعی بسیار نرم می باشد و عمل آوردن آن کار بسیار 

دشواری است، ولی با فناوری اختصاصی ما به نام دوراتکت توانستیم سطح تیتاننیوم را 
سخت و از آن در ساخت ساعت هایمان استفاده کنیم. 

ماده سوپر تیتانیوم عالوه بر اینکه تمامی خواص اولیه تیتانیوم را دارد، بسیار زیباتر و 

مقاوم تر از استیل می باشد. این ویژگی های منحصر به فرد از سوپر تیتانیوم یک ماده ایده 

آل برای استفاده از ساعت هایی ساخته که شما هر روز از آنها استفاده می کنید. 

امواج ماهواره ای جی پی اس 
از 2۰ هزار کیلومتری در فضا 

سیگنال های دقیق زمانی را در 
کمتر از 3 ثانیه دريافت می کند. 
اين اتفاق هیجان ارتباط با فضا 
را در يک ساعت مدل باال معنا 

می کند. امواج ماهواره ای جی پی 
اس زمان دقیق را در هر نقطه 

از زمین نشان می دهد. سیتیزن 
در سال 2۰۱۱ اولین ساعت 

خورشیدی را طراحی کرد که با 
امواج ماهواره ای تنطیم می شد. 
ما افتخار آن را داريم که در اين 

زمینه پیشگام بوده ايم و همچنان 
به طراحی ساعت هايی که از 

فضا الهام گرفته اند ادامه داده و 
فناوری آن را گسترش میدهیم. 

امواج ماهواره ای 
جی پی اس

سوپر تیتانیوم؛ زیبا، راحت و ضد خش

سه نوع فناوری دراسعت های دقیق
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د رسال 1918 سیتیزن توسط عده ای که می خواستند ساعت های آنها برای عموم 
مردم باشد، تأسیس شد. شما ساعت های زیادی را در موزه ی ما دیدید. تصویر ما از 
آینده این بوده است که همه ی کارکنان سیتیزن یک رویه را در ساعت سازی دنبال 
کنند و آن تالش مداوم برای آنکه هربار محصولی بهتر تولید کنیم. ما همه موافقیم 
که »بهتر است االن شروع کنیم«. در صدمین سالگرد کمپانی ما از همه ی شما که از 
سراسر دنیا به اینجا آمده اید سپاسگزاریم. ما می خواهیم تمامی تاریخ این برند را به 

شما نشان دهیم و تمام دنیا را با کیفیت سیتیزن آشنا کنیم. 
بگذارید از اینجا شــروع کنیم که؛ معنای زمان برای سیتیزن چیست؟ ما به طور 
پیوسته این سؤال را از خود می پرسیم. به عبارتی دیگر سؤال ما این است که زمان 
برای ما چه مفهومی دارد؟ من فکر می کنم کارکنان ما توانسته اند جواب این سؤال 
را به ما نشان دهند. ما همواره تالش می کنیم در هر لحظه به بهترین پاسخ ممکن 
بر مبنای دانش و عشقی که به این کار داریم در همان لحظه دست پیدا کنیم. ما در 
این ســال ها موفق به طیف گسترده ای از محصوالت در طی صد سال اخیر شده ایم 
مانند ساعت دارای جی- پی- اس در سال 1990. هم اکنون ما در سالگرد صد سالگی 

کمپانی می خواهیم آینده روشن و موفقیت های حال حاضرمان را جشن بگیریم. 

یاشویوکی ساکاماکی مدیر موزه سیتیزن: 

تارخی یکصداسله سیتزین را اینجا ببینید!

صنعت ســاخت ساعت همواره رو به پیشرفت است و این همان اعتقادی است که همواره 
الهام بخش ما برای ادامه ی کار است. دست یافتن به امکانات بیشتر برای آینده انگیزه ی اصلی 

ما در شرکت سیتیزن است. 
ما می خواهیم ایده آل هایی را که برای ساعت های مچی برندمان در نظر داریم به مشتریان 
خود القا کنیم، ایده آل هایی که تحقق آنها را در ترکیب فناوری و زیبایی می بینیم. به همین 
دلیل هم تمام قطعات ســاعت ها توسط متخصصان خود سیتیزن با استفاده از دستگاه های 

شرکت ساخته می شود. 
ما معتقدیم برای بهتر شدن هیچ محدودیتی وجود ندارد، بنابراین هیچگاه از تالش برای 
ارتقای کیفیت محصوالتمان دست بر نمی داریم و می کوشیم هر موفقیت و یا شکست کوچک 

یا بزرگی را بررسی کرده و عملکردمان را بهبود بخشیم. 
ما سیتیزن هستیم، 

کسانی که دنیا را جایی برای پیشرفت می بینند، 
مکانی برای ارتقا یافتن، 

جایی که زمان نه با ثانیه ها بلکه با قدم هایی که رو به جلو بر می داریم، ســنجیده 
می شود. 

ساعت سیتیزن 
سیتیزن برندی است که تمام مراحل ساخت یک ساعت در آن انجام می شود. 
از ساخت تک تک قطعات یک ساعت گرفته تا مونتاژ نهایی آن، همه و همه 

در داخل همین شرکت و بوسیله ی متخصصان آن انجام می شود. 
ســیتیزن دربیش از 100 کشــور دنیا فعالیت دارد. این شرکت از زمان 
تأســیس در سال 1918 تاکنون به این اعتقاد پایبند است: پیشرفت اکنون 
آغاز می شود. این بدان معنی ست که مهم نیست شما چه کسی هستید و 
چه کاری انجام می دهید، امکان پیشرفت همیشه برای شما مهیا است و هم 

اکنون زمان مناسب برای آغاز این راه است. 
با الهام از همین اعتقاد، ما ســاعت های مچی خــود را تولید کرده ایم، 
فن آوری هــای جدید ابداع کرده و آنها را بهبود بخشــیده ایم و در مورد 
آینده ی ســاعت ها تحقیــق کرده ایم، مانند تحقیــق در مورد فناوری 
ســاعت های نوری اکو درایو و نیز سیستم زمان سنجی قابل اتصال به 

ماهواره در ساعت. 

»نوبو تاناکا« مدیر عامل سیتیزن: 

ما بر آنیم تا افق جدیدی 
را پیش روی صنعت 

اسعت اسزی بگاشییم
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دسامبر / اولین ساعت 
جیبی با نام «سیتیزن» 

ساخته شد. 

می/ اولین ساعت فوق نازک جهان که موتور آن از 
يک میلی متر کوچکتر بود به بازار معرفی شد. 

نوامبر/ اولین ساعت ال سی دی کوارتز ساخت 
ژاپن که با ساعت عقربه ای کوارتز ادغام شده بود 

به بازار ارائه گرديد. 

سپتامبر / اولین ساعت 
مچی زنانه سیتیزن به 

بازار عرضه شد. 

آگوست/ اولین ساعت دنیا با قابلیت تحمل فشار 
بسیار باال با نام «پروفشنال دايور 13۰۰ متر» )قواص 

حرفه ای( به بازار عرضه شد. 
نوامبر/ اولین ساعتی که مجهز به سنسور نوری و رقص 
صدا با صفحه ترکیبی آنالوگ-ديجیتال وارد بازار شد. 

دسامبر/ اولین ساعت 
ترکیبی قواصی جهان مجهز 

به متر الکترونیک با قابلیت 
سنجش عمق آب وارد 

بازار شد. 

می/ اولین ساعت ترکیبی آنالوگ-ديجیتال ساخت 
ژاپن به نام «آنا-ديجی کوارتز» به بازار آمد. 

نوامبر/ کوچکترين ساعت کوارتز عقربه ای زنانه 
جهان به اسم «سیتیزن کوارتز اکسید گلد» روانه 

بازار شد. 

فوريه/ اولین ساعت به منظور مديريت سالمتی افراد با قابلیت شمارش 
قدم ها، اندازه گیری ضربان نبض، میزان مصرف کالری و... با اسم 

«وايو/اسپرت» به بازار آمد. 
ژوئن/ اولین ساعت جهان با ضخامت يک اينچ و با جداسازی زمانی مسیر 

رفت و برگشت به ضخامت 3/۵ اينچ روانه بازار بازار شد. 

ژوئن / اولین ساعت 
مچی سیتیزن تولید 
شد. 

آوريل/ يک ساعت کوارتز با صفحه 
نمايش مايع که تصوير جهانی ساعت را 
تغییر داد روانه بازار گرديد. 

آوريل/ اولین ساعت ال سی دی کوارتز جهان مجهز به 
زنگ ساعت به بازار معرفی گرديد. 
آگوست/ اولین ساعت عقربه ای کوارتزجهان که از نور 
خورشید به جای منبع انرژی بهره می گرفت وارد بازار شد. 

آگوست/ اولین ساعت کوارتز جهان 
با نام «سیتیزن کريسترون کوارتز» 
با چرخش سريع ثانیه شمار به بازار 
عرضه شد. 

جوالی/ اولین ساعت زنانه ديجیتال ساخت ژاپن 
به اسم «کوارتز کريسترون» به بازار آمد. 
دسامبر/ اولین ساعت فوق دقیق جهان که دقت 
آن 3 ثانیه در سال بود به بازار عرضه شد. 

آوريل/ اولین ساعت ال سی دی 
کوارتز جهان که مجهز به زنگ اخبار، 
زمان سنج و ماشین حساب بود به 
بازار آمد. 

اولنی دستاوردهای 
سیتزین در موزه سیتزین
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مارس/ اولین ساعت 
ژاپنی که دارای تقويم 

بود به بازار آمد. 

آوريل/ سیتیزن برای اولین باردر نمايشگاه بازل 
سويیس شرکت کرد. 

دسامبر/ اولین ساعت کوارتز سماوی جهان با بورد 
صور فلکی و کارکرد دقیق به نام «کازمو ساين» به 

بازار عرضه گرديد. 

می/ اولین ساعت اتوماتیک چرخشی 
سیتیزن روانه بازار شد. 

ژوئن / اولین ساعت مچی ژاپنی مجهز به 
زنگ اخبار به بازار عرضه شد. 

ژوئن/ اولین ساعت ديجیتال جهان که 
عملکرد زمان سنج آن با کلید سنسور ضربه 

تنظیم می شود وارد بازار شد. 

آگوست/ نازکترين ساعت جهان با 
موتور سه قسمتی به بازار آمد. 

نوامبر / اولین ساعت فوق 
دقیق مکانیکی سیتیزن که مورد 

تأيید موسسه رسمی آزمايش 
کرنومترهای سوئیس قرار گرفته 
بود به کرنومتر و موتور سه گانه 

مجهز و به بازار روانه گرديد. 

آوريل/ اولین ساعت 
قواصی جهان با عمق 
سنج آنالوگ به بازار 

آمد. 

آوريل/ اولین ساعت 
ژاپنی ضد ضربه به 

نام «پاراشوک» وارد 
بازار شد. 

جوالی/ اولین ساعت جهان با قابلیت تشخیص 
صدا «ويس ممو» به بازار آمد. 

جوالی/ اولین ساعت ترکیبی خورشیدی جهان به 
بازار روانه شد. 

جوالی / اولین ساعت 
ضد آب ساخت ژاپن 

وارد بازار شد. 

فوريه/ اولین ساعت حرفه ای کوه نوردی جهان با قابلیت 
سنجش ارتفاع و فشار هوا به نام «آلتی کرون» روانه بازار شد. 

ژوئن/اولین ساعت مچی جهان مجهز به تقويم دائمی «آوالون 
سوپر کلندر» به بازار عرضه شد. 

دسامبر/ نازک ترين ساعت 
اتوماتیک مردانه جهان که تاريخ را 
نمايش میداد و در آن از صفحه 
کريستالی استفاده شده بود به 
بازار معرفی شد. 

ژانويه/ اولین ساعت کوارتز 
الکترونیکی و ترانزيستوری 
جهان به اسم «کريسترون» به 
بازار آمد. 

جوالی/ کوچکترين 
ساعت زنانه جهان 
به نام «سیتیزن های 
لوک» به بازار معرفی 
شد. 

مارس/ اولین ساعت مچی الکترونیکی ساخت 
ژاپن با نام ايکس ۸ به بازار عرضه شد. 
مارس/ اولین ساعت ديواری الکترونیکی 
ژاپن وارد بازار گرديد. 

می/ اولین ساعت الکترونیک 
جهان به نام «کازموترون 
اسپشیال» که قابلیت تطبیق با 
ساعت های بین المللی را داشت 
وارد بازار شد. 

5051

سفرنامه سفرنامه



20
09

19
93

20
10

19
94

19
97

20
09

19
93

20
12

19
95

20
08

20
08

20
07

20
08

20
08

ژوئن/ اولین ساعت جهان مبتنی بر ديسک با 
قابلیت انتخاب شهر روانه بازار شد. 

آوريل/ سیتیزن رسما به عنوان زمان سنج 
مسابقات ماراتن لندن حامی مالی اين مسابقات 

شد. 

می/ پس از سی سال اولین موتور و قطعات متحرک 
مکانیکی توسط شرکت تولید و به بازار عرضه شد. 

می/ هشتادمین سالگرد سیتیزن

فوريه/ اولین ساعت حرفه ای غواصی جهان با سنسور 
عمق سنج و سیستم انتقال داده ها به نام «هايپر آکوالند» 

به بازار معرفی شد. 
جوالی/ ساعت خلبانی چند منظوره با توانايی استفاده از 

هر دو حالت آنالوگ و ديجیتال به بازار روانه شد. 

ژوئن/ اولین ساعت مچی 
خورشیدی جهان با دقت 

1۰+/ ثانیه در سال به نام 
«اکسید اکو درايو» روانه 

بازار گرديد. 

ژوئن/ اولین ساعت جهان با قابلیت انتخاب 
شهرتوسط ديسک با نام «اطلسا جت ستر دايرکت 
فاليت» )اطلس تنظیم پرواز مستقیم هواپیما( به 

بازار آمد. 

می/ اولین ساعت چند منطقه ای جهان )ژاپن، آلمان و 
انگلستان( «ساعت راديويی» وارد بازار شد. 

سپتامبر/ سیتیزن برای اولین بار به عنوان زمان 
سنج رسمی رقابت های تنیس آمريکا برگزيده شد. 

در فواصل سال های ۲۰1۲ تا ۲۰1۸ انتصابات جديد در سطح 
پرزيدنت و مديران ارشد در کمپانی سیتیزن شکل گرفت و 

همچنین مارک فردريک کنستانت زير مجموعه کمپانی سیتی زن 
شد و به نام تجاری سیتیزن تغییر نام گرفت. 

مارس/ اولین ساعت خورشیدی زنانه جهان با باتری قابل شارژ 
يونی-لیتیومی به بازار آمد. 

می/ ساعتی با ضمانت ده ساله و خمات پس از فروش رايگان 
مادام العمر وارد بازار شد. 

ژوئن/ اولین ساعت اکودرايو کنترل 
راديويی جهان که مجهز به ابزار حرفه ای 
غواصی بود به بازار عرضه شد. 

نوامبر/ ساعت اکودرايو راديويی با کوچکترين قطعات 
متحرک به بازار عرضه شد. 
نوامبر/ يک ساعت اکو درايو کنترل راديويی مجهز به 
کوچکترين موتور و قطعات متحرک جهان به بازار معرفی 
گرديد. 

دسامبر/ اولین ساعت مجهز به 
بلوتوث با قابلیت دريافت تماس های 
تلفنی و ايمیل ها را داشت روانه 
بازار شد. 

جوالی/ اولین ساعت اکودرايو جهان مجهز به 
زمان سنج با قابلیت نمايش واحد 1/1۰۰۰ 
ثانیه وارد بازار شد. 

نوامبر/ اولین ساعت مردانه جهان 
که مخصوص سی سالگی آنها طراحی 
شده بود به نام «سری ۸ سیتیزن» 
به بازار آمد. 
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جوالی/ اولین ساعت 
آنالوگ کوارتز 

جهان به نام «گرند 
کامپلیکیشن» به بازار 

آمد. 

دسامبر/ اولین ساعت هیبريدی اتوماتیک 
با باتری نوری به بازار آمد. 

آوريل/ ساعتی با طراحی جهانی و 
همگانی وارد بازار شد. 

اکتبر/ اولین ساعت غواصی آنالوگ جهان با قابلیت سنجش 
عمق که نیازی به تعويض باتری ندارد وارد بازار شد. 

اکتبر/ اولین ساعت غواصی آنالوگ جهان با قابلیت سنجش 
عمق که نیازی به تعويض باتری ندارد وارد بازار شد. 

جوالی/ اولین ساعت خلبانی خورشیدی به بازار 
عرضه شد. 

اکتبر/ اولین ساعت مردانه جهان با باتری خورشیدی 
شفاف قابل انطباق به بازار معرفی شد. 

ژوئن/ نازکترين ساعت راديو 
کنترلی جهان با قالبی به ضخامت 
6/۸۲ میلی متر به بازار عرضه 
گرديد. 

ژوئن/ اولین ساعت آنالوگ راديوکنترلی تمام فلزی 
جهان به نام «اکسید» به بازار معرفی شد. 
ژوئن/ اولین ساعت تمام فلزی عقربه ای و راديويی 
جهان به نام «اکسید» به بازار معرفی شد. 

ژوئن/ اولین ساعت راديو کنترلی جهان که آنتن 
روی صفحه آن کار گذاشته شده و تمام فلزی 
می باشد روانه بازار شد. 

ژوئن/ اولین ساعت راديو کنترلی زنانه جهان 
با کوچکترين موتور و قطعات متحرک وارد 
بازار شد. 

اکتبر/ يک ساعت اکودرايو 
راديو کنترلی مجهز به اولین 
صفحه نمايش ديسکی جهان با 
توانايی نمايش روزهای هفته 
به بازار روانه شد. 
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باز هم ســعی می کنیم اندکی بهتر باشیم، 
من نمی توانم بگویم دقیقا در چه چیزی بهتر 
خواهیم بود. بخش تحقیق و توسعه ی ما در 
حال تحقیق و بررســی برای پیدا کردن مواد 
جدید و راه های مختلف برای بهتر انجام دادن 
کارها است. من نمی دانم حتی خود محققان 
ما هم نمی دانند که آیا به پاســخ مناســبی 
می رســند و آیا هرگز می توانند آن را تولید 
کنند. امــا آنها به کار خــود ادامه می دهند. 
پس از آن ما باید مراقب بازار باشیم تا متوجه 

کوچکترین تغییرات بشویم. 
چه میزان از سرمايه های مادی و انسانی  �

کمپانــی صرف بخش تحقیق و توســعه 
می شود؟ 

مشاور: به جهت اینکه این مسئله جزو مسائل 
مالی کمپانی تلقی می شود ما نمی توانیم جواب 

دقیقی به آن بدهیم. 
کمپانی  � طراحی هــای  از  کدامیــک 

هست که شــما به آن افتخار می کنید؟ 
پرفروش ترين ساعت شما در کل اين سال ها 
چه ساعتی بوده است؟ بهترين ساعت شما 

در حال حاضر چیست؟ 
نمی توانم دقیقا بگویم کدام ولی ما امســال 
یک ســاعت کورنوگراف دار عرضه کردیم که 
تاج آن باالی ساعت قرار داشت. این ساعت در 
اصل اولین بار در دهه ی 1960 عرضه شــد و 
یک ساعت دارای کورنوگراف مکانیکی است. 
ما هیچ وقت از طراحی های قدیمی مان استفاده 
نمی کنیم پس این ســاعت هم دســتخوش 
تغییرات گسترده ای شــده است. البته در آن 
زمان این یک ســاعت مکانیکــی بود اما االن 
بــا یک موتور اکو درایو به بازار آمده اســت. از 
عناصر طراحی یکسانی در همه آنها استفاده 

شده است. 
مسئله ای که االن در منطقه ی خاورمیانه  �

و کشورهای اطراف آن بسیار مطرح است، 
مسئله ی ســاعت های تقلبی است. با اين 

مشكل چگونه می توان مواجه شد؟ 
 )به هم ریختگی زیادی در جمع مشاوران و 

مدیران به وجود می آید( 
من نمی دانم شــما دقیقا چه جوابی از من 
انتظار دارید. من معتقدم که ما ســاعت هایی 
طراحی می کنیم با عملکردهای خاص؛ در یک 
ساعت تقلبی نمی توان از همان عملکردها بهره 
برداری کرد. همین عملکردها نشان دهنده ی 
واقعی بودن یا تقلبی بودن این ساعت ها است. 
یکی از مشــاوران: مــا ســاعت هایی را با 
عملکردهایی حتی قوی تر و بهتر تولید خواهیم 
کرد که کپی بــرداری از آنها حتی از قبل هم 

سخت تر شود. 
تاناکا: من امیدوارم هیچ کس نتواند اکو درایو 

1 را کپی کند. )صدای خنده ی حضار( 

آيا ساعت های تقلبی مشكلی برای شما  �
ايجاد کرده اند؟ اين محصوالت تقلبی چه 
تأثیری بر کمپانی شما دارند؟ نمی دانم که 
شما چقدر درباره ی آنها اطالعات داريد، اما 
برخی از آنها خیلی واقعی به نظر می رسند. 

یکی از مشــاوران: برای آنکه این مسئله را 
روشن تر کنم باید بگویم در سفری که به دبی 
داشتم، با این مسئله مواجه شدم و باید بگویم 
که این مســئله فقط مختص سیتیزن نیست 
بلکه بسیاری از دیگر برندها نیز با همین مسئله 
مواجه هستند. برای حل این مشکل ما در ابتدا 
سعی داریم با کارخانه هایی که این ساعت های 
تقلبی را می سازند برخورد کنیم، به هر صورت 
مشکل در بدو امر از آنجا می آید، که البته این 
کار بسیار سختی است. بنابراین این بسیار مهم 
اســت که ما به مشتریان خود اطالعات کافی 
بدهیم که علت وجود ســاعت های تقلبی در 
وهله ی اول این است مشتریانی برای آنها وجود 
دارند )یکی از خبرنگاران: شاید به علت گرانی 
ساعت های اصل باشد؟ پاسخ: بله( اما آنچه در 
کشورهای دیگر دیده ایم این است که چنانچه 
مشــتریان تنها خواهان محصــوالت اصل را 
بخواهند در نهایت کپی برداری و محصوالت 

تقلبی کاهش می یابند. 
چرا سیتیزن مانند برندهای ديگر مثال  �

کاسیو ساعت های ديجیتال تولید نمی کند؟ 
آيا اين بخشی از برنامه های بزرگتر شماست 
يا اينكه اصال برنامه ای درباره ی آن نداريد؟ 
آيا در آينده برنامــه ای داريد؟ و دلیل اين 

موضوع چیست؟ 
 در حال حاضر برنامه ای برای آن نداریم، اما 
در آینده چنانچه آن را الزم ببینیم، دست به 

اقدام می زنیم ولی االن نه، برنامه ای نداریم. 
لطفا درباره ی نقطــه نظرات مجموعه  �

بیشتر  ديجیتال  درباره ســاعت  کمپانی 
توضیح بدهید. 

تاناکا: آیا منظور شــما این است که در این 
حوزه تقاضای زیادی وجود دارد؟ 

اين نوع ساعت يک طراحی و ذائقه ی  �
به خصوص دارد. به عنوان مثال ســاعت 
غواصی، يا در بین دانش آموزان ساعت های 

ديجیتال طرفداران خود را دارد. 
یکی از مشاوران: این نوع ساعت ها در مناطق 
به خصوصی مانند خاورمیانه طرفدار دارند اما 
در بازارهای بزرگتر در کشورهای توسعه یافته تر 

کمتر خریدار دارند. 
پس شما ساعت های ديجیتال را ساعتی  �

ســطح پايین طبقه بندی می کنید، و فكر 
می کنم به اين ترتیب اين همان پاسخ سؤال 

باشد. 
یکی از مشاوران: بله

ســیتیزن چه تصويــری از خود در  �

سطح دنیا می خواهد ارائه دهد، يک تولید 
کننده ی برتر ســاعت يا يک تولید کننده 
يا سطح کالس متوسط؟ شما چه تصويری 

می خواهید از خود بسازيد؟ 
اجازه بدهید این طور برای شما توضیح بدهم، 
تصور ما از کل بازار به این صورت است که بر 
باالترین سطح بازار تعدادی تولید کننده ی برتر 
وجود دارند، شما البته کمپانی های سوییسی 
را در نظر دارید. پس از آن ممکن اســت شما 
بــه دنبال محصول با کیفیت و با قیمتی بهتر 
بگردید، اینجا جایی از بازار است که ما در نظر 

گرفته ایم. 
تولیدی شما  � از موتورهای  اگر دريكی 

اشكالی در تولید يا کیفیت آنها وجود داشته 
باشد، آيا شما آنها را تحت نام برند سیتیزن 
می فروشید يا اينكه آنها را با قیمتی پايینتر 
و به نحو متفاوتی خارج از برند خودتان به 
فروش می رسانید؟ يا اينكه آنها را از بازار 

جمع می کنید؟ 
آیا شما تا به حال چنین موردی را دیده اید؟ 

ما اصوال چنین محصولی را نمی فروشیم.

کمپانی های ژاپنــی چقدر برای آينده  �
آماده هستند؟ با توجه به اينكه بسیاری از 
محصوالت هوشمند شده اند مانند تلفن های 
هوشمند. آيا شما آينده ی صنعت ساعت را 

در ساعت های هوشمند می بینید؟ 
قبل از هر چیزی همین االن هم ساعت های 
هوشمند در بازار هستند. شما همچنین اطالع 
دارید که ما ســاعت هایی دارای بلوتوث ارائه 
کرده ایم که می توانند به تلفن های هوشــمند 
وصل شوند. آنچه که االن من از مفهوم ساعت 
هوشــمند در نظر دارم همین است. برای من 
ســاعت هوشمند همان تلفن هوشمند است. 
به عنوان مثال، ساعت های اپل؛ این ساعت ها 
هیچ هویتی ندارند، یک طراحی ساده و یکسان 
برای همگان. تنها دلیلی که مردم آن را قبول 
می کنند، عملکرد آن به عنوان رابط بین تلفن 
هوشمند و خودشــان است. مردم به آنها نیاز 
دارنــد، برای انجام دادن کارها، برای مســائل 
عادی روزمره اما ســاعت های مچی متفاوت 
هستند. من به آنها قبطه می خورم، آنها تنها 
یــک طراحی برای همه دارند اما برخالف آنها 
طراحی برای ما یک چالش جدی است، ما باید 
طراحی های مختلف، سایزبندی های متنوع و 
حتی عملکردهای گوناگون برای افراد مختلف 
داشــته باشــیم، چراکه خریداران تقاضاهای 

متنوعی دارند. البته ما هم به دلیل تقاضای بازار 
تعدادی ساعت با قابلیت اتصال تولید می کنیم، 
که البته این ساعت ها باید با دیگر ساعت های 
هوشــمند متفاوت باشــند بنابرایــن ما باید 
طراحی های جدید بکنیم تا به نیاز بازار پاسخ 
بدهیم. یک ساعت باید از زیبایی برخوردار باشد 
و همچنین بنا به تقاضای مردم باید یک سری 
عملکردهایی رانیز داشته باشد اما در عین حال 
ما نباید از جذابیت آن به عنوان یک ساعت نیز 

غافل شویم. 
پس شما بیشتر به دنبال زيبايی هستید  �

تا عملكرد؛ يا ترکیبی از زيبايی و عملكرد؟ 
فیصل: بله درست است. ترکیبی از زیبایی 

و عملکرد
آخرين نوآوری هايی که شما سعی داريد  �

در محصوالت خود ارائه دهید چیستند؟ 
مــا »اکو-درایــو 1« را عرضــه کردیم که 
دقیق ترین ســاعت موجود در دنیا اســت. ما 
فکر نمی کنیم این آخرین تکنولوژی است که 
تنها ما آن را گســترش داده ایم. این نتیجه ی 
کاری اســت که ما سالیان سال ادامه داده ایم، 
به عنوان یک تولید کننده ی ساعت ما به فکر 
این هستیم که تا جایی که ممکن است پیش 
برویم و تا جایی کــه ممکن دقیق و دقیق تر 
شویم، این تنها پاسخی به نیازهای فعلی است 
و ما به دنبال کردن این شــیوه برای به دست 
آوردن تکنولوژی های بهتر ادامه خواهیم داد. به 
عنوان مثال دیگر، ما تکنولوژی کنترل رادیویی 
یــا تکنولوژی جی پــی اس را با محصوالتمان 
ترکیب کردیم. ما می توانیم ظاهر یا عملکرد 
ساعت هایمان را تغییر دهیم. ظاهر ساعت های 
جی پی اس ما تفاوتی نکرده، همچنین قابلیت 
کنترل رادیویی نیز دارد و بر اساس تکنولوژی 
اکو-درایو و با دقت بسیار باالیی ساخته شده اند. 
اینها اصول بنیادی ما هستند که در طول زمان 
تغییر نمی کنند. اما گام بعدی ما چیست؟ ما 
همــواره اصول بنیادی مان به عــالوه نوآوری 
هایمــان را دنبال می کنیم. امــا اینکه آینده 
چیســت؟ من نمی توانم به این ســؤال پاسخ 

بدهــم. ما از نــوآوری و تکنولوژی های جدید 
استفاده خواهیم کرد و تالش می کنیم تا خود 

را در حد و اندازه ی این بازار نگاه داریم. 
بازخوردها نسبت به ساعت های جديد  �

شما و امكانات و تكنولوژی های به کار رفته 
در آنها، به عنوان مثال موتور، چطور بوده 

است؟ 
همه چیز بــر طبق انتظارات پیش رفته. به 
عنوان مثال موتورهای »اکو-درایو 1« را به طور 
محدود فقط به تعداد 800 عدد تولید کردیم و 

خیلی زود همه آنها به فروش رفت. 
بزرگترين بازار شما کجاست؟  �

اول ژاپن و سپس آمریکا.
يكصد  � ســالگرد  ابتدا  در  عصرزمان: 

سالگی کمپانی را تبريک می گويم. ممنونم 
از اين فرصت بسیار خوبی که برای بازديد 
از کارخانه و آشــنايی نزديک با پروسه ی 
ساخت ســاعت ها برای ما فراهم کرديد. 
در  کمپانی  آينده ی  برای  برنامه هايی  شما 
سطح جهان داريد؟ به خصوص در طراحی 

و تكنولوژی
ما همــواره طراحی های جدیدی همگام با 
تکنولوژی های جدیدمان داریم. طراحی ها به 
تکنولوژی های جدید ما زندگی می بخشند. 
بنابراین چنانچه ما فن آوری های جدیدی را 
گسترش بدهیم، بدون طراحی قادر به استفاده 
از آنها نخواهیم بود. تکنولوژی و طراحی باید 
با هم همگام باشند. پس همان طور که گفتم، 
فناوری بخشی از اصول بنیادی ما است. من 
فکر می کنم شما از موزه ی ما بازدید کردید. 
شما حتما نگاهی به ساعت های ما در گذشته 
انداخته اید. من این طــور فکر می کنم که با 
وجود تمامی این نوآوری ها ما همواره یک کار 
کرده ایم، یک کار مشابه و آن این بوده است 
که همواره سعی کرده ایم هربار کاری را بهتر 
انجام دهیم، هر بار اندکی بهتر باشیم، چیززی 
را ســریعتر تولید کنیم، بهتر تولید کنیم. با 
این تفکر، هیچ چیز تغییر نکرده است. پس 
در آینده هم هیــچ چیز تغییر نخواهد کرد. 

کنفرانس مطبوعاتی »نوبو تاناکا« مدیرعامل سیتیزن: 

برنامه ای برای تولید اسعت های دجییتال نداریم
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تکنولوژی های جدید ما 
زندگی بخشیده است
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ما تعدادی برنــد جدید داریم که از طریق 
ادغام به گروه ســیتیزن پیوسته اند و بدین 
ترتیب برند ما گســترش یافتــه و برخی 
مدل هــای لوکس هم به گــروه ما اضافه 
شــده اند. این برند ها هویت خاص خود و 
همچنین رنج قیمتی خــود را دارند اما به 
دلیل همین مسئله ما می توانیم ساعت هایی 
با قیمت هایی جدید و متفاوت برای قشــر 

متوسط ارائه دهیم. 
با توجه به پبشــرفت تكنولوژی و  �

اينكه در همه جای دنیا ماشین ها در حال 
جايگزينی انسان ها هستند و به نوعی. 
می توان گفت که انقالبی صنعتی در حال 
انجام اســت؛ من می خواهم بپرسم که 
کنار  با وضعیت جديد  سیتیزن چگونه 
می آيد؟ اين مســئله چگونه بر نیروی 
افراد  تأثیر می گذارد؟ آيا شما  کار شما 
بیشتری را استخدام می کنید؟ يا اينكه 
دنبال تخصص هــای ديگر خواهید  به 
چگونه  ساعت ســازی  صنعت  گشت؟ 

متأثر خواهد شد؟ 
با پیشرفت هوش مصنوعی می توان گفت 
ایــن تکنولوژی نقش پر رنگــی در آینده 
خواهد داشت و مردم هر چه بیشتر به آن 
وابسته خواهند شد. ما در کمپانی سیتیزن 
هیچ سیاست واضح و مشخصی هنوز برای 
مواجهه با توسعه ی هوش مصنوعی نداریم، 
بنابر این پاسخی که از من می شنوید، نظر 
شخصی من اســت، مردم همواره درباره ی 
مزیت هایی که هوش مصنوعی نســبت به 
انســان ها دارند، صحبت می کنند، اما من 
به شخصه فکر نمی کنم این مطالب درست 
باشــند و علت این عقیده من آن است که 
من فکر می کنم هوش مصنوعی درباره ی 
برخی مسائل خوب است مثال در جاهایی 
که نیاز اصلی تصمیمات مبتنی بر تجربه و 
ذخیره اطالت باشد، این تکنولوژی با عث 
رشد سرعت انجام امور می شود. اما برخی 
مسائل دیگر هست که هوش مصنوعی توان 
ورود به آنها را ندارد به عنوان مثال جاهایی 
که نیاز به خالقیت و یا درك تصورات مردم 
داریم؛ و من فکر می کنیم این مسئله چیزی 
خواهد بود که هوش مصنوعی هرگز موفق 
به کسب آن نخواهد بود و هرگز نمی تواند 
جای آنهــا را بگیرد. مــن همچنین فکر 
نمی کنم ماشین ها هرگز بر مردم حکومت 
کننــد. بله این درســت اســت که هوش 
مصنوعی جامعه ی ما را تغییر خواهد داد اما 
این تغییر نه به صورت حکومت به انسان ها 
بلکه به صورت تغییر نیروی کار که در آن 
کارگران ســاده توسط ماشین ها جایگزین 

می شوند. این مســئله به نیروی کار ساده 
اجازه خواهد داد که با صرف زمان و تمرین 
کارهایــی مرتبط با تخیــل و مهارت های 
ذهنی را در خود تقویت کند. بنابراین یک 
حوزه ی کامال جدیــد از نیروی کار خالق 
شکل خواهد گرفت که البته ما هنوز شاهد 
آن نبوده ایم ولی من فکر می کنم پتانسیل 
بســیار خوبی برای آن وجود دارد. من فکر 
می کنم هدف اصلــی تکنولوژی باال بردن 
راندمان هر چیزی است بنابراین من قبول 
دارم که تغییراتی در پیش خواهد بود وما 

هم از آنها بهره الزم را خواهیم برد. 
برخی مدل ها وجود دارند که در ژاپن  �

اما آنها را نمی توان در  عرضه می شوند 
کشور من پیدا کرد؛ سؤال من اين است 
که آيا تفاوتی بین اين دو کشور وجود 
دارد؟ و اگر هست، علت آن چیست؟ و 
اگر مسئله بازاريابی است من بر مبنای 
اطالعاتم می دانم که کشــور من تقاضا 
اما فكر  اين مدل ها وجــود دارد  برای 
می کنم کمپانی از ارســال آنها به بازار 

کشور من سر باز می زند. 
سیتیزن به عنوان یک برند جهانی یک 
سیاست تولید و فروش در بازارهای مختلف 
دارد، اما با وجود این مسئله باید بگویم که 
ما برندی هستیم که میلیون ها ساعت در 
سال تولید می کنیم و آنها را به بسیاری از 
بازارها در بســیاری از کشور های گوشه و 
کنار دنیا می فرستیم بنابراین مدیریت این 
تعداد محصول و مدل کاری بســیار دشوار 
است. اینکه آیا باید در حراج فروخته بشوند 
یا به عنوان ســاعتی لوکس و یا بخشی از 
یک کلکسیون همواره بسیار پیچیده بوده 
است. دقیقا به همین دلیل است که ما باید 
یک سیاست تقسیم بندی داشته باشیم و 
این کار را با مطالعه ی دقیق بازار و پتانسیل 
بازار انجام می دهیم تا ببینیم چه احتماالتی 
برای پخش گســترده ی یــک محصول با 
تولید باال وجود خواهد داشت. اما اگر تقاضا 
برای خرید یک محصول به خصوص وجود 
داشته باشد ما هم تمایل به عرضه و معرفی 
آن به بازار داریم. با توجه به این سیاسیت 
تقســیم بندی و برخی سیاست های دیگر 
کمپانــی ما قبل از هر چیزی باید از امکان 
بازاریابی محصــول اطمینان حاصل کنیم 
تا عرضه ی آن محصــول به بازار معقول و 
حساب شده باشــد. من فکر می کنم این 
تصمیم به نمایندگی های محلی ما واگذار 
شده تا با بررسی بازار و با توجه به موقعیت 
و مسائلی دیگر اقدام به عرضه ی محصوالت 
به خصوصی بکنند. فکــر می کنم در این 

موردی که شما ذکر کردید مسئله همین 
بوده است. 
سیاسیت  � درباره ی  می خواهم  من 

گارانتی شــما ســؤال بپرسم. شما 
سیاســت های متفاوتی را در مناطق 
مختلف اعمال می کنید. به عنوان مثال 
در برخی نقاط تا پنج سال گارانتی ارائه 
می کنید در حالی که در برخی مناطق 
ديگر تنها يک ســال و برخی مناطق 
می کنید.  گارانتی  سال  هم سه  ديگر 
چرا شما يک سیاست يكسان در بحث 

گارانتی نداريد؟ 
آنچه که پایه ی سیاست گذاری گارانتی 
کمپانی است؛ یکسال گارانتی می باشد، اما 
کشور های مختلف قوانین مختلفی دارند 
که ما را مکلف به ارائه ی دوره ی مشخص 
و معینی از گارانتــی می کند. به عنوان 
مثال قوانین حمایت از مصرف کنندگان 
در یک کشــور به خصوص، ما را مکلف 
کرده اســت که حداقل 2 سال خدمات 
گارانتی ارائه کنیم. اما در عین حال وقتی 
ما به کشــورهای مختلف نگاه می کنیم 
باید هزینه ی خدماتمان را در آنجا مد نظر 
قرار بدهیم و اگر نیاز باشد که ما پنج سال 
گارانتی در آن کشور بدهیم، باید در این 
حوزه ســرمایه گذاری کنیم. اگر بازار آن 
کشــور برای ما این ارزش را داشته باشد 
بالطبع ما ایــن کار را خواهیم کرد. اگر 
قوانین آن کشور برای ما پیچیده باشند 
ما با مسئولین آنها وارد مذاکره می شویم 
تا بتوانیم احتماالت و تقاضاهای محلی را 
بــه خوبی درك کنیم و پس از تمام این 
بررسی ها و مذاکرات برخی محصوالت ما 
با یک، سه یا پنج ســال گارانتی عرضه 

می شوند.

شــما چگونه از برند خود در برابر  �
کپی برداری محافظت می کنید؟ 

ما یک سیاست مشخص برای مواجهه با 
این مســئله نداریم، اما به جهت اینکه این 
یک مشکل جدی اســت که ما با آن رو به 
رو هســتیم، اقدام به تشکیل یک اتحاد در 
بین تولید کنندگان ژاپنی کرده ایم و هدفمان 
پیدا کردن محصوالت تقلبی نیســت بلکه 
می خواهیم به منبع مشکل برسیم و این بدان 
معنی است که ما می خواهیم تولیدکنندگان 
این محصوالت تقلبــی را پیدا کنیم. ما در 
تالشــیم تا این کار را به صورت گروهی و با 

دیگر تولید کنندگان ژاپنی انجام دهیم. 
اهــداف اصلی شــرکت در آينده  �

چیست؟ 

یک مقدار سخت است که همه موارد را در 
یک جمله بگنجانیم، برای ما همیشه مسئله 
اصلی نوآوری بوده است، همیشه به دنبال 
تکنولوژی های جدید بودیم. به عنوان مثال 
اگر شــما فقط به سال 2018 توجه کنید؛ 
کالیبر »او 100« که امسال معرفی شد دقتی 
بین 1- و 1+ ثانیه در ســال دارد و این یک 
تکنولوژی جدید اســت که ما توانستیم به 
دست آورده و عرضه کنیم. ما با افتخار اعالم 
می کنیم که این دســتاورد یکــی از موارد 
درخشان کارنامه ما در نمایشگاه بازل سال 
جاری اســت. بنابراین ما به ارائه و نمایش 
نوآوری ها و تکنولــوژی خود و محصوالت 
ویژه ی ادامه خواهیم داد و ما به حرکت در 

جهت اهدافمان ادامه خواهیم داد. 

انتظار  � در  نوآوری جديدی  آيا هیچ 
تولید داريد؟ 

ما همواره چیزهای جدیدی برای تولید 
داریــم، اما نمی توانیم جزئیات آنها را فاش 
کنیم. شاید در بازدید بعدی شما، زمانی که 
آنها را به تولید برسانیم بتوانیم با جزئیات 

بیشتری آنها را به شما معرفی کنیم. 
استراتژی جهانی شما برای آينده ی  �

برند چیست؟ 
ما در کمپانی سیتیزن همواره به دنبال 
تولید رنجی از محصوالت هستیم که برای 
مشتریانمان )مردم معمولی( قیمتی قابل 
قبول داشته باشند و این سیاست ما بدون 
تغییر به همین صورت ادامه خواهد یافت. 
اما همان طور که شــما احتماال می دانید، 

کنفرانس مطبوعاتی مدیران ارشد سیتی زن با حضور جمع کثیری از خبرنگاران 

نوریو تاکئوچی: سیاست ما تولید اسعت 
برای همه مردم جهان است

هوش مصنوعی هرگز 
نمی تواند جایگزین 
خالقیت های انسان شود
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جالب اســت این است که بازار مقاومت 
خیلی باالیی نسبت به این مشکل نشان 
داده اســت و این بــرای من تعجب آور 
بوده اســت. بازار همواره با این موضوع 
مقابله کرده اســت، به عنــوان مثال در 
2011 تورم به شدت باال رفت اما تقاضا 
همچنان وجود داشت و ما هرگز شاهد 
کاهش تقاضــا نبودیم. تقاضا همواره در 
حال افزایش بوده است و این خصوصیت 
بســیار عجیب ایران است. با وجود تمام 
مشــکالت ارزهای خارجی و مشکالت 
داخلی و یا مسائلی که من احتماال نباید 
درباره ی آنها نظر بدهم، آنچه که ما شاهد 
بوده ایم این است که تقاضا برای ساعت 

و محصــوالت برند ما همــواره در حال 
افزایش بوده است. 

اين  � به  توجه  با  که  انتظار می رود 
مسائل قدرت خريد مردم کاهش پیدا 

کند. در اين مورد چه نظری داريد؟ 
یکی دیگر از موارد که خاصه در مورد 
ایران صادق است این است که با توجه به 
جمعیت آن سرانه درآمد مردم از افزایش 
قیمت دالر باالتر است. من فکر می کنم 
مردم به دالیل شــاید فرهنگی، عاشق 
خریدن ساعت هستند. شاید برای کادو 
دادن یا جشن گرفتن برای موفقیت های 
مهم زندگی ساعت ها یک گزینه بسیار 

مهم و جدی هستند. 

ما کارهای خیلی خاصی انجام دادیم. 
منظورم این است که ما سعی داریم یک 
ساعت با قیمتی بین ۵00 تا 1000 دالر 
را بفروشــیم، و قصد داریم این ســاعت 
را در مدل هــای مختلف بفروشــیم اما 
زیرســاخت های خرده فروشــی الزم را 
نداریــم. ایــن همان چیزی اســت که 
موجب تفاوت می شــود. اگــر بخواهم 
هــر بــازار دیگری را بــا جمعیت 100 
میلیونی با ایران مقایســه کنم، درصد 
کســانی که در ایران ســاعت می خرند 
باالتر اســت. این بدین جهت است که 
در ایران خریداران بیشــتری وجود دارد 
و همچنین زیرســاخت های الزم برای 

در ابتدا می خواهم درباره که شما  �
بازار ايران را چگونه ارزيابی می کنید 

بیشتر بدانم؟ 
در حال حاضر در منطقه ی خاورمیانه، 
جایــی کــه ما فعــال هســتیم، ایران 
مهم ترین بازار است. چیزی که ما در 10 
سال گذشته شاهد بودیم این است که 
بازار ساعت در ایران با سرعت بیبشتری 
در مقایســه با دیگر کشورهای منطقه 
رشد کرده اســت. بنابراین با نگاهی به 
بازارهای منطقــه در می یابیم که ایران 
بازار گســترده تری در زمینه ی فروش 
ســاعت دارد و باید توجه داشته باشید 
که وقتی می گوییم خاورمیانه این فقط 

شامل کشورهای اطراف ایران نمی شود 
بلکه شمال آفریقا را نیز در بر می گیرد. 

 اگر بخواهم این اهمیت را در مقیاس 
1 تا 10 نشان بدهم باید بگویم درجه ی 
اهمیت ایران برای ما 9 است. ایران بازار 
گســترده ای دارد و برای برند سیتیزن 
ایران باالترین اهمیت را دارد. مهم ترین 
عامل بــرای صنایــع، میــزان فروش 
آنهاســت، ایران یک مزیت بسیار خاص 
و اســتراتژیک برای ما در برند سیتیزن 
ایجــاد می کند و ما به طــور قطع آن را 
مدیون کار فوق العاده و تالش ســخت 
نمایندگــی و عاملین فروش شــرکت 

زمان آوران پیشرو در ایران می دانیم. 

ایــن یک تفاوت بســیار مهم با دیگر 
بازارهای منطقه ای برای ما ایجاد می کند 
و این موقیت قطعا طی یک یا چند روز 
به دست نیامده است و نتیجه 30 یا 40 
سال کار ســخت می باشد. این نظر من 

درباره ی بازار ایران است. 
همان طور که می دانید اخیرا ايران  �

با مشكل عدم ثبات در ارزهای خارجی 
به ويژه دالر مواجه است، شما آينده ی 
اين شرايط را چگونه ارزيابی می کنید؟ 
البته این مشکل اخیرا به وجود آمده 
اســت اما ما در طی 6 ســال گذشــته 
چندین بار با این افزایش و کاهش مواجه 
بوده ایم، امــا چیزی که برای من خیلی 

گفت وگوی اختصاصی »عصرزمان« با  محمد میران فیصل 
مدیر ارشد خاورمیانه کمپانی سیتیزن: 

  تا زمانی که نور باشد
زمان وجود خواهد داشت 

سیتیزن برای تمام 
شهروندان کره زمین 
از جمله ایران ساعت 
می سازد

يكی از فرصت های بسیار خوب سفر به توکیو، انجام گفت وگوی اختصاصی با 
محمد میران فیصل مدير فروش و مارکتینگ خاورمیانه کمپانی سیتی زن بود 
و ديدگاه وی نسبت به بازار ايران که از نظر می گذرد. 
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اما به هر حال ما باید هوشــیار باشــیم 
و به تفکراتمــان ادامه دهیــم. یکی از 
تهدیدات، که اگر بخواهیم آن را تهدید 
بنامیم، بــازار با وجود تمام احترامی که 
برای آن قایلم، منظم نیست. همه آزادند 
هر چه کــه می خواهند وارد کنند و هر 
چه می خواهند بفروشند. اگر بازار منظم 
بود و از قواعد مدونی پیروی می کرد ما 
می توانستیم شاهد رشد بیشتر آن باشیم. 

چنانچه نظر شــما درست باشد و  �
محصوالت  تمییز  برای  فیلتری  هیچ 
وارداتی وجود نداشته باشد، در صورت 
امكان توضیح دهید که ديگر کشورها 
مانند امارات متحــده از چه فیلتری 
برخوردار هستند؟ در حقیقت عكس 
العمل شما در اين باره چیست و شما 
چه شیوه ای برای مواجهه با اين مشكل 
داريد؟ کمپانی سیتیزن به عنوان يک 
کمپانی اصیل در ديگر کشــورها از 
چه اســتراتژی در ديگر کشورها که 

قانونمندتر هستند، پیروی می کند؟ 
برای ما به عنوان یک برند، قوانین بسیار 
مهم هستند. من از ابتدای بحث مان این 
مســئله را چند بار عنوان کــرده ام که 
وضعیت تجاری برای ما بسیار مهم است. 
ما سعی می کنیم وضعیت تجاری را در 
شرایط مطلوب خودمان حفظ کنیم. ما 
به آنها اجازه می دهیم کار خودشــان را 
بکنند. ارزش و کیفیت محصوالت ما به 
ما اجازه می دهد تا آنها را با خیال راحت 
و اعتمــاد به نفس به بازار ارائه کنیم. ما 
به کیفیــت اعتقاد داریــم. بنابراین در 
مواجهه با تقاضــا، بدون در نظر گرفتن 
اینکه شما چقدر خرج تبلیغات پر زرق و 
برق می کنید، در نهایت این خریدار است 
که تعیین می کند به دنبال چه کیفیتی 
است. این مزیت ما نسبت رقبایمان است 
که باید حفظ شــود. رابطــه با خریدار 
استراتژی است که ما سعی در حفظ آن 
داریم. تقاضا وجود دارد و ما درتالشیم تا 
خطوط تولیدمان را طوری تنظیم کنیم 
که بتوانیم پاسخگوی تقاضا باشیم و آن 
را افزایش دهیم. اما اگر ما بازارمان را از 
دست دهیم مثل یک اثر دومینونیی تمام 
این مسائل که گفتم بی ارزش می شود. 

این راز کار ما است. 
بازار  � ايران  همان طور که می دانید 

خوبی برای برند شماســت. آيا شما 
برنامه ای برای افزايش فروش در ايران 

داريد؟ 
ما دنبال یک رشد غیر طبیعی نیستیم، 
ما همیــن االن هم به صورتی طبیعی و 

آيا به نظر شما ايران می تواند بازار  �
خوبی باشــد؟ آيا شما برنامه ای برای 

خدمات پس از فروش هم داريد؟ 
ما یک مرکز خدمات بســیار خوب و 
گسترده داریم، و فکر می کنم که خیلی 
هم خوب کار می کنند و ما شــکایت به 
خصوصی از آنها نداریم که این خود یکی 
دیگر از مزایای ماست. سیتیزن یکی از 
ســاعت ها با کمترین میزان نگهداری و 
تعمیرات اســت. در مقایسه با بسیاری 
از دیگــر برندها هزینه ی خدمات خیلی 
پایین است و ســاعت های ما به ندرت 
بر می گردنــد. ما معموال ســاعت های 
خیلی قدیمی را برای سرویس دریافت 
می کنیم. در مقایســه با تعــدادی که 
هر ســاله می فروشــیم، تعدادی که بر 
می گردند ناچیز است. برای خدمات و نه 
برای تعمیر چیزی حدود 30 ساعت در 
ماه برای ما ارسال می شود. عموما برای 
تعویض بند یا شکسته شدن شیشه و یا 
تعویض باتری. ما در ســیتیزن کمترین 

میزان تعمیرات را در سطح دنیا داریم. 
آخرين ســؤال من اين است که  �

آينده ی بازار ايران را چگونه می بینید؟ 
فیصل: دوبــاره تأکید می کنم که بازار 
ایران برای ما بازار بســیار مهمی است. 
البته شــرایط هم اکنون خیلی برای ما 
مطلوب نیســت که البتــه فکر می کنم 
که دوره ای گذرا باشــد. با توجه به تمام 
مطالبی که گفتــم مانند قانون گذاری و 
اصالح بازار من معتقدم که تقاضا افزایش 
خواهد داشت. امیدوارم که توانسته باشم 

سؤاالت شما رو پاسخ داده باشم. 

نرمال در حال رشد هستیم. ما از میزان 
رشــد ســال قبل و همچنین 10 سال 
گذشته مان راضی هستیم. ایران پتانسیل 
رشد دارد و ما فکر می کنیم ضرب آهنگی 
متناســب با این پتانسیل داریم. البته به 
غیر از مشــکالتی که با محصوالت قالبی 
داریم. اگر ما بتوایم با این مشکالت کنار 
بیاییم، ما احتماال می تواین فروش خود 
را تا 20 درصد افزایش دهیم. اگر کشور 
قانونمند بشود ما می توایم با مشکالتمان 
بــه راحی کنار بیاییم. بــازار ما می تواند 
حتی تا ۵0 درصد هم از خود رشد نشان 
دهد. با رشــد بــازار و افزایش اطالعات 
مردم بازار مجبور به اصالح خود می شود. 
امروزه مردم احتمــاال یا خیلی بی توجه 
هستند و یا اهمیتی به آنچه که می خرند 
نمی دهنــد ولی در نهایــت آنها حداقل 
یکبار این کار را خواهند کرد و پس از آن 
به این توجه خواهند کرد که آنچه که ما 
خریدیم احتماال آن چیزی نیست که باید 
می خریدیم. هم زمان با رشد و تکامل بازر 
در هر کشوری ما بیشتر متوجه می شویم 
که چــه چیزی را باید بخریم. درســت 
مثل همین االن که بیش از یکصد برند 
مختلف وجود دارند که در هیچ کشــور 
دیگری به غیر از ایــران وجود ندارند. در 
نهایت مشتری متوجه آنها خواهد شد و 
می تواند آنها را از یکدیگر تشخیص دهد 
و این همان زمان اصالح بازار خواهد بود. 
محصوالت قالبی و برندهای ناخواســته 
بزرگترین مشکالت ما هستند که البته 
همه جا وجود دارد اما در ایران تعداد آنها 

خیلی زیاد است. 

تا زمانی که نور وجود داشته 
باشد، زمان وجود خواهد داشت. 

اين تنها مسئله ی تكنولوژی 
نیست، ارزش های زيادی در اين 
مسئله برای ما وجود دارد. روزها 

و شب ها می آيند و می روند؛ تا 
زمانی که نور وجود داشته باشد، 

ساعت های ما وجود خواهد 
داشت

عرضه ی محصوالت فراهم است. در دیگر 
کشورهای خاورمیانه این ساختار وجود 
نــدارد. همچنین در بســیاری از دیگر 
کشورها، بازار کشش خرید ساعت ۵00 
دالری وجود ندارد. این یک نکته اســت 
که می خواستم اشاره کنم. نکته دیگر این 
است که ما به عنوان یک برند یک سری 
شرایط خاص داریم و همچنین فاکتور 

تقاضا را هم باید در نظر بگیریم. 
 تقاضا طیف بسیار گسترده ای دارد که 
کار را برای ما دشــوار می کند. به عنوان 
مثال تقاضا برای ساعت 10 دالری وجود 
دارد در حالــی که عــده ای هم خریدار 
ســاعت 20000 دالری هستند، و این 
موجــب عرضه ی ســاعت های تقلبی از 
طرف یکسری برندهای ناشناخته می شود 

چرا که آنها متوجه تقاضا می شوند. 
 این عامل به صورت کلی خوب است 
اما در طوالنی مدت موجب فرسایش بازار 
می شود. هنگامی که شما یک بازار برای 
عرضه ی محصوالتتان ایجاد می کنید اما 
ناگهان همه وارد آن می شــوند، این امر 
موجب کاهــش ارزش واقعــی آن بازار 
می شود. وقتی که شما هیچ کنترلی روی 
میزان عرضــه ندارید و ناگهان عرضه به 
سرعت از تقاضا پیشــی می گیرد، آنگاه 
ارزش کاال به شــدت کاهــش می یابد. 
با توجه به اینکه من بیش از 10 ســال 
است که در حال بررســی و کار در این 
بازار هستم، نظرم این است که این بازار 
نیاز به اصالح دارد و این امر خواه ناخواه 

اتفاق خواهد افتاد. 
من بیشــتر در نظر دارم درباره ی  �

قدرت خريد مردم بپرسم. با توجه به 
اينكه قدرت خريد مردم کاهش پیدا 
کرده است، آيا شــما برنامه ای برای 
طرفی  از  نداريد؟  هايتان  نرخ  کاهش 
ديگر ارزش ريال در برابر دالر شديدا 

کاهش پیدا کرده است. 
ایــن موقعیت یکی از مواقعی اســت 
که نباید بــه آن توجه کرد. ما به ارزش 
برند و محصولی که تولید می کند توجه 
می کنیم. اگر بخواهیم هر بار با این گونه 
روندها سیاست های خود را تغییر دهیم 
باید توجه داشــته باشیم که روند تغییر 
ارزش پول هرگز پایانی ندارد و ما همواره 
باید در حال تغییر سیاســت باشیم. چه 
اتفاقی خواهد افتاد اگــر دالر به 6 با 7 
هــزار تومان برســد. آیا مــا باید ارزش 
محصوالتمان را کاهش دهیم، این کامال 
غیر ممکن است. ما باید کمی تامل کنیم 
و موقعیت خودمان را تثبیت کنیم، حتی 
کمی هم ارزش تجــاری کارهایمان را 
هم افزایش دهیم. احتماال ســاعت های 
کمتری بفروشــیم ولی مطمئن هستم 
که همواره یک طبقه ای از مردم هستند 
که مایلند پول خــرج کنند بنابراین ما 
باید ایــن طبقه ی به خصوص را با دقت 
بیشتری هدف قرار دهیم. به جای آنکه 
قیمت ها را کاهش دهیم من فکر می کنم 
که بایــد موقعیت خود را حفظ کنیم یا 
اینکه حتی ارزش محصوالت خود را نیز 
افزایش بدهیم. این بازار مثل یک منطقه 
جنگی اســت، ما همواره باید استراتژی 

خود را حفظ کنیم. 
ســیتیزن يک قرن تجربه ی کار  �

دارد. برنامه شــما بــرای قرن دوم 
حضورتان در خاورمیانه چیست؟ 

ما به عنوان یک برنــد همواره از یک 
فلسفه پیروی می کنیم؛ »بهتر است که 
همین االن کار را آغاز کنیم«. این فلسفه 
به این معناست که این مهم نیست که 
شما چه کسی هستید؟ چه کار می کنید 
یا کجا زندگی می کنید؟ همواره چیزی 
هســت که می توان آن را بهتر انجام داد 
و زمان انجام آن هم همین االن اســت. 
بنابراین برای ما، یکصد سال کار مداوم 
تنها شــروع کار اســت. به همین دلیل 
اســت که ما در ادبیــات این کمپانی از 
عبارت » از سال... .« استفاده نمی کنیم. 
این کار بیشتر مناسب برندهای اروپایی 
اســت. این یکصد سال گذشته برای ما 
تنها آغاز بوده است. از لحاظ محصوالت 
هم شما به سادگی متوجه می شوید که 
مســیر طوالنیی را تاکنون پیموده ایم. 
مــا معتقدیم کــه باز هــم تقاضا برای 
ســاعت های ما وجود خواهد داشت. تا 
زمانی که تکنولوژی خودمان را داشــته 
باشیم، روی این موضوع تأکید خواهیم 
داشــت. تا زمانی که نور وجود داشــته 
باشد، زمان وجود خواهد داشت. این تنها 
مســئله ی تکنولوژی نیست، ارزش های 
زیادی در این مســئله بــرای ما وجود 
دارد. روزها و شب ها می آیند و می روند؛ 
تا زمانی که نور وجود داشــته باشــد، 
ساعت های ما وجود خواهد داشت حتی 

اگر کمپانی ها بیایند و بروند. 
برابر  � در  خاصی  برنامه ی  شما  آيا 

ديگر کمپانی ها مانند سیكو و کاسیو 
داريد، به ويژه برای ايران؟ 

باید دوباره تأکید کنم که داشتن یک 
شــریک خوب در بازار برای هر برندی 
یک امتیاز بســیار مهم است. ما خیلی 
خوشحالیم که شــریکی در ایران داریم 
که به فلسفه ی شرکت اعتقاد دارد. هم 
اعتقاد دارند و هم به آن عمل می کنند. 
همیشه این گونه نیست و در هر بازاری 
و با هر شــریکی این اتفــاق نمی افتد و 
ما شــاهد آن بوده ایم آن کسانی که به 
فلســفه ی شــرکتی که با آن همکاری 
می کرده اند، اعتقاد داشته و به آن عمل 
می کنند، بــه موفقیت رســیده اند. در 
ایران بــا وجود حضور آن همه برندهای 
مختلف و با وجود عرضه ی انواع متفاوت 
ساعت؛ برند ســیتیزن موفق شده خود 
را باالتر از دیگــر رقبا قرار دهد. در بازار 
میانی با محصوالت با رنج قیمتی ۵00 
تا 1000 دالر مــا رقیب خاصی نداریم. 

ايران يک مزيت بسیار خاص 
و استراتژيک برای ما در برند 
سیتیزن ايجاد می کند و ما 
به طور قطع آن را مديون 
کار فوق العاده و تالش سخت 
نمايندگی و عاملین فروش 
شرکت زمان آوران پیشرو در 
ايران می دانیم
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جابه جایی در مشاغل شده اند که ما این 
توانایی را می دهند تا خط تولیدی بسیار 

روان بی صدا داشته باشیم. 

7: نــکات کلیــدی قابــل توجه در 
کارخانه لیدا

توانایی پاسخگویی به نیازهای ما برای 
تولید محصوالتی با سایزهای متفاوت

*توانایی پاسخگویی به حجم تولید باال، 
متوسط و محدود

*تکنولوژی اتوماتیک توسعه یافته در 
داخل کمپانی

*دقــت تولید قطعــات بایــد میزان 
فوق العاده ای باال باشد

کنترل کیفیت
*بازرسی از تقریبا تمامی مراحل خط 

تولید
*بازرسی تمامی موتورها پس از تکمیل

۸: مدرسه ی ساعت سازی
*مدرسه ی ساعت سازی در سال 1921 

تأسیس شد
*عالقــه ی قلبــی بــرای پیگیــری 
تکنیک های ساعت سازی بخشی از میراث 

امروزی سیتیزن
*در ســیتیزن همه ی کارکنــان باید 

حرفه ای باشند

*در سیتیزن هم زمان با تشویق کارکنان 
برای مواجهه با چالش های بیشتر، تعدادی 
مدارك صالحیت و گواهی نیز مورد نیاز 

است که اجبارا باید دریافت شوند.

مدرسه حرفه ای ساعت سازی
»بیاید یک ساعت ساز حرفه ای شوید.«

مدرسه حرفه ای ساعت با شعار »بیایید 
یک ساعت ساز حرفه ای باشیم«، تأسیس 
شــد. هر یک از کارکنــان موظفند تا به 
یک اســتادکار حرفه ای تبدیل شــوند و 
فعالیت هــای حرفه ای«  »برگــه  هرکدام 
خودشــان را داشته باشند. در این برگه ها 
کارکنان اهداف خود را برای ســه ســال 
آینده یادداشــت می کنند و می کوشند تا 
مهارت های گوناگون دست یابند و این کار 
را با انجام تعمیرات ساعت شروع می کنند. 
کارکنان در این مدرسه با میکروسکوپ و 
ذره بین به قطعات ساعت نگاه می کنند و 
مشاهده می نمایند که چقدر این قطعات 
زیبا و دوست داشتنی هستند. این مدرسه 
همچنین کارکنان را تشویق می کند تا با 
به دست آوردن صالحیت عمومی، گذراندن 
آزمون های مهارتی تخصصی و آزمون های 
برگزار شده توسط خود شرکت، گذراندن 
دوره های تخصصی و آمادگی برای شرکت 
در المپیاد های ملی مهارت به یک استادکار 

حرفه ای تبدیل شوند. 

و باالخره ما در کارخانه لیدا مشغول 
به چه کاری هستیم؟ 

مکانیکی / کوارتز  /  مفهومی
دست ساز  / دست ساز  او- پی-ای-اس  
/  تعداد محــدود؛ تنوع باال؛ کیفیت باال / 

ساعت
دســت ســاز  اتوماتیک  /  دست ساز  
اتوماتیک  / حجــم باال؛ قابلیت اطمینان 

باال / موتور
انــکل اســپرینگ / مدار ســیم پیچ 
پالستیک  / ســاخت قطعات فوق دقیق  

/ قطعات
توسعه ی تجهیزات  /  تجهیزات  دقیق، 

کم مصرف و پر سرعت  /  تجهیزات  
خدمات پس از فروش برای ساعت های 

با کیفیت  /  خدمات پس از فروش

1: تولید
Luxury: کاالهای لوکس

Affordable: مقرون به صرفه

Limited production: تولید محدود

Mass production: تولید انبوه

Hand-craft: دست ساز

OPAS: ترکیبی از دست ســاز و ساخت 

ماشینی
Automated assembly: مونتاژ اتوماتیک

۲: پروسه ی ساعت سازی
ساخت قطعات ساعت؛ سیتیزن قطعات 
ســاعت را در اقصــی نقاط ژاپــن تولید 

می کند
مونتاژ موتور ســاعت؛ تمام قطعات در 

کارخانه ی لیدا جمع و مونتاژ می شوند
مونتاژ ساعت؛ ساعت ساخته می شود

بازرسی؛ بررســی عملکرد، طول عمر، 
مقاومت در برابر آب و غیره

ارســال؛ به دقت بســته بندی و ارسال 
می شود

خدمات پس از فروش؛ تأمین خدمات 
پس از فروش

کارخانه لیدا تونوکا سیتیزن
مارس 194۵؛ کارخانه ساعت سیتیزن 
کارخانــه ای واقع در لیــدا برای تخلیه از 

تجهیزات جنگی تعیین کرد
اکتبر 1949؛ کارخانه ساعت سیتیزن 

هیوا بنیان گذاری شد
جوالی 2013؛ با ادغــام کمپانی های 
کارخانــه ی  ساعت ســازی؛  کوچکتــر 

ساعت سازی سیتیزن تأسیس شد

69 سال تاريخ کارخانه ی لیدا
شیموگور-نو-ســاتو )روستایی زیبا در 

دامنه ی کوه( 
هانامومو-نو-ساتو )منطقه ای حاشیه ای 

با شکوفه های هلو( 
دره تنریو-کیو

3: مونتاژ دستی توسط کارشناسان 
ارشــد برای ساعت هايی با کیفیت 

بسیار باال
برای رسیدن  تمامی قسمتهای مونتاژ 
به کیفیتی بسیار باال در تولید ساعت های 
سیتیزن از موتور گرفته تا تا کوچکترین 

جزئیات نهایی

۴: خط سیم پیچ موتور ماشین های 
اتوماتیــک در حــال تولیــد موتور 

ساعت
ماشینهای ســاخت با سرعت باال برای 
تولید ســیم پیچ موتور. سیم پیچ موتور 

انحصارا به سیتیزن تعلق دارد. 24 ماشین 
اتوماتیک در خط تولید. قطر سیم ها 21,۵ 
میکرومتر بوده و ظــرف 21 ثانیه به دور 

محورشان پیچیده می شوند

 ۵: مونتــاژ موتــور و قــاب توســط
او-ای-پی-اس

نیمــه خــودکار؛ ترکیبی  تولید  خط 
از مهارت انســان و تکنولــوژی، که خط 
تولیــدی ســمبولیک در کارخانــه لیدا 
می باشــد. خط تولیــد اتوماتیک بخش 
بعدی به این امکان را می دهد تا عملیات 
تولید را بهتر مدیریت کنیم. این پروسه ی 
مونتاژ با کیفیت محصول است از ترکیب 
توانایی های ماشــین و انسان. تالش ما بر 
این اســت که از مزایای هر دو )انسان و 

ماشین( بهره مند شویم. 

6: خــط تولید ای-تــی-3 )مونتاژ 
اتوماتیک موتور( 

خط تولید انبوه موتور ساعت
خط مونتاژ تمــام اتوماتیک با قابلیت 

تولید یک موتور در هر ثانیه. 
این خط حاصل تکنولوژی قطعه سازی 
بســیار بادقت ما می باشــد، ماشین های 
مونتاژ بسیار بادقت که در داخل کمپانی 
ساخته شــده و توسعه یافته اند و موجب 

بازدید از کارخانه لیدا و جلسه توجیهی)پاورپوینت( قبل از بازدید:

ما در کارخانه لیدا مشغول به چه کارهایی هستیم؟
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اداره مرکزی و کارخانه ساتیاما توکوروزاوا
حدود 20 کارخانه داخلــی و خارجی و گروه های تولیدی تحت کنترل و نظارت اداره 
مرکزی می باشــند. این اداره فعالیت های دفتر مرکزی، عملیات کنترل کیفیت، کنترل 
تولید، توسعه فناوری را تحت نظر دارد. عالوه بر این مدیریت و نظارت بر مدرسه صنعت 
حرفه ای ساعت سازی، فعالیت های CRS، فعالیت های محیط زیستی و »شاین 361« برای 

متحد کردن فرهنگ های مختلف موجود در گروه، وظیفه این اداره می باشد. 

کارخانه ساتیاما يوشیمی
در این کارخانه قطعات متحرك ســاعت به طور انبوه تولید می شــود. اصلی ترین 
قطعات ساخته شده اصلی ترین قطعات ساخته شده در این کارخانه صفحه مدارهای 
الکترونیکی و ماده مغناطیسی پردازش شده می باشد. در هر دو زمینه، این کارخانه 
بیشــترین تعداد قطعات را تولید می کند. فناوری استفاده از قطعات چند الیه تولید 

ساعت های نازك را امکان پذیر کرده است. 

کارخانه میتوساکو بزرگترين تولید کننده ساعت جهان
این کارخانه که در سال 2016 تأسیس شد، در زمینه ساخت قسمت های متحرك ساعت، پیچه های الکتریکی و همچنین ساعت های کامل فعالیت می کند. ما تالش کرده ایم تا 
کارخانه ای دوست دار محیط زیست بسازیم که هم مشتریان به آن دسترسی کامل دارند و هم کارکنان از کار کردن در آنجا راضی هستند. ما نه تنها به عنوان یکی از کارخانجات 

اصلی وابسته به سیتیزن بلکه به عنوان یکی از برترین کارخانجات ساعت سازی قصد داریم تا در این زمینه جهش بزرگی داشته باشیم. 

کارخانه های سیتزین در ژاپن

کارخانه کیتاکامی توهوکو 
کارخانه مینامی کیتاکامی توهوکو

در این کارخانه تمام مراحل رویه ســختی، که شامل پوشش یونی نیز می شود 
انجام می گیرد. همچنین مدل های مختلف ساعت های مچی نیز در این دو کارخانه 
تولید می شود. عالوه بر این در بخش ساخت قسمت های متحرك ساعت، این دو 
کارخانه نقش مهمی را در ساخت صفحات کامل ساعت در یک خط تولید 140 

متری ایفا می کنند. 

کارخانه توهوکو سوما
این کارخانه در اصل جعبه های ســاعت را تولید می کند. کارخانه توهوکو سوما با 
استفاده از فناوری برتر قالب گیری، پرس کاری، برش و پرداخت کردن، جعبه هایی 
می ســازد که در خور ساعت های لوکسی همچون کامپانوال می باشند. عالوه بر این، 
جعبه های تیتانیومی که در این کارخانه ساخته می شوند از کیفیتی فوق العاده باال و 

زیبایی منحصر به فردی در جهان بهره مند هستند. 

کارخانه لیدا تونوکا
در واقع این کارخانه اصلی ترین خط ســاعت های مکانیکی و ســاعت های لوکس به 
صورت دست ســاز است. در کارگروه ساعت های لوکس در مینامی شین شو، استادان 
ســاعت ســاز یکی یکی ساعت ها را با دست خود می ســازند؛ در عین حال، در همین 
کارخانه در خطوط تولید اتوماتیک این کار تماما توسط ماشین ها انجام می شود. در اصل 
این کارخانه دارای دو قطب تولید می باشد که با استفاده از هر کدام از آنها و همچنین 
ترکیب این دو روش استادان ساعت ساز، ساعت هایی لوکس و با کیفیت تولید می کنند. 

کارخانه کاواگوچاکوی فوجی
در این بخش، بیشــتر قطعات پالستیکی ســاعت به طور انبوه ساخته می شوند. این 
کارخانه بیش از100 دســتگاه پیشــرفته قالب گیری و تزریــق دارد و برترین کارخانه 
قالب ریزی پالستیک در ژاپن به حساب می آید. همچنین بخش های مربوط به قالب گیری 
پیشــرفته و مونتاژ ماشین آالت در این کارخانه فعالیت دارند. با استفاده از این بخش ها 

کارخانه کاواگوچیکوی فوجی ما را در ساخت ساعت هایی دقیق تر یاری می نماید. 
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امرپاتوری زمان در قاب تصویر 
تجربه سفر به کشور امپراتوران آسیا و بازدید از دیدنی های قطب صنعت جهان 
را تنها با به تصویر درآوردن زیبایی هایش می توان توصیف کرد. با ما همراه 
شوید در گزیده ای از هزاران دیدنی وصف ناپذیر ژاپن و ساعت های پر رمز و 

راز شهروند ژاپنی.
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اخیرا با استفاده از روش ها و متریال 
متفاوت این مشکل هم تا حدود بسیار 

زیادی مرتفع شده است.
۵- حــذف درجه تند و کند ســاعت از 
قسمت تغییر طول پاندول و استفاده از وزنه یا 
پیچ های تغییر سرعت و تایم  در طبله رقاصک. 
برای داشتن تایم دقیق در پوزیش های پنجگانه که 
برای کار دقیق ضروری می باشد و در نهایت با این همه 
تغییرات و تدابیر هنوز هم ساعت های مکانیکی تابع عوامل محیطی زیادی نظیر 
فشار هوا و ارتفاع محیط از سطح دریا و درجه حرارت محیط و حتی به علت در 
معرض امواج مغناطیس بودن. همه ما به علت استفاده از تکنولوژی های قرن اخیر 
نظیر موبایل و سایر وسایلی که در آنها از مغناطیس استفاده می شود  هستیم 
که می تواند برروی عملکرد و یکنواختی و دوام و دقت زمانسنجی اثر گذار باشد. 
اما یکی دیگر از عواملی که باعث احســاس عدم دقت در کار ساعت می شود 
نبود میزان )انرژی ذخیره شده( و قابل اعتماد که برای کار دقیق مورد نیاز و الزم 
است. در ساعت های مکانیکی می تواند این مسئله عدم دقت را برجسته تر کند.

مثال
اگر در یک عدد ســاعت مچی از حداکثر مقدار کوك پر اســتفاده نشــود و 
همیشه با 30 درصد از کوك پر شده که ذخیره شده در فنر استفاده شود دقت 
کار ساعت مختل می شود این درحالی است که ساعت با معدلی از عملکرد در 
شرایط توام با کوك پر تا متوسط و نهایت انتهای انرژی می تواند در مجموع ارائه 

دقت بهتری خواهد بود. 
این مورد در ســاعت های اتوماتیک یکی از برجسته ترین عوامل برای اظهار 
نارضایتــی مصرف کننده از عدم دقت در کار ســاعت حتی علیرغم تنظیمات 
فوق العاده و حساس با امکانات و دستگاهای پیشرفته و کنترل های دقیق توسط 
مراکز خدمات پس از فروش همچنان برای مصرف کننده نارضایتی را به دنبال 
دارد کــه برای حل این مشــکل به نظر بنده فراهم کــردن یک عدد )وایندر(  
)دستگاه کوك کننده( می تواند بسیاری از مشکالت از قبیل پایین آمدن میزان 
دقت و از کار افتادن های مکرر و در نتیجه فشارهای غیر اصولی برای راه اندازی 
و تنظیم مجدد ساعت که گاهی باعث فرسودگی یا خرابی در قسمت کراون یا 
همان دسته کوك ساعت که توسط مشتری برای استفاده مجدد از ساعت خود 

به وجود می آورد را کاهش می دهد. 
باید توجه داشت چون ســاعت اتوماتیک هم زمان با کار 

و استفاده از نیروی ذخیره شده در فنر توسط قسمت دیگری 
که همان قسمت اتوماتیک و کوك کننده در ساعت است انرژی را 

جایگزین می کند که قابل اعتماد از لحاظ درصد انرژی باقی مانده در قوطی فنر 
نیست چون می تواند این  ساعت اتوماتیک به علت کم تحرك  بودن استفاده کننده 
از گشــتاور نا کافی و میزان فشــار نامناســب و حداقلی در فنر کار که باعث 
پایین آمدن دقت کار ســاعت می شود کار کند. در حالی که معموال ساعت در 
شرایط انرژی ذخیره شــده بیش از 70درصد در مراکز خدمات پس از فروش 
آزمایش می شــود ولی مصرف کننده با شرایط زیر 40درصد انرژی ذخیره شده 
به علت کم تحرکی استفاده می کند که در نتیجه )تفاوت در دقت کار ساعت( در 

شرایط واقعی و شرایط کارگاهی می شود. 
البته در تعمیرکاری ســاعت به صورت ســنتی و قدیمی که ساعت را بدون 
دستگاه تنظیم و فقط با کنترل بروی دست مشتری در شرایط واقعی کار و با 
مراجعه و اظهار مشتری که ساعت درزمان استفاده وی در  روز چقدر اختالف 
داشته ساعتسازان قدیم تغییر الزم را ایجاد می کردند و به نوعی می توان گفت 
فعالیت های روزمره مصرف کننده ساعت و اثرهایی که بروی کار ساعت گذاشته 
شــده بود همانند پرو کردن لباس به تن مشــتری توسط خیاط و اصالح آن 
می توانست کمک کند به جلب رضایت مشــتری این شرایط در حالی کمک 
می کرد که اغلب به علت نبود ساعت های کوارتز که قابلیت مقایسه زمان را برای 
همه به راحتی میســر می کرد با همان تغییرات و اصالحات رضایت مشــتری 

به دست می آمد.
البتــه باید توجه داشــت که میزان توقع مشــتری هم باال رفتــه و الگوی 
زندگی های امروزی و کم تحرکی اغلب افراد جامعه باعث شــده که برای توجه 
به ســطح نیاز به دقت در ساعت های امروزی و استفاده از ساعت های دقیق تر 
با قیمت ارزان تر نظیر ساعت های کوارتز و دیجیتال با وسعت زیاد قابلیت های 
آنها بتواند جایگزین صنعتی و کارآمد بجای ساعت های مکانیکی قدیم باشند 
ولی این نیاز جامعه چیزی از ارزش های یک هنر صنعتی که همان ساعت های 
مکانیکی و کوکی قدیم است را کم نمی کند و همواره جایگاه ارزشمند خود را 
خواهد داشت فقط باید راه استفاده از این جامدات جاندار ولی هدفمند که اغلب 
اثری ماندگار و بدیع از  ساعتســازان صنعت گر و هنرمند که  برای ابراز وجود 
از توانایی ها و قابلیت های هنری و صنعتی خود اثری را خلق کرده اند تا گویای 
احساس و تعلق عاطفی و احترام به ذوق بصری انسان یک اثر را از خود بجای 

گذاشته نه یک ماشین که فقط می باید کاری را انجام دهد. 
و باید بیاموزیم و بدانیم که چگونه نیاز خود را بتوانیم مدیریت و اصالح کنیم.

عزیــزان  شــما  خدمــت  درود  بــا 
خصوصا عالقه مندان به مباحث مرتبط با 

ســاعت. در این قسمت به سؤالی که اغلب 
پرسیده می شود می پردازیم.

چه نوع ساعتی بهتر و دقیق تر است؟ جواب این 
ســؤال از منظر و جوانب مختلف تفاوت پیدا می کند به این صورت که اگر 

منظور میزان دقت مورد انتظار از یک ســاعت می باشد من پیشنهاد می کنم 
مصرف کنندگانی که به شــمارش ثانیه ها حساس می باشند ساعت خود را با 
توجه به بودجه از میان ســاعت های کوارتز یا بــه اصطالح باطری دار انتخاب 
کنند اما تفسیر لغت بهتر بودن کامال شخصی می باشد و نمی توان با ارائه قوانین 

خاصی بهتر بودن را تعریف نمود. 
صدها ســال است که شرکت های نامدار و معظم سویس و آمریکایی و آلمانی 
تالش می کنند تا با اســتفاده از علم وتکنولــوژی هنر وخالقییت مرغوب ترین 
ساعت های متصور را به بازار عرضه کنند. اگر قرار باشد بهتر بودن یک ساعت را 
از منظر تولید کننده های فوق بررسی کنیم می توان به  انواع ساعت های مکانیکی 
با ویژگی های خاصی که تولید کرده اند تا بتوانند دقت قابل اعتماد تری را داشته  
باشند اشاره کنیم و باید به ساختار ساعت توجه کرد که هر یک با دقت سعی در 
تولید ساعتی با پیچیدگی های معین و مورد نیاز ساخته شده ولی چیزی که برای 
به حرکت در آمدن هر وسیله یا ماشینی نیاز است انرژی می باشد و در ساعت با 
مفهوم کوك شدن یا داشتن باطری این مفهوم شکل می گیرد ولی اهمیت این 
موضوع که مکانیزم تأمین انرژی چقدر قابل اطمینان و مشاهده می باشد و چه 
میزان از یکنواختی در مقدار انتقال انرژی ذخیره شــده برخوردار است تا بقیه 
سیستم بتوانند با  نظم و دقت در عملکرد خود کارآیی مناسب تری را نشان دهد.

توضیح
در یک ســاعت کوکی مقــدار کوك از صددرصد تا صفــر درصد دارای یک 
منحنی مشخص از انرژی جنبشی می باشد که در ابتدای کوك فول )پر(   اجزا 
داخلی با قدرت و گشتاور بهتری حرکت می کند و از آمپیتود )قلداژ( بیشتری 
در باالنسیر برخوردار است و در انتهای قدرت و مقدار انرژی باقی مانده فنر کوك 
از قلداژ تحلیل رفته تری برخوردار است که این امر در نهایت بعد از یک روز کار 
معدلی از خطا را می تواند داشــته باشد که قابل تنظیم و اصالح و برنامه ریزی 
می باشد. البته در قرن های گذشته سازندگان ساعت های مرغوب تدابیری برای 

به حداقل رساندن این اختالف اندیشیده اند. نظیر: 

از چرخ  استفاده   -1
اَمــرود یا همــان چرخ 
گالبی شــکل است که در 
قرن 1۵ میالدی در ســاعت 
بــرای یکنواختی در رســاندن 
نیــروی ذخیره شــده فنر به چرخ 
دنده ها و باالنسیر که همان نظم دهنده 
و تایم کننده نوســانات می باشد را ابداع 
کردند که باعث یکنواختی در انتقال میزان فشــار فنر به چرخ دنده ها می شد 

ولی به دلیل نیاز به ارتفاع زیاد و حجم دار بودن موتور این ابداع منسوخ شد.
2- اســتفاده از رقاصک هایی از جنس دو فلز که تفاوت ملکولی و ساختاری 
وجود داشت و حساسیت به دما در این دو نوع فلز کمک می کرد تا با استفاده از 
تدابیری برای جبران این اختالف در تغییرات درجه حرارت  ساختار شکل طبله 
رقاصک طوری عمل کند که برای جبران این اختالل استفاده شود و با گذاشتن 
برشــی در طبله رقاصک برای تغییر در دامنــه اثر  پذیری و خنثی کردن تأثیر 
گرما و سرما در این دامنه حرکت مقدمه ای برای ایزو کرونیسم کردن ساعت ها 
 Elinvar به وجود آمد ولی به دلیل پیشرفت علم متالوژی و به دست آوردن آلیاژ
که ترکیب دو فلز اصلی فوالد و نیکل بود  این نوع باالنسیر چاك دار با جایگزینی 

روشی ساده تر منسوخ شد.
3- استفاده از پاندول هایی با کیفیت باالتر که از الیاژ الینوار ساخته شده بود 
باعث شــد تا  ایزو کرونیسم شــده و در تغییرات درجه حرارت ثبات بهتری را 
داشــته باشد و تغییرات درجه حرارت تأثیر ناچیزی برروی افزایش و یا کاهش 
طول پاندول داشــت که البته این امر هنوز در ساخت ساعت دقیق مورد توجه 
سازندگان می باشد و استفاده می شــود البته با پیشرفت صنعت و ابداعات در 
ســاخت ســاعت  این ابداع هم تا حدودی در حال منسوخ شدن در نسل های 
جدید ساعت شــده است و با پیشرفت هایی که در علم متالوژی به وجود آمده 
همواره جایگزین های مناســب تر و روش های تولیــد در حال تغییر و اصالح 

می باشند.
4- تالش برای حذف اثر نامطلوب مغناطیس بروی ساعت از طریق استفاده 
از پوشش های مختل کننده مغناطیس و یا متریال ضد مغناطیس در قطعات 
مؤثر نظیر مجموعه باالنســیر )پاندول و طبله رقاصک( و یا دنگ و چرخ دنگ 
که بیشترین اثر گذاری را می تواند مغناطیس برروی آنها داشته باشد که البته 

چه نوع اسعتی 
هبرت و دقیق تر است؟

مدرس: استاد حسن گلجو
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ساختار جدید موتور برای آنها بسیار 
ساده تر شده است. 

A. Lange & Söhne L951,6 -۵
اگر بخواهیــم به یکی دیگــر از موتورهای 
کورنوگراف برتر اشــاره کنیم باید نگاهی به برند 
آلمانی A. Lange & Söhne داشته باشیم. این ساعت 
بــا صفحه آنالوگ و موتــور کوکی، به این برند قدرت ویژه ای بخشــیده و در 
مدل های این ساعت می توان هنر دست را به وضوح مشاهده کرد. گفتنی است 
 که همه 4۵1 قطعه موتور این ســاعت حتی فنــر تعادل یا فنر رقاص بندول 
)the balance spring( با وسواســی خاص در آلمان و در کارخانه ساعت سازی 
این برند ساخته شده است پس می توان دریافت که چه کار سختی برای ساعت 

سازان این برند بوده است.
 

6- امگا کالیبر 93۰۰
در سال 2011، چند سال بعد از معرفی موتورهای کورنوگراف از خانواده کالیبر 
8۵00، امگا موتور کورنوگراف جدیدی با کالیبر 9300 را رونمایی کرد که البته 
تمام اجزا و قطعات آن در کشور سازنده تولید شده و گسترش یافته بود. این 
کورنوگراف بزرگ با مکانیسم چرخ مکانیکی و یک فنر تعادل سیلیکونی بسیار 
مورد توجه قرار گرفت. همچنین باید گفت که این موتور ساعت می تواند انرژی 
را تا 60 ســاعت ذخیره کند. امگا تاکنون تنها در مدل های ساعت کورنوگراف 
Seamaster Planet Ocean و همچنیــن ســاعت های Speedmaster کالیبر 

9300 ازجمله اسپیدمستر Dark Side of the Moon، از کالیبر 9300 استفاده 
 Omega Speedmaster Moonwatch “Dark کرده است. گفتنی است که ساعت
Side of the Moon نام خود را از صفحه سرامیکی سیاه رنگ زیرکونیم اکساید 

خود گرفته است. 
یک صفحه دایره ای شــکل کوچک )subdial( در ســاعت 3 و یکی هم در 
ساعت 9 قرار دارد که اولی دارای 2 عقربه است و 12ساعت و 60دقیقه را نشان 
می دهد ولی دایره موجود در ساعت 9 فقط ثانیه را نشان می دهد و تقویم هم 

در ساعت 6 جای گرفته است. 

7- تگ هوير کالیبر 1969
موتور ســاعت تگ هویر با کالیبر 1887 را که بر اساس کالیبر کورنوگراف 

ســیکو ساخته شــده بود را به خاطر دارید؟ حتی با این که 
تگ هویر این موتــور را کامال تغییر داده و آن را در ســوئیس 

ســاخته ولی با این حال، سایه سیکو بر آن سنگینی می کند. در همین راستا 
اخیــرا تگ هویر یک موتور کورنوگراف جدید با عنوان کالیبر 1969 رونمایی 
کرده است که شــماره این کالیبر به سالی اشاره دارد که برند تگ، نخستین 
موتور کورنوگراف اتومات خود با عنوان کالیبر 11 را معرفی کرده بود. البته باید 

گفت که این موتور جدید هیچ ارتباطی با کالیبر جنجالی 1887 آن ندارد. 
این ســاعت دارای 3 صفحه نمایش دایره ای شــکل کوچک )subdial( در 
ساعت های 3، 9 و نیز 6 می باشد و می تواند انرژی را تا 70 ساعت ذخیره کند. 
البته الزم به ذکر اســت که هنوز هیچ ساعتی با این موتور ارائه نشده است و 
شاید تگ هوئر به دنبال تولید دوباره نمونه های پیشین ساعت های کالسیک 
و قدیمی و کامل تر کردن آنهاست که در گذشته از موتور کالیبر 11 استفاده 

می کردند. 

 PS Q 535-CHR 29 ۸- پاتک فلیپه
موتور کالیبر PS Q 535-CHR 29 به طور کامل توسط کمپانی ساعت سازی 
پاتک فلیپه ســاخته و توسعه یافت و این موتور کوکی ساعت برای نخستین 
بار در ساعت های پاتک فلیپه با رفرانس 5402P مورد استفاده قرار گرفت. این 
موتور ســاعت از 496 بخش تشکیل شده است و ساعت هایی که از این موتور 

بهره گرفته اند در زمره برترین های کالکشن پاتک فلیپه محسوب می شوند. 

 )۵R۸6 سیکو )کالیبر Ananta Spring Drive 9- موتور
سیکو در زمینه ساعت های Spring Drive کار بسیار جالبی انجام داده است و 
کورنوگراف Ananta Chronograph به جای استفاده از سیستم سنتی، از انرژی 
الکترومغناطیس و نوسان ساز یا اســیالتور )oscillator( کوارتز برای دقت باال 

بهره می گیرد. 

 Breitling B01 -1۰
بریتلینگ در سال 2009 نخســتین موتور کورنوگراف B01 را طراحی کرد 
درحالی که پیش از آن، همچون بســیاری از سایر برندها عمدتا از موتورهای 
کورنوگراف ETA/Valjoux و گاهی نیز از لمانیا استفاده می کرد. )در برخی مدل ها 
 Breitling B01 بریتلینگ هنوز هم ازهمین موتورها اســتفاده می کند(. موتور
تماما توسط همین برند طراحی و ساخته شده است و یک سیستم کورنوگراف 
چرخ مکانیکی )column-wheel( دارد و تا 70 ساعت انرژی را نگه می دارد. این 

ساعت ها هم دارای سه صفحه نمایش دایره ای شکل )subdial( هستند. 

 )Zenith El Primero( 1- زنیت ال پريمرو
زنیت ال پریمرو در سال 1969 رونمایی شد که البته دو نسخه اولیه آن کالیبر 
 3019PHF 3019 )با کورنوگراف و تقویم نشــان دهنده روز هفته( و کالیبرPHC

)با کورنوگرف، moon-phase و تقویم که روز، ماه و ســال را نشــان می دهند( 
بودند. نخســتین موتور کورنوگراف اتومات دارای فرکانس 36هزار ویبره در هر 
ساعت )vph( است و می توان با کمک آن، حتی یک دهم ثانیه را هم مشخص 
کرد. این در حالی اســت که در زمان رونمایی از این موتور ساعت کورنوگراف، 
فرکانس بقیه ســاعت ها 18هزار یا 21هزار و 600 ویبره در ساعت )vph( بود. 
درواقع می توان گفت که موتور El Primero تکامل یافته موتورهای ساعت اولیه 
با کالیبر 3019 می باشد. ما در طول زمان برندهای دیگر ساعت را نیز بجز زنیت 
دیده ایم که از موتور کورنوگراف ال پریمو )El Primero( استفاده می کردند که از 
آنها می توان به مووادو )Movado(، تگ هویر )TAG Heuer(، ابل )Ebel( و حتی 
برخی ســاعت های دیتونا رولکس اشاره کرد. اگر شما هم بسیار به کورنوگراف 

عالقه مندید حداقل به یک ساعت مچی با چنین موتور ساعتی نیاز دارید. 

 )Lemania 5100( ۵1۰۰ ۲- لمانیا
در این موتور، مکانیســم چرخ مکانیکی دیده نمی شود و بخشی از ساختار 
داخلی این موتور کورنوگراف ازجنس پالستیک است. البته باید گفت که تولید 
این مدل موتور ســاعت چندسالی است متوقف شده و این موضوع بسیاری از 
مجموعه داران )کلکســیونرهای( ساعت های کورنوگراف را نگران کرد. یکی از 
برندهایی که مدت زمان زیادی از این موتور کورنوگراف اســتفاده کرد، توتیما 
اســت. گفتنی اســت که توتیما حتی پس از توقف تولید این کورنوگراف ها 

همچنان از آنها در ساختار ساعت های خود بهره می گرفت. 
از ســایر برندهایی که در ساعت های خود از موتور کورنوگراف لمانیا ۵100 
 ،)Sinn( برندهای دیگر همچون سین . )بهره گرفتند امگا است )کالیبر 104۵

فورتیس )Fortis( هم از 
این موتور خاص ســاعت 
اســتفاده کردند چرا که در 
میان ســاعت های کورنوگراف 
آن زمان، تنها نمونه ای محسوب 
می شــد که به نیازهای نظامی هم 

پاسخگو بود. 

 )Lemania 2310( ۲31۰ 3- لمانیا
لمانیا 2310 درواقع یک لمانیای دیگر ولی بســیار متفاوت از نمونه ۵100 
اســت. لمانیا 2310 را شــاید با کالیبــر 321 امگا که در ســاعت های اولیه 
اسپیدمســتر )Speedmaster( امگا مورد اســتفاده قرار می گرفت بهتر بتوان 
شــناخت. باید گفت امگا تنها برندی نبود کــه از کورنوگراف چرخ مکانیکی 
)column-wheel( لمانیا استفاده می کرد و به عنوان مثال حتی پاتک فیلیپه از 
آن برای برخی از ســاعت های کورنوگراف خود استفاده کرد که البته نام آن را 

به کالیبر CH27-70 تغییر داد. 
 البته هرچند پاتک فیلیپه CH27-70 با امگا کالیبر 321 بسیار متفاوت بود 
ولی به هر حال هر دو موتور لمانیا را در دل خود جای داده بودند. عالقه مندان 
به اسپیدمستر )Speedmaster( همچنان در اشتیاق یافتن ساعت های امگا با 
کالیبر اصلی 321 هستند که این برند آن را در سال 1968 با کالیبر 861 بر 

پایه موتور لمانیا جایگزین کرد. 

 )Rolex 4130( ۴13۰ ۴- رولکس
قبل از ســال 2000 برند رولکس برای ســاخت ســاعت های کاسموگراف 
دیتونای خود از موتورهای کورنوگراف Valjoux کالیبر 72 اســتفاده کرد و به 
اصالح موتورهای ال پریمو زنیت پرداخت. این برند در ســال2000 از رولکس 
کالیبر 4130 به عنوان جانشــین رولکس کالیبــر 4030 )بر پایه ال پریمرو( 
رونمایی کــرد. این موتور کورنومتر کورنوگراف اتومــات که به طور کامل در 
کارخانه ساعت سازی رولکس تولید شده است، همچون سنگ محکم است و 

یک مهندسی کامل و هوشمندانه دارد. 
 رولکس موفق شــد تا تعداد قطعات موتور را در نمونه جدید کاهش دهد و 
میزان نگهداری از انرژی را نیز از ۵0 ساعت به 72ساعت رسانده است. برخی 
از ساعت سازان معتقدند تعمیر و سرویس ساعت های رولکس به یمن همین 

۱۰ موتور 
اسعت کالسیک کورنوگراف 

يكی از موضوع هايی که ساعت ها را از يكديگر متمايز می کند، موتورهای ساعت هاست 
و در اين مقاله به معرفی ۱۰ موتور کورنوگراف کالسیک برای ساعت های مختلف 

پرداخته شده است. زنیت يكی از بهترين موتورهای کورنوگراف را در اختیار دارد. 
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االن چه کار می کنید؟  �
کار تعمیرات ساعت  انجام می دهم. 

ساعت هايشان  � که  افرادی  عمده 
را برای تعمیر می آورند چه کســانی 

هستند؟ 
از زمانیکه ســاعت های فیــک روانه 
ایران شــده اند مشکالت ساعت ها  بازار 
زیاد شــده و عمده افرادی که ســاعت 
برای تعمیر می آورند کســانی هســتند 
که ناخواســته و یا ندانسته ساعت فیک 

خریداری کرده اند. 
کسانی که ساعت هايشان را برای  �

تعمیر برای شما می آورند آيا خودشان 
فیک  ساعت هايشــان  که  می دانند 

هست؟ 
اکثراً می دانند. اما برخی هم نمی دانند. 
متأسفانه شاید باور نکنید طالفروشی 
بنامی که ساعت هم می فروخته ساعت 
به نام اصل به مشتری فروخته بعد از یک 
سال که ساعت خراب شده و آورده پیش 
من گفتم که ساعت بدل است و با این که 
۵-6 میلیون پول آن را پرداخته متوجه 

نشده که اصل نیست. 
چطــور تشــخیص می دهید که  �

ساعت اصل هست يا فیک؟ 
بــاز می کنم می فهمــم. بعضی مواقع 
کسی باور نمی کند. حتی فروشنده هم 
متوجه نمی شود. همه اینها در چین دور 

از چشم دولت ساخته می شود. 
چه کشورهايی اصالً اجازه فروش  �

ساعت بدل ندارند؟ 
فقط فرانسه. البته در آمریکا هم داخل 
مغازه ها اجازه ندارند. فقط سیاهپوست ها 
بیرون و در خیابان می فروشــند. ولی در 

کانادا و... می فروشند. 
آيا اتفاق افتاده که ساعتی برايتان  �

بیاورند که نتوانید درستش کنید؟ 
نه. تا حاال اتفاق نیفتاده. ساعت هست 
که قطعات داخلش بیشتر از یکصد قطعه 
هست مثاًل رولکس 360 قطعه داخلش 

داره. 
اولین ســاعتی که درست کرديد  �

يادتان هست که چه ساعتی بوده؟ 
یادم نمیاید. چون وقتی شــاگرد بودم 
مثل حــاال نبود و من شــاید روزی 1۵ 

ساعت تعمیر می کردم. 
اولین اســتادتان چه کسی بوده  �

است؟ 
شــخصی به نــام اســتاد ارجمند که 
دوســت آقای جاللیان بــود. اهل تبریز 
بود و من بخش اعظــم کار تعمیرات را 
از ایشان آموختم. حدود 3 سال در کنار 
وی بودم و ایشــان اکثر کارها را به من 
سپرده بودند و حقوقم ۵ تومان بود. بعد 
از آن دیگر در ساعت فروشی های مختلف 

کار کردم. 

االن از وضعیت کســب و کارتان  �
راضی هستید؟ 

نه. به چند دلیــل. اوال مالیات برای ما 
مناسب نیست. متأســفانه اتحادیه هم 
کاری نمی کنــد. دوران آقای جاللیان و 
آقای حســینیان باز همکاری بیشتری 
داشتند. اتحادیه با دارایی توافق می کرد 
کســانی که مغازه های کوچک دارند یا 
مالیات ندهند یا مالیاتشان مناسبتر باشد. 
متأســفانه از سه ســال پیش تا به حال 
مالیات من خیلی بیشتر شده است. االن 
من ماهی ۵00 تومــن مالیات می دهم. 
چرا باید در ســال ۵ میلیــون و... تومان 
مالیات بدهم؟ بیشتر مراجعات من در ماه 
باطری و بند و گاها تعمیر اســت من در 
مغازه کوچکم فروشی ندارم که بخواهم 

این مبلغ مالیات بپردازم. 
در پايــان چه توصیــه ای برای  �

همكارانــی که تــازه وارد اين صنف 
شده اند داريد؟ 

اگر عالقه ای به این کار دارند وارد بشوند 
اگر عالقــه ندارند به خاطر صرفا تجارت 
نباشد. چون اگر عالقه نداشته باشند دوام 
نمی آورند. باید ذاتا هنر ســاخت ساعت 
را داشته باشند. هنر ساعت سازی عشق 
میخواهد ظرافت فکر و ایده میخواهد و 
تجارت به تنهایی جوابگوی انگیزه شغلی 

یک ساعت فروش نیست. 

از زمانیكه ساعت های فیک 
روانه بازار ايران شده اند 

مشكالت ساعت ها زياد شده 
و عمده افرادی که ساعت برای 
تعمیر می آورند کسانی هستند 

که ناخواسته و يا ندانسته ساعت 
فیک خريداری کرده اند.

شايد باور نكنید طالفروشی 
بنامی که ساعت هم می فروخته 

ساعت به نام اصل به مشتری 
فروخته بعد از يک سال که 

ساعت خراب شده و آورده پیش 
من گفتم که ساعت بدل است 

و با اين که 5-6 میلیون پول 
آن را پرداخته متوجه نشده که 

اصل نیست

مخاطبان  � بــرای  را  ابتداخودتان 
مجله عصر زمان معرفی بفرمايید؟ 

علی محمدزاده هستم. متولد 1323 از 
آذربایجان شرقی، تبریز. 

چكیده ای از فعالیتهای خود را در  �
حوزه ساعت بیان نموده و بفرمائید از 

چه سالی کارتان را شروع کرديد؟ 
از ســال 1337 بــه عنوان شــاگرد 
مغازه های مختلف شــروع به کار کردم. 
ســال 1342 یک ساعت ساز ماهر بودم. 
یک جــوان تازه کار وارد بازار کار شــدم 
از بازار تهران شــروع کردم. از دوســتان 
مرحوم جاللیان هســتم و سال ها باهم 
همکار و دوســت بودیم. تــا این که در 
جاهای مختلف به عنوان تعمیرکار ساعت 
کار کردم. ســال ۵۵ به درخواست حاج 
آقا برخوردار وارد شرکت ایشان شدم تا 
ســال 6۵. بعد به خاطر رکورد کار بازار 
از شــرکت بیرون آمدم و اول با یک نفر 
یه مغازه شــریکی خریدیم و بعد از جدا 
شدن از شریکم باالخره در سال 71 مغازه 
خریدم و از همان سال است که این مغازه 

را دارم. 
چه ســاعت هايی را کار کرديد و  �

تعمیر کرديد؟ 
بــرای من برنــد و نوع ســاعت فرقی 
نمی کند ولی از گرانقیمت ترین ساعتی 
که در ایران بوده تا ساعت های معمولی 

تعمیرکارش بودم. 
آقای  � با  خاطراتتون  از  مقدار  يک 

جاللیان بفرمايید. 
ایشــان در بازار مغازه داشتند. منم در 
کنار ایشان کار ساعت سازی را یاد گرفتم. 
انقالب شد آقای جاللیان از ایران رفتند و 
بعد از یک مدت برگشتند و بعد از این که 
ساعت ســازها از طالفروش ها جدا شدند 
رئیس اتحادیه شدند چون باهم آشنایی 
داشــتیم از من خواستند که در رابطه با 
امتحانات فنــی اتحادیه با وی همکاری 

کنم. 

چهار راه تختی را که به سمت بلوار صابونچی يا به قول قديمی ها 
مهناز به سمت باال می آيید در میان زرق و برق مغازه های محله 
عباس آباد، گالری کوچكی به نام صدف به چشــم می خورد که 
گوهری از تجربه و اصالت چندين و چند ساله درون خود دارد 
گويی که تیک تاک های گذشت زمان را با تعمیر اين ابزار ظريف 
زمان حس نكرده و حاال ديگر ســنی از او گذشته است. آری 
داخل گالری صدف مردی مهربان با صورتی گشاده روی و دلی 
بزرگ، پذيرای شماســت و با آرامش و حوصله از تجربیات 5۰ 

ساله خود در ساعت سازی می گويد. 

گفت وگوی اختصاصی با 
علی محمدزاده  فعال صنفی ساعت

گنجینه زمان 
در زیر پله صدف
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ســاعت اپل از زمان آغاز به کار خود در ســال 201۵، حضور گسترده ای 
درحوزه تکنولوژی داشته است. و نظریه ها و گمانه زنیهای بسیاری به وجود 
آمد که عمر ســاعت های مکانیکی با حضور ســاعت های هوشمند به پایان 
می رسد و جایگاه ساعت های مکانیکی در جهان با وجود ساعت های هوشمند، 
دســتگاه های الکترونیکی قابل حمل مانند تبلت ها و لپ تاپ ها که به طور 
مداوم با جهان ارتباط برقرار می کنند متزلزل می گردد و دیگر جایی در بین 

مردم جهان نخواهد داشت. 
 اما با این تفاسیر، سؤالی پیش می آید - که چرا ممکن است شما به یک 
ساعت اپل نیاز داشته باشید که قابلیت های بسیار زیادی نیز دارد؟ پاسخ این 

سؤال این است که همه اینها به عالقه شخصی انسان برمی گردد. 
اما اجازه بدهید که نگاهی تخصصی به ساختار ساعت های اپل و ساعت های 

مکانیکی بیاندازیم. 
از متخصصان ساعت در ســایت Crown & Caliber درخواست کردیم که 
نگاهی دقیق به ساختار ساعت اپل و رولکس بیاندازند. همان طور که میدانید 
متخصصان و کارشناســان ســایت Crown & Caliber هر روز با ساعت های 
مختلف از برندهای مختلف ســر و کار دارند و با فروشندگان سراسر جهان 
داد و ســتد دارند. بنابراین ما ســاعت ها را به آنها دادیم، آنها به طور کامل 
قطعات هر دو ســاعت را از هم جدا کردند، و نتیجه کار را با جزئیات کامل 
به ما نشان دادند. به نظر می رسد که تصویر آن که در زیر آمده است گویای 

همه چیز باشد. 
در هر دو نوع ساعت، جوانب مثبت و منفی وجود دارد. یک ساعت مکانیکی 
می توانــد بدون نیاز به باتری و فقط با حرکت دادن دســت یا کوك کردن 
آن شــروع به کار کند، در حالی که ساعت اپل مانند تلفن همراه می بایست 
شارژرش همواره در کنارش باشــد. از طرفی گوشی های اپل دارای امکانات 
مدرن بسیاری هستند، از جمله ارسال پیامک تا قابلیت های دیگر یک تلفن 
همراه، اما ســاعت های مکانیکی فاقد چنین قابلیت هایی هســتند و نهایت 
در بعضی ســاعت ها دارای کاربرد کورنوگراف یا پالسومتر و... می باشند. شما 
می توانید ســاعت اپل را از قیمت 269 دالر برای ســری اصلی 1 تا حدود 2 
هزار دالر برای نسخه جدید سرامیک خریداری کنید. در حالی که ساعت های 

مکانیکی می توانند از چند صد دالر تا صدها هزار دالر متغیر باشند. 
در ایــن بــاب از جــان ترانتینــو John Tarantino مدیــر عامل کمپانی 
مارتنرو  Marteneroپرسیدند که نظر شما در خصوص ساعت های هوشمند 
اپل در مقایسه با ساعت های مکانیکی چیست؟ و آیا معتقید که ساعت های 
هوشمند ساعت هستند، وی پاسخ می دهد: »سؤال خوبی پرسیدید. من فکر 
می کنم عموما به اینها ساعت می گویند، چون روی مچ بسته می شوند و زمان 
را نیز به ما می گویند. اما به عقیده من اینها ساعت نیستند، و در واقع تلفن 
هستند، یا شاید یک کامپیوتر، با این قابلیت که توسط یک بند روی مچ هم 

بسته می شوند.« 
شاید یکی از بزرگترین مزایای ساعت مکانیکی، افت قیمت اندك آن باشد. 
در ابتدای امر همانند ساعت های اپل، زمانی که شما یک ساعت مکانیکی را 
از یک نمایندگی به عنوان یک ساعت آکبند و نو می خرید، اگر بخواهید آن 
را مجددا بفروشید بالفاصله با افت قیمت روبه رو خواهید شد. با این حال، اگر 
آن را یک فروشگاه که ساعت های دست دوم خرید و فروش می کنند ببرید 
مالحظــه می کنید که افت قیمت آن چندان زیاد نیســت. البته این امر در 
برندهای مختلف می تواند متفاوت باشد. بر خالف ساعت های هوشمند اپل، که 
با وجود پیشرفت های تکنولوژی و قابلیت های زیاد، در نهایت تقریبا بی ارزش 
می شود. در حالی که یک ساعت مکانیکی ارجینال، پس از گذشت یک بازه 
زمانی از زمان خرید آن، قیمتش رفته رفته رو به افزایش می رود، که البته این 

امر در برندهای مختلف می تواند متفاوت باشد. 
 ما از تیم کارشناسی سایت Crown & Caliber خواستیم برخی از داده های 

مربوط به Rolex Submariner با شماره رفرنس 116610 را از پایگاه داده های 
فروش خود در اختیار ما بگذارد و در اینجا چیزی که می بینید نمودار روند 
قیمت ساعت رولکس، آیفون، و اپل واچ از زمان خرید و گذشت چند سال از 

مدت زمان خرید آنهاست: 
بزرگترین تفاوت بین ساعت های اپل و ساعت های مکانیکی ممکن است 
عمر مفید آنها باشد. همان طور که اپل فناوری جدید را معرفی می کند، در 
نهایت پیشنهادات فعلی منسوخ می شوند و همچنین ساعت های اپل هیچ 
کدام متفاوت نیستند و تنوعی ندارند. اگر شما تصمیم به خرید یک ساعت 
اپل دارید، این را بدانید که ساعت شما ممکن است هر آن شارژش تمام شود 
و از کار بیفتد، ممکن است کند کار کند، و از همه مهم تر کمپانی اپل نسخه 
جدیدی برای بروز رســانی سیستم عامل آن عرضه نمیکند و شما را مجاب 
می کند با پرداخت چند هــزار دالر مدل جدید کمپانی را خریداری کنید. 
لذا مالک اول و آخر آن خود شــما خواهید بود، مگر اینکه با قیمت بســیار 
پایینی به فروشگاه های موبایل فروشــی، اپل واچ خود را بفروشید. این را با 
یک ساعت مکانیکی لوکس مقایسه کنید که می تواند برای ده ها سال یا حتی 
قرن ها با مراقبت مناسب استفاده شوند. اجزاء مکانیکی بسیار کوچک، فنرها، 
چرخ دنده ها، و موتورها بــه طرز هنرمندانه و فوق العاده ای در کنار یکدیگر 
قرار گرفته اند. آنها مانند یک ســرمایه و تجربه ای می مانند که خود شما آن 
را ساخته باشید و به عنوان ارث آن را به فرزند خود بدهید. آنها هرگز از بین 
نمیروند، مگر به دلیل استفاده نامناسب. پس قدردان این میراث کهن باشید. 
برندهای ساعت های لوکس، همواره نوآوری می کنند، اما نه با سرعت زیاد، 
و نه در یک ســطح کیفی به منظور جایگزینی مدل های قبلی. بلکه نوآوری 
آنهــا به آرامی و با ظرافت تمام انجام می گیرد. این روند می تواند برای ثبات 
ارزش مدل های قبلی بسیار مفید باشــد. برای مثال، تبلت ها و ساعت های 
هوشمند اپل را بررســی کنید. شما حتی یک ساعت از یک برند قدیمی و 
ســنتی سوئیســی را هم نمی توانید پیدا کنید که چنین ویژگی هایی را در 

طراحی مدل های خود بکار ببرد. 
بنابراین، به نظر شما کدامیک بهترند؟  ساعت اپل یا ساعت 

مکانیکی؟ آیا ســاعت اپل موجب فروپاشی صنعت 
ساعت های لوکس مکانیکی خواهد شد؟ 

در اواخر روز، سخت است که انکار کنیم 
که ساعت اپل یک محصول بسیار خوبی 
از تکنولوژی اســت، امــا نمیتواند یک 
تهدید جدی برای ساعت های مکانیکی 
باشــد. آنها همواره مــورد عالقه افراد 
مختلف با سلیقه های مختلف هستند. 

مانند  هوشمند  ساعت های  هرچند 
برایبسته  فرصتی  اپل،  ساعت های 
شــدن بر روی مچ دســت در بین 
جمعیت جوان جامعه را پیدا کردند 
و در نهایت می توانند به عنوان یک 

ساعت خوب محسوب گردند. 
اینکه همان طور  سخن آخر 
که شــاهد هستید، هم اکنون 
تقاضــا هم برای ســاعت های 

هوشــمند اپل وجود دارد و هم 
ساعت های مکانیکی، اما نه بر روی 

مچ های یکسان. 
جمله ای از مترجم: ساعت اپل ساعتی برای 

امروز، ساعت مکانیکی ساعتی برای قرن ها.

اسعت مکانیکی 
یا اسعت هوشمند؟ 
ساعت های مکانیکی در مقایسه با 
ساعت های هوشمند اپل
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تاریخ آمریکا با »جورج واشنگتن« نخستین رئیس جمهور 
این کشــور عجین شده است. وی یک سال قبل از انتخاب 
شدن به عنوان رئیس جمهور آمریکا یعنی در سال 1788، 
تصمیم گرفت یک ساعت خاص داشته باشد. وی در همین 
راستا به دوستش موریس که بعدا سفیر آمریکا در پاریس 
شد، نامه ای نوشت و از وی خواست یک ساعت طالی ساده 
و با کیفیتی خوب خریداری کند. گفته می شود که موریس 
در نهایت دو ساعت خاص و البته مشابه، یکی برای خودش و 
دیگری برای جورج واشنگتن، نخستین رئیس جمهور آمریکا 
خریداری کرد. این دوساعت، هردو بزرگ و البته ساده بودند 
اما بر روی ســاعت واشنگتن، شماره ۵,378 حک شده بود 
و البته این ساعت تا ســال 193۵ در لیست اموال خانواده 

واشنگتن باقی ماند. 
البته این تنها ســاعت های جورج واشنگتن نیست و وی 
یک ساعت جیبی هم داشت که به آن بسیار عالقه مند بود؛ 
ســاعتی که وی درنهایت آن را به کلنل توماس جانسون 
نخستین فرماندار مریلند که در سال 1777 رأی آورد، هدیه 
کرد. این ساعت هرچند برند مشخصی نداشت ولی نشان 
و ســمبل Neuchâtel سوئیس بر روی آن دیده می شد. بر 
روی این ساعت هم حک شده است: دهم 1777/تقدیم به 
دوستم. جورج واشنگتن همچنین یک ساعت جیبی معروف 

به نام Lepine داشت که بسیار مورد توجه وی قرار داشت. 

ساعت فراماسون ها
یکی دیگر از روسای جمهور آمریکا که زندگی پرماجرایی 
داشــت و ســاعت های وی نمــاد تفکرش بودنــد، »وارن 

هاردینگ« بود. 
چهاردهمین رئیس جمهور آمریکا فراماسونر بود و گواه 
این موضوع نیز ساعت ویژه وی با سمبل هایی از فراماسونری 
 )Masonic watch( است. این ساعت که به ساعت ماسونیک
معروف شده بود، یک نمونه خاص ساعت است که نشانه ها و 
سمبل های فراماسونری در آن دیده می شود. از این نشانه ها 
می توان به یک ساعت شنی، یک قطب نما و همچنین یک 

مربع ماسون ها )مربوط به فراماسونری( اشاره کرد. 
این ساعت های ماسونیک به دو صورت جیبی و مچی ارائه 
شــده بود و البته قاب این ساعت ها نیز یک نشانه ظاهری 
دیگر از فراماســون ها بود. قاب این ســاعت به شکل یک 
مثلث متســاوی االضالع بود. یک نشانه چشم هم بر روی 
این ســاعت ها حک شــده که آن را به عنوان یک نشانه از 
فراماسون ها می دانند. بر روی ساعت این رئیس جمهور نز این 
چشم و همچنین عکس معبد پادشاه سلیمان دیده می شود. 

جنگ و ساعت سازی آمريکا
یکی دیگر از روســای جمهور آمریکا که نامش با ساعت 
گره خورده، »آبراهام لینکلن« شــانزدهمین رئیس جمهور 
آمریکاست که ساعت Walthamرا به مچ داشت. این، همان 
مدل ســاعتی است که توسط بســیاری از سربازان جنگ 
داخلی مورد استفاده قرار می گرفت. ساعت آبراهام لینکلن 
که در سال 1863 ساخته شده بود، Wm. Ellery نام داشت 
 )Ellery( و دارای شــماره سریال 67613 بود. این ساعت ها
بســیار محکم بوده و البته قیمت چندانی هم نداشتند به 

همین دلیل نیز در دوران جنگ از محبوبیت زیادی برخوردار 
بودند به گونه ای که در سال 186۵ یعنی سالی که جنگ به 
پایان رسید تقریبا نیمی ازساعت های Walthamکه به فروش 

رسیده بودند از مدل Ellery بود. 
جالب است بدانید که انتخاب لینکلن یک ساعت ساخت 
آمریکا بود ولی این موضوع تنها از روی میهن پرستی نبود. 
جنگ داخلی آمریکا در آن سال ها، آغازگر دورانی تازه برای 
کمپانی های ساعت ســازی در این کشور بود. کمپانی های 
ساعت ســازی آمریکا دشمن سرسخت سوئیس محسوب 
می شدند چرا که بیشتر بازار در اختیار این کشور و برندهای 

آن قرار داشت. 
البته ذکر این نکته ضروری است که ساعت های آمریکایی 
در آن زمان نه تنها از نمونه های سوئیسی ارزان تر نبودند بلکه 
هرگز دقت این ساعت ها را نیز نداشتند. به دلیل محبوبیت 
باالی ساعت های سوئیسی، ساعت سازهای آمریکایی توان 

مقابله را نداشتند و نمی توانستند بازار را از آنها بگیرند. 

ساعتی که به گرو گذاشته شد
یکی از روسای جمهور آمریکا که اطالعات چندانی درباره 
ساعت وی در اختیار نیســت، »اولیسس سیمون گرانت« 
است. البته گفته می شــود که هجدهمین رئیس جمهور 
آمریکا عالقه چندانی به استفاده از ساعت نداشت. زندگینامه 
نویسان معتقدند وی در سال 187۵ زمانی که 3۵ساله بود 
و به عنوان کشــاورز زندگی می کرد ساعت مچی خود )که 
البته برند آن معلوم نیســت( را برای دریافت مبلغ 22 دالر 
گرو گذاشت. گفته می شود وی می خواست برای همسر و 
سه فرزندش هدیه کریسمس خریداری کند ولی پولی در 
دست نداشت و به همین دلیل هم مجبور به گرو گذاشتن 

ساعت خود شد. 
 

يک ساعت مچی تقويم دار
»فرانکلیــن دالنو رزلوت« ســی و دومین رئیس جمهور 
آمریکا نیز از دنیای ســاعت دور نبود. وی نیز یک ســاعت 
مچی تقویم دار داشت که کلمه .Tiffany & Co بر روی صفحه 
ساعت و کلمه Movado نیز بر روی موتور داخلی آن نقش 
بسته بود. درواقع Movado یک برند سوئیسی است که در 
سال 1983تأسیس شد. سی و دومین رئیس جمهور آمریکا 
 A. همچنین یک ساعت جیبی داشت که مربوط به کمپانی
Frankfeld در ژنو می شد. بر روی این ساعت نیز نوشته شده 

بود: هدیه به رئیس جمهور رزلوت/ شــام باشگاه شیرها در 
هاوانا /30 ژانویه 1942. 

کورنوگراف هايی زيبا
»هری ترومن« سی و سومین رئیس جمهور آمریکا که با 
دنیای مد کامال بیگانه بود تنها از دریچه ساعت به این جهان 
پا گذاشــت. این رئیس جمهور آمریکا در طول کنفرانس 
23روزه Potsdam که در تابستان سال 194۵ برای تعیین 
آینده آلمان برگزار شد، محبوب ترین ساعت کورنوگراف آن 
زمان یعنی Tri-Compax از کمپانی Universal Geneve را 
به مچ داشت. کمپانی Universal Genève این ساعت را یک 
سال پیش تر معرفی کرده بود؛ ساعتی که به دلیل استایل 

جورج واشنگتن

وارن هاردينگ

آبراهام لینكلن

فرانكلین دالنو رزلوت

اسعت های تارخی اسز 
رواسی مجهور آمریکا

ساعت يكی از اجزای دنیای مد و زيبايی است که البته برای افراد مشهور در 
جهان معنی ديگری دارد. اگر هم اين فرد مشهور يكی از باالترين مقام های 
يک کشور يعنی رئیس جمهور باشد که موقعیت، بسیار متفاوت تر می شود. 

مطمئنا بسیاری از مردم عالقه مندند که بدانند رئیس جمهورشان از چه برندی 
استفاده می کند و چه ساعتی به مچ دارد. در اين مقاله به ساعت های برخی از 

روسای جمهور آمريكا اشاره شده است و با هم مروری می کنیم بر اين موضوع 
که روسای جمهور آمريكا چه ساعتی با چه برندی به مچ داشته اند؟ 
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هرست« متخصص قلب هدیه داد. برخی معتقدند شاید وی 
مرگش را پیش بینی کرده بود که این هدیه را به پزشــک 
مخصوصش داد. جانسون این پزشک را به طالسازی ویژه 
خود راهنمایی کرد تا بر روی ســاعت کلماتی حک شود. 
هرچند هرست نمی توانســت چنین پیشنهادی را بپذیرد 
ولی خود جانسســون نامه ای به طالفروشــی نوشت و این 
درخواست را کرد و البته کمی بعد هم از دنیا رفت. سرانجام 

 LBJ ازسوی/JWH هم بر روی ساعت حک شد: به

نخستین ساعت مچی با صدای آالرم 
»ریچارد نیکسون« سی و هفتمین رئیس جمهور آمریکا 
وقتی معاون رئیس جمهور بود درهنگام ســخنرانی برای 
مجمع ساعت سازان، یک ســاعت Vulcain Cricket, هدیه 
گرفت. این، نخســتین ســاعت مچی با صدای آالرم بلند 
محسوب می شد که می توانست به راحتی شما را از خواب 

بیدار کند. 
در سال 1960 ســالی که وی به عنوان سی و هفتمین 
رئیس جمهور انتخاب شــد در یادداشــتی خطاب به این 
کمپانی نوشت: در ۵ســال گذشته این ساعت همانند هر 
ســاعت زنگ دار و شماطه دار در سراسر جهان با دقت کار 

کرد و سرویس دهی بسیار خوبی داشت. 

نخستین ساعت ديجیتال جهان
»جرالد فورد« سی و هشتمین رئیس جمهوری آمریکا نیز 
ساعت دیجیتال Hamilton Pulsar را به مچ داشت. گفتنی 
اســت Pulsar برندی است که اکنون با نام سیکو شناخته 
می شود. هامیلتون در سال Pulsar ،1972 نخستین ساعت 
دیجیتال جهان را رونمایی کرد و جمع زیادی از سیاستمداران 
و سلبریتی ها که در میان آنها نام فورد نیز دیده می شد عنوان 
کردند که مقاومت در برابر این ساعت امکانپذیر نیست. فورد 
آن چنان شیفته Pulsar شد که وقتی نمونه های جدید آن با 
ماشین حساب راهی بازار شد از همسرش بتی خواست در 
سال 1974 یک ساعت از این مدل برای تولدش خریداری 
کند. البته همسرش این پیشنهاد را قبول نکرد چرا که قیمت 

آن 4هزار دالر و بسیار باال بود. 

سرقت ساعت در آلبانی
»جورج دبلیو بوش« چهل و یکمین رئیس جمهور آمریکا 
نیز به ساعت توجه ویژه داشت. در جریان کمپین انتخاباتی 
Timex i- وی و شــاید هم بعد از آن، یک ســاعت زنگ دار

Control را به مچ داشــت که کمپانی Timex آن را بهترین 

ساعت آالرم دار جهان از نظر سادگی استفاده می داند. برای 
مشخص کردن زمان آالرم، تنها کافی است کاربر زه ساعت 
را بر روی زمان مورد نظر تنظیم کند و ســپس تاج موجود 
کنار ســاعت 4 ساعت را بیرون بکشد. البته این ساعت که 
جورج دابلیو بوش در سفر سال 2007 به آلبانی، آن را به مچ 
داشت، ناپدید شد. هرچند کسی از علت این ماجرا اطالعی 
ندارد ولی برخی معتقدند که این ســاعت مچی به سرقت 
رفته اســت البته کاخ سفید گفته بود که ساعت گم نشده 
یا به سرقت نرفته و رئیس جمهور تنها آن را در جیب خود 

قرار داده است. 

ساعتی که خاطره ساز شد
»باراك اوباما« نیز یکی از روســای جمهور شــیک 
پوش آمریکا محســوب می شود که به ساعت عالقه 
داشــت. وی در جریان کمپین انتخاباتی خود اغلب 
یک ســاعت تگ هوئر با صفحه نمایش سفید مدل 

کوارتز از سری 1۵00 به مچ داشت. 
اما عکس ها نشــان می دهد که در تابستان 2007، اوباما 
یک ساعت بزرگ کورنوگراف Jorg Gray با صفحه ای سیاه 
رنگ داشــت که آن را ســه نفر از اعضای سرویس مخفی 
امنیتی آمریکا برای تولدش )4 آگوست( به وی هدیه داده 
بودند. البته این ساعت که گفته می شود تجهیزات امنیتی 
هم داشــته در برنامه»الن شو« خاطره ساز شد. اوباما که در 
روز مبارزه با ســرطان سینه در این برنامه پرطرفدار حضور 
داشــت و البته مهارت های رقصش را نیز در آن به نمایش 
گذاشت، در بخشی از برنامه با مشت به یک کیسه بوکس 
صورتی رنگ که نماد سرطان سینه بود کوبید و ناگهان این 
ساعت از مچ وی باز شد و بر زمین افتاد. البته اوباما بالفاصله 
ساعت را برداشت و آن را در جیبش گذاشت. اما در مارس 
201۵ اوباما این ســاعت را از خود جدا کرد و در عوض به 
Fitbit Surge روی آورد. گفتنی اســت که وی از زمانی که 

 Rolexدیگر رئیس جمهور نیست هم ساعت مچی رولکس
Cellini را به مچ دارد. 

دونالد ترامپ 
اما دونالد ترامپ چهل و پنجمین رئیس جمهور آمریکا 
که خانواده اش با دنیای مد بیگانه نیستند چه ساعتی به 
مچ می بندد؟ سال هاســت که زندگی وی با ساعت های 
الکچری و لوکس زیادی گره خورده است. البته نام وی 
بر روی برخی ساعت های ســری کوارتز نیز حک شده 
است. به عنوان مثال شما می توانید هم اکنون با مراجعه 
به eBay مجموعه ساعت هایی با امضای دونالد ترامپ را با 

بهای ۵00 دالر خریداری کنید. 
یکی از اتفاقات جالب دنیای ساعت که ترامپ نیز در آن 
حضور داشــت، به 24 فوریه 1999 بازمی گردد؛ زمانی که 
Tour- و ســاعت فروشی کهنه کار Antiquorum  خانه حراج

neau در نیویورك سیتی تصمیم گرفتند مزایده »چهره های 

مشهور« را برگزار کنند. )Antiquorumیک خانه حراج معروف 
برای ساعت های قدیمی و لوکس و Tourneau نیز یک ساعت 

فروشی است که از سال 1900 تاکنون فعالیت می کند(. 
 ایده این حراج به این صورت بود که سلبریتی ها و 
افراد مشهور یکی از ساعت های خود را اهدا می کنند 
و عالقه مندان به این ســاعت خاص، برای در اختیار 
داشتن آن، با هم به رقابت می پردازند. با نگاهی گذرا 
بــه افراد حاضر در این حراجــی می توان چهره های 
شاخصی همچون »آرنولد شــوایتزر«، »لئوناردو دی 

کاپریو«، »داستین هافمن« و... اشاره کرد. 
 دونالد ترامپ نیز یکی از چهره های موفق و میلیاردر بود 
 Colibri که آن زمان در این حراج شرکت کرد و ساعت مچی
مربوط به دونالد ریگان را با بهای 7هزار دالر خریداری کرد. 
در همین حراج، وی ســاعت کورنوگراف Senna از کمپانی 

Universal Genève را به این حراج هدیه کرد. 

جورج دبلیو بوش

باراک اوباما

خوب، شیک و البته پیچیده بودن نسبت به ساعت های قبلی 
بسیار مورد توجه قرار گرفت. 

در این ســاعت 3 دایره کوچــک بر روی صفحه نمایش 
)subdials( دیده می شــد که نام این ســاعت هم از همین 
موضوع ناشی شده است. همچنین یک فاز ماه بر وی صفحه 
ساعت ترسیم شده بود )Moon-Phase( که نشان می داد ماه 
اکنون در چه فازی قرار دارد. تقویم این ساعت نیز مقابل عدد 
12 آن قرار داشت. ترومن البته یک نمونه طالی این ساعت 

را در اختیار داشت. 
 ســی و ســومین رئیس جمهور آمریکا همچنین یک 
کورنوگراف از کمپانی سوئیسی Gallet را در اختیار داشت 
که زه آن چرخان بود و به همین دلیل هم به صاحب ساعت 
اجازه مــی داد زمان را در مناطق مختلــف جهان به طور 
هم زمان بتواند بخواند. البته وی این ســاعت را هم در سال 

1933 ازسوی دو نفر از سناتورها هدیه گرفت. 

ساعت رئیس جمهور
دقیقا بعد از جنگ جهانی دوم وقتی که »دوایت آیزنهاور« 
سی و چهارمین رئیس جمهور آمریکا در آلمان مستقر بود، 
یک ساعت مچی کورنوگراف »هوئر« خریداری کرد. »هوئر« 
یکــی از برترین ها در کورنوگراف ها بود و درواقع پیشــگام 
ســاعت های تگ هوئر )TAG Heuer( امروزی محســوب 
می شد. » آیزنهاور« همچنین یک ساعت رولکس دیتجاست 
داشت و البته برخی طرفداران رولکس معتقدند که ساعت 
دوم را این کمپانی در ژنو به سی و چهارمین رئیس جمهور 

آمریکا هدیه داده است. 
این ساعت مدل دی دیت )Day-Date( است و به مناسبت 
انتخابش به عنوان رئیس جمهور در سال 199۵، آن را هدیه 
گرفت. گفتنی اســت که رولکس در همان ســال ساعت 
مــدل Day-Date را رونمایی کرده بود به همین دلیل هم 
ساعت های Day-Date به ساعت های رئیس جمهور شهرت 
گرفتند چرا که این ساعت با آیزنهاور ارتباط داشت. البته باید 
گفت که این ساعت الهام بخش تولید کالکشن مردانه مدرن 

از تیفانی یعنی Tiffany CT60 شد. 

يک ساعت پرماجرا
ظاهرا ســاعت با حوادث زندگی »جان اف کندی« سی و 
پنجمین رئیس جمهوری آمریکا رابطه ای مستقیم داشت. 
به عنوان مثال یک ســاعت نیز در سال 1962 نزدیک بود 
برای جان اف کندی دردسرساز شود. » مرلین مونرو« بازیگر 
معروف و پرطرفدار آن زمان یک ســاعت رولکس طال را به 
عنوان هدیه تولد به رئیس جمهور آمریکا هدیه داد. بر روی 
این ساعت حک شده بود: »جک/ با عشق همیشگی ازطرف 

مرلین مونرو/ 29 مه سال 1962«. 
رئیس جمهور این هدیه را بسیار دوست داشت ولی ازآنجا 
که نوشته حکاکی شده بر روی آن، نماد یک رابطه و عشق 
بین رئیس جمهور و این هنرپیشه محسوب می شد، بنابراین 
وی آن را همراه با دســت نوشته ای با این مضمون که» آن 
را از بین ببر«، به دوســت خود» کنت دونل« سپرد تا از شر 
این هدیه خالص شود. البته این ساعت که جعبه ای آنتیک 
و قدیمی داشت و یک ساعت همراه با شعری عاشقانه درون 

آن قــرار گرفته بود، از بین نرفت و در ســال 200۵ دوباره 
تاریخ ســاز شــد چرا که در حراجی با بهای 120هزار دالر 

به فروش رسید. 
ازســوی دیگر جان اف کندی وقتی در 20 ژانویه 1961 
سوگند سی و پنجمین دور ریاست جمهوری آمریکا را خورد 
ساعت فوق باریک امگا )رفرانس OT3980( را به مچ داشت؛ 
ساعتی که »گرانت استوکدال« یکی از سناتورهای فلوریدا به 
جان اف کندی هدیه داده بود و بر روی قاب آن نوشته بود: 
»رئیس جمهور آمریکا، / جان اف کندی/ از طرف دوستش 
گرنت«. البته باید گفت این جمله وقتی بر روی ساعت حک 
شده بود که جان اف کندی هنوز رئیس جمهور آمریکا نبود. 
درواقع اســتوکدال نســبت به برنده شدن جان اف کندی 
در انتخابات بسیار خوشــبین بود و پیروزی وی را حتمی 
می دانســت به همین دلیل هم این ساعت را ماه ها قبل از 

پیروزی وی در ماه نوامبر به جان هدیه داده بود. 
اگر هم عالقه مندید بدانید این ساعت اکنون کجاست، 
Bi-( باید بگویم که در دسامبر200۵ موزه امگا در شهر بین 

enne( سوئیس این ساعت را در یک حراج با بهای 420هزار 

دالر به فروش رساند. 
این ســاعت آن قدر مورد توجه بود که »ژاکلین کندی« 
همســر رئیس جمهور در نامه ای برای تشکر به استوکدال 
نوشت: این ساعت از ساعتی که من به جان هدیه دادم بسیار 
باارزش تر بود. هرچند ما بــه طور دقیق نمی دانیم منظور 
ژاکلین کدام ســاعت بوده ولــی می دانیم که وی هم برای 
چهارمین سالگرد ازدواجشان، در سال 19۵7به همسرش 
جان اف کندی یک ساعت Louis Cartier Tank هدیه کرده 
بود؛ ساعتی که وقتی رئیس جمهور در سال 1963 ترور شد، 

آن را به مچ داشت. 
جان اف کندی همچنین حداقل یک ساعت هدیه جالب 
Ham- )توجه دیگر در اختیار داشت: یک ساعت هامیلتون 

ilton( اســت که آن را در ســال 1962 از » دیوید الرنس« 

فرماندار پنســیلوانیا هدیه گرفت. گفتنی است که بر روی 
صفحه نمایش این ســاعت عکس جان، ژاکلین و فرزندان 

کندی حک شده و بسیار زیبا و تأثیرگذار بود. 

عالقه وافر به رولکس
»لیندون بینز جانســون« سی و ششمین رئیس جمهور 
 Vulcain آمریکا نیز همچون ترومن و آیزنهاور یک ســاعت
Cricket در اختیار داشــت. کمپانی Vulcain یک ســاعت 

کریکت )Cricket(، به هریک از این روســای جمهورهدیه 
داد. جانسون این ســاعت را در عکسی بر روی جلد مجله 
نیوزویک مربوط به سال 1964 به مچ داشت. »لیندون بینز 
جانســون« نامه ای به مدیر کمپانی Vulcain نوشت تا بابت 
این هدیه از وی تشــکر کند. وی نوشت: من قدر این هدیه 
را می دانم و وقتی آن را به مچ ندارم احساس می کنم چیزی 

برایم کم است. 
جانسون به برند رولکس به ویژه ساعت مدل Day-Date که 
برخی آن را به عنوان ساعت رئیس جمهور می شناسند هم 
عالقه زیادی داشت. این رئیس جمهور همچنین ساعت های 
رولکس را به دوســتانش هدیه می داد به عنوان مثال وی 
در سال 1973 یک ســاعت رولکس طال به »جی ویلیس 

هری ترومن

جان اف کندی

لیندون بینز جانسون
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Heliodome داستان تولد
Heliodome پس از ده ســال تحقیق در خصوص روند تابشــی خورشید در 

تمامی طول ســال و الهام از اصول اولیه ســاعت های آفتابی و در ژانویه سال 
2001 به ثبت رسید. 

پس از ساخت مدل های متعدد در نهایت طرح آن در مارس سال 200۵ به 
تصویب رسید و مجوزهای ساخت صادر شد و از سپتامبر سال 2008 ساخت 

و ساز آن شروع شد. 

جوايز طراحی خانه خورشیدی
1( برنده جایزه اول مسابقه چالش ملی Lepine در می سال 2000 فرانسه

2( جایزه نوآوری در اکتبر 2003
3( جایزه مهندسی خورشیدی سوئیس در آوریل 200۵

Heliodome کجاست و ما چطور بريم؟ 

فرانســه، شهر استراســبورگ، منطقه Cosswille. اگر با هواپیما به فرودگاه 
مرکزی شهر استراسبورگ بروید، ار آنجا با وسایل نقیله عمومی مانند اتوبوس 
و تاکســی و حتی خودرو شخصی خود مســیری تقریبا 20 دقیقه ای را برای 

رسیدن به Heliodome طی خواهید کرد. 

تکنولوژی های بکار رفته 
پانل های حرارتی به عنوان یک منبع برای تهیه آبگرم مورد اســتفاده قرار 
گرفته است و انرژی مازاد خورشید هم برای تأمین انرژی مورد نیاز دستگاه های 

تهویه مطبوع بکار گرفته شده است. 
به عالوه اینکه یک سیســتم پیشــرفته بازیابی آب باران نیز در خانه تعبیه 

شده است. 
ساختار Heliodome بســیار انعطاف پذیر است و می توانید تعداد سطوح و 

مساحت داخلی اتاق ها و فضاها را به دلخواه تغییر دهید. 
طرح ساختاری Heliodome مجهزبه سنسورهایی است که تحقیقات انرژی بر 

اساس اطالعات دریافتی از این سنسورها انجام می شود. 

زندگی متفاوت در اسعت آفتابی

Heliodome آشنايی با
خانه خورشیدی Heliodome، به صورت سه بعدی طراحی 
شده است و نحوه طراحی آن به گونه ای بوده که در تابستان 
و در زمان اوج تابش پرتو خورشــید، از بیشــترین میزان 
ســایه بهره ببرد و در زمستان به سمت اشعه های کم فروغ 
خورشید باشد تا حداکثر گرما را از آفتاب دریافت کند. این 
خانه زیست محیطی و زیبا در سه طبقه با پنجره هایی غول 
آســا ساخته شده اســت و در واقع می توان آن را قطاری از 
انرژی خورشــیدی نامید. این خانه از چوب، بتن و شیشه 
ساخته شده است و پاســخی محکمی به محدودیت های 

انرژی به خصوص انرژی های نیازمند گاز طبیعی است. 

Heliodome چگونگی بهره گیری از خورشید در
در شــکل های زیر نمودار تابش خورشید به این خانه را 
می بینید که نشــان دهنده جهت تابش نور خورشــید در 
زمان های مختلف ســال است و براســاس همین، جهت و 
شدت تابش نیز برای این خانه طراحی و ساخته شده است. 
در واقع ســاختار این خانــه مانند گل آفتــاب گردان، 
چرخشی نیست بلکه محاسبات دقیق جهت و شدت تابش 
خورشید در ساعات مختلف روز و همچنین فصول مختلف 
سال برای طراحی جهت استقرار ابعاد مختلف خانه مد نظر 

قرار داده است. یعنی سیر چرخشی خورشید در طول روز و 
سال مبنای ساخت این خانه بوده است. به این نوع طراحی 

و معماری آشتی صنعت با طبیعت می گویند. 

ساختار خانه خورشیدی
قسمت شمالی خانه یک سقف شیب دار دارد که بیشترین 
نقش را در جذب و نگهداری انرژی حاصل از تابش خورشید 
به عهده دارد به خصوص در فصل زمستان آفتاب به مدت 

بیشتری به این جبهه از ساختمان می تابد. 
در زمستان تابش خورشید از جنوب شرق به جنوب غرب 
اســت و طراحی ساحتمان بیشــترین نور و گرما را در این 
فصل وارد خانه می کند. در تابســتان جهت تابش از شمال 
شرق به جنوب شرق اســت و طراحی خانه باعث شده در 
این فصل کمترین بهره از انرژی خورشید برده شود و عدم 
تابش خورشــید به قسمت های زیادی از خانه باعث خنک 
ماندن فضای درونی آن در این فصل می شود. البته ساختار 
Heliodome هماهنگ با عرض جغرافیایی اســت. ساختار 

خاص ایــن خانه باعث 80 تا 90 درصــد صرفه جویی در 
مصرف انرژی نسبت به خانه های معمولی برآورد شده است. 
خانه از پایه های بتنی و چوب ســاخته شــد به عالوه برای 

عایق بندی از پشم چوب و چوب پنبه نیز استفاده شد. 

Heliodome خانه ای زيست محیطی است که مانند گل آفتاب گردان چشم به خورشید دارد و مصداق 
بارز يک خانه غیر معمولی است. خنكی در تابستان و گرما در زمستان، رويايی است که درساخت اين 

خانه خورشیدی به واقعیت تبديل شده است. 

Heliodome طراح
اریک واســر )Éric Wasser(، در واقع 
مخترع مفهوم معماری خورشیدی است. 
او معتقــد به بکارگیری و باز اندیشــی 
در طبیعــت بــا بکارگیــری صنعت و 

تکنیک های مدرن است. 
او در سن 2۵ ســالگی جایزه بهترین 

صنعت گر فرانسه را دریافت کرد. 
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مهمانی صمیمی خانواده بزرگ شــرکت توســعه کاالی دماوند در یکی از 
شــب های پایانی بهار و هم زمان با آغاز فصل تابســتان با حضور نمایندگان 
فروش و مدیر فروش و مارکتینگ ســیکو در خاورمیانه جناب آقای ایشیواتا 
و میزبانی دکتر محمد عمرانی در قصرالضیافه پریس سنتر تهران برگزار شد. 
در این مراســم مدیر فروش و مارکتینگ ســاعت سیکو ژاپن در ایران ضمن 
اشــاره به برنامه های بزرگ این شرکت برای المپیک 2020 در ژاپن خطاب 
به مهمانان گفت: پلن و استراتژی سیکو برای المپیک 2020 بسیار گسترده 
بوده و قرار اســت این شرکت تمرکز خود را بر روی تولید و فروش مدل های 

الیت و سطح باال بگذارد. 
ایشیواتا با بیان اینکه4 سال پیش به ایران آمده و خاطره بسیار خوبی از فروش 
باالی محصوالت ســیکو در ایران داشته اســت، افزود: قیمت های باالی سیکو 
همواره خیلی خوب در ایران به فروش می رفت بنابراین ما انتظارمان این هست 

که استراتژی که داریم همچنان برای ایران هم خوب جواب بدهد. 
وی ادامه داد: جلسات آموزشی خوبی با همکاران شرکت توسعه کاالی دماوند 
داشــته ایم و امیدواریم که این آموزش هــا انتقال پیدا کند و البته همچنان به 

ویزیت های خود ادامه می دهیم. 

سالم گرم سیکو در آغاز تابستان

وی همچنیــن افزود در حال حاضر ما به خوبی ســیکو را با کارت خدمات 
گارانتی شرکت توســعه کاالی دماوند اکتیو کرده ایم و کاالهای جدید همه با 
این کارت عرضه خواهند شــد. ایشیواتا به موضوع قرارداد مبارزه با تبادل کاال 
مابین کشــورها اشاره کرده و تأکید کرد: یک قراردادی را آماده کرده اند که به 
محض این که کاالیی از کشوری در کشور دیگر دیده بشود مثال اگر ما کاال را 
بفروشــیم به یک کشور و آن کشور خودسرانه به کشورهای اطراف توزیع کند 
در وهله اول ســفارش هایش را قطع می کنیم و بعد از اخطار اگر تکرار شد کال 

قطع ارتباط می کنیم. 

وی بار دیگر تأکید کرد: قیمت ها ماگزیمم در گرانترین جای دنیا و ارزانترین جای 
دنیا ۵ درصد فرق دارد و مشــتری هم نمی تواند لذا اگر 1۵ درصد بود 1۵ درصد 
بعضی ها می توانســتند بروند از یک جای دیگر بخرند و جنس را بیاورند در کشور 
دیگر و بفروشند ولی چون تلورانس قیمتی بسیار پایین است لذا چنین کاری صرفه 
اقتصــادی برای هیچ تاجری ندارد، لذا باید از خود ما خرید کنند. وی در پایان در 
خصوص فروش آنالین ساعت سیکو نیز این چنین متذکر شد: برای فروش آنالین 
هم کسی حق ندارد کاالی پریمیر و آسترون و... بفروشد و تجار فضای مجازی باید 

بدانند که فقط الین سیکو ۵ و الین معمولی سیکو را می شود آنالین بفروشند. 

ما انســان ها برای این که بدانیم در چه 
زمانــی از روز به ســر می بریم از ســاعت 
اســتفاده می کنیــم. امــا در درون بدن 
خودمان هم یک ســاعت بیولوژیک داریم 
که بر متابولیســم و ســوخت و ساز بدن 
و چرخــه خواب و بیداری مــا تأثیر دارد 
درواقع بــا کمک این ســاعت بیولوژیک 
است که خواب سراغ ما می آید و به خواب 
می رویم ولی به نظر شما گیاهان هم ساعت 

بیولوژیک دارند؟ 
برای پاسخ به این ســؤال باید سری به 
مجله نیچر )Nature( بزنیم و نتایج حاصل 
از تحقیقات دانشــمندان این حوزه که در 
این نشریه منتشر شــده است را بخوانیم. 
در این مجله به نقل از محققان آمده است 
گیاهان نیز همچون حیوانات و انسان ها از 
یک ساعت بیولوژیک برخوردارند و در واقع 
از قندهایی مشخص برای گفتن زمان یک 

روز بهره می گیرند. 
گیاهان یک ساعت بیولوژیک 24ساعته 
دارنــد که به عنــوان ریتم شــبانه روزی 
شناخته می شود و این تایمر بیولوژیک، به 
گیاهان توانایی ذاتی اندازه گیری زمان را 

می دهد حتی اگر در معرض نور خورشید 
نیز قرار نداشته باشند. 

این بدان معناســت کــه گیاهان به آن 
سادگی که ما پیش از این تصور می کردیم 
به طلوع خورشید واکنش نشان نمی دهند، 
درواقع گیاهان حتی اگــر در معرض نور 
خورشید هم نباشــند درمی یابند که به 
عنــوان مثال حاال زمان طلوع خورشــید 
نزدیک است و چرخه بیولوژیک خود را بر 

مبنای آن تطبیق می دهند. 
این توانمندی به یاد نگاه داشتن زمان، 
بــرای گیاهان کامال ضروری اســت و در 
مراحــل زندگــی بیولوژیکی آنها بســیار 
تأثیرگذار است به عنوان مثال این موضوع 
می تواند در زمــان گل دهی این گیاهان، 
عطر پراکنــی و همچنیــن رویش برگ 
درختــان یا این که ریــزش برگ ها و نیز 
حرکت برگ ها به ســمت نور، نقشی ویژه 

ایفا می کند. 
محققان دانشــگاه کمبریج که موسسه 
پژوهشــی BBSRC ویژه علــوم گیاهی را 
راه اندازی کرده اند، بــر روی این موضوع 
تمرکز کرده و درحال مطالعه هستند که 
چگونه گیاهان می توانند ســاعت داخلی 
خود را تنظیــم کنند. این گروه در نهایت 
هم دریافتنــد قندهایی که توســط این 
گیاهان تولید می شود طی فعل و انفعاالت 
و متابولیسم گیاهی، عنصری تأثیرگذار در 

این زمینه محسوب می شود. 
در واقع گیاهان از طریق فتوسنتز، قند 
تولید می کنند و باید گفت که فتوسنتز نیز 
راهکاری برای تبدیل انرژی نو خورشــید 
به یک ماده شیمیایی قابل استفاده است 
که برای رشد و عملکرد مناسب گیاه یک 

عنصر ضروری محسوب می شود. 
این تحقیق جدید همچنین نشان داد که 
این قندها در ریتم شبانه روزی گیاهان نیز 
تأثیرگذار هستند و تقش اساسی در آن ایفا 

می کند. اما چگونه؟ محققان در مطالعات 
خود در زمینــه تأثیر قندها بر این چرخه 
بیولوژیک، سعی کردند گیاهانی با ژنتیک 
متفاوت تولیــد کنند. بــرای این منظور 
نهال های کوچک درختان را به دور از نور 
و در هوایی عاری از دی اکسید کربن رشد 
دادند تا گیاهانی ویژه از نظر ژنتیک تولید 
شوند. این محققان سپس این گیاهان را به 

طور ویژه زیر نظر گرفتند. 
در این گیاهان نیز با این که هیچ نوری به 
آنها نمی تابد، تولید قندها در این گیاهان، 
به ژن های کلیدی و خاصی که مســئول 
ریتم 24 ســاعته گیاهان هستند مربوط 
می شود و درواقع مسئولیت این چرخه را 
به عهده دارنــد. دکتر »الکس وب« رئیس 
تیــم تحقیقاتی دانشــگاه کمبریج دراین 
باره توضیح می دهد: تحقیقات ما نشــان 
می دهد که سطح قند موجود در یک گیاه، 
نفش حیاتی و اساسی در هماهنگ سازی 
ریتم های شبانه روزی و همچنین نسبت 
به فضــای پیرامون دارد. بــه عنوان مثال 
ممانعت از فتوســنتز، ساعت بیولوژیک و 
چرخــه داخلی گیاهان را 2 تا 3 ســاعت 

کندتر می کند. 
این تحقیقات همچنین نشان می دهد که 
فتوسنتز یک اثر عمیق بر تنظیم و حفظ 
ریتم شبانه روزی در گیاهان دارد که نشان 
ازتاثیز اساســی آن بر متابولیسم و تنظیم 

چرخه بیولوژیک گیاهان دارد. 
دکتر »مایــک هایدون« که بخش عمده 
تحقیقات را انجام داده حاال در دانشــگاه 
یــورك حضور دارد در این باره اضافه کرد: 
تجمع قند در گیاه درواقع یک فیدبک برای 
چرخه بیولوژیک در گیاهان فراهم می کند. 
درست مانند ریست شدن یک کورنومتر. 
درواقع این شاید راهی باشد که گیاه بگوید 
انرژی به شکل قند در دسترس است برای 

انجام وظایف مهم متابولیکی. 

گیاهان از قندها برای گفتن زمان یک روز  بهره می گیرند

اسعت بیولوژیک گیاهان!
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دنیل پريستلی يكی از نويسنده های آثار پرفروش و کارآفرينی نمونه است. 
اولین شرکتش را در سال 2۰۰2 در استرالیا در بیست و دو سالگی تأسیس کرد قبل از بیست و پنج سالگی، او و شرکای کسب و کارش 
کسب و کاری ملی راه اندازی کردند و بیشتر از چند میلیون دالر کسب کردند. در سال 2۰۰6 دنیل از استرالیا به لندن مهاجرت کرد 
تا يک کســب و کار جديد راه بیندازد. با فقط يک چمدان و يک کارت اعتباری، يک کسب و کار جديد راه اندازی کرد ود ر عرض دو 
ســال آن را به شرکتی با درآمد هفت رقمی رساند. در اين مدت به عنوان چهره ای پیشرو در صنعتش شناخته شد و فرصت داشت 
که شــخصا از بعضی از برترين کارآفرينها و مديران جهان کمک فكری بگیرد. شغل کارآفرينانه دنیل شامل تأسیس، ساخت، خريد، 
سرمايه گذاری و فروش کسب و کارهاست و در حال حاضر، او را به عنوان يكی از بهترين سخنوران متخصص در زمینه کارآفرينی و 
تجارت می شناسند. او به خاطر توانايی اش در بیشتر کردن تقاضا نسبت به عرضه معروف است. دنیل سالن های بزرگ تئاتر را پر کرده، 
کمپین های بین المللی برگزار کرده و با بازاريابی بعضی محصوالت باعث بیشــتر شدن فروششان به شكل تصاعدی شده است. او در 

جذب میلیون ها دالر سرمايه برای شرکت های تازه تأسیس نیز حضور مؤثر داشته است. امروز دنیا با دوستان ديرين و شرکای 
تجاری اش برای ســاخت برنامه مديريت و کارآفرينی جهانی کار می کنند. او در ضمن در جمع آوری پول برای خیريه و کار با 

تیم های مديريت فعال است و نويسنده کتابهای »انقالب کارآفرينی« و »فرد اصلی تأثیرگذار« هم هست. 
رستوران هايی هستند که مردم برای شان صف می کشند. محصوالتی هستند که بايد از چند ماه قبل، سفارش شان دهید. 

بلیت هايی هســتند که در اولین روز فروش، همه شان فروخته می شوند. سهام هايی هستند که بالفاصله بعد از آزاد 
شدن، قیمت شان سر به فلک می کشد. ماشین هايی هستند که قبل از ساخته شدن، فروخته می شوند و ملک هايی 

هستند که موقعی فروش می روند که بیشتر از چند خط روی کاغذ نیستند... . بعضی ها دنبال مشتری نیستند. 
بلكه اين مشــتری ست که دنبال آنهاست. در دنیايی که انتخاب های زيادی داريم، چرا اين اتفاق می افتد؟ چرا 
با وجود انتخاب های زيادی که داريم، مردم برای بعضی از اين انتخاب ها صف می کشند. بیشتر پول می دهند يا 
از قبل، رزروشان می کنند؟ چرا اين آدم ها و محصوالت اين قدر خواهان دارند؟  اين کتاب می خواهد علت اين 
اتفاق را بگويد. علتش پديده ای ست به نام »بیشتر شدن تقاضا نسبت به عرضه« يا همان »فروش بیش از حد«... 

درباره نویسنده

در آموزه های کالسیک بازاريابی 
و فروش، برگرفتن سهم بازار 
تأکید می شود، حاال براساس 

تئوری »رسیدن به فروش بیش 
از حد« اين خود کسب و کارها 

هستند که بازارشان را می سازند 
و تمرکزشان روی مشتريان 

وفاداری است که به هیچ قیمت 
حاضر نیستند از اين بازار 

خودساخته از طريق کسب و 
کارها کنار بكشند

شاه کلید بحث های کتاب »رسیدن به 
فروش بیش از حد« را می توان یک موضوع 
دانســت و آن، این که برای موفقیت در 
کســب و کارتان نیاز به مشــتریان زیاد 
ندارید بلکه باید مشــتریان محدود ولی 
وفادار پیدا کنید که هیچ قیمت حاضر به 
ترك کسب و کار شما نباشند. معموال در 
تحلیل بازار هر کسب و کار، میزان عرضه 
و تقاضا، قیمت هر محصول را مشخص 
می کند و این موضوع چنان قانونی ازلی و 
ابدی نشان داده می شود که نمی توان در 
چند و چون آن شک و تردید روا داشت. 
اما »دنیل پریستلی« در کتاب »رسیدن به 
فروش بیش از حد« به جنگ این مفهوم 
بــه ظاهر غیرقابل تغییر رفته اســت، او 
می گوید قیمت نهایی فرآورده کســب و 
کار شما را آن دو مشتری تعیین می کنند 
که حاضرند قیمت باالتری نسبت به آن 
یکی برای خدمات یا کاالی شما پرداخت 

کنند. در این زمینه مثال های بی نظیری 
را مطــرح می کنــد کــه در بخش های 
مختلف کتــاب، خواهید خواند. اما آنچه 
برای ما در بازار ایران، ضروری می نماید 
و باعث می شود نسبت به روند همیشگی 
کسب و کارهای مختلف با تامل بیشتری 
نظر دهیم و راهکار ارائه کنیم این است 
که به جای تمرکز روی کل بازار و رقابتی 
که در هر صنعت وجود دارد، باید میزان 
کمیــت عرضه خــود را کاهش دهیم و 
کیفیت عرضه را برای برخی مشــتریان 
تا حداکثرممکــن باال ببریم تا جایی که 
یک کســب و کار با مشتریانی به مراتب 
محدودتر، سودهایی جند برابر وضعیت 

فعلی بازار تولید کند. 
در آموزه های کالسیک بازاریابی و فروش، 
برگرفتن ســهم بازار تأکید می شود، حاال 
براساس تئوری »رسیدن به فروش بیش از 
حد« این خود کســب و کارها هستند که 

بازارشان را می ســازند و تمرکزشان روی 
مشتریان وفاداری است که به هیچ قیمت 
حاضر نیســتند از این بازار خودساخته از 

طریق کسب و کارها کنار بکشند. 
شــاید در نگاه اول، این رویکرد، آرمان 
گرایانه و مبتنی بــر تصورات غیر واقعی 
جلوه کند، اما به ما پیشنهاد می کنیم که 
این کتاب تاریخ ســاز در حوزه بازاریابی 
و فــروش را مطالعه کنید تــا بدانید با 
رویکردی کامال واقعی سروکار داریم که 
همین حاال توســط بسیاری از برندهای 
معتبر در کل دنیا به شــکل زیرپوستی 

اجرا می شود. 
باید بدانید که روند کلی برندهای موفق، 
این گونه اســت که محصول با خدمات، 
پیــش از تولید به فروش و ســودآوری 
می رسند و راز موفقیت آنها این است که 
بازاری اختصاصی برای خود ســاخته اند 
که مشتریان وفادارشان حاضرند قبل از 
تولیــد و عرضه یک محصول با خدمات، 
جلوی آن سازمان صف بکشند و قیمت 
آن را به باالترین حد ممکن برســانند. با 
توجه به فعالیت ندین و چندســاله من 
در صنعــت الکچری، به نظر می رســد 
این موضوع، یکی از ضعف های عمده در 
بازار این نوع محصوالت در ایران باشــد. 
معموال این گونه بوده که به جای تمرکز 
روی مشتری اصلی این محصوالت، سراغ 
بازارها و مشــتریان رفته اند که به هیچ 
وجه مخاطب این نوع محصوالت نبوده اند 
و همین باعث رقابتی فرسایشی شده که 
جنگ قیمت و کاهش شــدید حاشــیه 
ســود این کسب و کارها را در پی داشته 
و افزون بر این به رویکرد برندسازی آنها 
آسیب های جبران ناپذیر وارد کرده است. 
رســیدن به یک کسب و کار با فروش 
بیــش از حد دو بال دارد که مشــتریان 
وفــادار درونــی )که همــان کارکنان و 
سهامداران ســازمان شــما هستند( و 
مشــتریان وفادار بیرونی )و مشــتریان 
وفادار بیرونی )که همان خریدارا ســینه 
چاك محصوالت و خدمات شما محسوب 
می شوند( تشکیل دهنده آن هستند. بر 
این اســاس مطالعه این کتار را به تمام 
کســب و کارها و اشخاصی که با فروش 
ســر و کار دارند. موکدا توصیه می کنم 
چون معتقدم حیف اســت که کسب و 
کارهای ایرانی از این روند رونق حداکثری 
که در قالب آموزه هــای این کتاب ارائه 

می شود، جا بمانند. 
محمدرضا عمرانی
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معتقد اســت این پروژه که درواقع یک 
دنیای مجازی محسوب می شود می تواند 
با مرور خاطرات افــراد حاضر در انفجار 
قطار شیکاگو، شــخص بمبگذار را پیدا 
کرده و مانع حمالت تروریســتی بعدی 
وی شود. به بیان دیگر با استفاده از این 
نرم افزار می توان آگاهی و اطالعات »کالتر 
استیونز« را در ذهن فرد دیگری در دنیای 

مجازی قرار داد. 
این پروژه از زمــان انفجار قطار کلید 
خورده اســت. در اثــر انفجار قطار همه 
مســافران کشته می شــوند و حاال قرار 
اســت با کمــک همین پــروژه، هویت 
بمبگذار فاش شــود چرا که دانشمندان 
احتمال می دهند یکی از مســافران، در 
لحظات پایانی، قیافــه بمبگذار را دیده 
باشند یا چیزی مرتبط با این موضوع را 
با خود مرور کرده باشند. به این ترتیب 
برنامه ریزی شــد تا با کمک این پروژه 
هویت بمبگذار شناسایی شود تا بتوان از 
حمله های تروریستی بعدی ممانعت کرد. 
خاطــرات 8دقیقه پایانــی عمر همه 
مسافران کشــته شــده در این حادثه 
تروریســتی جمع آوری می شود و پیکر 
کاپیتــان کولین، حلقه پایانی این پروژه 
محسوب می شود. دانشمندان که هنوز 
بــه نتیجه نهایــی نرســیده اند، »کالتر 
استیونز« را گزینه ای مناسب برای ادامه 
این پروژه می دانند. دانشمندان، » کالتر 
اســتیونز« که بدنی نیمه دارد را در یک 
مخزن پزشکی قرار می دهند و به دنبال 
مسافری می گردند که از نظر سایز بدن، 
جنس و نقشــه سیناپســی مغز با وی 
مشابهت داشته باشد. 

نتیجه تحقیق نشان می دهد که »سین 
فنترز« که یکی از مسافران قطار شیکاگو 
بود با وی همخوانی دارد بنابراین وی به 
عنوان واسط مورد استفاده قرار می گیرد 
تا آگاهی های تزریق شده به مغز جیک 
در بدن »کالتر استیونز« قرار بگیرد. البته 
باید گفت که بدن »ســین فنترز« نسبتا 

سالم باقی مانده است. 
»سین فنترز« که یک معلم مدرسه بود 
در این ســفر ریلی با کریستینا همسفر 
اســت. کریســتینا و »ســین فنترز« به 
یکدیگر بســیار عالقه مند هستند و آن 
دو کــه لحظاتی قبل از مرگ یکدیگر را 
مالقات می کنند، در این بمبگذاری جان 

خود را از دست می دهند. 
»کالتر اســتیونز« را  دوربین دوبــاره 
نمایش می دهــد. بدن بیجان وی درون 
مخزن پزشــکی قــرار دارد و طی این 
پروژه، مغز»کالتر اســتیونز« در این بدن 
بیجان تالش می کند با کامپیوتر ارتباط 
بگیــرد. هر بار که کالتر به ســوس کد 
فرســتاده می شــود، اطالعات جدیدی 
بازیابی می شود و درواقع تفکرات »کالتر 
استیونز« توسط کامپیوتر تفسیر می شود 

و بر روی صفحه نقش می بندد. 
اما چــه اتفاقی افتــاد؟ درواقع »کالتر 
اســتیونز« با بدن »سین فنترز« از خواب 
بیدار می شــود و درحالی که کامال گیج 
اســت، به حمام مــی رود و در آینه یک 
صورت غریبه را می بیند. با این شــوك، 
تالش می کند که گذشته را به یاد بیاورد 
و بفهمد کــه چه اتفاقی افتاده اســت. 
ناگهان کریســتینا کنارش می نشیند و 
ســعی می کند تا او را آرام کند. هرچند 

»کالتــر« هرگز به یــاد نمــی آورد که 
کریســتینا را دیده باشد ولی به هرحال 
خاطرات این زن به وی کمک می کند تا 
به بمبگذار نزدیک شود. »کالتر استیونز« 
شخصی را می بیند که کیف پولش را به 
زمین می اندازد و ســرانجام هم هویت 
وی را درك می کنــد. ایــن مرد، »درك 
فراســت« مردی شــیک پوش است که 
بمــب را در قطار جاســازی می کند و 
مسئول مرگ همه مسافران قطار است. 
در واقع»درك فراســت« به عمد کیفش 
را در قطار می گــذارد تا به عنوان یکی 
از کشــته ها قلمداد شــود. وی پیش از 
رسیدن به شیکاگو، در ایستگاه از قطار 
پیاده می شــود و با فشــار بر روی یکی 
از دکمه هــای تلفن همراه خود، بمب را 
منفجر می کند. وی که اعتقاد دارد دنیا 
جهنم است می تواند باز هم از این گوشی 

برای انفجارهای بعدی استفاده کند. 
با اطالعاتــی که »کالتــر« در اختیار 
ذدانشمندان قرار می دهد پلیس می تواند 
قبل از ایــن که فرد تروریســت بتواند 
در مرکز شــیکاگو بمب را منفجر کند 
دســتگیر می شــود. به این ترتیب این 
عملیات تروریستی ناکام می ماند و جان 
صدها نفر در این شهر در امان می ماند. 

فروش گیشه این فیلم انگلیسی زبان 
که با هزینه 32میلیون دالری ســاخته 
شده، نزدیک به 1۵0 میلیون دالر است. 
درواقــع می توان گفت که این فیلم یک 
حلقه تکراری و فیلــم علمی تخیلی از 
کارگردانی اســت که فیلم قبلی وی ماه 
)Moon( نیز مربوط به سال 2009 بود و 

نمایشی موفق داشت. 

تروریستی بزرگ شوند. محققان درواقع 
بخشــی از مغز وی را نگاه داشــته و آن 
را به کد منبــع )Source Code( تبدیل 

می کنند. 
اما کد منبع چیســت؟ بیــش از دو 
مــاه یک تیم تحقیقاتی کــه البته مغز 
متفکر آن دکتر راتلج است، مغز »کالتر 
 Source اســتیونز« را با نرم افزاری به نام
Code یکپارچه می کنند. مطابق تئوری 

دکتر راتلج، هرگاه شخصی بمیرد پس از 
مرگ، می توان 8 دقیقه پایانی مغز وی را 
بازیابی کرد. دکتر راتلج 

زمان، مانع یک 
محله تروریستی
Source Code

»کالتر استیونز« یک خلبان هلیکوپتر 
اســت که در جنگ افغانســتان حضور 
داشــته ولی در جنگ به سختی آسیب 
می بیند و هر دو دســت خود را از دست 
می دهــد. »کالتر« که در آســتانه مرگ 
قرار دارد برای دانشــمندان یک فرصت 
محسوب می شود تا یکی از ایده های خود 
را با کمک وی به مرحله اجرا دربیاورند 
و درواقع بمبگــذار را پیدا کرده و 
حمله  یــک  مانع 

يكی از موضوع هايی که تاکنون دستمايه بسیاری از فیلم ها شده و موفقیت آن فیلم را هم به 
دنبال داشته، عنصر زمان است. بسیاری از کارگردان تاکنون از اين ظرفیت بیشترين بهره را 
گرفته اند و داستان هايی جذاب در زمینه سفر به تونل زمان و... را به تصوير کشیده اند. اما فیلم 
آمريكايی - فرانسوی Source Code را شايد بتوان يک نمونه منحصربفرد و جذاب دانست 

چرا که در آن مرزهای زمان در هم می شكند و تخیل در فیلمنامه نقش مهمی ايفا می کند. 
کارگردان اين فیلم يک ســاعت و 33 دقیقه ای، محصول که ســال 2۰۱۱ اســت و در ژانر 
فیلم های علمی تخیلی قرار می گیرد »دونكان جونز« است و تهیه کنندگی آن هم به عهده 
مارک گوردون، جوردن وين و فلیپه روزلت بوده است. البته بايد گفت که نويسندگی فیلمنامه 

قدرتمند اين فیلم را هم »بن ريپلی« به عهده داشته است. 
در اين فیلم بازيگرانی همچون »جیک جیلنهال«، »میشل موناهن«، »ويرا فارمیگا« و »جفری 
رايت« ايفای نقش کرده اند و نقش اصلی فیلم را جیک جیلنهال به عهده گرفته که در نقش 
»کالتر استیونز« ظاهر شده است. فیلم به يک عملیات تروريستی در قطار شیكاگو و تالش 

دانشمندان برای ممانعت از تكرار چنین حوادثی، با روش های علمی خالقانه بازمی گردد. 
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در حالی که بسیاری از سلبریتی های مشهور به ساعت های کالسیک عالقه دارند، سلیقه رابرت جان 
داونی جونیور معروف به مرد آهنین کمی متفاوت است. داونی جونیور مدل های مختلفی از برند ژژر لکولتر 

Jaeger-LeCoultre در کلکسیون خود دارد، از جمله مدل پالتین World Chronograph ۵ AMVOX و 

AMVOX Tourbillon GMT. برندهای مختلف دیگر از جمله بولگاری و هابلوت در کلکسیون این بازیگر دیده 

می شود و همچنین امگای وینتیج معروف به موون واچ اسپیدمستر پروفشنال. 

Carmelo Anthony

Robert Downey Jr. 

Jay-Z

 ،Kobe Bryant مانند کوبی برایانت NBA بازیکنان
 LeBron و لبرون جیمز Dwyane Wade دواین وید

James همه از شرکت های ساعت های لوکس 

پشتیبانی می کنند، اما هیچکدام از آنها مانند کارملو 
آنتونی Carmelo Anthony در جمع آوری و خرید 

 New York ساعت سرمایه گذاری نکرده است. سایت
Knicks سایت اختصاصی مربوط به ورزش بسکتبال 

NBA همواره کارملو آنتونی را به عنوان یکی از 

همکاران کمپانی IWC و همچنین از همکاران سایت 
»هاوت تایم« Haute Time سایت اختصاصی ساعت 

که با نیکوالس پاکزاد، فرزند بیژن پاکزاد نیز در مورد 
کلکسیون ساعت های وی مصاحبه داشت معرفی 

می کند. آنتونی اخیرا مجموعه هیرت انگیز خود را 
 Audemars ادمار پیگه IWC که شامل برندهایی از

Piguet، رولکس Rolex، هابلوت Hublot، و پتک 

فیلیپ Patek Phillipe بود را در مصاحبه خود با 
سایت Haute Time به نمایش گذاشت. 

کارتر معروف به »جی زی« خواننده معروف شان 
رپ و  یکی از پرفروش ترین موسیقیدانان طول 

تاریخ است، که بیش از 100 میلیون ضبط از 
او به فروش رفته است، در حالی که 21 جایزه 
گرمی برای موسیقیش دریافت کرده است. فقط 
کافی است یک بار به یکی از آهنگ های جی زی 
گوش دهید تا حدس بزنید که او از چه ساعتی 
استفاده میکند، البته با وجود خراشهایی بر روی 
 DLC ساعت های کلکسیون او. ریچارد میل مدل
tourbillon، رولکس پالتینیوم Day Date II، و 

همچنین TW Steel watch یک برند ارزان قیمت 
و نه چندان مطرح در کلکسیون او دیده می شود. 
سال گذشته هابلوت با جی زی، در تولید محصول 
 Shawn Carter( »جدید »شان کارتر با هابلولت
by Hublot( با یکدیگر شراکت شراکت کردند. 

شان کارتر از همان آغاز کار خود یک طرفدار 
مشتاق برند هابلوت بوده است، چنانکه او در متن 

آهنگ های خود بارها از برند هابلوت نام می برد. 
 )Classic Fusion( اولین تولید آنها مدل کالسیک فیوژن
در سرامیک سیاه و طالیی پادشاهی است. عالمت انفجار 
ستاره ای بر روی صفحه، لوگوی رسمی کالکشن شان 
کارتر می باشد.

هنر جمع آوری ساعت يک 
پديده نسبتا جديد است. بر 
اساس مقاله ای از نیويورک 
تايمز، کلكسیونرهای ساعت 
فقط حدود 3۰ سال است که 
پا به عرصه ظهور نهاده اند. 
امروزه، افراد مشهور بزرگ 
جهان، دارای برخی از 
مجموعه های قابل توجهی 
از برندهای مختلف جهان 
هستند. 
داشتن تعداد بسیار بااليی 
ساعت لوکس توسط يک نفر 
شايد غیر واقعی بنظر برسد، اما 
اگر شما يک هنرمند و ستاره 
سینما و يا يک ورزشكار 
حرفه ای باشید، داشتن چنین 
کلكسیونی چندان عجیب 
نیست. 
برای شما عالقه مندان 
به جمع آوری ساعت و 
کلكسیونرهای تازه کار که به 
دنبال ساعت های کلكسیونی 
ارزشمند برای مجموعه خود 
هستید، ۱۰ نفر از مشهورترين 
کلكسیونرهای جهان را که 
دارای کلكسیونی بی نظیر از 
ساعت های ارزشمند هستند 
را معرفی می کنیم تا راهنمای 
مناسبی برای انتخاب های شما 
در ارتقاء کلكسیونتان باشد. 

برادلی کوپر زمانی که با نقش آفرینی 
در فیلم »خماری« Hangover که یکی از 
پرفروش ترین فیلمها در سال 2009 برگزیده 
شد توانست به یکی از ستارگان بزرگ 
هالیوود تبدیل شود. همان طور که دوران 
حرفه ای و محبوبیت کوپر رشد میکرد، 
کلکسیون بی نظیر او نیز از برندهای مطرح 
دنیا بزرگ و بزرگتر می شد. برندهایی نظیر 
IWC، رولکس، بولگاری، Dior و... مجموعه 

کلکسیون برادلی کوپر را تشکیل می دهند. 

کلکسیونر 10 

هشور 
م

ت 
در دنیااسع

Bradley Cooper

Kanye West

کانی وست، رپر، ترانه سرا، طراح مد و آهنگساز آمریکایی است که 
شرکت TIRET بعلت عالقه کانی وست به ساعت، به طور سفارشی ساعت 
طالی 18 عیاری را با طراحی صورت کانی وست بر روی صفحه برای او 
ساخت. در این ساعت الماس های سیاه، سفید و قهوه ای بکار برده شده 
است و قیمت آن 180 هزار دالر است. همچنین در کلکسیون کانی 
وست رولکس دیتونای طال، ساعت لیمیتد ادیشن Bape مدل جی شاك، 
چندین رولکس سابمرینر دیده میشود. 
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لئوناردو دی کاپریو، بازیگر موفق، فعال جهانی و سفیر 
برنــد تگ هویر Tag Heuer.  از مدل تگ هویر کالســیک 

Carrera 1887 گرفته تا نمونه لیمیتد ادیشن Aquaracer، در 

کلکسیون ســاعت های دی کاپریو وجود دارد. عالقه او بیشتر به 
ساعت های صفحه بزرگ اســت. در فیلم »گرگ وال استریت«، او از 

رولکس GMT Master خود استفاده می کرد و و در بازی در فیلم الماس 
 The و در فیلم معروف گتسبی بزرگ ،Chrono Avenger خونین از بریتلینگ

Great Gatsby، دی کاپریو از ساعت کالسیک ریموند ویل استفاده می کرد. 

کانی وست تنها هنرمندی نبود که 
چهره اش بر روی یک ساعت طراحی 
شده بود. در اواسط سال 2000، دام 
دش Dame Dash هنرمند و آهنگساز 
آمریکایی ساعتی را به آشر ریموند هدیه 
داد که بیش از 1100 الماس در صفحه 
که شکل چهره خواننده R & B را 
تشکیل می داد به کار برده شده بود. این 
ساعت مچی به مدت کوتاهی در موزه 
تاریخ طبیعی لندن نمایش داده شد، اما 
در حال حاضر در یک ویترین جواهرات 
در خانه آشر در آتالنتا قرار دارد. این 
ساعت پر زرق و برق تنها یکی از 
40 ساعت لوکس است که متعلق 
به این هنرمند آمریکایی است. 
با وجود داشتن ساعت های 
زیادی که آشر دارد، اما هیچ 
کدام از آنها زمان درست را 
نشان نمی دهد!!!. آشر در 
 Daily Mail مصاحبه ای به
گفت: »من جدی میگم.« 
من هروقت که بخواهم 
بدانم ساعت چند است باید 
از یک نفر دیگر بپرسم... . 
برای من، ساعت هایم مثل 
لباس هایم میمانند. من 
آنها را به این ترتیب 
می پوشم »باید 
خوب و زیبا 
باشد. 

شما حتی اگر یک آهنگ هم از جان مایر گوش نداده باشید اما حتما نام او را 
شنیده اید. جان مایر یک کلکسیونر و یک کارشناس واقعی ساعت است. او که با 
 Grammy  جایزه افتخاری گرمی Your Body is a Wonderland آهنگ معروف
Award را از آکادمی ملی علوم و هنرهای ضبط هرگز به دنبال گرانقیمت ترین 

ساعت ها در فروشگاه ها نبوده است. بلکه با مطالعه زیاد در زمینه صنعت 
ساعت سازی همیشه به دنبال ساعت هایی بوده که ارزش کلکسیونی داشته باشند. 
مایر دارای مجموعه ای بسیار بزرگ از برترین برندهای مشهور جهان است؛ پتک 
فیلیپ مدل Sky Moon Tourbillion رلکس مدل BLNR 116710 GMT-Master و 
IWC مدل Big Pilot رفرنس ۵002 از جمله نمونه هایی هستند که در کلکسیون 

جان مایر دیده می شوند. او هرگز ساعت ها را به نیت انبار کردن نمیخرد، 
و کال بر این عقیده است که اگر قرار باشد ساعتی را روی مچش نبندد 
و استفاده نکند آن را نمی خرد. 

Usher

John Mayer

Leonardo DiCaprio

برد پیت یکی از ستارگان برجسته هالیوود، یک سفیر نام تجاری برای برند تگ 
هویر Tag Heuer است، اما مجموعه او دارای طیف گسترده ای از برترین برندهای 
لوکس دنیا است. عالوه بر برند تگ هویر، برندهای مطرحی از جمله پتک 
فیلیپ و مدل های مختلفی از رولکس در مجموعه این ستاره معروف هالیوود 
وجود دارد. آنجلینا جولی، همسر برد پیت نیز از دنیای کلکسیونری به دور 
نیست. این بازیگر زن نیز دارای مجموعه قابل توجهی از برندهای معروف است و 
حسب عالقه ای که مانند شوهرش به ساعت داشت یک پتک فیلیپ 300 هزار 
دالری مدل ناتیلوس Nautilus را در زمانی که هردو - به عنوان یک زن و شوهر 
قدرتمند هالیوود- مشغول به کار بودند به شوهرش هدیه داد. 

چارلی شــین، هنرپیشــه معروف هالیوود که بعد از نقش آفرینی در فیلم دو نفر و 
نصفی در ســال 2011شــهرت جهانی یافت و ظرف مدت 24 ساعت 6۵0 هزار نفر 
به فالوورهای توئیترش افزوده شد. شین همان موقع با انتشار عکسی در توئیتر خود 
توجه عالقه مندان به ساعت را به خود جلب نمود. عکسی که در آن انگشتر معروف 
Babe Ruth ســاخت 1927 که چارلی شــین آن را در مزایده ای خریداری کرده بود 

در انگشــتش بود و یک ســاعت پتک فیلیپ 700 هزار دالری با رفرنس 1/2438 بر 
روی مچش. شــین یک مجموعه عظیم از ساعت های پتک فیلیپ Patek Philippe را 
جمع آوری کرده است. وی حتی یک مدل پتک فیلیپ کورنوگراف پرپچوال کلندر با 
رفرنس »« ۵970 به قیمت 17۵000 را گم کرده بود که البته این در مقابل کلکسیون 
بزرگ یک ستاره هالیوودی اصال به چشم نمی آید. ارزش کلکسیون ساعت های چارلی 

شین ۵,6 میلیون دالر تخمین زده شده. 

Brad Pitt

Charlie Sheen 
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خانه اسلمندان کازرون
در خواب مرحوم امحدی معلم

حاج علیرضا حاجی زاده دوانی

تقریبا ســه سالی بود که توفیق آشنایی با ایشــان را پیدا کرده بودم. آن هم 
به واســطه خوابی کــه زنده یاد احمدی معلم دیده بود. بنــده در یک دیداری 
خدمت حاجی رســیدم و پیشنهاد خانه ســالمندان را دادم. وی اظهار نمودند 
هرچه از دست من برآید دریغ نخواهم کرد. من در خودم نمی دیدم که این کار 
را انجام دهم خیلی دلم می خواست این کار عملی گردد. و مرتب توسل به خدا 
می جستم. در یک ماه مبارك رمضان آقای حاج عباس دارنگ به منزل ما آمد و 
گفت: حاجی با شــما کار دارد. رفتیم خدمت ایشان و حاجی گفتند: من خواب 
دیدم که می خواستم خانه سالمندان را بسازم و شما آمدید و مانع شدید و گفتید 
من هم با شــما باید در این کار باشم و به صورت شریکی این کار خیر را انجام 
دهیم. به همین دلیل این بزرگوار اوایل بدون هیچ مبلغی مرا شریک کرد. و بعد 
از مدتی زمین را با شراکت همدیگر خریداری نمودیم و من مدیون این بزرگوار 
هستم. امیدوارم خداوند بزرگ مرا یاری کند که راهی که زنده یاد احمدی معلم 
برداشته من بتوانم در آن مسیر در کارهای خیر و عام المنفعه شرکت کنم البته 
شخصیت مرحوم احمدی معلم برای من جاذبه خاصی داشت و از روز اولی که 
من سعادت آشنایی با ایشان را پیدا کردم الحق که مرا تغییر داده است. زیرا وی 
یک شــخصیت داشت و واقعا یکی از خیرین بی ریا بود و هم اکنون هم آمادگی 
کامل دارم که به حول و قوه الهی خانه ســالمندان که یادگاری از آن زنده یاد 
می باشــد به پایان برســانم. در همین جا الزم میدانم که از زحمات و تالشهای 
بی وقفه و بدون هیچ چشمداشــتی که توســط جناب آقای حاج عباس دارنگ 
متولی کارهای خیری که توســط شادروان احمدی معلم صورت می گرفت و از 
خانواده بزرگوارش بخصوص فرزندش آقا مهرداد تقدیر و تشکر نمایم و از خداوند 
خواستارم که پرچمی که زنده یاد احمدی معلم در دست داشت توسط فرزندان 
او اســتوار باشد و مردم و محرومین بتوانند از برکات آن عزیز سفرکرده استفاده 
نمایند. و یادگارانی که از زنده یاد احمدی معلم به عنوان مشعل داران آن مرحوم 
کارهای عام المنفعه او را ادامه دهند و هرگز خاطره ها و ایثارگری های آن زنده 

یاد را زمین نگذارد. روح و روانش شاد. 

در ابتدا لطفا خودتان را معرفی کنید.  �
مهرداد احمدی معلم فرزند شادروان حاج عبدالرسول احمدی 
متولد 2۵ شهریور 1344 در آبادان و در حال حاضر در تهران و 

در بازار بزرگ مشغول است. 
چرا پسوند معلم بعد فامیلیتان می باشد؟  �

فامیل ما احمدی است و در کازرون هم احمدی زیاد است و آقاجون شغلش معلم 
بود و چون عالقه خاصی به معلمی داشت این پسوند را انتخاب کرد و همه می دانند 

که ایشان پسر حاج حسین احمدی است. 
آقای احمدی خصوصیات اخالقی پدرتان چگونه بود؟  �

خیلی منضبط. چون اولین شغل پدرم ارتشی بود. که ارتش را رها می کند و شغل 

گفت وگو با پسر مرحوم احمدی معلم

از اسخت مسجد لذت بربید

به مناسبت هفتمین سالگرد حاج عبدالرسول احمدی

سعدیا مرد نکونام منرید هرگز

کودرکی خــود را در کوچه های خاکی کازرون ســپری کرد. 
دوران تحصیالت ابتدایی و دبیرستان را در مدارس شهر به پایان 
رساند. و از اســتادان خود علم و معرفت را آموخت. آن گونه که 
خود می گفت تربیت و اخالق را مدیون خانواده اش به خصوص 
پدر و مــادرش بود به آبادان رفت و در یکــی از مدارس آبادان 
مشــعل نورانی معلمی را به دست گرفت. در کارهایش قاطع و 
ســختکوش بود. با خلوص نیت تصمیم داشت که به نوباوگان 
آینده انسانیت را یاد دهد و به این شغل می بالید. پسوند معلوم را 
به فامیل خود اضافه کرد. در ازدواجش بسیار موفق بود زندگی 
آرام و راحتی داشت برای یادگیری علم به فرزندش هم تا ساعت 

2 صبح دریغ نمی ورزید. 
در خیابان امیری آبادان با یکی از دوســتانش یک مغازه ساعت 
فروشی گذاشتند. از همان جا تصمیم گرفت که به فکر اندوختن 
ثروت و مال نباشد. خداوند این راه را به او نشان داد. برای اندوخته 
فردایش قلبش خدایی بود با هر تالون قرآن اشــک از چشمش 
ســرازیر می شــد و در تنهایی مونســش تالوت قرآن بود پاك و 
بی ریا، خوش اخالق و خوش برخورد جنگ خانمان ســوز شروع 
شد. احمدی معلم به شــیراز رفت. نزدیک به زادگاهش و اندك 
اندك اندوخته هایش به برکت ایزد متعال زیاد و زیادتر شــد در 

بازار تهران شــروع به ادامه کاسبی کرد. راضی به یک ریال حرام 
نبود و اولین گام را برداشت. اداره اش را و قلبش را با تمام وجود به 
خدا داد و اولین قدم را به نام پدر مرحومش حاج حسین احمدی 
مدرســه مجانی ســاخت و خداوند بی نیازش کرد چرا که از اول 
خدایی بود. به اندوخته هایش افزوده شد. شروع به ساختن مسجد، 
مکان های بهداشتی و حمام در روستاها نمود. کارهای بزرگی انجام 
داد. اعالم نمود مســجد الزهرا )س( را می سازم. او را برای کلنگ 
زنی دعوت کردند. همشهریانش با آغوش باز به استقبالش آمدند. 
او را روی دوش نهادنــد و حلقه های گل، او را احاطه کرد. کلنگ 
را به زمین زد. با نظارت کامل مســجد را به نام دختر رسول خدا 
)ص( ســاخت. پس از کارهای خیر، دیگر حادثه ای برایش اتفاق 
افتاد. کبد مجروحش او را از پا درآورد. پس از حضور در کلنگ زنی 
خانه سالمندان و بی سرپرستان او را دیدم گفت: دیگر قوامی برایم 
نمانده و پس از چندی او را در همان جایی که به استقبالش اسفند 
و گل بارانــش کردند دوبــاره او را روی دوش نهادند اما این بار با 
چشمانی گریان و آرام آرام به طرف خانه ابدی اش همراهی نموده 
و به خدایش سپردند، روحش شاد. آنچه در ادامه تقدیم می شود 
واپســین مصاحبه این خیر بزرگ کازرونی اســت که در مراسم 

کلنگ زنی خانه سالمندان ضبط شد و تاکنون منتشر نشده بود.

مقدس معلمی را رها می کند و به وقت اهمیت می داد. همیشه 
به مرتبی و نظم کار توجه داشــت. بــه انضباط و خوش قولی 
خیلی اهمیت می داد. و اگر یک کاری به وقت انجام نمی شــد 
دیگه واویال. یکی از خصلت هایش راســتگویی بود. که به افراد 
خوش قول و راستگو خیلی توجه داشت. همیشه می گفت راست 
بگویید حاال اگر کار شــد یا نشــد هیچ مشکلی پیش نمی آید 

همیشه راست بگویید. 
به جز در کازرون جاهای ديگری هم کار خیر داشت؟  �

بله هر جا. دستش می رسید و می دانست که احتیاج می باشد 
آنچــه که در توان داشــت کمک می کــرد. در کازرون زیاد در 

روستاها فراوان. 
معلمی را از کجا و در کدام مدرسه شروع کرد؟  �

از آبادان اولین مدرســه به نام مهرگان و بعد آمدند در مدرســه جهان نو و تا زمان 
جنگ آنجا بود. 

در معلمی چه خصوصیاتی داشت؟  �
داخل مدرسه ابتدایی بود. یک سال معلم خودم بود. کالس دبستان. انقدر سختگیر 

بود که من رفتم توی مدرسه دیگه. چون خیلی سختگیر بود. 
چه خاطره ای در زمانی که مرحوم پدرتان معلم شما بود داريد؟  �

اولین سؤالی که در کالس می پرسید از من بود. مشقها را که نگاه می کرد اولین نفر 
من بودم. باور کنید اگر می خواست بزند اولین نفر من بودم. هر کاری که می خواست 
شروع کند اولین نفر من می رفتم پای تخته. به خدا ازبس که سختگیر بود من رفتم 

یک مدرسه دیگر. مخصوصا در درس. 
به چه کتاب هايی عالقه داشت؟  �

بیشتر اهل شعر بود. 
مواقعی که يک کار را به پايان می رساند خصوصیات روحی وی چگونه بود؟  �

یک کاری را که شــروع می کرد تا آن را تمام نمی کرد اصال آرام نداشت. یک کاری 
که همت می کرد تا آخرش جلو می رفت و تمام میشد خیلی خوشحال بود. شما توجه 
داشــته باشید کاری را که شروع می کرد باید تمام شده تلقی می کردید. مثال همین 
آخری ها که دنبال ســاختن مساجد و کارهای عام المنفعه بود خیلی سرحال بود و 

واقعا لذت می برد. 
چه خاطره تلخی داريد؟  �

فقط تلخ ترین خاطره  ا م روزی بود که مادرم زنگ زد که پدرت فوت کرد. 
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»زمان بنی ما«
مناد عشق، زمان و انتخاب

نویسنده در این کتاب بر »آنا« و »بنت« تمرکز می کند. »آنا« دختری است 
که در ســال 199۵ در شیکاگو زندگی خود را می گذرد. وی زندگی بسیار 
آرام و یکنواختی دارد و در مدرسه همه تالش خود را به کار می گیرد تا به 
یک بورسیه تحصیلی دست پیدا کند چون معتقد است پس از آن می تواند 
شــهر کوچک و آرام خود را رها کرده و باالخره به آرزوی دیرینه اش یعنی 

سیر و سفر در جهان بپردازد. 
بنت هم یک پسر 17ساله است که سال 2012 در سانفرانسیسکو زندگی 
می کند و ازآنجا که دیگر حاال از توانایی خود یعنی قابلیت سفر در زمان آگاه 
شــده می خواهد این نیرو را تحت کنترل خود درآورد. این دو هرگز فکرش 
را هم نمی کنند که ممکن است یک روز با همدیگر مالقات داشته باشند اما 
این اتفاق می افتد و با ورود بنت، یک پســر با موهایی بلند و کمی شرارت، 
زندگی آنا کال تغییــر می کند و به این ترتیب زندگی وی با هیجان زیادی 

توام می شود. 
»بنــت« به طور کامال اتفاقی پا به مرحله ای می گذارد که آن را یک هدیه 
باورنکردنی می داند و هرچند ابتدا از این موضوع بسیار خوشحال است ولی 
در ایــن میان اتفاق های غیرمنتطره ای می افتد که وی مجبور می شــود از 
کسانی که دوستشــان دارد دور شود و فاصله بگیرد. همین موضوع وی را 
بسیار اذیت می کند به عنوان مثال وقتی خواهر کوچک تر بنت یعنی بروك 
در اثر یک نــاداوری در معرض خطر قرار می گیرد، هیچ کاری برای کمک 
به وی از دستش برنمی آید چرا که هزاران مایل و همچنین 17سال از وی 

فاصله دارد و به هیچ عنوان نمی تواند به موقع به داد خواهرش برسد. 
وی که درتونل زمان در حال حرکت اســت، طی تالش برای پیدا کردن 
»بروك« و کمک به وی، به صورتی عجیب با آنا برخورد می کند. به این ترتیب 
وارد زندگی این دختر می شود و دنیایی تازه و سرشار از ماجراجویی برایش 
رقم می خورد. آنا مطئن است که بنت را قبال جایی دیده است. در این سفر 
به زمان، به دنیال عمیق تر شــدن رابطه بنت و آنا، آن دو عاشــق یکدیگر 
می شوند. حاال آن دو با واقعیتی مواجه می شوند که ممکن است با وجود این 

دلبستگی، بنت را وادار کند به زمانی بازگردد که به آن تعلق دارد. 
این دو ســرانجام باید تصمیم می گرفتند با وجود عالقه ای که به یکدیگر 
دارند تا کی می توانند با تقدیر خود بجنگند و دردســرهای ناشــی از این 
تصمیم را به جان بخرند تا باز هم بتوانند کنار یکدیگر باقی بمانند. آیا اصوال 
عشــق این دو می تواند زمان را از پا دربیاورد یا خیر؟ این عشــق از اساس 

درست است؟ 
این زمان نوین، رمانتیک را شــاید بتوان یک نمونه جالب در داستان های 
نســبتا جدید دانست که کشــش خوبی برای خواننده دارد و فروش نسبتا 
خوبی هم داشته است؛ کتابی درباره گرفتار شدن در دام عشق، انتخاب هایی 
بسیار ســخت که هر کدام می توانست زندگی آن دو را تغییر دهد. درواقع 
این کتاب نشــان داد حتی اگر این فر صت را به دست آوردید که بخشی از 
تاریخ را تغییر دهید هرگز نباید گذشته را فدا کنید چون یک تغییر کوچک 

می تواند اشکاالتی بزرگ ایجاد کند. 

داستان هايی که به نوعی به عنصر زمان 
مرتبط هستند بسیاری اوقات کشش 
زيادی برای خواننده دارند به همین دلیل 
هم اين موضوع مورد توجه »تامارا ايرلند 
استون« قرار گرفت تا با رمان احساسی 
»زمان بین ما«، جای خود را بین عالقه 
مندان به کتاب باز کند. ماجرای اين 
رمان 3۸۴ صفحه ای در دو سال مختلف 
و فاصله دار از يكديگر آغاز می شود و 
درنهايت هم به يكديگر متصل می شود. 
اين رمان 2سپتامبر 2۰۱3 توسط نشر 
هیپريون در بريتانیا منتشر و راهی بازار 
شد و مورد استقبال مردم قرار گرفت. 

 جناب احمدی معلم چندمین کار است که  �
انجام می دهید؟ 

هیجدهمین کار است. 
در رابطه بــا کارهای خیــری که انجام  �

می دهید چه نظری داريد؟ 
رضایت خدا، خشنودی خدا و تنها و تنها فقط 
به خاطر رضای خدا و واقعا هر کاری که شــروع 
می کنم و مورد بهره برداری قرار می گیرد احساس 

آرامش و سبکی می کنم، خیلی سبک می شوم. 
چه  � پروژه هايتان  پايــان  احمدی  جناب 

احساسی داريد؟ 
باور بفرمایید مثل این اســت که دوباره متولد 

شده ام و آغاز دوباره عمرم می باشد. 
از خداوند چه آرزويی داريد؟  �

ســالمتی آقا امام زمان )عج( و آرزوی توفیق و 
موفقیت برای همه دوستان. 

چه پیشنهادی داريد. چه صحبت خاصی  �
داريد؟ 

دنیا بســیار بسیار زودگذر اســت. دل به دنیا 
نبندید و به هوش بیایید که یک شــبی شــب 
آخر اســت. اگر امروز بگفتند: از آسمان کازرون 
سکه می بارد نمی آمدم چون وقعیت مرا می بینید 
)اشاره به ویلچری که بر رویش نشسته بود( اصال 
قوام نداشتم. ولی برای این گونه کارها دوباره جان 
می گیرم و موقعی که گفتند برای کلنگ زنی خانه 
سالمندان و بی سرپرســتان و شیرخوارگاه است 
اصــال جان گرفتم و ایــن کار را جز یک حرکت 
ناچیز می دانــم. حقیقتا دیگر توانی برایم نمانده 

ولی با توکل به خدا برای این کار آمدم. 
از چه زمانی تصمیم گرفتید خانه سالمندان  �

با بسازيد؟ 
همیشه در ذهنم بود دنبال فرصت می گشتم 
چون از قبل این بــاغ را که حدود 2۵ هزار متر 
مربع اســت و مناسب این کار بود از صاحبش با 
رضات کامل خریداری کردم چرا که هم نزدیک 
به شــهر است و هم جای باصفا و مطبوعی است 
و هوایش آزادتر به خصوص جای ســاکت و آرام 

بخشی است. 
آينده را چگونه می بینید؟  �

آینده بسیار روشنی دارم. البته اگر کسی آن را 
درك کند ولی خیلی زود می گذرد. و نباید غفلت 
کنیم. تکیه کنیم به قرم های خیر گذاشتم، زبان 
خیر داشتن نگاهمثبت کردن در همه زمینه ها. 

چقدر به کازرون عالقه داريد؟  �
باور کنید بیش از حد چون زادگاه مادری من 
است. کازرون شهر بسیار خوبی است. از ته قلب 

می گویم شهرم را دوســت دارم و تصب خاصی 
هم روی آن دارم. دوستان بسیار خوبی هم دارم. 
خداوند به آنها توفیق دهد یکی از دوستان آقایی 
به نام علیرضــا حاجی زاده دوای در همین پروژه 
خانه سالمندان و... همراه من است. ایشان خیلی 
بــه کارهای عام المنفعه عالقــه دارند و خداوند 
توفیــق به این عزیز بدهد تا ان شــااهلل بتواند در 
این گونه کارها قدم خیــر بردارد چون دنیا اصال 
ارزشی ندارد و آنچه می ماند رضایت مردم است. 

مهم ترين کارها چیست؟  �
همین خانه سالمندان برایم خیلی مهم است 
و در حقیقت احساس عجیبی دارم. سبک شدم. 

اصال یک آرامش دیگری گرفته ام. 
آقای احمــدی به نظرتان ثروت برای يک  �

انسان چه سودی دارد؟ 
اگر در راه خدا مصرف بشود. حرفی ندارد. چرا 
که این ســرمایه را خدا به شــما داده. پس باید 
رضایت مردم هم در آن باشــد و در کارهای خیر 
مردم از آن استفاده کنند انفاق و سله رحم برکت 
می آورد شکنکنید هرچه در راه کارهای خیر قدم 
برداری خداوند بیشتر به طرفت می آید. هیچکس 
یک ریال هم با خود نبرده است. برکت خدا پایانی 

ندارد. 
بیشتر به چه چیزی عالقه مند هستید؟  �

تمام زندگیم را وقــف کارهای خیر کنیم. هر 
چقدر که عمر کنم دلم می خواهد که در کارهای 
عام المنفعه شــرکت کنم. هر چقدر خدا به من 
ثروت دهد باز هم در راه رضایت معبودم، عشقم، 
خدایم قدم برمیدارم تا رضایت مردم در آن باشد 
باور کنید: وجودم، فکرم، زندگیم خداست چرا که 
او را لمس میکنم و تمام وجودم به برکت اوست. 

تمام تالش به عشق اوست. 
چه صحبت خاصی با کازرونی ها به خصوص  �

سرمايه داران داريد؟ 
کازرونی ها همیشه زبانزد بوده اند. از قدیم االیام 
و در کارهای خیر. کازرونی ها همیشــه در همه 
کارها با تعصب و غیرتمند بوده اند. همیشــه در 
کارهایشان موفق بوده اند. فقط به فکر فردای خود 

باشند و یک شب را شب آخر بدانند. 
جناب آقای احمــدی معلم جريان خواب  �

چیست؟ 
از آقای حاج علیرضا حاجی زاده سؤال کنید. 

انشااهلل سالمت و بهبودی کامل پیدا کنید.  �
شما هم موفق باشید و موفقیت را برای همه به 
خصوص شهروندان عزیزم از خداوند متعال و ائمه 

اطهار خواستارم. 

مصاحبه ای منتشرنشده با مرحوم حاج عبدالرسول احمدی

برای کارهای خری، دوباره جان می گریم

برگرفته از هفته نامه بیشابور
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عالقه خود را با ديگران به اشتراک بگذاريد
بهتر است بدانید بسیاری از کلکسیونرهای ساعت های قدیمی یا عالقه 
مندان به ساعت، آنالین هستند و غالبا اطالعات خود را درباره ساعت مورد 
نظرشان با دیگران به اشتراك می گذارند. بنابراین می توانید از این فرصت 
اســتفاده کنید و به چت روم ها و فروم هایی بروید که کاربران در این باره 
اظهار نظر می کنند یا تجربیاتشــان را به اشتراك می گذارند. در این فضا 
می توانید سؤال هایتان را هم بپرسید تا ابهامات شما برطرف شود ولی یادتان 
باشد که بســیاری از سؤال ها بسیار شایع و معمول هستند و پیش از این 
هزاران بار به آنها پاسخ داده شده است. بنابراین اطالعات موجود در این فضا 

را مرور کنید تا سؤاالت تکراری کمتری مطرح شود. 
 اگر هم عکس هایی از ساعت مورد نظر خود دارید یا مطمئن هستید که 
به دنبال چه ساعتی می گردید، دراین اتاق های چت مشخصات کامل مانند 
شماره رفرنس یا کالیبر ساعت را ذکر کنید چرا که به این ترتیب، دیگران 
راحت تر می توانند به شما کمک کنند و پاسخ های دقیق تری به شما بدهند. 
نکته مهم این که سعی کنید در این فروم ها فقط بیننده نباشید. در بحث ها 
حضوری فعال داشــته باشید و تحربه شخصی خود را از خرید یک ساعت 
قدیمی به اشتراك بگذارید چون این اتاق ها فضایی برای رد و بدل اطالعات 

هستند. 

 با سازنده ساعت تماس داشته باشید
بسیاری از برندهای ســاعت، آرشیوی از آنچه تاکنون تولید کرده اند در 
اختیار دارند و می توانید از آنها درخواست آرشیوهای بیشتر و قدیمی تر را 
داشته باشید. البته یادتان باشد که احتماال باید در ازای این اطالعات پول 
پرداخت کنید. برخی از برندها هم بخشــی را به پاســخگویی درباره سال 
تولید، تعداد محصول تولید شده، شماره کالیبر و شماره رفرانس محصول 
اختصاص می دهند و بعضی دیگر قسمتی مربوط به ساعت های قدیمی یا 
موتورهای ساعت دارند. بهترین راهکار برای تماس با این شرکت های بزرگ 
سازنده ساعت، استفاده از ایمیل است بنابراین اگر سؤالی دارید هر روز با این 
کمپانی ها تماس نگیرید بلکه صبر کنید تا به ایمیل شما پاسخ دهند چون 
آنها غالبا ایمیل ها را می خوانند اما اگر بعد از 2هفته پاسخ نگرفتید می توانید 

یک ایمیل دیگر ارسال کنید. 

 يک ساعت ساز پیدا کنید
یکی از بهترین توصیه ها برای کســانی که تــازه می خواهند وارد دنیای 
ساعت های قدیمی شوند این اســت که زمینه آشنایی با یک ساعت ساز 
مستقل را فراهم کنند. به گونه ای که این ساعت سازها در سال های آینده 
به بهترین دوست شما تبدیل شوند چون اگر در این مسیر می خواهید قدم 

بگذارید بی شک به یک دوست متخصص نیاز دارید. 

بعضی ساعت سازها در برند خاصی تبحر داشته یا اطالعاتی ویژه درباره 
برخی موتورهای ســاعت دارند به همین دلیل هــم می توانند در زمینه 
ساعت های قدیمی به شما کمک کنند. البته یادتان باشد که تعمیر برخی 
ساعت های قدیمی بسیار زمان بر است چرا که پیدا کردن بعضی از قطعات 
آن بســیار سخت است و حتی گاه ساعت ساز مجبور می شود قطعه مورد 
نیاز را از روی نمونه اصلی بسازد. اما اگر روزی دوست ساعت ساز شما عنوان 
کرد که از پس تعمیر ساعت مورد نظرتان برنمی آید، از وی بخواهید یکی از 

همکاران خود که توانایی انجام این کار را دارد به شما معرفی کند. 

قیمت واقعی را پیدا کنید
شاید قیمت برای بسیاری از مردم یکی از مهم ترین موضوع ها در خرید 
باشــد. ساعت های شبیه به هم قیمت هایی بسیار متفاوت دارند و تنها راه 
شما این اســت که با اســتفاده از پلتفرم های آنالین یا مغازه های ساعت 
فروشی، مدل های مختلف ساعت را با هم مقایسه کنید. گاهی به دلیل رنگ 
صفحه ساعت خاص، زه رنگ و رو رفته و... عاشق یک ساعت می شوید پس 
اگر این نمونه خاص برایتان اهمیت دارد سراغش بروید و از فروشنده قابل 
اعتماد خود درباره گارانتی یا اوریجینال بودن آن سؤال کنید. البته یادتان 
باشد که شاید یک ساعت ۵0 ســاله گارانتی نداشته باشد پس واقع بین 
باشــید و به خریدار بگویید اگر ساعت خوب کار نکرد آن را برمی گردانید. 

درواقع با این شرط ساعت را از مغازه بیرون ببرید. 
در پایان، بهتر است از یک فروشنده ساعت های قدیمی که دراین زمینه 

اعتبار دارد خرید کنید. به هرحال تبلیغات شــفاهی هنوز هم کارکرد 
خود را دارند و چنین مغازه های خوشنامی هرگز نمی خواهند 

حرفی علیه شــان زده شــده و به اعتبار آنها خدشه 
وارد شــود. ازســوی دیگر اگر هم بعد از خرید 

مشکلی پیش بیاید مطمئنا در فضایی آرام 
و دوستانه حل می شود. 

اگر طرفدار ساعت های قدیمی هستید بخوانید

۵ توصیه برای خرید 
اسعت های قدمیی

در گوشــه و کنار جهان افراد بسیاری عالقه مندند که کلكسیونی از ساعت های مختلف داشته 
باشند و البته در اين میان برخی فقط به ساعت های قديمی گرايش دارند. شايد شما هم از طرفداران 

ساعت های قديمی )Vintage( هستید و تمايل داريد ساعتی که در سال تولدتان محبوب بوده را 
خريداری کنید يا اين که تنها قصد سرمايه گذاری داريد و می خواهید روزی کلكسیون خود را 
با بهايی باال به فروش برسانید. دلیل آن هرچه که باشد، مطمئنا يكی از دغدغه هايتان انتخاب 
ساعت درست با قیمتی مناسب است. اگر شما هم در اين دسته جای گرفته ايد با ما همراه شويد 

تا بتوانید با اين توصیه ها بهترين ها را برای سرمايه گذاری يا مالكیت انتخاب کنید. 

هیچگاه ساعت را بدون تحقیق خريداری نکنید
اگر هنگام عبور از کنار یک ســاعت فروشی یا فروشگاه ساعت های قدیمی و آنتیک، 

با دیدن یک ســاعت قدیمی هیجان زده شده اید و می خواهید بالفاصله آن را 
خریداری کنید بهتر اســت دست نگه دارید چون تله های زیادی برای یک 
خریدار ناشــی وجود دارد؛ تله هایی که گاه شاید حتی فروشنده هم از آنها 

آگاه نباشد. 
 بنابراین، تنها وقتی ســراغ خرید ســاعت های قدیمی بروید که درباره 
یک برند یا یک مدل مشــخص ساعت، تجربه و دانش الزم را کسب کرده 

باشید. شاید ریسک کردن برای خرید یک ساعت 300دالری چندان نگران 
کننده نباشد ولی وقتی در بازار به دنبال یک مدل ساعت قدیمی از برند رولکس 

می گردید که قیمت آن حداقل 10هزار دالر یا بیشــتر اســت شرایط کمی تغییر می کند و 
مطمئنا تصمیم می گیرید قبل از این که هزینه باالیی انجام دهید، کمی درباره آن تحقیق کنید. 

وقتی وارد بازار می شوید ساعت هایی با ظاهری مشابه و دامنه قیمت های متفاوت می بینید پس در 
گام نخست پیشنهاد می شود پیش از خرید، حتما گشت و گذاری در اینترنت داشته باشید و درباره مدل 

خاص ساعت مورد نظرتان اطالعاتی جامع جمع آوری کنید. 
وقتی مطمئن شــدید که به دنبال کدام برند یا مدل ســاعت هستید به وب سایت های تخصصی ساعت هم 

سربزنید. اگر ساعت انتخابی شما شناخته شده باشد مطمئنا کار راحت تری دارید ولی اگر تولید آن ساعت سال ها 
پیش متوف شده یا برند معروفی نباشد احتماال با مشکالتی مواجه می شوید. 

یادتان باشد که شما به صورت آفالین هم می توانید به دنبال منابع اطالعاتی باشید. می پرسید چگونه؟ در جواب باید 
گفت که تعداد زیادی کتاب درباره جمع کردن ساعت در برندهایی مشخص، ساعت های غواصی، کورنوگراف ها و... وجود 
دارد. اغلب این کتاب ها بر روی سایت آمازون یا وب سایت هایی مانند WatchPrint دیده می شوند. اما اگر برند یا مدل ساعت 

مورد نظر خود را در این وب سایت ها پیدا نکردید سراغ eBay بروید چراکه برخی فروشندگان، بسیاری از کتاب هایی که مدتی 
است دیگر چاپ نمی شوند را بر این پلتفرم ارائه می دهند. تالش کنید تا ساعت هایی مشابه ساعت مورد نظر خود را در مغازه ها 

یا آنالین و آفالین پیدا کرده و وضعیت و قیمت آن را با هم مقایسه کنید تا بعد از مدتی، از وضعیت بازار و قیمت ها مطلع شوید. 
شما در تحقیق خود مطمئنا ساعت هایی را می بینید که ظاهرا عقربه، زه، بند و... یکسانی دارند ولی در بهای ساعت برخی برندها، 

تفاوت قیمت ۵ تا 10هزار دالری دیده می شود پس تالش کنید که تیزبین باشید. 
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جوامع و مطابق با سلیقه و نیاز روزمره 
زندگی شان هست که به همین منظور 
مدیریت ارشد شــرکت، مدام در حال 

ارتقاء این فرهنگ می باشد. 
بنابراین می توان اعالم کرد که نه تنها 
در مقایســه با برندهای ژاپنی، حتی در 
قیاس بــا برندهــای دارای تکنولوژی 
پیشرفته تر بین المللی مانند سوئیس، به 
طور کلی کاسیو با انتخاب فرهنگ خوب 
همراه بــا طراحی های متنوع و مطلوب 
بــرای محصوالتش، جوابگــوی زندگی 
و نیازمنــدی طبقــات مختلف جوامع 

می باشد و اکثرا پیشتاز است. 
مدت  � دراز  برنامه حضور  آيا شما 

و فعــال همچون گذشــته در ايران 
خواهید داشت؟ 

بلــه البته. شــرکت ما بــرای حضور 
مجدد فعــال و مســتمر در ایــران و 
اساس مطالعات  بر  فعالیتش،  گسترش 
به عمل آمده توســط شریک تجاریمان 
و اطــالع مکتســبه خودمــان، طوری 
برنامه ریــزی کرده که عــالوه بر حفظ 
و افزایش و تأمین نیاز مشــتریان قبلی 
این کاال، خدمات مطلوب تری از طریق 
شــرکت پارس ارائــه نماید تا ســایر 
مشتریان بالقوه را نیز به صورت بالفعل 

درآورده و در شبکه توزیع کاالی کاسیو 
قرار دهد. 
لطفــا در مورد خدمــات پس از  �

فروش محصوالت کاســیو که توسط 
توضیح  میگردد،  ارائه  پارس  شرکت 

دهید؟ 
شــرکت پوزیتــرون، تحت پوشــش 
شــرکت پارس، مسئولیت خدمات پس 
از فروش محصوالت کاســیو را بر عهده 

خواهد داشت. 
 الزم به ذکر اســت که این شرکت، با 
هدف ارائه خدمات مطلوب جهت جلب 
رضایت مصرف کننده، مجهز به نیروی 
انسانی کار آزموده و تجهیزات مناسب و 

به روز می باشد. 
جنابعالی  � اينكــه  بــه  توجه  با 

در  را  فروش چندين کشور  مديريت 
منطقه بر عهده داريــد چه رتبه يا 

نمره ای به ايران می دهید؟ 
طبعا اندازه مارکت ایران در مقایســه 
با دیگر کشور های منطقه از قبیل قطر، 
بحرین و إمارات، بــه لحاظ جمعیت و 

حجم بازار در مقام باالتری قرار دارد. 
همینطــور تنوع کاالی مــورد نیاز با 
سالیق گوناگون مشتری، در ایران بسیار 
باالســت به طوری که انواع محصوالت 

کاسیو از قبیل ساعت، ماشبن حساب، 
پرژکتور و غیــره به راحتی قابل فروش 
باالیی  امتیــاز  از  بنابراین  می باشــند، 

برخوردار هست. 
ايران،  � در  با حضور جديدتان  آيا 

برنامــه ای جهت ارائــه محصوالت 
جديدی با تكنولــوژی برتر و نوين، 
بسیار  که  شــاک  جی  الين  همانند 
محبوب جوانان بوده و هست، داريد؟ 
البته که کلیه محصوالت کاسیو دارای 
تکنولــوژی نوین و به روز میباشــد، اما 
در طول مدت با تحلیل بازار و بررســی 
نیازمندی ها و ســالیق مشتریان، قطعا 
اقدام به تولید و رونمایی مدلهای جدید 
و محبــوب، و اضافه نمودن به مجموعه 

محصوالتمان خواهیم کرد. 
در پايان، صحبت ديگری داريد؟  �

ابتدا از مدیریت و پرســنل شــرکت 
پــارس جهــت همــکاری نزدیــک و 
صمیمانه تشــکر میکنــم. همچنین از 
کلیــه بنکداران، مغــازه داران، اتحادیه 
صنف ساعت تهران و شمیرانات و همه 
فعاالن محترم صنــف، و مجله اتحادیه 
بابت مصاحبه، که ما را در مســیر ارائه 
خدمات مطلــوب به مشــتریان یاری 

می کنند کمال تشکر را دارم.

 نه تنها در مقايسه با برندهای 
ژاپنی، حتی در قیاس با 

برندهای دارای تكنولوژی 
پیشرفته تر بین المللی مانند 
سوئیس، به طور کلی کاسیو 

با انتخاب فرهنگ خوب 
همراه با طراحی های متنوع 

و مطلوب برای محصوالتش، 
جوابگوی زندگی و نیازمندی 

طبقات مختلف جوامع 
می باشد و اکثرا پیشتاز است

گفت و گوی اختصاصی »عصرزمان« با مدیر فروش خاورمیانه کاسیو در ایران

حضور دوباره و مقتدرانه »کاسیو« در ایران با رشکت پارس
یامانیشی: جوانان ایرانی عاشق تکنولوژی کاسیو هستند

شرکت معتبر ژاپنی کاسیو پس از مدتی 
وقفه، مجددا با همكاری شرکت تجاری 
پارس به مديريت آقايان شمس زاده، در 
ايران فعالیت توانمند خود را آغاز نمود. 
در جريان بازديد اخیر هیئت اعزامی 
نمايندگان شرکت کاسیو از نماينده 
انحصاری ايشان در ايران، مصاحبه ای 
با آقای يامانیشی، مدير فروش کاسیو 
در منطقه خاورمیانه، به عمل آمد که 
خالصه آن از نظر شما خواننده محترم 
می گذرد. 

به عنوان اولین سؤال، لطفا علت  �
حضورتان در ايران و ارزيابی جنابعالی 
از وضعیت فعلی بازار ايران را توضیح 

دهید؟ 
من تاکنون بارها، شــاید بیش از 10 
نوبــت جهت بازدید از بازار ایران به این 

کشور سفر کرده ام. 
در حال حاضر پیرو قرارداد منعقد شده 
با نماینده انحصاری جدیدمان در ایران، 
به منظــور برنامه ریــزی و نهایی کردن 
هماهنگی های الزم جهت همکاری فی 
مابین با شریک تجاریمان بابت گسترش 
بیزینس و پتانســیل فروش کاسیو در 

بازار این کشور، اینجا هستم. 
 در مورد ارزیابی، قطعا به علت بعضی 
از محدودیت هــای فعلــی بین المللی، 
همــکاری تجــاری ممکــن اســت با 
مشکالتی روبه رو شود اما شرکت کاسیو 
مصمم بــه حضور فعال در بــازار ایران 

است. 
تجاری  � شــريک  با  رابطــه  در 

جديدتان توضیحاتی را بفرمايید؟ 
دارای  تجاریمان  شریک  خوشبختانه 
ســاختاری مناســب، نیروی انســانی 
تجربه دار و مدیران ارشد و میانی کارآمد 
می باشــد که ضمن داشــتن اطالعات 

کافــی از محصــوالت کاســیو، دارای 
تجربیات اجرائی مفید شــامل واردات، 
توزیع و خدمات خــوب پس از فروش 

می باشند. 
قابل توضیح اســت کــه مدیر عامل 
شــرکت پارس به نام آقای شمس زاده، 
کاســیو و خدمــات کاســیو را از قبل 
می شناسد و با توجه به تجربیات ایشان، 
مسلم است توانمندی توزیع و گسترش 
کاالهای کاسیو و همچنین ارائه خدمات 
پــس از فروش مــورد نیــاز را به طور 

مطلوب خواهند داشت. 
بین  � که  متقابلی  اعتماد  مورد  در 

شرکت شما و شريک تجاری ايرانی به 
وجود آمده بیشتر توضیح بفرمايید؟ 

شرکت کاســیو آقای شمس زاده را از 
ســال های دور می شناسد. ایشان مدت 
زمان قابل توجهــی، مدیریت توزیع و 
ارائــه خدمات پس از فــروش برخی از 
محصوالت کاســیو را، در شــرکت دایا 

سیستم عهده دار بودند. 
ایشان  پرســنلی   مرور مشــخصات 
نشــان دهنده فردی اســت، که دارای 
توانمندی تحصیالتی و تجربی مناسب 
می باشد و به همین علت می توان ایشان 
را به عنــوان یک »بیزینس من« خوب و 

قابل اعتماد برای واردات و توزیع و ارائه 
خدمــات پس از فروش کاالی کاســیو 
در بــازار ایران، معرفی نمود که این امر 
باعــث تقویت اعتماد کافی و مناســب 
بین شــرکت ما و ایشــان و مشتریان 

محصوالت کاسیو می گردد. 
با حضور مجدد خود در ايران، چه  �

برنامه ای برای قــرار گرفتن در کنار 
رقبای ژاپنی خود همچون سیتیزن و 

سیكو داريد؟ 
اوال به نظر می رســد مقایســه کاالی 
کاســیو و خدمات پس از فروش آن، با 
بقیــه عرضه کنندگان کاالهای مشــابه 
منطقــی نباشــد چــون همان طور که 
مطلع هستید محصوالت متنوع کاسیو 
بــا کارایــی و طراحی هــای مختلف، 
قابلیت رفع تقاضای مطلوب و موردنیاز 

مشتریان را در سطوح مختلف دارد. 
به عنوان مثــال در زمینه تکنولوژی 
و فناوری های نوین جوان پســند، جزء 
شرکت های پیشرو بوده و چندین قدم 
جلوتر از ســایر برندهای ســاعت ژاپن 

می باشد. 
عالوه بر اینکه خط مشی اصلی شرکت 
کاسیو، ایجاد فرهنگی مناسب بابت ارائه 
کاالی خوب و مورد نیاز طبقات مختلف 
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نیوکالکشن پايیزه
این برند که هر سال محصوالتی خالقانه وارد بازار می کند، از مدت ها قبل 
طراحی مدل پاییزه خود را آغاز کرد و البته باید گفت که باز هم خز به عنوان 
یک عنصر اصلی در این مجموعه مورد استفاده قرار گرفته است. یکی از این 
نمونه های کالکشن پاییزه 2018، یک شال پشمی و ترکیبی از خز است. در 
دو طرف این شــال، دو جیب بزرگ از جنس خز دیده می شود که با لوگوی 
فندی طراحی شده و می توان آن را خیلی شیک روی شانه انداخت. این شال 
باکیفیت البته بهای کمی هم ندارد و قرار است با قیمت 1790 دالر در بازار 

عرضه شود. 
در این کالکشن، لباس زنانه ابریشم فندی هم دیده می شود که می توان آن 
را با یک شال خز و یک بوت بلند، ست کرد. طرح های درشت روی این لباس 

890 دالری به آن زیبایی خاصی بخشیده است. 
یکی دیگر از نمونه های این نیوکالکشن یک کت آبی رنگ زنانه با بهای 12 
هزار و ۵00دالر است که از پوست سمور ساخته شده درحالی که سرآستین 
آن نیز از جنس خز طبیعی است. برای ست کردن آن نیز یک بوت بلند آبی 
رنگ ارائه شده که البته بهای آن نیز هزار و 490 دالر است. این بوت چرمی، 

پاشنه بلند و بسیار شیک و راحت است. 

ساعت، جزء جدانشدنی فندی
برند فندی را جدا از ساعت های زیبای آن نمی توان تصور کرد. یکی از این 
نمونه های فوق العاده، ســاعت POLICROMIA است که در 4رنگ آبی، سبز، 
خاکستری و سفید ساخته شده و در ترکیب آن الماس و سنگ های طبیعی 
مورد استفاده قرار گرفته است. ساعت سبز رنگ که تا عمق 30 متری، ضد 
آب است بهایی 6هزار دالری دارد و موتور کوارتز سوئیسی و وارنتی 2ساله، 

برخی دیگر از مزایای آن محسوب می شود. 

این ساعت، یک قاب استیل ضد زنگ دارد و ترکیبی از طالی 18عیار زرد 
رنگ، 8 قطعه الماس و ماالکیت )مرمر ســبز( بر روی قاب و صفحه نمایش 
دیده می شــود. بند چرمی سیاه رنگ از پوست تمساح نیز بر زیبایی های آن 

افزوده است. 
یکی دیگر از ساعت های POLICROMIA برند فندی با بهای 8هزار دالر ارائه 
شــده که در ســاخت آن از 42 قطعه الماس استفاده شــده است. طالی زرد 
18عیار و 24عدد از الماس ها در قسمت پایینی صفحه نمایش ساعت قرار گرفته 
و بند چرمی سیاه رنگ از جنس پوست تمساح نیز از دیگر ویژگی های آن است. 
ساعت های زنانه Selleria که به همراه چندین بند ساعت ارائه می شوند هم 
SELL-  یکی دیگر از جذابیت های این برند است. یکی از ساعت های این مدل،

ERIA SET با دو بند قابل تعویض اســت. این ساعت موتور کوارتز سوئیسی 

دارد و تا عمق ۵0متری ضد آب اســت. این ســاعت 1۵3۵دالری، صفحه 
نمایش سفید رنگ با عقربه های نقره ای و بند چرمی دارد. 

ســاعت های Fendi IShine نیز تا عمق 30 متری ضد آب هســتند و زه و 
بخشی از بند ســاعت از جنس رزگلد است. این ساعت هم موتور سوئیسی 
کوارتز دارد و در قسمت کوك ساعت نیز سنگی از جنس توپاز دیده می شود. 
همچنین 12 عدد سنگ رنگی قرمز و صورتی توپاز به جای اعداد قرار دارد 
که به صفحه ساعت سفید رنگ، جلوه خاصی بخشیده است. بند این ساعت 

هم از جنس طال و استیل ضد زنگ است. 
فندی در زمینه ساعت های مردانه نیز موفق عمل کرده است. ساعت مردانه 
MOMENTO FENDI BUGS که یک کورنوگراف با بند چرمی اســت و یک 

جفت چشم زردرنگ )یکی از نمادهای برند فندی( بر زمینه سیاه صفحه آن 
نقش بسته، یکی از این ساعت های موفق اســت. این ساعت149۵ دالری، 
تقویم هم دارد و بسیار زیبا و شیک به نظر می رسد. البته هرچند قیمت آن به 

برندی مانند رولکس نمی رسد ولی به هرحال قیمت کمی هم ندارد. 

يک تیر و ۴نشان
هرچند امروزه برند فندی نمایندگی های زیادی در جهان دارد ولی فروشــگاه 
 Palazzo Fendi اصلی آن در رم یک نمونه منحصربفرد است. ساختمان 4طبقه
نه تنها یک فروشگاه پرچمدار برای این برند محسوب می شود بلکه تجربه ای برای 
بازدیدکنندگان رقم می زند چرا که در این طبقات هم هنر هویداست و هم ردپای 
هنرمندان بسیاری را می توان در بیشتر کالکشن های این برند دید. ورودی این 
فروشگاه فوق العاده بی نظیر است و یک بخش از این فروشگاه به نمایش آخرین 

مدل های کیف این برند مربوط می شود که یکی از دیوارهای پشت قسمت کیف، 
از ذرات درخشان طال ساخته شده است. طبقه دوم فضایی برای میهمانان خاص 
با دکوری ویژه دارد و طبقه سوم به عنوان نخستین هتل فندی شناخته می شود. 
این طبقه دارای 7ســوئیت با طراحی خاص اســت و درواقع یک خانه کوچک 
 )Zuma( الکچری محسوب می شــود. طبقه چهارم هم به رستوران ژاپنی زوما
اختصاص دارد و میهمانان و بازدیدکنندگان می توانند تجربه خوردن یک غذای 

خوشمزه در بالکن رو به میدانی زیبا را داشته باشند. 

فندی يكی از برندهای برتر و لوکس در دنیای فشــن و مد ايتالیاست که سفر خود را 9۰ سال قبل از يک مغازه چرم فروشی در قلب رم واقع در ايتالیا که به 
صورت خانوادگی اداره می شد آغاز کرد. زيبايی و جذابیت رم اين شهر زيبا و دوست داشتنی با خالقیت اين برند دست به دست هم دادند و آينده ای تضمین 
شــده و همراه با موفقیت را برای فندی رقم زدند. ارائه مجموعه هايی دست دوز و سرشار از خالقیت و نیز استفاده از مواد اولیه با کیفیت و انتخاب بهترين 
جنس ها در تولید محصوالت، به نفوذ اين برند در جهان کمک شــايان توجهی کرد. ايــن خانه مد ايتالیايی که در زمینه تولید کاالهای لوکس فعالیت دارد 

محصوالت چرمی مانند کیف، کفش، کمربند، عطر و ادکلن، ساعت، عینک و لوازم جانبی مد مانند دستبند و اقالم تزئینی ديگر را ارائه می دهد. 
اين برند که امروزه در 25 کشور ۱6۰ شعبه دارد در سال ۱925 توسط ادواردو و ادله فندی تأسیس و پس از آن نیز در دهه های ۱93۰ و ۱9۴۰ بوتیک هايی در 
خارج از شهر رم افتتاح شد. اما آنچه بیش از هر چیز به اين برند کمک کرد تا وجهه ای بین المللی پیدا کند پیوستن کارل لگرفیلد طراح برتر به اين کمپانی 
ايتالیايی در ســال ۱965 است. لوگوی معروف برند فندی که به صورت دو F طراحی شده )يكی از آنها به شكل معمول و ديگری به شكل برعكس اين حرف 
است( را نیز همین طراح خوش فكر خلق کرده و حاال اين لوگو به يكی از مشهورترين لوگوهای موجود در جهان مد و فشن تبديل شده است. نخستین مجموعه 

لباس زنانه تزيین شده با خز نیز يكی از نوآوری های اين طراح بود که البته بازخورد خوبی نیز در جهان داشت. 
يكی ديگر از موفقیت های چشمگیر فندی، برگزاری نمايش مد اين برند در چین است که در سال 2۰۰7 برگزار شد. با توجه به اين که چینی ها عدد ۸ را نشانه 

خوش شانسی می دانند، حدود ۸۸ مدل در طول ۸۸ متر از ديوار چین، مجموعه های جديد اين شرکت را در آن زمان معرفی کردند. 

دنیای مد و زیبایی از دریچه برند فندی
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کالسکه گران اما منحصربه فرد
فندی حتی به حوزه محصوالت نگهداری از کودك هم وارد شده و با همکاری 

کمپانی Inglesina کالسکه و کریرهایی شیک را در طرح های محتلف که البته 
لوگوی فندی بر روی آن خودنمایی می کند به بازار عرضه کرده است. برخی از 
کالسکه های این برند هم با چشم های معروف فندی خودنمایی می کنند. البته 

اگر والدین وسایل شیک و سرشار از خالقیت این برند را برای فرزندان خود 
می خواهند باید هزینه آن را نیز بپردازند و مبلغ این کالسکه هم هزار و 900 

دالر است. کیم کارداشیان یکی از سلبریتی هایی است که از این مدل کالسکه 
برای فرزند خود خریداری کرده است. 

سلبريتی ها و برند فندی
سلبریتی های فراوانی از این برند دنیای مد و زیبایی استقبال کرده اند و عالوه بر کیم 
کارداشیان که به لباس ها و اکسسوری های این برند عالقه مند است و از کالسکه آن نیز 
برای فرزندش استفاده می کند، از سلبریتی های دیگر می توان به کریستوفر لیوینگ استون 
اوبانک )Christopher Livingstone Eubank( اشاره کرد. این بوکسور حرفه ای بریتانیایی هم به 
لباس های ورزشی، سوئیشرت، پیراهن و... این برند عالقه مند است. جکسون ونگ خواننده رپ 
هنک کنگی نیز که ساکن کره جنوبی است یکی دیگر از سلبریتی های عالقه مند به این برند 
ایتالیایی است و وی را در آهنگ های مختلف می توان با محصوالت این برند مشاهده کرد. از 
دیگر مشتریان معروف این برند می توان به جنیفر لوپز و کامرون دیاز اشاره کرد.

زيورآالت زيبا و حذاب
این برند در زمینه جواهرات و زیورآالت نیز تاکنون بسیار موفق 
عمل کرده اســت. گوشــواره حلقه ای فندی یکی از این زیورآالت 
زیباست که با بهای 630 دالر به فروش می رسد. این گوشواره که 
درواقع ترکیبی از طال و پاالدیم است در دو رنگ سبز وبنفش ارائه 

شده و لوگوی فندی هم در آن دیده می شود. 
دستبند رنگین کمان  RAINBOW BRACELET نیز یکی دیگر 
از زیبایی های این برند محسوب می شود. این دستبند چرمی که با 
سنگ هایی از جنس پلکسی گالس در رنگ هایی براق ساخته شده 
اســت، قیمت 260 دالری دارد. البته این رنگین کمان به دنیای 
گوشواره ها هم کشیده شده اســت و گوشواره های رنگین کمانی 
RAINBOW EARRING نیــز که بهای 23۵ دالری دارند بســیار 

چشم نواز هستند. 
دستبندهایی فلزی تزئین شده با مرواریدهای سفیدرنگ و براق 
که روی آن لوگوی فندی هم نقش بسته برخی دیگر از زیورآالت 
پرطرفدار این برند محسوب می شود که با بهای ۵30 دالر به فروش 
می رسد. البته بهای نمونه هایی که با سنگ های زیرکون تزیین شده 

به ۵۵0دالر می رسد. 
 انگشــتر فندی با بهای 260 دالر نیز یکی دیگر از زیبایی های 
این برند است؛ یک انگشتر با دو تزئین زیبا مزین به برند لوگو که 
البته یکی از این لوگوها با نگین های کریستال پوشیده شده است. 
این انگشــتر ترکیب برنز و زیرکون هم بسیار مورد استقبال قرار 

گرفته است.

تزئینات زيبا
برند فندی به تزئینات و اکسسوری ها هم توجه داشته و البته در 
ســاخت برخی از این موارد نیز از خز غفلت نکرده است. به عنوان 
مثال آویز کیف در رنگ های مختلف را ارائه کرده که بر روی برخی، 

چشم های زردرنگ معرف برند فندی دیده می شود. این آویزهای 
کیف که ترکیبی از چرم گوســاله و خزهای رنگی هستند با بهای 

690 دالر به فروش می رسند. 
جاکلیدی با لوگوی برند فندی نیز یکی دیگر از نمونه هایی است 
که البته آن را به عنوان یک اکسسوری برای کیف های اسپورت یا 
کوله پشتی هم می توان در نظر گرفت. نمونه خز این جاکلیدی با 
بهای ۵20 دالر، نمونه چــرم آن با بهای 3۵0 دالر و نمونه ای که 
یک چشــم زردرنگ بر روی آن قرار دارد، بــا بهای 290 دالر به 

فروش می رسد. 
فندی به محصوالت دیجیتال هم ورود کرده اســت و قاب های 
موبایل زیبایی ویژه آیفون طراحی کرده که از آن بســیار استقبال 
شده است. مدل هایی که کامال فانتزی هستند و اشکالی از پرندگان 
بر روی آن نقش بســته تا قاب هایی کــه از چرم و زیورآالت برای 
تزیین آن استفاده شده است. برای این نمونه می توان از قاب سیاه 
رنگ Fendi Rivet یاد کرد که با بهای 26 دالر به فروش می رســد. 
چشم زرد رنگ معروف فندی نیز بر روی برخی از این قاب ها نفش 
بسته است. در طراحی بخشی از قاب های آیفون هم از خز استفاده 

شده و زیبایی خاصی به آن بخشیده است. 
کمربندهای زنانه هم بخشــی از محصوالت برند فندی هستند 
که غالبا از جنس چرم گوســاله تولید شده اند. به عنوان مثال یک 
کمربند چرم مزین به لوگوی فندی که با دست طراحی شده است 
و سگک کمربند هم لوگوی این برند است قیمت ۵۵0 دالری دارد. 
کمربند کریستالی هم یکی دیگر از این نمونه هاست که با بهای 
470 دالر ارائه شده اســت. برروی این کمربند که از جنس چرم 
گوساله ساخته شده، سگکی از جنس سنگ های کریستالی طراحی 
شده است و نمونه دیگر که سنگ های کریستال گرد بر آن طراحی 
شده با بهای 680 دالر به فروش می رسد. البته لوگوی برند فندی 

هم بر روی آن به صورت فلزی دیده می شود. 
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کیف و کفش
این برند کفش هــای اســپورت زنانه جالبی 

هم دارد که جوانان از آن اســتقبال خوبی دارند 
چون هم زیباســت و هم راحت. برروی بخشــی 

از این کفش های اســپورت هم چشــمان زردرنگ 
معروف برند فندی دیده می شــود که بر روی زمینه 

مشکی، نمای بسیار زیبایی دارد و با بهای 7۵ دالر به 
فروش می رسد. کفش های اسپورت مردانه این برند هم 

طرفداران بسیاری دارد. کوله پشتی و کیف های سردوشی 
و اسپورت نیز بخش دیگری از محصوالت پرطرفدار فندی 

هســتند. البته این برند فقط کیف و کفش اسپورت تولید 
نمی کند و برای میهمانی و جلســات رسمی نیز محصوالت 

جالبی تولیــد کرده و ارائه داده اســت. KAN I SMALL یکی 
از این کیف هاســت کــه بهایی معــادل 2390دالر دارد. یک 

کیف کوچک چــرم رنگ بژ با گل هایی رنگارنگ که بند آن هم 
درواقع زنجیر طالیی است. البته مدل های دیگر این کیف هم در 

رنگ های ســرخابی و آبی ساخته شده که گل ندارند. یک کیف با 
گلدوزی هایی ظریف و زیبا هم دیگر از جذابیت های فندی است که 

با بهای ۵900 دالر ارائه شده است. 
البتــه فندی به دنیای کیف پول هم راه یافته و کیف پول های زنانه 

و مردانه را با متوســط قیمت 11۵ دالر در طرح های مختلف طراحی 
کرده است. 

کوله پشــتی MON TRESOR نیز که با بهای 1690 دالر ارائه شــده از 
محصوالت زیبای این برند اســت. در قسمت پایین کیف لوگوی فندی با 

چرم کیف ترکیب شده و زیبایی خاصی به آن بخشیده است. کفش تابستانی 
هم که می توان با این کوله پشتی ست کرد هم PUMPS نام دارد که با بهای 

890 دالر به فروش می رسد. 

دکور و وسايل خانه
برند فندی برای هر بخش از خانه مبلمان ویژه ای طراحی کرده است و وسایل تزئینی هم کنار این 

مبلمان ارائه داده است و امروزه مبلمان این برند را در بسیاری از هتل های معروف شاهد هستیم. 
میز Bernini که استایل خاصی دارد و بسیار شیک است، ترکیبی از استیل ضد زنگ و برنز بوده و 
بخش هایی هم از چرم ساخته شده است. این میز در طراحی داخلی نقش نمای بسیار زیبایی دارد. 
تخت خواب های Pincio هم که بیشــتر به رنگ آبی دیده می شوند و بخش عمده آن کار دست 

است، از دیگر محصوالت پرطرفدار این برند در حوزه دکور و وسایل خانه محسوب می شود. 
قفسه های Hemingway از چوب گردو با طراحی معاصر در مجموعه خانه فندی هم به عنوان قفسه 

کتاب و هم جداکننده های منزل مورد استفاده قرار می گیرد و بسیار پرطرفدار است. 
آباژورهای زیبا با نام Roma lamp هم از کریســتال های زیبا و البته ترکیبی با اســتیل ضد زنگ 
ساخته شده است که آنها را بسیار زیبا می کند. این برند حتی در آشپزخانه و مبلمان باغ و فضای 

باز هم ورود کرده است.

عینک آفتابی
عینک آفتابی F IS FENDI یکی دیگر از زیبایی های فندی است که با قیمت ۵00 
دالر ارائه شده است. این عینک، فریم فلزی دارد و روی دسته آن، لوگوی فندی دیده 

می شود. لنزهای خاکستری و آبی دودی هم زیبایی خاصی به آن بخشیده است. 
یکی دیگر از عینک های این برند، RIBBONS AND PEARLS اســت که با قیمت ۵40 
دالر به بازار ارائه شده است. یک عینک گرد که با مروارید سواروسکی تزئین شده و بر روی 
دسته آن نیز لوگوی فندی دیده می شود. این عینک یک فریم فلزی بسیار سبک و لنزهای 

صورتی و قهوه ای دودی با خاصیت آینه ای دارد. 
TROPICAL SHINE هم یکی دیگر از عینک های آفتابی فندی است که با قیمت 39۵ دالر 

به فروش می رسد. عینک مردانه FENDI FANTASTIC هم که شبیه عینک های خلبانی است با 
بهای 400 دالر به فروش می رسد. 

رايحه گل ها
فندی که بیشــتر به چرم، خز و کاالهای لوکس شهرت داشت 
سرانجام در ســال 198۵ نگاهش به عطر و بوی گل ها جلب شد 
و قدم به دنیای عطر و ادکلن گذاشــت. درواقع هم زمان با جشن 
20 سالگی همکاری کارل لگرفلد و فندی، Fendi Fendi به عنوان 
نخستین عطر این برند تولید شد. این عطر زنانه که بوی گل های 
بهاری و میوه را دارد با ماندگاری باال ارائه شد. این برند مدتی بعد 
در سال 1988 سراغ عطرهای مردانه هم رفت و حاال نیز در تولید 
عطــر و ادکلن زنانه و مردانه فعالیت دارد. یکی از ادکلن های زنانه 
مشــهور برند فندی که Fan Di Fendi نام دارد، در ســال 2010 

معرفی و توانست به موفقیت جالب توجهی دست پیدا کند. 
از دیگــر عطر، ادکلن، ادوپرفیوم و ادوتویلت های محبوب و پر 
 Palazza Fantasia و Fendi Uomo طرفــدار این برند می توان به

اشاره کرد. 

پوشاک فندی
شال گردن، دستمال گردن، کیف و کفش و... نیز بخشی دیگر از محصوالتی 
اســت که توسط برند فندی به بازار ارائه شــده است. این برند برای سنین 
مختلف کودك و بزرگســال و همچنین زنانــه و مردانه محصوالتی زیبا و 

منحصربفرد دارد. 
یکی از محصوالت زنانه برند فندی شــال خز صورتی رنگ TALE SCARF با 
بهای 260 دالر اســت که از جنس ابریشــم و خز طراحی شده و بر روی آن، 
لوگوی فندی )به رنگ سیاه و قهوه ای( دیده می شود. عالقه مندان می توانند از 
آن به عنوان شال گردن استفاده کنند یا این که آن را بر روی شانه بیندازند 

تا تزئینی برای لباس باشد. 
شــال LOGO SHAWL نیز یکی دیگر از محصوالت زیبای این برند است 
که از جنس ابریشم نرم و خز طبیعی تولید شده است و سایه های صورتی 
بسیار کمرنگی دارد که وقتی اطراف گردن قرار می گیرد، زیبایی آن بسیار 
بیشــتر می شود. لوگوی فندی نیز به صورتFF روی این شال کار دست 

است دیده می شود. قیمت این شال هم هزار و 90 دالر است. 
روســری کوچک فندی بــا گل هایی زیبا کــه در رنگ هایی 
مختلف طراحی شده و قیمتی معادل 420 دالر دارد یکی دیگر 
از محصوالت این برند اســت. می توان از این محصول به صورت 

روسری کوچک یا دستمال گردن استفاده کرد. 
روسری SIGNATURE SHAWL نیز که از جنس ابریشم و نخ است 
و لوگوی برند فندی بر روی آن نقش بسته از محصوالت پرطرفدار 
این برند محســوب می شود. این روســری که با بهای ۵20 دالر 
در رنگ های مختلف ارائه شــده، بسیار سبک است و برای همه 

فصل ها می توان از آن استفاده کرد. 
کاپشن مردانه با آرم معروف فندی )چشم هایی زردرنگ( یکی 
دیگر از زیبایی های این برند است؛ یک کاپشن مشکی چرم با 
چشم هایی زردرنگ که با بهای هزار و 70 دالر راهی بازار شده 
است و طرفداران خاص خود را نیز دارد چون استفاده از آن 

بسیار راحت است. 
لباس ورزشــی مردانه آســتین بلند با بهــای 60دالر، 
لباس های بچه گانه در رنگ های متنوع هم بخشی دیگر از 

زبای های این برند است. 
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برادران بیلی مقابل چشم بازدیدکنندگان 
قرار دارد. یکی دیگر از ساعت های جالب 
توجه این مجموعه و کلکسیون، ساعتی 
چوبی اســت که در ســال 1928 برای 
بزرگداشــت »چارلز لیندبرگ« در جنگ 

تاریخی ترانس آتالنتیک ساخته شد. 
به مــوازات افزایش تعداد ســاعت های 
چوبی، این دو برادر در منطقه و کشــور 
خود به شهرت رســیدند اما چگونه؟ در 
ایــن میان خواهر ایــن دو هنرمند نقش 
عمده ای ایفا کرد و شاید او را بتوان یکی 
از مهم ترین بازوهای کمکی برای معروف 
شدن این ســاعت ها دانست چرا که وی 
برای نخستین بار همسایه ها و آشنایان را 
برای دیدن این ساعت های چوبی به خانه 
دو بــرادرش دعوت کــرد و روز به روز بر 
میزان استقبال مردم از این هنر ظریف و 

زیبا افزوده می شد. 
بــه هرحال این دو برادر ســاعت های 
چوبــی ظریــف را تنهــا در ســاعاتی 
می ســاختند که هیچ کار دیگری برای 
انجــام دادن نداشــتند. گفتنی اســت 
کــه این دو برادر هرگــز حتی یک عدد 
از ســاعت های دست ســاخته خود را 
نفروختند و در برابر تقاضاهای سفارشی 

هم مقاومت کرده و هیچ سفارشی ثبت 
نکردند. 

ســرانجام برادران بیلی در سال 1946 
ســاعت های خود را واگــذار کردند تا در 
خانــه ای در Spillville بــه عنــوان موزه 
نگهداری شود. البته شرط آنها برای اهدای 
این ساعت ها این بود که هرگز هیچ یک از 
این قطعات چوبی هنری فروخته نشود و 
همچنین از جابه جایی آنها به محلی دیگر 

اجتناب شود. 
امــروزه تمــام این کلکســیون چوبی 
در مــوزه بــرادران بیلــی در معرض دید 
بازدیدکننــدگان جای گرفته اســت. اما 
محل این موزه کجاست؟ ساعت های چوبی 
بــرادران بیلی در خانــه آنتونین دورژاك 
یکی از آهنگسازان بزرگ جمهوری چک 
در آن زمــان نگهــداری می شــود. . این 
آهنگساز برجسته همراه با خانواده اش در 
تابستان 1893 در این خانه اقامت داشت 
و بخشی از آهنگ های معروفش را نیز در 
همین خانه ساخت. اکنون طبقه اول این 
خانه به موزه ســاعت های چوبی برادران 
بیلی اختصــاص یافته و طبقه دوم آن نیز 
برای بزرگداشت این آهنگساز معروف، به 
نمایشگاهی ویژه آثار وی تبدیل شده است. 

تصور بیشــتر ما از موزه، این است که 
در این فضا اشــیای سلطنتی و قدیمی، 
جواهرات بســیار گران قیمت یا نقاشی و 
ســایر هنرهای تزئینی نگهداری می شود 
 Spillville ولی دو برادر در دهکده تاریخی
واقع در ایالت آیووا آمریکا این نگاه را تغییر 

دادند. 
»فرانک بیلی« و»جوزف بیلی« دو برادر 
هستند که اواخر قرن نوزدهم در مزرعه ای 
واقع در Spillville متولد شدند. آنها هرچند 
کشاورزانی موفق بودند ولی از عالقه خود 
به هنر نجــاری و حکاکی روی چوب هم 
غفلت نکرده و نســبت به آن، بی تفاوت 
نماندنــد. این دو برادر در روزهای ســرد 
زمستان که نمی توانستند برای زمین های 
کشــاورزی خود هیــچ کار خاصی انجام 
دهنــد، به عنوان ســرگرمی شــروع به 
تراشــیدن چوب در خانه کردند و به این 

ترتیب اشکال جالبی خلق شد. 
هرچند این دو برادر ابتدا بر روی ساخت 
ساعت های چوبی متمرکز نبودند ولی هر 
دو کم کم به این نتیجه رســیدند که به 
حکاکی و ساخت ساعت های چوبی لوکس 
و زیبا بســیار عالقه مند هستند پس این 
کار را به عنوان ســرگرمی زمستانی خود 
انتخاب کردند. درنهایت نیز ساعت هایی 
کامال استادانه و خالقانه تراشیدند که البته 
برخی ساده بودند. اما بعضی از این دست 
ساخته ها هم یک مجموعه هنری نفیس 
محســوب می شــدند چرا که سرشار از 
ظرافت بودند و حتی گاه چندین مجسمه 

هم در دل ساعت خلق شده بود. برادران 
بیلی که کار خود را از ســال 1913 آغاز 
کردند در طول ســه دهه موفق به خلق 
بیش از 20 ســاعت شــیک و چشم نواز 
شــدند. البته باید گفت که این ساعت ها 
کامــال اتوماتیک هســتند و جعبه های 
موزیــک داخلــی و نیز مجســمه های 
متعددی در گوشه و کنار آن حکاکی شده 

و تراش هایی بسیار زیبا دارند. 
بزرگ ترین ساعت ساخت این دو برادر، 
The Apostles’ Parade نــام دارد. ایــن 

ســاعت ارتفاعی معادل 9فوت و 10 اینچ 
دارد و مجســمه های مینیاتوری چوبی از 
همه 12 حواریون حضرت عیسی، در این 

ساعت حکاکی شده است. 
ســاعت دیگــر این مجموعــه چوبی 
که به عنوان شــاهکار ایــن دو برادر به 
شــمار می رود، تاریخ پیشگام آمریکایی 
اســت.   )American Pioneer History(
باید گفت کــه برادران بیلی 4ســال از 
عمر خود را صرف ســاختن و حکاکی و 
تراش این ســاعت چوبی فوق العاده زیبا 
کردند؛ ساعتی که البته در زمان خودش 
هم مشتری هایی پروپاقرص داشت و به 
عنوان مثال در سال 1928 »هنری فورد« 
مالک کمپانی خودروسازی فورد با دیدن 
این ساعت، مجذوب آن شد و برای خرید 
و دراختیار داشــتن آن پیشنهادی یک 
میلیون دالری را به این دو ســاعت ساز 
هنرمند ارائه داد. البته هرگز این معامله 
انجام نشــد و حاال این ســاعت در موزه 

خانه ای برای اسعت های چوبی
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روزهای اول و میانی هر فصل ســال یا 
اعتدالین بهــاری و پاییزی و انقالب های 

تابستانی و زمستانی بوده است. 

چگونگی ايجاد ســايه ها در ســازه 
خورشیدی زيگورات چغازنبیل

تغییــرات زاویــه بیــن گوشــه های 
آفتاب سنج ها )که تعداد آنها در مجموع 
به 12 عدد می رسیده است( با تغییرات 
زاویه طلوع خورشــید در آغاز هر یک از 
فصل های سال برابر است. یا عبارت دیگر 
این آفتاب ســنج ها به گونه ای طراحی و 
ساخته شــده اند که بتوان هنگام طلوع 
یا غروب خورشــید با مشاهده سایه های 
متشــکله در آن، آغاز یــا میانه هر یک 
از فصل هــا که منطبق بــا اعتدال های 
بهاری یا پاییزی و انقالب های تابستانی 
و زمســتانی می باشــد را تشخیص داد. 
این گونه گاهشــماری که نــه مبتنی بر 
ماه های دوازده گانه، که بر مبنای تقسیم 
برابر فصول به بازه های زمانی برابر است، 
در نظام گاهشماری گاهنباری ایران بکار 

می رفته است. 
در واقع شکل خاص این تاق نماها که 
با چند قوس یا ردیف پشــت ســر هم 
بــه ترتیب کوچک می شــوند؛ در آیین 
معماری باستان جایگاه ویژه ای داشته اند 
کــه هر چند در آغاز بــرای کاربرد ویژه 

آفتاب سنجی آن ســاخته می شدند، اما 
بزودی به عنوان یک طــرح تزئینی در 
بســیاری از بناها و بخصوص در دروازه 

ورودی آن بکار گرفته شد. 
نمونه این تاق نماها در بناهای باستانی 
عیالمی و هخامنشی در شوش، بناهای 
وان،  پیرامــون دریاچه  اورارتویــی در 
بناهــای بین النهرینــی در اوروك و در 
نیایشگاه ســفید، بناهای هخامنشی در 
تخت جمشــید، بناهای اشکانی در نسا 
و َهترا )الحضره(، بناهای ساســانی در 
فیروزآباد و بیشــاپور و تخت ســلیمان، 
و نیز در بســیاری جاهــای دیگر دیده 

می شوند. 
در چغازنبیــل آجرهای ســازنده این 
آفتاب ســنج ها اختصاصاً بــرای همین 
کاربــرد طراحی و قالب ریزی شــده اند 
و دارای شــکل خــاص هشــت ضلعی 
می باشند. بر روی شش ضلع بیرونی یک 
رج از این آجرها، کتیبه ای به خط و زبان 

عیالمی نگاشته شده است

ساعت آفتابی چغازنبیل
بنای چغازنبیل از چند ساعت آفتابی 
برخوردار اســت. در سه طرف چغازنبیل 
سه بنای آجری وجود دارد که به شکل 
دایره ساخته شده اند. در حال حاضر از این 
سه بنا تنها یکی که در سوی شمال غربی 
قــرار دارد تا حدودی ســالم باقی مانده 

است. بنای دیگر که در جنوب غربی قرار 
دارد به دست فرانسویان شبیه به نمونه 
و البته به صورت نصفه بازســازی شد. از 
سومین بنا هم تقریباً شالوده باقی مانده و 

دیگر خبری از آن نیست. 
می گویند این سه بنا در اصل سه پایه 
برای قرار دادن مجســمه بوده است، اما 
با کمی دقت می توان دریافت که از آنها 
جهت تشــخیص زمان استفاده می شده 
اســت. در چهار سوی این سه بنا، چهار 
آفتاب ســنج آجــری به شــکل تاق نما 
یا پنجره نما ســاخته شــده است که با 
نقش رستم  رصدخانه  آفتاب ســنج  های 

شباهت ظاهری دارند. 
این سه بنا روی هم مجموعه واحدی را 
تشکیل می دهند. یک رصدخانه یا تقویم 
آفتابی برای ســنجش گردش خورشید 
و به تبع آن نگهداشــتن حساب سال و 
سال شماری و استخراج تقویم و تشخیص 
روز های اول و میانی هر فصل ســال یا 
اعتدالین بهــاری و پائیزی و انقالب  های 

تابستانی و زمستانی بوده است. 
این آفتاب ســنج  ها به گونه ای طراحی 
شــده اند که بتوان هنگام طلوع یا غروب 
خورشید با مشاهده سایه  های متشکله در 
آن، آغاز یا میانــه هر یک از فصل  ها که 
منطبق با اعتدال  های بهاری یا پائیزی و 
انقالب  های تابستانی و زمستانی است را 

تشخیص داد. 

زیگورات چغازنبیل در استان خوزستان 
و در فاصله 40 کیلومتری جنوب شرقی 
شــوش و 20 کیلومتری هفت تپه و در 
نزدیکی کرانه غربی رود دز جای گرفته 
است. و اولین بنایی است که ثبت یونسکو 

شده است. 
این زیگورات نیایشــگاهی اســت که 
در ســال12۵0 پیش از میالد در دوره 
عیالمیــان به فرمان پادشــاه مشــهور 
عیالمی به نام »اونتــاش  گال« )126۵- 
124۵ پیش از میالد( در میانه شهر »دور 

اونتاشی« ساخته شده است. 
زیگورات چغازنبیل کــه از بزرگترین 
بناهای باســتانی ایران به شمار می رود، 
به تمامی از خشــت و آجر در زمینی به 
مساحت 11000 متر مربع و در ۵ طبقه 
ساخته شده و ارتفاع آن در زمان آبادانی 
به قریب ۵0 متر و سطح زیربنای آن به 
2۵000 متر مربع می رســیده است. هم 

اکنون نیمی از ارتفاع این بنا از بین رفته 
است. 

در سه ســوی زیگورات چغازنبیل سه 
بنــای کوچــک آجری دایره ای شــکل 
ساخته شده است که تنها یکی از آنها که 
در سوی شمال غربی قرار دارد تا حدودی 
سالم باقی مانده بود و دیگری که در سوی 
جنوب غربی قرار دارد به دست مرمتگران 
عضو هیئت کاوش فرانســوی شبیه به 
نمونه سالِم شــمال غربی بازسازی شد. 
در این بازسازی تنها نیمی از بنا ساخته 
شد و از بازسازی نیمه دیگر صرفنظر شد. 
بنای شمال شــرقی کاماًل از بین رفته و 

تنها شالوده آن باقی مانده است. 
درباره کاربرد این ســه بنا نظریه های 
متفاوتی عرضه شده بود. رومان گیرشمن 
سرپرست هیئت کاوش چغازنبیل و نیز 
آندره پارو از آن به عنوان »پوستامنت«  به 
معنای پایه مجسمه نام برده اند. عده ای 

دیگر آن را سکو، نیمکت، مذبح، محراب 
و قربانگاه دانســته اند؛ و بعضی دیگر به 
دلیل شــکل نیم دایره ای بنای بازسازی 
شده از آن به عنوان تریبون سخنرانی یاد 
کرده اند. غافل از آنکه شکل نیم دایره ای 
آن تنها به این ســبب بوده که تنها یک 
نیمه آن به دســت مرمتگران بازسازی 
شده است. البته و بی گمان احتمال »پایه 
مجسمه« بودن این بنا منافاتی با کاربرد 

تقویمی آن ندارد. 
در چهار ســوی این ســه بنــا، چهار 
آفتاب ســنج آجــری به شــکل تاق نما 
یا پنجره نما ســاخته شــده است که با 
نقش رستم  رصدخانه  آفتاب ســنج های 

شباهت ظاهری دارند. 
این ســه بنا که بر روی هم مجموعه 
واحــدی را تشــکیل می دهنــد، یک 
آفتاب ســنج و سازه خورشــیدی برای 
سنجش گردش خورشــید و تشخیص 

زمان به زبان آفتاب در زیگورات چغازنبیل
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انااهلل و انا الیه راجعون
با نهایت تأسف و تأثر درگذشت ریاست محترم اتحادیه میوه و تره بار تهران شادروان حاج 
حسین مهاجران را به خانواده محترم ایشان وجامعه بزرگ اصناف تسلیت عرض نموده برای 
آن مرحوم مغفور علو درجات و برای بازماندگان صبر و طول عمر از خداوند منان مســئلت 

می نمائیم. روحشان شاد و یادشان گرامی باد.

 هیئت مدیره اتحادیه سازندگان و فروشندگان ساعت تهران
عبدالرحیم احمدی، رئیس اتحادیه

انااهلل و انا الیه راجعون
با نهایت تأســف و تأثر فراوان درگذشت پیشکسوت صنف ساعت شادروان حاج امیر 
عالقبند را به خاندان محترم ایشان و همکاران محترم صنف ساعت تهران تسلیت عرض 
نمــوده برای آن مرحوم مغفور علو درجات و برای بازماندگان صبر و طول عمر از خداوند 

منان مسئلت می نمائیم.

 هیئت مدیره اتحادیه سازندگان و فروشندگان ساعت تهران
عبدالرحیم احمدی، رئیس اتحادیه

انااهلل و انا الیه راجعون
با نهایت تأسف و تأثر درگذشــت همکار عزیز و گرانقدرمان شادروان حاج سید رضا 
میری پدر شهید میری را به خانواده محترم ایشان وهمچنین صنف ساعت تهران تسلیت 
عرض نموده برای آن مرحوم علودرجات وبرای بازماندگان صبرجزیل و طول عمر از خداوند 

متعال مسئلت می نماییم.

 هیئت مدیره اتحادیه سازندگان و فروشندگان ساعت تهران
عبدالرحیم احمدی، رئیس اتحادیه

انااهلل و انا الیه راجعون
با عرض تأســف و تأثر فراوان درگذشت همکار گرامی شادروان حاج احمد قاجاری 
را به فرزندان و خانواده محترم ایشــان و همچنین همکاران محترم تسلیت عرض نموده 
بــرای آن مرحوم مغفور علو درجــات و برای بازماندگان صبر و طول عمر از خداوند منان 

مسئلت می نمائیم.

 هیئت مدیره اتحادیه سازندگان و فروشندگان ساعت تهران
عبدالرحیم احمدی، رئیس اتحادیه

انااهلل و انا الیه راجعون
با نهایت تأســف و تأثر فراوان درگذشت همکار گرامی و پیشکسوت صنف ساعت شادروان 
حاج بهروز اصلی مند را به محضر خانواده محترم ایشــان و به ویژه همکاران محترم صنف 
ساعت تهران تسلیت عرض نموده برای آن مرحوم مغفور رحمت واسعه الهی وبرای بازماندگان 

صبر و طول عمر از خداوند منان مسئلت می نمائیم.

 هیئت مدیره اتحادیه سازندگان و فروشندگان ساعت تهران
عبدالرحیم احمدی، رئیس اتحادیه

انااهلل و انا الیه راجعون
با نهایت تأســف و تأثر فراوان درگذشــت همکار گرامی شــادروان حاج 
حسین کریمی جعفری را به خانواده محترم و بستگان ایشان، همچنین 
همکاران محترم صنف ســاعت تهران تسلیت عرض نموده، برای آن مرحوم 
مغفــور علو درجات و بــرای بازماندگان صبر و طول عمــر از خداوند منان 

مسئلت می نمائیم.

 هیئت مدیره اتحادیه سازندگان و فروشندگان ساعت تهران
عبدالرحیم احمدی، رئیس اتحادیه

برادر گرامی جناب آقای علی اکبر اکبرزاده
مصیبت وارده را به شــما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده برای آن 
مرحــوم مغفور علو درجات و برای بازماندگان صبر و طول عمر از خداوند منان 

مسئلت می نمائیم.

 هیئت مدیره اتحادیه سازندگان و فروشندگان ساعت تهران
عبدالرحیم احمدی، رئیس اتحادیه

جناب آقای سید صدرالدین ناصرآبادی
با نهایت تأسف و تأثر درگذشت والده گرامیتان را تسلیت عرض نموده برای آن 
مرحومه مغفوره علودرجات وبرای بازماندگان صبرجزیل و طول عمر از خداوند 

متعال مسئلت می نماییم.

 هیئت مدیره اتحادیه سازندگان و فروشندگان ساعت تهران
عبدالرحیم احمدی، رئیس اتحادیه

جناب آقای اظهری
با نهایت تأســف و تأثر درگذشت پدر گرامیتان را تسلیت عرض نموده برای 
آن مرحوم علودرجات وبرای بازماندگان صبرجزیل و طول عمر از خداوند متعال 

مسئلت می نماییم.

 هیئت مدیره اتحادیه سازندگان و فروشندگان ساعت تهران
عبدالرحیم احمدی، رئیس اتحادیه

انا هلل و انا الیه راجعون
درگذشت همکار و دوست عزیزمان شادروان جناب آقای علیرضا راسی در کمال ناباوری 
موجب تأســف و تألم فراوان گشت.  این ضایعه دردناك را به محضر هیئت رئیسه محترم 
اتاق اصناف تهران، جامعه بزرگ اصناف و خانواده محترم ایشان، تسلیت عرض نموده، برای 
آن مرحوم مغفور علّو درجات و برای بازماندگان صبر و طول عمر از خداوند مّنان مســئلت 

می نمائیم. روحشان شاد و یادشان گرامی باد..

 هیئت مدیره اتحادیه سازندگان و فروشندگان ساعت تهران
عبدالرحیم احمدی، رئیس اتحادیه

همایش روز ملی 
اصناف برگزار شد

وزیر کشور روز شنبه دوم تیرماه جاری در همایش روز ملی اصناف که با حضور حسن 
یونس سینکی، معاون بازرگانی وزیر صنعت، معدن و تجارت، روسای اتحادیه ها و رئیسان 
اتاق های اصناف استان ها برگزار شد، به اهمیت اصناف و نقش بازار در تاریخ معاصر ایران 

پرداخت. 
 عبدالرضا رحمانی فضلی در همایش بزرگداشت روز ملی اصناف گفت: ن در»ابتدا باید 
به جایگاه اصناف بپردازیم؛ نهادی که در طول تاریخ نزدیک ترین، مؤثرترین و همراه ترین 
با مردم بوده اســت. وقتی از بازار می گوییم، مردم در ذهن تداعی می شود. جدایی این دو 
غیرقابل تصور اســت چرا که بیشترین تأثیرگذاری و تأثیرپذیری را در ارتباطش با مردم 
داشته است. موضوعی که بازار را به قوی  ترین نهاد مردمی بدل می کند. بازار با بیش از دو و 
نیم میلیون واحد صنفی مجاز و پوشش جمعیتی 10 میلیونی نقش بزرگی را ایفا می کند. 
همچنین 18 درصد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است که باز هم تأکیدی 
بر این ادعاست.« وزیر کشور بازار را نهادی مؤثر در ایجاد امنیت و آرامش جامعه دانست و 
گفت: »عرضه کاال با قیمت واقعی و به میزان نیاز مردم موجب امنیت و آرامش روانی جامعه 
خواهد شد. اگر اصناف وظیفه خود را در تأمین کاالهای مورد نیاز مردم به درستی انجام 

ندهند، زمینه تنش در جامعه دامن خواهد خورد.« 

فاضلی در همايش روز ملی اصناف: غلبه بر مشکالت با وحدت و آرامش 
علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران روز شنبه دوم تیرماه جاری در همایش بزرگداشت 
روز ملی اصناف از اصناف خواست با وحدت و آرامش در بازار بر مشکالت غلبه کنند. رئیس 
اتاق اصناف ایران در این همایش به پنج محور مهم که اهداف همکاری اتاق اصناف ایران و 
وزارت کشور است، اشاره کرد و گفت: روز اصناف نمی خواهم از مشکالت و اشکاالت موجود 
صحبت کنیم؛ شــک نداریم که امروز دشمن در عرصه هدف گذاری اقتصادی فعال است. 
علی فاضلی افزود: تحریم های گوناگون و اجرای برنامه های مختلف برای ایجاد جنگ روانی 
و شایعه سازی از جمله کارهایی است که امروز دشمن انجام می دهد. فاضلی گفت: اصناف 
سربازان خط مقدم جبهه اقتصادی هستند و امروز نگاه رهبری، دولت، مجلس و مردم به 
اصناف کشور است و قبول دارم که ابزارهای الزم برای این افسران اقتصادی باید فراهم شود. 
یادداشت تفاهم همکاری اتاق اصناف ایران و وزارت کشور روز شنبه دوم تیرماه جاری و 
در جریان برگزاری همایش بزرگداشت روز ملی اصناف امضا شد. یادداشت تفاهم مذکور به 
امضای علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران و عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور رسید. 
این یادداشت تفاهم در راستای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، ابالغی از سوی 
مقام معظم رهبری و با هدف تشریک مساعی در رفع مسائل و مشکالت اصناف کشور و هم 

افزایی در جهت مدیریت بهینه بازار و توسعه اشتغال به عنوان عوامل مؤثر در تأمین امنیت 
و آرامش جامعه و با توجه به نقش اساســی وزارت کشــور در هماهنگی بین دستگاه ها و 
سازمان های ملی بین وزارت کشــور و اتاق اصناف ایران امضا رسید. تشریک مساعی در 
راستای نظام مند کردن فعالیت اصناف و هم افزایی و همکاری در راستای مدیریت بازار با 
محوریت حمایت از کاالی ایرانی، تولید و اشتغال از اهداف یادداشت تفاهم یاد شده است. 
اعتبار این یادداشت تفاهم از زمان انعقاد سه سال است و پس از اتمام مدت، تمدید آن با 

توافق طرفین بالمانع خواهد بود. 
در همین حال مسئولین اتحادیه ها، صنوف و بازاریان و جمع کثیری از فعاالن اقتصادی با 

حضور پرشور در مرقد مطهر امام راحل )ره(، روز ملی اصناف را گرامی داشتند. 
اصناف، بازاریان و اتحادیه های صنفی ضمن تجدید میثاق با آرمان های امام راحل )ره( و 
شهداء با رهبر معظم انقالب اسالمی تجدید بیعت نموده و با اهدی تاج گل و قرائت فاتحه، 
یاد و خاطره بنیانگذار جمهوری اســالمی ایران را که همواره بر احقاق حقوق عامه تأکید 
داشــتند را گرامی داشته و با اتحاد و همدلی بار دیگر نسبت به تحقق اقتصاد مقاومتی و 

حمایت از کاالی ایرانی پیمان بستند. 
در این مراسم قاسم نوده فراهانی عضو هییت رئیسه اتاق اصناف تهران ضمن تبریک به 
فعاالن، اعضاء و مسئولین اصناف کشور گفت: اصناف و بازاریان همان گونه که امام خمینی 
)ره( به آن اشاره کرده اند، پشتوانه ای برای پیشبرد اهداف انقالب اسالمی هستند و همواره 
آماده اند تا در کنار دولت، موجب تحقق سیاســت های اقتصاد مقاومتی، حمایت از کاالی 

ایرانی، بهبود کسب و کار و اشتغال زایی شوند. 
نوده فراهانی ضمن اشــاره به انتخابات اخیر اتاق اصناف تهران اظهار داشــت: بازاریان 
و اصناف به دلیل حضور پر رنگ شــان در صحنه های حساس تاریخ معاصر ایران، یکی از 
نیروهای اجتماعی فعال محسوب می شوند که در تحوالت دوران انقالب اسالمی نیز جایگاه 

ویژه ای دارند. 
در پایان این مراســم با اهداء لوح تقدیر از خانواده های مدافعین حرم، شهدا و آزادگان 

اصناف کشور تجلیل گردید. 
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Elaborate hand-carved wooden clocks two brothers made in their 
spare time are on display at this handsome little museum. 

Frank and Joseph Bily were 
born in the late 19th century on 
a farm near the predominantly 
Czech town Spillville, Iowa. 
They went on to become 
farmers themselves, as well 
as carpenters; to pass the 
time during the slow winter 
months, they took up clock 
making as a hobby, fashioning 
elaborate wooden facades and 
carving finely detailed statues 
for time pieces that grew ever 
larger and more complex. 

Taking up the unique pastime 
in 1913, the Bily brothers went 
on to make over 20 clocks 
during the next three decades. 
Their creations featured fully 
automated displays with 
multiple figurines and internal 
music boxes. Their largest 
clock, The Apostles’ Parade, 
stands 9 feet 10 inches tall 
and features miniatures of 
all twelve disciples of Jesus. 
Their masterpiece, American 
Pioneer History, took them four 
years to complete; Henry Ford 
offered to buy the clock for a 
million dollars in 1928, but was 

turned down. Another notable 
clock in the collection was 
made in 1928 to commemorate 
Charles Lindbergh’s historic 
Transatlantic flight.

As their clock collection grew, 
the Bily brothers gained local 
fame—at one point their sister 
began charging curious visitors 
a dime to see the lovingly 
crafted timepieces arrayed in 
their home. However, their 
clock making always remained 
a purely recreational activity, 
pursued only when there was 
no other work to be done. 
They never sold a single 
clock, and rejected offers for 
commissioned projects. In 
1946, they bequeathed their 
collection to the town of 
Spillville on the conditions that 
the clocks would be neither 
sold nor moved.

Today, the entirety of their 
collection is on display at 
the Bily Clocks Museum. 
The museum was set up in 
a building where Antonín 
Dvořák took up residency with 
his family during the summer 

Bily Clocks Museum

of 1893. While sojourning in 
Iowa, he composed his String 
Quartet in F (also known as 
the “American Quartet”) and 
his String Quintet in E-Flat. The 
second floor of the museum 
has an exhibit commemorating 
the famous composer’s time in 
Spillville.

Know Before You Go
Spillville is located in 

Northeast Iowa, 76 miles from 

Rochester, MN, 73 miles from 
Waterloo, IA, and 146 miles 
from Madison, WI.

The Bily Clocks Museum 
is located in Spillville, Iowa, 
United States. The museum 
contains clocks that were 
made by hand from the years 
1913 to 1958. The clocks were 
made by Frank and Joseph Bily, 
together known as the Bily 
brother.
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تاریخ : ............................................................

شماره : ..........................................................

نام و نام خانوادگی : ...................................................................................... نام و نام خانوادگی تحويل گیرنده : ....................................................................................................

نام شرکت يا سازمان : ....................................................................................................................................................... شماره شروع اشتراک : ......................................................

شماره تماس

 ثابت : ................................................همراه : .....................................................  پســت الكترونیــک : .............................................................................................

آدرس پستی : ................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

کد پستی : .......................................................................................................................................................................................................................................................................................

نشريه ماهنامه اجتماعی، فرهنگی و صنعتی عصر زمان  - هزينه ارسال پستی برای 6 شماره سراسر ايران:    480.000 ریال 

شماره تماس پذيرش تبلیغات: ۰93۰5۱7265۱
ettehadieh2015@gmail.com :آدرس الكترونیكي

آدرس سايت اتحاديه :
    www.twatchu.com
آدرس کانال تلگرام عصر زمان:
telegram.me/asrezaman

@asrezaman

 فرم اشتراک را خوانا و دقیق کامل کرده و کد پستی را حتما قید نمائید.

 هزينه پست را به شماره حساب ۱-32۰۸۰۰۰۱2۱2۸7۰ و يا شماره کارت 5۰2229۱۰2۰6۸9۸22 بانک پاسارگاد واريز فرمايید.

 در صورتی که متقاضی اشتراک فرد حقیقی باشد ، نام و نام خانوادگی و در صورتی که حقوقی ، شرکت يا سازمان باشد می بايست 

نام تحويل گیرنده را قید نمايد.

 چنانچه از هر مجله درخواست بیش از يک شماره را داريد به ازای هر نسخه اضافی مبلغ فوق را واريز نمايید.

نکات مهم و مورد توجه: 

فرم اشرتاک یک سـاله   ۶ شماره

In the name of God, the Merciful and the 
Compassionate

First of all I would like to offer my heartfelt felicitation 
to you on the occasion of Eid-Al-Fitr. May God accept 
your fasting and prayers.

It›s been awhile some arguments emerged amongst 
colleagues in connection with goods clearance and 
overall relevant business interactions where caused 
them to feel concern. New regulations for releasing 
the goods been approved so that those who are 
engaged in the importation of wrist watches would 
encounter with some dilemmas. 

As a matter of fact, there has been no production 
line established up to now for such a product in 
the country and considered as an importing and 
consuming product and in some cases as a luxury one 

Abdul Rahim Ahmadi

and of course of needful. In case we take a quick look 
on the position of such a product on the market, we 
would realize that there are a remarkable number 
of stores exposing variety of watch brands with 
considerable demands from end-users. Accordingly, 
we will need to create possibilities for the authorized 
merchants in order to import relevant products 
into the country smoothly and ultimately offer to 
end-users. The more we create better situation the 
better service would offer to customers and it could 
definitely be considered as a countermeasure against 
smuggling and fake products. With supporting the 
authorized merchants and distributing real products 
to authorized re-sellers and ultimately promoting 
real products in public will result in to block the 
importation of fake and smuggled products. 

For now some 700k individuals are engaged in 
watch career. Majority of them as vendors  and some 
as watch repairman and as head of the family trying 
to support themselves who pay state charges such as 
tax, insurance, municipality charges, customs duties, 
etc. on a regular basis . In case we improve relevant 
customs services, we indeed support and help this 
stratum of society.

I insist on the fact that we need to support the 
authorized merchants who do the importation of real 
watch brands. The attitude which result in supporting 
merchants and more importantly measures against 
goods smuggling. I would like to hereby request 
authorities to take care of this matter.

As I mentioned on many occasion on establishing a 
production line in the field of watch manufacturing, 
hopefully with the support of relevant authorities we 
will be able to launch the process. As experienced I 
believe that there are proficient experts who would 
initiate the process once they get enough support. 

May God bless you all

Distinct imports, 
the only way to fight smuggling
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آدرستلفننام خانوادگینامرديف

خ شمیران نو 20-متری شهدا شرقی -پالك774410721۵7برغمدیحسن40

خ جمهوری اسالمی- ساختمان آلومینیوم- طبقه سوم -پالك 324بند گیانفاطمه41

خ خواجه نظام الملک ایستگاه افخمی پالك 77۵48666۵29پیروزمندنجف علی42

خیابان کارگرجنوبی چهارراه لشگر -خ کمالی چهارراه مخصوص پالك ۵۵4131241۵4پارسای احمدیمهرداد43

خ آزادی -خ شادمهر -چهارراه مستعانیه پالك 6600714294پروانیانکریم44

خیابان آذربایجان بین نواب و سلسبیل پالك 66423977661پروین ثانیمحمد علی4۵

میدان  رسالت -ابتدای سمنگان- پالك 778021۵۵۵89پوئیدهرضا46

ضلع شمالی میدان امام حسین پالك 77۵068206۵پورمحمد فتالیکریم47

تهرانسر -خیابان 14 - پاساژ تماشا -پالك44۵02017917پژ وهشگرپرویز48

خ قزوین - دوراهی قپان- ابتدای امین الملک -پالك ۵۵71941410پاکزادحسن49

میدان ونک -خ  گاندی- پالك 88883828100پور جواهریانسید محمد تقی۵0

دروازه شمیران ابتدای هدایت پالك 77۵2224310تشرفیعلی۵1

شوش ایستگاه قندوشکر شهید بوربور پالك ۵۵602463144تقویعباس۵2

 20متری افسریه دوم وسوم پاساژ صدف پالك 3314984۵7تقوائیعطا اله۵3

خ-جمهوری اسال می ساختمان آلومینیوم طبقه همکف پالك 6670306012توکلی جعفری عبداهلل۵4

خ-سهروردی شمالی بین آزادی وکوچه باغ پالك887۵9176272توسلرضا۵۵

20متری ابوذر خ فالح  8متری عادل پالك ۵۵170779106تال وتیعلی۵6

جوادیه -ابتدای 20متری -مقابل یکتا -پالك88830419477جداری حسن پورکریم۵7

فلکه دوم صادقیه- جنب بانک صادرات -پالك88208141243جعفرییداله۵8

جوادیه -ابتدای 20متری- مقابل یکتا -پالك۵۵661۵۵8477جعفریاصغر۵9

خ آزادی- ابتدای جمالزاده -پالك66927280270جاودانفراکبر60

17شهریور-خ شهید اسما عیل رضائی-پالك33708227620جواهری نکومصطفی61

شهید نامجو- ایستگاه کاشی ها- کوی شفق -پالك649 77۵۵۵768جمشید ی مرامسیدمحمود62

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

خ انقال ب -جنب نجات الهی -پالك888091626۵7جواهری ساعتچیسعید64

خ ابوذر -ابتدای فریدون گودرزی- پالك۵۵738927169جعفری ممقانیمحمد6۵

خ ولیعصر -چهار راه جمهوری -جنب سینما آسیا -پالك 6640797719جواهریانمصطفی66

یاغچی آباد- 20متری عباسی -پالك ۵۵026870176جاودان فررجب67

خ امام خمینی- مقابل خ استخر -پالك 306 6641033۵جم 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 ۵۵37717۵290جالل وندعلی رضا71

ستارخان -سه راه تهران ویال -روبری مسجد -پالك66۵08418394جهانیمحمد72

خیابان رودکی- باالتر از بوستان سعدی- پالك 66889128۵20جعفریمهدی73

شهرارا- خیابان آرش مهر- بلوك 10- پالك 882۵310718جعفریمهدی74

ستارخان- سه راه تهران ویال- پالك 66۵1884623جعفریمهدی7۵

تهرانپارس- فلکه اول -ضلع شرقی- پالك77 77726140حسینیانحمید76

میدان فاطمی -نبش بازار چه هدیه- پالك8896289626حسینیذبیح اله77

رسالت -چهارراه مجیدیه -استاد حسن بنا -پالك22۵0912873حسینی نژادسیداکبر78

  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

آدرستلفننام خانوادگینامرديف

بازاربزرگ تهران -پاساژ قیصریه -طبقه همکف -پالك ۵۵6308914/38المعیمحمدعلی1

جاده مخصوص کرج -شهرك اکباتان -فازیک -ورودی A  -  پالك 446۵4۵302افتخاری مجدحسن2

دامپزشکی -نرسیده به قصر الدشت- پالك 66876647333امنیانمحسن3

خیابان جمهوری- ساختمان آلومینیوم -پاگرد دوم -پال ك667139۵9۵1امیری اصلسراج4

سبالن شمالی -خ ابراهیم حسنی -پالك 88407427143احمدیسید حسین۵

افسریه -1۵ متری دوم -بین خیابان  11و12 -پالك 3314846440۵اسبقی مهربانمحسن6

خ ولیعصر -پایین تر ازمعز السلطا ن -پالك ۵۵376247۵86اذانیعباس7

افسریه- انتهای پانزده متری دوم -جنب داروخانه -پالك 33642600۵2۵اسف گازارحسن8

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

خ آزادی -شادمهر- پایین تر از نصرت -پالك 6600۵830143اجرایی طوسیپرویز10

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

خ خوش -نرسیده به مرتضوی- پالك 668۵8321284اسدیمحمدرضا12

جمهوری -جنب بانک ملی -پالك 3311201۵301امین شریفیرضا13

خ دماوند -ابتدای 30متری نارمک- پالك 7742128788آبانیغالمرضا14

    خ نامجو- مقابل خ آریا  -  پالك 77۵413۵21040آخوندیمصطفی1۵

هفده شهریور- ایستگاه ناصری -پالك 33۵0910۵21/10احمدیسیدمحمد16

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

خ حافظ -خ سرهنگ سخایی -پالك 66706719148انوری منفردمحمد18

پانزده متری دوم افسریه بین خیابان 28 و 29- پالك 331468۵6400امامی فرمحمد مهدی19

 پانزده  خرداد -زیرگذر ناصر خسرو -پاساژ خلیج فارس- پالك 13  3392720۵امیدیرسول20

میدان جمهوری -ابتدای جمهوری -پالك 664286۵9898احمدیمجتبی21

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

خ نامجو -جنب کالنتری -پالك 77۵۵6271106احمدیسیدمهدی23

نازی آباد -اکبر مشهدی - مجتمع تجاری پارس -پالك ۵۵30137۵231امامی فردمرتضی24

خ پیروزی -خ شهید افراسیابی -پاساژ الماس پالك 77468۵۵32/2۵اجیلیانی تهرانیمحمد2۵

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

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

میدان  شهدا -خ شکوفه -خ کرمان- نبش کوچه سفید- پالك 33370692173ابوالقاسمیمحمدجواد28
فلکه اول تهرانپارس - پاساژ سپید طبقه همکف واحد A-71 گالری ساعت ریتم77713188برغمدیحسن29
خ کمیل-مقابل کوچه جمالی -جنب داروخانه- پالك ۵۵724790688/2برمکیرضا30

نارمک- انتهای دردشت - 20متری خاور -پالك7720621168بیغشیحسن31

تهرانپارس- خ تیرانداز -نبش 184 شرقی- پالك7788671310۵بینائی زادهمسعود32

نازی آباد- بوعلی جنوبی -پالك ۵۵0811384/3بوذریمحمدجواد33

  نارمک - خ مدائن جنوبی -پالك 19۵       7791410۵بهادری مقدمسیروس34

فلکه دوم تهرانپارس- ضلع شرقی -ابتدای تاگور -پالك 7787222077برغمدیمحمود3۵

شادآباد-17شهریور- 1۵متری دوم جنوبی- پالك 66802484194باقریحسن36

خ ولیعصر جنوبی- نرسیده به چهارراه مختاری -پالك ۵۵37003۵100بهشتیمجید37

میدان ابوذر- خ  ابوذر 8-متری طالقانی- پالك ۵۵7712437۵باقری اصلعزت اله38

تهرانپارس -خ جشنواره -خ امین -روبروی بانک صادرات -پالك 7778۵983۵3۵برغمدیعلی39

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

خ بهشتی- ابتدای سرفراز - مجتمع دنیای نور- طبقه 2 - واحد  887۵6644204رضا خانلوعلی رضا118

سیدخندان -اول4۵متری رسالت -پالك 228687721ساعتچیاحمد119

1۵متری اول افسریه- نبش 26- پالك 331۵۵013632سدیدیحسن120

اتوبان کردستان خ 64یوسف آباد-برج آ.اس. پ-زیربرج- پالك 88030933417سعادت پورعلی121

خ انقالب اسالمی -روبروی نجات الهی -پالك 3390073637ساعتچیربابه122

جمهوری -ابتدای الله زارجنوبی- پالك 33903986428سبحانیقربانعلی123

تهرانپارس- قنات کوثر- بلوار مطهری- نبش 9  مرکزی- پالك 773749611/1۵6سلیمیسعید124

جمهوری -ساختمان آلومینیوم -طبقه سوم -پالك 667067921۵شهبازیالیاس12۵

یوسف آباد- خ ابن سینا - جنب مسجد حضرت ابوالفضل -پالك 88720092۵۵شفقتیانمحمد126

فلکه دوم خزانه بخارائی- خ شهید سالمت- پالك ۵۵0۵816643شفیعیاسالم علی 127

خ شریعتی- مقابل داروخانه قرآن -پالك66667643778شهبازیانمحمود128

خزانه بخارائی- بین فلکه دوم وسوم -پالك ۵۵30241628۵شیرازیحسن129

ستارخان -خ یکم دریان نو- مجتمع تجاری مفید- طبقه همکف- پالك 66۵13۵۵7۵4شاه قلیمعرفت اهلل130

خ انقالب بین الله زار و سعدی- پالك 6610781۵80شجاع رضویعلی اکبر131

خ نواب -چهارراه رضائی- ابتدای بریانک -پالك ۵۵732318137شهرستانی زلدهسیدمحمود132

خ قزوین - حسام السلطنه -نرسیده به 16متری امیری -پالك ۵۵718886461شریف کاظمینجفعلی133

نازی آباد -خ مدائن -بازار دوم -جنب کال نتری -پالك ۵۵068830412شاه ابراهیمی داود134

میدان   ولیعصر -جنب سینما قدس- پالك 8889180012شیر محمدشهربانو 13۵

خ کارون -بین امام خمینی وهاشمی- پالك 66839340316شفقتیانعلیرضا136

خ جیحون -بین امام خمینی ومالک اشتر- پالك 668۵36232۵2شاه ابراهیمیاکبر137

خ وحدت اسال می -بین چهارراه فرهنگ وابو سعید -پالك ۵۵3837131062شریعت مصطفویسید سعید138

بازار بزرگ تهران- پاساژ قیصریه- طبقه دوم - پالك 17 ۵۵631726شعبانی فردحاج رسول139

خ تهران نو -بالل حبشی -پالك 7746۵۵92۵7شقاقیپیمان140

افسریه- 1۵ متری دوم- نبش خیابان 30- پاساژ عالی قاپو- پالك336۵90004شفق سرخمحمد141

خ  پیروزی- خ همایون -موتوآب- پالك 26 774367۵2صفری دستجردیحسن142

خ پیروزی- خ افراسیابی -پالك 38 قدیم ۵01 جدید77463789صفاریانعباس143

خ ولیعصر- نرسیده به میدان ولیعصر -پالك 6641۵1898/62۵صباغ زادگانمحمدعلی 144

بازار بزرگ تهران - روبروی  پاساژ طال -پالك  ۵۵620896101صفائی قادریمصطفی14۵

 پاسداران -با التر از اختیاریه -پالك 22۵8739268صبوریمحمد146

خ رودکی -نرسیده به   چهارراه وثوق - پالك 66860346234صولت زاده مقدمپرویز147

میرداماد -میدان مادر -مرکز خرید محسنی- پالك 2227461028طباطبایی  آزادداریوش148

افسریه- 1۵متری دوم جنوبی -بین خیابان  24و2۵ پالك 33146032188طبیبیمحمد149

خ پیروزی -خ پرستار- پالك 331793۵۵۵9عبدیحسن1۵0

خانی آباد نو- خ میعاد -بین کوچه 22و24 -پالك ۵۵004۵74224عالیجاهابراهیم1۵1

بلوار فرحزاد -پونک- مرکز خرید سپهر- پالك 88089۵7133علیپوراسد اله1۵2

نارمک -سی متری- ایستگاه دفتر -پالك 77903۵01620عزیز الهیمحمد 1۵3

 جمهوری -ساختمان آلومینیوم -طبقه سوم -پالك 66710692328عباسلومحمد1۵4

جمهوری -ساختمان آلومینیوم -طبقه همکف- پالك 667109307عباسیحسین1۵۵

 سهروردی جنوبی -روبروی خ اورامان -طبقه همکف -پالك 88419924107عباسیمراد1۵6

  هرگونه کپی برداری از اين فهرست منوط به اخذ مجوز از اتحاديه سازندگان و فروشندگان ساعت تهران می باشد.
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بزرگراه رسالت-16متری اول مجیدیه جنوبی- پالك22۵2۵449284حسینی محمد 79

 جمهوری - جنب سا ختمان آلومینیوم -طبقه سوم -پالك 66726673332حسینیعلیرضا80

جمهوری- ساختمان آلومینیوم- طبقه سوم- پالك  63711423330حسینیسید حسین81

1۵خردادشرقی- نرسیده به خ ری- پالك 33۵0617۵1171حکاکان جوزانیمحمد82

چهارراه سبال ن- 10متری تهرانی- پالك 77۵422777حسن پورکراتیمسیب83

خ ولیعصر- امیریه -روبروی سینما سپیده -پالك ۵۵37۵177919حنیفه زادهمحمدعلی84

پیروزی- 21 متری دهقان- پالك 7748162۵۵9حنیفه زادهمحمدکاظم8۵

اتوبان بعثت -مجتمع تجاری زیتون- طبقه اول -پالك 3361349139حسینیروح اهلل86

مجیدیه جنوبی -سه راه ارامنه-  پالك 22۵0۵62۵434حسینی نژادسیدحبیب87

 میدان فاطمی-خ فاطمی-  پالك889627782/37حسینیسیدعلی88

1۵خرداد -بازاربزرگ تهران- پاساژ قیصریه- طبقه سوم -پالك ۵۵80103484حق شناسرضا89

خ جمهوری - جنب سا ختمان آلومینیوم -پالك 6670۵۵33808حقیقت ساریخان اکبر90

خ آزادی -خ شادمان -خ گل افشان-پالك 66۵120283/381خرم پژوهفاطمه91

میدان خراسان- جنب مسجد نوری- پالك 333۵874716خاکیجال ل92

ابتدای میدان خراسان- پالك778044248خوردبینمحمود93

 16متری دوم مجیدیه شمالی- نرسیده به بازار روز -پالك 22۵0296686خانعلی پورورزانیحسین94

میدان نبوت- ضلع شمال غربی -مرکز خرید ساعت -پالك 7712789618خالقیشهرام9۵

1۵متری اول افسریه- نبش خیابان 3۵- پالك 33144966۵89دهنویرجبعلی96

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

سی متری جی- حاجیان- پالك 66629264344دهقان محمد98

سراسیاب دوالب -چهارراه وثوق -پالك 33192174300داورزنیحسن99

شهرك اکباتان -مجتمع تجاری فاز 3- پالك 44662۵1622درویشیسهیل100

میدان امام حسین- ابتدای 17 شهریور- پالك 77604۵7091دستجانی فراهانیعلی101

خ آذربایجان -بین خوش ورودکی -پالك 663۵76232/822دانائیحسن102

خیابان استاد معین- دستغیب- پال ك 66003619111دربانعبداله103

گیشا- کوی نصر- بازار بزرگ نصر- پالك102 گالری سیکو9-882766۵8دهرویهمرتضی104

شهرك ولیعصر- خیابان یاران -به خیال-پالك 662246۵214زندکریمیحمید رضا10۵

خ مولوی- روبروی بیمارستان اشرفی اصفهانی- پالك ۵۵۵70602377زاهدی امجدیفریبرز106

خ پیروزی -خ نبرد- جنب مسجد جعفری- پالك 3317379248۵زمّردیانمحمد جواد107

خ هاشمی -مقابل 21 متری جی- پالك660011861104زرگریمحمد108

خ مطهری -سلیمان خاطر -پالك 8883274013زمردی فردارسالن109

خ مالک اشتر -نرسیده به دستغیب -کوچه مهر جویی -پالك 66838021827زرگریمجتبی110

بلوار ابوذر- بعد از دادسرای شهید محال تی- پاساژ ولیعصر -پالك 33803622190زمّردیانمحمدحسین111

20متری جوادیه- ایستگاه یکتا- مقابل بانک کشاورزی -پالك ۵۵664۵96۵18رفیع زادهفرامرز112

خ کارون -مقابل بیما رستان بابک- کوچه فرامرز -پالك 668621201/433رفیع زادهمطلب113

خ شریعتی -خ ادیبی- پال ك66942730۵8روستا ئیغالمرضا114

علی آباد- خ ابریشم جنب پارکینگ اطمینان پالك ۵۵317892161روستائی پاتپهمحمود11۵

 17شهریور-ضلع شمال شرقی میدان شهدا -پالك77۵3739621روستا آبادیمحمدحسن116

شهرك غرب - ایران زمین - مرکز خرید گلستان - طبقه همکف - واحد 17 88081719رنگچیعلی اصغر117

  هرگونه کپی برداری از اين فهرست منوط به اخذ مجوز از اتحاديه سازندگان و فروشندگان ساعت تهران می باشد.
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 کیانشهر -خ ابراهیمی -نبش قره داغی -پالك 338928۵۵2/87۵ناصری نسب مهدی 196

 جمهوری -جنب باغ سپهساالر پالك 33113۵71193نجفی انفرادیعبدالحسین197

میدان بهارستان- نبش کوچه جورکش پالك 339014962مهاجری تهرانیجواد198

میدان امام حسین -ابتدای خ مازندران- پالك 7767770033مسعودیناصر علی199

خ 17 شهریور- خ عارف جنوبی -پالك 3372190۵89مهدی نژاد حسن 200

خ  دامپزشکی- نرسیده به داروخانه- پال ك660138967۵9مختاریعباس201

خانی آباد نو 20متری میعاد پالك ۵۵032۵98216مسعودی همت آبادی علی202

خ کارگر شمالی- جنب پمپ بنزین - پالك 8800890۵3۵7محمودی ساعتی علی203

خ پیروزی -پنجم نیروی  هوایی- نرسیده به فلکه اول- پالك 7747169043مشهدی حسینحسن 204

20متری افسریه -نبش 1۵متری دوم -پاساژ طال- پالك 331۵8688198مهرجوئیجواد20۵

خ- شهید بهشتی- باالتر از میدان تختی- نبش تکش -پالك88744601محمد زاده چنگانعلی 206

میدان توحید - اول ستارخان-  پالك 6642269123معینیامین علی207

میدان  خراسان -خ خاوران - اتابک- پالك 88263602196محمدیمحمد208

خ دماوند -خ شهید اسماعیل افشار  -پالك 7782024076میرزا رضائی ناصر209

خ هاشمی- بعداز میدان- پالك1009  66888978مقیمی نیا علی اکبر 210

خ دماوند- ارباب مهدی- جنب مسجد -پالك 77837431212منصوریعلی 211

سید جمالدین اسد آبادی روبروی داروخانه پالك887207۵۵63محسن زاده سید رضا212

خ جمهوری نبش کوچه توحید ظحیرالوله پالك 33913663133مهاجری تهرانیجواد213

 خ مهرآباد جنوبی- 20متری شمشیری- 12متری طهماسبی -پالك 6669۵07849منصوری اغمیونیاصغر214

خ پیروزی- خ همایونشهر- نبش 12متری اول- پالك 3319723179معینیمحمد علی 21۵

میدان  امام حسین- جنب سینما تهران- پالك 77۵04672۵9/1مهرآبادی یاریعلی محمد216

بلوار اشرف اصفهانی باغ فیض پالك 44418073226محمودی ساعتی محسن 217

میدان انقالب اول کارگر شمالی جنب بانک ملت پالك 669394684محمودی ساعتی بهروز218

خ جمهوری چهارراه فروردین پالك 2۵1و66467۵1۵2۵3میریسید رضا219

خ دماوند - خ شهید فتحنائی -- نبش کهن  پالك 77۵63844138میرحسنی حسن 220

خیابان انقالب - مقابل خیابان استاد نجات الهی )ویال( پالك 66713019830مومنسعید221

م نارمک - اوقاف - خ تکاوران - نبش 30متری پالك 77۵63844173مومنیحسین 222

خ 1۵خردادجلوخان غربی جنب مسجد امام )ره( پالك ۵۵6088001میررفعتیسید مهدی223

 خ  شهید نامجو -  ایستگاه کاشی ها- پالك 77۵۵17699۵6محبیحسن 224

عبدل آباد -بلوار شکوفه 19متری بدر- پاساژ فاضل پالك ۵۵8436214/2محمدزاده نیاریاروج22۵

خ-جمهوری ساختمان آلومینیوم پالك 66708914126موالئیمجید226

خ جمهوری ساختمان آلومینیوم طبقه اول پالك 66724116101موالئیمحمود227

خ جمهوری ساختمان آلومینیوم طبقه همکف پالك 6670161211میرباقرسیدغالمرضا228

خ فالح -خ ابوذر 16متری حسنی } عیوضیخانی{پالك۵۵70221671میرزاده اصل شربیانیسیدعلی اصغر229

خ جمهوری اسالمی ساختمان آلومینیوم طبقه سوم پالك 66724006326ماجدیناصر230

خ جمهوری اسالمی ساختمان آلومینیوم طبقه سوم غربی پالك 66707980334مصدراالمورمحمدامین231

خانی آباد نو- ابوریحان- پالك ۵1 ساعت الله۵۵826۵41وفادارانحمید232

خ تهران نو وحیدیه ایستگاه نجاری پالك 77822392106یعقوبیان حاجی آبادیسروژ233

جاده قدیم کرج-  خ شادآباد 1۵-متری شهید عباس انصاری -پالك6680324۵924یعقوبیعلیرضا234

خزانه بخارائی بین فلکه اول ودوم پالك ۵۵31۵810294     یزدی شهرضائیعباسعلی23۵

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

گیشا- بین خیابان نهم و بازار نصر - پالك 1۵0 - ساعت8828629۵122عباسیمیثم1۵7

 جمهوری -ساختمان آلومینیوم -طبقه سوم غربی - پالك 66703372113علی غنیحسن1۵8

خ ابوذر - شهید قربانی- پالك۵۵777820430عا لیجاهیوسف1۵9

 جمهوری- چهارراه استانبول- پاساژ گلشن- پالك 6670۵62633غالمیمحمد مهدی160

قصرالدشت -چهارراه امام خمینی -پالك 66836023227قدیانیحمید161

میدان انقالب -جنب سینما بهمن- پالك 666199۵91089قاسمیجواد162

شوش -خ صاحب جم -مقابل سر قبر آقا -پالك 33۵63۵92313قاضویسیدعزیزاله163

خ- وحدت اسالمی -جنب بیما رستان رازی -پالك ۵۵813244۵37قائمی منتظریسیدوجه اله164

 خ ابوذر-میدان ابوذر- خ شهید قربانی- پالك ۵۵700888۵07قلی پور میرکی سلطان علی 16۵

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

خ هاشمی- بین جیحون و کارون- پالك 6683۵8366۵1قائمیعباس علی167

فلکه دوم صادقیه -پاساژ گلدیس -طبقه همکف -پالك 44289068۵قمری 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 کارون- نرسیده به مرتضوی-  پالك 66882879129فرح زادمحمود171

سی متری شهید آیت -ایستگاه مسجد- پالك 7743062۵11۵0 فرهومندمرتضی172

خ نظام آبادشمالی- سه راه وحیدیه- جنب بانک ملت- پالك776940739۵3فتحیامید علی173

17شهریور- خ شکوفه -خ دلگشا- نبش میدان کالنتری- پالك 33340۵90104فوالدوندحسن علی174

خ دماوند -ایستگاه فرودگاه- ابتدای حسینی -پالك 77۵724744/2فدائیصغری17۵

نارمک- شهید آیت- ایستگاه مسجد- پالك 77803974828/2کشاورز تبریزیسیاوش176

خ مولوی -مقابل مسجد مشیر السلطنه- پالك ۵۵3840181090کریمی پورمرتضی177

سر آسیاب  مهر آباد -20متری توکلی -پالك 6664619919۵کیانی علی آبادیهوشنگ178

امامزاده حسن- چهارراه قاضی- 8 متری احمدی- پالك 297 ۵۵700967کالنتری ممقانییوسف179

خ دماوند-  خ وحیدیه  - هدایتی -پالك 7781282۵161کمالی یگانهمسعود 180

شمیران نو - هنگام - میدان پاکدامن- پالك 774۵3208108کاربرقاسم181

خ شهید مد نی- ابتدای برادران فتاحی- پالك 7728۵34222کاتبیانمحمد حسین182

لویزان - خ شهید شاه رضائی- پالك 229379712۵کندی دائینیمهدی183

خ خوش- بین ارومیه و آذربایجان- پالك 664302397/873گل محمدیقربانعلی184

شهرك ولیعصر -خ یاران -روبروی بازار- پالك 6623۵27۵2/118نوری بجندی نظام الدین18۵

30متری نیروی هوایی -جنب فروشگاه پالك 77483202۵71نجفی انفرادیمحمد علی 186

خ نارمک -خیابان سمنگان -پالك 77808016۵2۵نانکلیعلی اکبر187

 جوادیه -نرسیده به 10متری اول- پالك ۵۵6489044۵نادیداوود188

 جمهوری -سا ختمان آلومینیوم- طبقه سوم- پالك 66707980321نیاکان جممهرداد189

خ قزوین -شهید فرامرز تهمتن -جنب داروخانه- پالك ۵۵73862۵4ناظریقهرمان190

میدان شادآباد- کوی 17 شهریور- 1۵ متری دوم جنوبی- پالك 668134942۵6نشاطی حورعلی191

خ مصطفی خمینی -بازار سید اسماعیل- پالك ۵۵۵7876042نجبائیمیر الدوله192

خ رسالت -خ هنگام - کوچه12 مرکزی- پالك 77442۵477۵نانکلیعلی اکبر193

خ انقالب - مقابل خ نجات اللهی - پالك 830 - گالری نگین 66713019نوین سعید 194

مجیدیه جنوبی- ایستگاه پل 14متری لشگر پالك 8842۵798266نادعلیعلی اکبر19۵
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