
در این شماره می خوانید:
� گفت وگوی اختصاصی با ابراهیم درستی نائب رئیس اتاق اصناف تهران 

� گفت وگوی اختصاصی با دکتر علی توسطی رئیس کمیسیون ارتباطات اتاق اصناف تهران 
      و رئیس اتحادیه ماشین آالت کشاورزی صنعتی و ساختمانی

� مقاله اختصاصی دکتر قاسمعلی صدرا روانشناس و مشاور در امور کسب و کار 
      و خانواده در خصوص مدیریت زمان 

�گزارش نشست های تخصصی هیئت مدیره اتحادیه ساعت 
     با واردکنندگان و بحث و تبادل نظر پیرامون موانع و مشکالت واردات 

�گفت وگوی اختصاصی با حاج حسن حمزه پیشکسوت صنف ساعت تهران
�گفت وگوی اختصاصی با قاسم سبحانی فعال صنف ساعت تهران و سازنده جواهرآالت

�گزارش های اختصاصی از برندها و مارک های ساعت دنیا، مون بالن 
      و پرونده ویژه ساعت های مچی سیکو

وقتی » زمان « 
در چرخ دنده های 
واردات گیر می کند

شمـاره هشتم  ـ پاییز 97 ـ قیمت 8000 تومان فصلنامه فرهنگی، اجتماعی و صنفی
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به زمان کمی فرصت دهیم!

گ خرید اهمیت قائل است
اتحادیه ساعت؛ مردمی و برای فرهن

وقتی »زمان« در چرخ دنده های واردات گیر می کند

دیدار اعضای هئیت مدیره اتحادیه ساعت با هئیت رئیسه اتاق اصناف تهران

موانع واردات و گمرکات مشکل اساسی صنف ساعت 

برنامه های بر زمین مانده را اجرا می کنیم
دستگاه تست موتور ساعت

دوره های آموزش ساعت سازی در انگلیس

فرصت ها از بین رفتنی نیستند! بلکه از دست رفتنی اند
نقش بی بدیل اتحادیه ها در اقتصاد کارآفرینی و اشتغال کالن جامعه»ساعت« به وقت »قدیمی ترین شاپینگ سنتر« پایتخت

از موتور »جت« به موتور »ساعت« رسیدم

از جواهرسازی در الله زار تا ساعت سازی در میدان مادر

نمایش تاریخ و هنر ساعت سازی  در موزه Beyer زوریخ

ک رکورد برای »َپتِک فیلیپ« در ژنو
ی

صدای گلوله به تیک تاک ساعت تبدیل شد
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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.
نشاني اتحاديه: تهران - خیابان انقالب - میدان فردوسي

خیابان شهید عباس موسوي)فرصت(
کوچه شهید محمد صادق محمد پور)خزانه( پالک 11

تلفن: 7و88594106 - 09125172651
شماره تماس پذيرش تبلیغات: 09305172651

ettehadieh2015@gmail.com :آدرس الكترونیكي
www.twatchu.com : آدرس سايت اتحاديه

آدرس کانال تلگرام عصر زمان:
telegram.me/asrezaman

آدرس اينستاگرام:
instagram.com/tehranwatchunion

اتحاديه فروشندگان و سازندگان ساعت تهران
مدير مسوول و سردبیر: مریم بیامنش 

زير نظر شوراي سیاست گذاري
رئیس اتحاديه: عبدالرحیم احمدي

هیئت مديره: پرویز پزشکي-علي رضاخانلو
مهرداد احمدی- غالمحسن ادریس آبادي 

همكاران تحريريه: ماندانا صالحي - صبا ملک
گروه مترجمان: میترا جلیلی  - حمیدرضا زمان - محمد خورشیدی و مرتضی همدانی

چاپ و صحافي: اندیشه برتر 

نشريه اتحاديه سازندگان
 و فروشندگان ساعت تهران
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عبدالرحیم احمدی، رئیس اتحاديه فروشندگان و سازندگان ساعت 

وقتى »زمان« در چرخ دنده های 
واردات گری می کند

... فی الواقع قریب به 4 دهه کشور ما به نحوی از انحا درگیر 
جنگ اقتصادی بوده اســت. بدیهی اســت در مسیر استقالل 
خان ها و چالش های بسیاری سد راه بوده و گذر از آن مستلزم 
عزم راسخ ملی اســت با توسل و امید به حق برای رسیدن به 
پیروزی واقع. با توجه به شــرایط حاضر از نقطه نظر اقتصادی 
مقاومت و انطباق با شرایط و الگوی مصرف، فاکتور هایی است 
که باید ســرلوحه و خط مشــی خود قرار داد تا از آسیب های 
ناشی از جنگ اقتصادی تا حد معقول مصون بمانیم. البته این به 
آن معنا نیست که خود را در محدودیت های اقتصادی محصور 
کنیم و منفعل بمانیم تا روزنه ای مهیا شود که با پویایی و امید 

در بخش های مختلف تالش بی وقفه و جهت دار داشته باشیم. 
البته این واقعیت را نباید نادیده گرفت که استمرار تحریم ها 
چالش برانگیز است و مستلزم مدیریت مدبرانه در امور مختلف 
به ویژه اصناف کشورمی باشد. از ناحیه صنف ساعت که مربوط به 
حیطه فعالیت ما می باشد تأثیرات قابل تأملی را متحمل شده ایم. 
افزایش نرخ ارز و عدم مجوز واردات به تجار شرایط پیچیده ای 
را رقم زده. حدود 400 هزار واحد صنفی تحت پوشــش صنف 
ساعت و تحت عنوان ســاعت فروشی اعم از مچی و دیواری و 
تعمیرات در کشور مشغول فعالیت هستند. کانال تغذیه این مراکز 
از طریق تجار ذیصالح می باشــد که در حال حاضر بعلت عدم 
ثبت سفارش و مجوز واردات در شرایط مطلوبی نیستند و بعضا 
بعلت رکود بازار و پایین آمدن قابل توجه درآمد، تحمل هزینه ها 
اعم از حقوق و دستمزد و بیمه کارمندان و هزینه های جانبی، 
به تعدیل نیروی کار، تغییر شغل و تعطیلی واحد های صنفی 
ختم می شود. تولید کنندگان ساعت دیواری بعلت نبود مواد اولیه 
ضمن مراجعه به اتحادیه ساعت از عدم تأمین مواد اولیه شکایت 
دارند. در بخش تعمیرات ساعت مشکالت عدیده ای بعلت نبود 
قطعات یدکی ایجاد شده است. ساعت هاییکه بطور رسمی وارد 
می شوند شامل خدمات پس از فروش هم هستند و از آنجاییکه 
قطعات یدکی وارد نمی شود، بخش خدمات جوابگوی مشتریان 
نمی باشد. مثالی ساده و چالش برانگیز اینکه باتری ساعت مچی 

کمیاب و گران شده... . 
لذا از مسئوالن محترم نظام جمهوری اسالمی ایران طلب یاری و 
مساعدت می نماییم که با توجه به شرایط کنونی صنف ساعت بذل 
عنایت کنند تا نسبت به صدور مجوز ثبت سفارش ساعت مچی، 

باتری، بند و قطعات یدکی مربوطه اقدامات مقتضی میسر گردد. 
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ضمن عرض ســالم و ادب خدمــت عزیزان صنف 
ساعت و مخاطبان مجله پر مخاطب عصرزمان: 

یکی از ضروریات جامعه اصناف به روز سازی تجارت 
بر اســاس مقتضیات اجتماعــی و اقتصادی جامعه و 

فرهنگ خرید مردم است. 
بنده در جلســات هیئت مدیره حضور دائم دارم و از 
نزدیک شاهد تالش و زحمات اعضاء و کمیسیون های 
مختلف اتحادیه صنف ساعت تهران در جهت رسیدگی 
بــه امور صنفی و مراجعات ارباب رجوع و همکاران در 
راستای حل مسائل و مشکالت و رفاه حال اعضاء صنف 

ساعت هستم. 
حضور روزانه اعضاء هیئت مدیره درخصوص رایزنی 
با اتاق اصناف ســازمان صنعت و معدن و گمرکات در 
جهت رفع موانع و مشــکالت و حل اختالف مالیاتی 
و رســیدگی به شکایات در کمیســیون های پنج گانه 
شــکایات - بازرســی - مالیاتی آموزش و فنی و حل 
اختالف برگزار می شود. در حوزه آموزشی کالس های 
آموزشــی تعمیرات و فــروش در روزهای دوشــنبه، 
سه شنبه، پنجشنبه و جمعه زیر نظر استادان مجرب 

برگزار می شود. 
درخصوص رسیدگی به مسائل و مشکالت مالیاتی 
اتحادیه صنف ساعت در همه حوزه های مالیاتی جنوب 
و شمال و شرق و غرب نماینده های دارد و بطور فعال 
درهمه کمیســیون ها شرکت داشته و به حل و فصل 

مسائل مالیاتی اعضاء و دفاع از حقوق آنها می پردازد. 
اتحادیه ما یک اتحادیه مردمی هست ما در خدمت 
همکاران هســتیم و به این وظیفه صنفی خود افتخار 

می کنیم. 

رضا مصطفوی، بازرس اتحاديه

احتادیه اسعت؛ مردمی و برای 
فرهنگ خرید اهمیت قائل است
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مريم بیامنش، مدير مسئول 

به زمان 
کمی فرصت دهیم!
 

همه ما از بدو تولد تاکنون بارها و بارها شــنیده ایم که وقت طالست و هزاران 
واژه از این دســت را در محاورات روزمره خود به کار برده ایم که همگی نشانگر 
ارزشمند بودن زمان است. این درحالیست که امروزه با رشد و پیشرفت لحظه به 
لحظه علم، تکنولوژی و ارتباطات مافوق سرعت نور دیگر باید درخصوص کاربرد 
این گونه واژه ها درباره زمان نیز تجدید نظر کرد. چرا که حتی زمان هم از این همه 

تحوالت لحظه ای عقب مانده است. 
 حتما نسل های تا دهه شصت به خاطر دارند که تا قبل از سال 2000 بسیاری 
از آینده پژوهــان آن زمان در جهان صحبت از جهش فوق تصور بشــر از علم و 
تکنولوژی می کردند و می گفتند به زودی با رشد سریع ارتباطات در جهان یک 
قرن معادل 24 ساعت خواهد بود. )قرن در لغت به معنی یکصد سال است و در 
قرآن به معنی جمعیتی اســت که در یک زمان با هم زندگی می کنند و سپس 
جمعیتی دیگر جای آن را می گیرند( این درحالیست در دنیای تکنولوژی امروز 
که ما در آن زندگی می کنیم یک قرن معادل 15 دقیقه شــده است. این یعنی 

دیگر زمان هم از این همه سرعت در دنیای مدرن امروزی عقب مانده است. 
حال در این رخداد عظیم یعنی ســرعتی فراتر از زمان باید ببینیم که ما کجا 
ایستاده ایم. آیا باید نفسی تازه کنیم و به زمان فرصت دهیم یا خودمان را در این 

غائله ی غیر قابل باور، درگوشه ای از نقشه جغرافیای زمان پنهان کنیم؟ 
براســتی تا چه اندازه به مفهوم زمان به طور مشخص دست یافته ایم. چگونه 
توانســتیم فارغ از تمام مشــغولیات سیاســی و دغدغه های اولیه معیشتی که 
به گونه ای به دورمان پیچیده ایم که اصال زمان هم در آن گم شــده است، راهی 
برگزینیم که در این فرصت باقیمانده زمان را در کالبد اصلی ذهن خود جا دهیم 
که اگر حتی نتوانیم یک قدم ازآن جلو باشیم، حداقل همقدم با آن حرکت کنیم؟ 
خوشبختانه یکی از فواید تکنولوژی آسان سازی کاربرد آن برای همه نسل هاست 
به طوری کــه وقتی صفحه چهارگــوش موبایل را مقابل حتــی مادربزرگ ها و 
پدربزرگ هــا قرار می دهیم آنها نیز جای خود را در دهکده جهانی به ســرعت 
پیدا می کنند و به راحتی با ســه نســل بعد از خود در هرگوشه از جهان ارتباط 
برقرار می کنند. اما ســؤال اینجاســت، حال که نسل های قبل به سمت کاربرد 
تکنولوژی قدم برداشــته اند و ناگزیر به برقرارســاختن این گونه ارتباط هستند، 
وظیفه نســل حاضر چه خواهد بود؟ آیا نباید ســرعت خود را برای رسیدن به 
دنیایی که هرگوشه اش پدیده ای کشف و یا اختراعی در حال شکل گیری است، 

افزایش دهند؟ 
با کمی تأمل و خرد ورزی و ارزش دادن به نسل آینده و توجه به الگوهای توسعه 
از کشورهای پیشرفته می توانیم این فاصله را کمتر کنیم در غیراینصورت در نقشه 

جغرافیای زمان گم خواهیم شد.
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طی دوره پنجم و ششــم هیئت مدیره صنف ساعت تهران، به یاری خداوند و با مساعدت اعضای محترم موفق به 
تأســیس صندوق قرض الحسنه صنف شدیم. تا این تاریخ موجودی صندوق به مبلغ : 650/000/000 ریال رسیده. 
ضمن سپاس از نیت خیرخواهانه و همکاری صادقانه اعضا، این عزیزان در هر زمان نسبت به اضافه و برداشت مبلغ 

پرداختی مختار اند. 
قریب به پنج ســال جناب آقای ابوالفضل شهبانی مسئول رســیدگی به امور وام قرض الحسنه بوده اند که به علت 
مشــغله کاری از ادامه این کار انصراف دادند. ضمن تشکر و قدرانی، از خداوند متعال طلب خیر و برکت برای ایشان 
داریم. در حال حاضر کلیه امور مربوط به صندوق قرض الحسنه برعهده اتحادیه می باشد و درخواست وام جهت افراد 
تحت پوشش از کانال اتحادیه امکان پذیر است. جهت مزید اطالع مدارک مورد نیاز برای دریافت وام شامل معرفی 
ضامن به همراه چک معتبر، یک نفر معرف که در صندوق قرض الحسنه دارای سپرده بوده و تا سقف سپرده می توانند 
برای متقاضی امضاء و درخواست وام نمایند و تأیید کلیه اعضای هیئت مدیره جهت متقاضی و همچنین تکمیل سه 
نسخه فرم مربوطه که از محل اتحادیه باید دریافت شود. در صورت تکمیل بودن مدارک مربوطه، در اسرع وقت امور 
مربوط به وام متقاضی در محل اتحادیه انجام و تأییدیه صادر می شود. پس از تکمیل مدارک مورد نیاز، متقاضی به 
بانک مربوطه واقع در بازار آهنگران صندوق قرض الحسنه جاوید مراجعه و پس از دریافت سند وام قبوض پرداختی را 
که تقسیط در 10 ماه می باشد از بانک دریافت می نماید. شایان ذکر است که حتما وام گیرنده محترم در موعد مقرر 
نسبت به پرداخت اقساط وام خود اقدام نماید. بدیهی است در غیر اینصورت مبلغ وام مسترد نشده از محل سپرده 

معرف برداشت و نسبت به تقاضای آتی ایشان معذور خواهیم بود.

با تقدیم احترام
هیئت مدیره صندوق وام قرض الحسنه 

رئیس صندوق قرض الحسنه 
عبدالرحیم احمدی 

وام صندوق قرض احلسنه 
احتادیه صنف اسعت هتران
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کالس های آموزشی تعمیرات ساعت اتحادیه در سه شیفت 
مجزا با حضور 30 هنرجو که البته در هریک از شیفت ها حدود 
10 هنرجو زیر نظر استادان گلجو، توسل و مهندس خرم در 
روزهای دوشنبه سه شنبه و جمعه برگزار می شود که به طور 
مشــخص کالس های دوشنبه و جمعه با حضور 23 هنرجو و 
سه شنبه ها زیر نظر اســتاد توسل با حضور 7 هنرجو برگزار 

می شود گفتنی است آزمون های فنی ورودی نیز زیر نظر استاد 
توسل انجام می گردد. 

گفتنی اســت تمام هنرجویان پــس از گذراندن دوره های 
شش ماهه تخصصی تعمیرات ساعت گواهینامه معتبر مطابق 
با دانشــگاه جامع علمــی کاربردی از اتحادیه ســازندگان و 

فروشندگان ساعت دریافت خواهند کرد. 

اعضای هئیت مدیره اتحادیه صنف فروشــندگان 
و ســازندگان ساعت تهران در راستای بیان چالش ها 
و مشــکالت صنف متبوع خود با هئیت رئیسه اتاق 
اصناف تهران روز سه شنبه 13 آذر 97 در محل اتاق 

دیدار و گفت و گو کردند. 
بــه گــزارش عصرزمــان در ابتدای این نشســت 
عبدالرحیم احمدی رئیــس و اعضای هئیت مدیره 
اتحادیه به طور جداگانه مشــکالت و مسائل مبتالبه 
صنف را بازگو نموده و با تأکید بر اوضاع دشوار کنونی 
صنف ساعت خواستار پیگیری و مطالبه حقوق اعضای 
خود از سوی هئیت رئیسه اتاق در مراکز ذیربط شدند. 
شایان ذکر است بنا به اظهارات اعضای هئیت مدیره 
اتحادیه ســازندگان و فروشــندگان ساعت، اکثریت 
اعضای این صنف مشــمول بنــد جیم و تک فروش 
بوده و بــا توجه به اینکه تک محصولی می باشــند، 
شرایط کنونی اقتصاد، بحث واردات و مسائل مربوط 
بــه گمرک و طوالنــی بودن پروســه ترخیص کاال، 
هزینه های سرسام آور متعدد و تداخل صنفی با وجود 
تک رســته ای بودن این اتحادیه، آنها را در وضعیت 

وخیم و پیچیده ای قرار داده است. 
بر این اساس اعضای هئیت مدیره با تشریح وضعیت 
صنف، خواهــان پیگیری و رســیدگی به مطالبات 

اعضای صنف متبوع خود به شرح ذیل شدند: 
- هماهنگــی بــا بانک مربوطه جهــت اختصاص 
150میلیون دالر الی 200 میلیــون دالر ارز جهت 

واردات و احیای صنف طی سال
- الحاق رســته فروش بدلیجات مربوط به ساعت 
با توجه به تک محصولی بودن صنف و اینکه بیشــتر 

ساعت های وارداتی همراه با زیورآالت جانبی می باشد
- تسهیل در ترخیص کاال از گمرک )توقف کاالهای 
صنف به مدت 6 الــی 8 ماه در گمرک( با عنایت به 
اینکه ساعت های برند با طوالنی شدن مراحل ترخیص 
از مد افتاده و مشتری خود را از دست می دهند و این 

به زیان صنف منجر می گردد. 
- جلوگیری از ورود کاالهای فیک با اســتناد بر نام 

برندهای معروف از طریق گمرک
- رسیدگی به موضوع و جلوگیری از تداخل صنفی 
برخی از واحدهای صنفی خرازی فروشان نسبت به 

فروش ساعت

در ادامــه این جلســه رئیس اتاق اصنــاف تهران 
گفت: اوضاع و شــرایط کنونی اقتصاد، بســیاری از 
اصناف اصیل و واقعی را که ســالمت کار می کنند با 
چالش های بســیاری رو به رو کرده است هر چند که 
عــده ای فرصت طلب با عنوان اصنــاف به هر طریق 
ممکن و بدون رعایت قانون و موازین کار خود را انجام 

می دهند. 
قاســم نوده  فراهانی تأکید کرد: بدون شــک اتاق 
اصناف، با توجــه به تک محصولی بودن فعالیت این 
صنف مسائل مطرح شــده را با هماهنگی اتحادیه از 

طریق مراکز ذیربط پیگیری خواهد کرد. 

برگزاری مستمر کالس های آموزشگاه پویندگان زمان زیر نظر احتادیه اسعت 

دیدار اعضای هئیت مدیره احتادیه اسعت 
با هئیت رئیسه اتاق اصناف هتران
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اجالس اتاق اصناف هتران با حضور هیئت رئیسه 
و رواسی احتادیه های صنفی هتران

ســومین اجالس ماهانه اتاق اصناف تهران در دور 
جدید صبح روز 26 آذر97 به ریاســت قاســم نوده 
فراهانی ریاست اتاق و با حضور اعضای هئیت رئیسه 
و اکثریت روسای اتحادیه های صنفی تحت پوشش در 

سالن اجتماعات اتاق برگزار شد. 
در این اجالس هئیت رئیسه اتاق گزارشی از عملکرد 
اتاق را در موضوعات مختلف به سمع و اطالع روسای 

اتحادیه های صنفی رساندند. 
قاســم نوده فراهانی رئیس اتــاق اصناف تهران در 
بیانات خود ضمن تبریک به ابراهیم درستی به جهت 
انتخاب وی به ســمت نماینــده وزیر صنعت، معدن 
و تجــارت در اتاق اصناف ایران گفت: جای بســیار 
خرسندی است که خأل موجود در اتاق اصناف ایران 
به جهت عدم حضور نماینــده ای از اصناف تهران با 
انتخاب ایشان در سمت نماینده وزیر صنعت، معدن و 

تجارت به نحوء احسن پر شد. 
نوده  فراهانی با اشاره به برگزاری چندین نمایشگاه 
صنفی توسط اتحادیه های صنفی تأکید کرد: برگزاری 
این نمایشــگاه ها از آنجا که فروشی در آن نیست و 
فقط ارائه فن آوری ها و دستاوردها مورد نظر می باشد 
برای تمامی صنوف بسیار مفید و دارای اثرات مثبت 
می باشد؛ لذا یکی از اقدامات مؤثر اتحادیه ها می تواند 
گنجاندن برگزاری این گونه نمایشــگاه ها در فرایند 

کاری خود باشد. 
رئیس اتاق اصناف تهــران با یادآوری روز پژوهش 
گفت: امروزه اهمیــت و ارزش تحقیق و پژوهش بر 
کسی پوشیده نیست و محققان و پژوهشگران هستند 
که بستر الزم را برای برنامه ریزی و اقدامات مهم در هر 
حوزه را با تحقیقات خود مهیا می سازند براین اساس 

اتاق نیز در همین راستا باید گام بردارد. 
وی با تأکید بر انجام امور مالی اتحادیه ها در محل 
اتحادیه تصریح نمود: اسناد و مدارک مالی اتحادیه ها 

نباید به هیچ عنوان از اتحادیه ها خارج شود. 
در ادامه ابراهیم درســتی مشــاور و نماینده وزیر 
صنعت، معدن و تجارت در اتاق اصناف ایران و نایب 
رئیــس اول اتاق اصناف تهران طی ســخنانی ضمن 
تشکر از تمامی حاضران در اجالس گفت: بنده خود 
را عضو کوچکی از خانــواده بزرگ اصناف می دانم و 
با تمام توان در راســتای احقــاق حقوق این خانواده 

ارزشمند تالش خواهم نمود. 
نایب رئیس اول اتــاق افزود: از تمامی همکارانم در 
هیئت رئیســه و روسای محترم اتحادیه ها درخواست 

دارم تا در این مسیر همراه اینجانب باشند تا بتوانیم به 
بهترین نحو در جهت ارتقاء جایگاه اصناف گام برداریم. 
درســتی تأکید کرد: بنده به عنوان نماینده دولت 
ضمن تشــکر از دکتر رحمانی وزیر محترم صنعت، 
معــدن و تجارت، اعالم مــی دارم از تمامی فرصت ها 
جهت تعامل شایســته در باالترین سطح فی مابین 
اصناف و دستگاه های تصمیم ساز بهره خواهم برد تا 
بتوانیم تصمیمات درســتی را در حوزه اصناف اتخاذ 

نمائیم. 
در ادامه خســرو ابراهیمی نیا نایب رئیس دوم اتاق 
نیــز با تبریک انتصاب نایب رئیــس اول اتاق اصناف 
تهران از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان 
نماینده وزاتخانــه مذکور در اتاق اصناف ایران تأکید 
کرد: حضور یک شخصیت حقوقی اصناف تهران در 
مراکز تصمیم گیر و تصمیم ساز از ملزومات کار اصناف 
می باشد که خوشبختانه با حضور جناب آقای درستی 
شــاهد تحقق این مهم به شــکلی بهتر و کارسازتر 

خواهیم بود. 
ابراهیمی با اشاره به مصوبه مجلس شورای اسالمی 
در خصــوص انجام تمام فعالیت های صنفی از طریق 
اتصال به پایانه های مالی سازمان امور مالیاتی گفت: 
اصناف نه تنها به قانون احترام و پای بند آن است؛ بلکه 
به فرموده رهبر انقالب )ره( بازوان نظام بوده و در هر 
حال حامی آن بوده و می باشد اما باید شرایط و زمینه 

اجرائی قانون نیز مهیا باشد. 
وی افزود: بر اساس مصوبه جدید مجلس محترم از 
18 ماه بعد تمام فعالیت های کسب و کار باید از طریق 
اتصال به پایانه های مالی سازمان مالیاتی انجام گیرد و 
این متأسفانه در شرایطی است که سازمان مالیاتی در 

تقابل با اصناف می باشد نه تعامل با آن؛ 

نایب رئیس دوم اتاق با بیان اینکه این شهر با چراغ 
اصناف روشن اســت تأکید کرد: ما مخالف مالیات و 
پایانه های پوز نبودیم و نیســتیم اما مالیات بر درآمد 
باید اعمال شود که متأسفانه با شرایط غیرعادی اخیر، 
اصناف واقعی در وضعیت بســیار دشواری به لحاظ 

کسب وکار و درآمد قرارگرفته اند. 
وی تصریح کرد: نگاه ها نباید تقابلی، بلکه بر اساس 
تفاهم و همکاری در راستای رعایت قانون از سوی هر 

دو مرکز باشد. 
ابراهیمی همچنین به اقدامات اتــاق در ارتباط با 
تشکیل هئیت های ورزشــی اشاره کرد و گفت: خأل 
و نیــاز به حوزه حقوقی و داوری در بین اصناف ما را 
برآن داشت تا نسبت به راه اندازی موسسه حقوقی و 
داوری اتاق اصناف تهران با همکاری وکالء، مشاوران 
حقوقی و معاونت اجتماعی، فرهنگی و ارتباطات اتاق 
اقدام نماییم که کلیات این مهم انجام یافته و در آینده 
نزدیک با همکاری اعضای هئیت رئیسه پس از تدوین 

جزئیات شاهد شروع به کار آن خواهیم بود. 
در ادامه حســین درودیان عضو هئیت رئیسه اتاق 
نیز ضمن تبریک انتصاب ابراهیم درســتی به سمت 
نماینده وزیر صنعت، معدن و تجارت در اتاق اصناف 
تهران گفت: امید داریم با حضور ایشان شاهد تغییرات 
مثبت نسبت به وضعیت تجار در حوزه واردات، تولید، 
مواد اولیه و بســیار موارد دیگر باشیم که اصناف در 

حال حاضر با مواجه هستند. 
درودیــان با خطاب به روســای اتحادیه ها گفت: با 
توجه به نزدیکی ایام آخر سال از اتحادیه خواستاریم 
نسبت به ارسال متمم بودجه خود تا پایان بهمن ماه 
اقدام نمایند تا بتوانیم بودجه اتاق اصناف را برای سال 

98 در زمان مناسب تعیین کنیم. 

15

نکته ها و شنیده ها



در چند ماه اخیر مشــکالت اقتصادی 
پیــش آمده در کشــور و از ســرگیری 
تحریم هــا همچنین نوســانات نرخ ارز 
پیامدهای غیر قابل پیش بینی عدیده ای 
را در حوزه واردات ساعت به وجود آورده 
که اتحادیه ســاعت تهران بــا بیش از 
700 عضو و واحد صنفی بر خود واجب 
دانســت برای حفظ و صیانت از کسب و 
تجارت همکاران و اعضای خود سلســله 
نشســت های تخصصی را با شرکت های 
واردکننــده پیرامــون موانــع واردات و 
هم اندیشی در خصوص ارائه راهکارهای 
مناســب و ارجاع نقطه نظرات همکاران 
به مراجــع دولتی و اتاق اصناف تهران و 
وزارت صنعت معــدن و تجارت ترتیب 
دهــد. در این میان از یک ماه گذشــته 
هر دوشــنبه در یکی از شرکت های وارد 

در سلسله نشست های تخصصی هیئت مدیره اتحادیه ساعت با واردکنندگان مطرح شد: 

موانع واردات و گمرکات مشکل ااسسى صنف اسعت 
کننده جلساتی را در خصوص چگونگی 
برون رفــت از وضع موجود ترتیب داده و 
از نقطه نظرات سازنده همکاران در جهت 
شناســایی موانع و ارائه راهکار مناسب 
برای ماندن در بازار کسب و کار بهره مند 

گشته است. 
در همین راستا جناب آقای عبدالرحیم 
احمدی رئیس اتحادیه ساعت تهران به 
همراه هیئت مدیــره جناب آقای پرویز 
پزشــکی نائب رئیس و جناب آقای علی 
خانلــو نائب رئیــس دوم و جناب آقای 
مهــرداد احمــدی خزانــه دار و جناب 
آقای ادریس آبادی دبیــر و جناب آقای 
مصطفوی بازرس اتحادیه در شرکت های 
زمــان و زیور، جاده ابریشــم، آریا زمان، 
توســعه  کاالی دماوند، آناهیــد زروان 
و ســیتی زن حضور بهم رســانده و در 

خصوص مشکالت به وجود آمده در حوزه 
واردات بحث و تبادل نظر کردند. 

کلیه وارد کنندگان اولین و اصلی ترین 
مشــکل خود را در ســال 97 وضعیت 
نابســامان ارز و نوسانات شدید دالر ذکر 
کردند. مسأله دوم نیز قوانین وارداتی بوده 
که خیلی آنها را اذیت کرده است. مسأله 
سوم هم جریان نقدینگی شرکت ها بوده. 
جریان نقدینگی یعنی بــه موقع امدن 
پول و وصول شدن به حساب مشتریان 
و گردش به موقع پول. یعنی برنامه ریزی 
که امروز می کنید. مثال شــما می گویید 
من ســاعت را وارد می کنم 2 ماه طول 
می کشد که ترخیص کنم چک می گیرم 
ســه ماهه دو ماه هم طول می کشد که 
بفروشم می شــود 7 ماه. از این طرف 6 
ماه هســت که بار داخل گمرک مانده. 

 دوشنبه ۲۶  آذر شرکت معظم »سیتی زن« جناب آقایان میرفخرایی و قربانی پور، با یاد و خاطره مرحوم شادروان جناب آقای ساعتی
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چون بر اســاس آن برنامه ریزی کردید و 
با خود چنین تصــور می کنید که پولی 
که با آن خرید می کنــم و برمی گردانم 
این مقدار ســود بایــد در 7 ماه گردش 
کند. این در حالیســت که این گردش 
االن از 7 ماه تبدیل شــده به یک سال 
و نیم. بعد چون به مشتری تعهد داده اید 
برنامه هایتــان به هم می ریزد. هر چیزی 
باید ارزش اقتصادی داشــته باشد. شما 
براساس ارزش اقتصادی هست که سود 
و زیانتــان را مشــخص می کنید. ما اگر 
همان موقع هایی که پــول حواله زدیم 
دالرش را می گذاشتیم تو صندوق هایمان 
امروز حداقل 5 برابر شده بود به جای این 
که جنس بیاوریم. این به خاطر اشــکال 
جریان نقدینگی هســت کــه هم دالر 
درست کرده هم گردش سر تایم و زمان 

 دوشنبه۱۲ آذرشرکت »توسعه کاالی دماوند« جناب آقای دکتر عمرانی

 
 دوشنبه ۵ آذرشرکت 
»آریازمان« جناب آقایان 
جوهری  اسدی و عیدیان
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خود نیست. االن پولی که می دهید 7 ماه 
دیگر دالر چند است؟ نمی دانید. این یکی 
از معضالت مهم شرکت هوی وارد کننده 
در ســال 97 بوده اســت. یکی دیگر از 
مهم ترین مشکالت شرکت ها بحث تأمین 
قطعات در خدمات پس از فروش ساعت  
هایشان است که اکثریت قریب به اتفاق 
اظهــار کردند که مجبور شــده اند برای 
تأمین قطعات در خدمات پس از فروش و 
تعمیر ساعت های مشتریانشان مجبورند 
یک ســاعت نو را باز کنند و از قطعه آن 
برای تعمیر ساعت مشتری استفاده کنند. 
برخی از واردکنندگان مشــکلی را که 
ممکن است بقیه نیز مبتالبه آن باشند را 
مطرح کردند و آن اینست که بسیاری از 
شرکت ها بعد از سال ها کار با کمپانی های 
خارجی، طبق اعتباری که دارند اکانتی 
داشــته اند که کاال وارد کرده اند و لیکن 
سررســید پرداختشــان مانده که این 
مسئله باعث شده برای پرداختشان دچار 
مشکل شوند و متأسفانه هیچ راهکاری 
برای این موضوع تعریف نشــده که اینها 
چطور می توانند بدهی شان را بدهند تا 
اعتبارشــان پیش کمپانی های خارجی 
و شــرکای تجاری خارجی شان از بین 
نرود. خیلی هــا این مشــکل را دارند و 
اعتبار چندین و چندساله شان زیر سؤال 
رفته درحالی کــه بدهکار خودش قبول 
دارد و طلبــکار هم همینطور. اگر خارج 
از سیستم حوالجاتی صادر بشود قاچاق 
تلقی می شــود و تبعات خودش را دارد. 
بنابراین واقعا در حال حاضر مانده اند که 

باید چه کار کنند. 
برخی دیگــر از واردکنندگان نیز گالیه 
بســیار در خصوص ترخیص کاالی فیک 
و تقلبــی از گمــرکات را دارند و خواهان 
رسیدگی مســتمر و جدی اتحادیه برای 
احقــاق حق هم نمایندگی هــای اصلی و 
همچنین مشتریانی که اعتماد می کنند و 
کاالیی را می خرند که اصل نیست، را دارند. 
از سوی دیگر شرکت هایی که به تازگی 
به واردات ســاعت پیوســته اند و کارت 
بازرگانی جدید تهیــه کرده اند خواهان 
رســیدگی به این معضل هســتند که 
چرا برای ثبت سفارش بایستی ملزم به 
داشتن سابقه باشند و خواهان رسیدگی 
وزرات صنعت معدن و تجارت به رفع این 

مانع می باشند. 
در پایان الزم به ذکر است نشست های 
تخصصی با شــرکت ها و رســیدگی به 
مشــکالت صنفی تا پایان امسال ادامه 

خواهد داشت. 

 
دوشنبه ۲۱ آبان 
شرکت زمان و زیور 
جناب آقایان  اخوان اقبالی
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  دوشنبه ۱۹  آذر

شرکت »آناهید زروان«
 جناب آقایان اخوان خانلو

جناب آقایان مصطفوی 
وکنز نقی مدیران گروه 
جاده ابریشم ونمایندگان 
ساعتهای مچی وسترن، 
جوجو ومانگو 
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ضمن عرض تبريک خدمت شــما و  �
هیئت رئیسه جديد اتاق اصناف، لطفا برای 
اتحاديه  )نشريه  ساعت  نشريه  مخاطبان 
ساعت(، برنامه ها و اهداف پیش روی اتاق 

اصناف را بفرمايید. 
من هم از فرصتــی که در اختیار بنده قرار 
دادید تشکر می کنم. اتاق اصناف چیزی نیست 
که بتازگی تشکیل شده باشد و تنها در شهر 
تهران 135اتحادیه صنفی داریم و شهر تهران 
به تنهایی 300 هزار واحد صنفی دارد که این 
گستردگی، می طلبد که با برنامه و برنامه ریزی 

کوتاه مدت و درازمدت جلو برویم. 
اگر ممكن است اشاره ای به برنامه های  �

کوتاه مدت و بلندمدت داشته باشید. 
از انتخابات 31 اردیبهشــت تــا چند روز 
پیش درگیر انتخابات بودیــم و به دلیل این 
که تأیید نمی کردند یا دوستان شیطنت هایی 
انجام می دادند، فعالیت دور جدید اتاق اصناف، 
تازه یکی دو ماه اســت که آغاز شده و مسلما 
وقتی کاری را با یک مدیریت نو انجام شــود، 
چالش هایی هم وجــود دارد. ما بر این باوریم 
که کار باید تشکیالتی انجام شود و رئیس هم 
در هرکجا قرار می گیرد نباید هم تک محوری 
نباشد یعنی باید تابع شرایط هیئت رئیسه و 

هیئت مدیره اش باشد. 
درباره اهداف اتــاق اصناف باید گفت ابتدا 
قصــد داریم برنامه هایی که به هر دلیلی اجرا 
نشده است را عملیاتی کنیم. در همین راستا 
در انتخابــات جدید 4نفر از کســانی که در 
گذشــته هم بودند و همچنین آقای فراهانی 
به عنوان نفر پنجم وارد شــد و هیئت رئیسه 
تشــکیل دادیم و مســئولیت اعضای هیئت 

رئیسه را هم مشخص کردیم. 
به هرحال اصناف معضالت زیادی دارند که 
می خواهیم آن را حل کنیم به عنوان مثال در 
خود اتاق، اتحادیه هایی که هستند برای دادن 
یک پروانه کســب هم مشکل دارند، یک روز 
سایت باز اســت و فردایش دوباره وزارتخانه 
سایت را می بندد. ما بارها اعالم کردیم سرور 
که در وزارتخانه اســت بایــد در اختیار اتاق 
اصناف باشد ولی نظارت داشته باشند. قانون 
هم به این موضوع اشاره کرده است پس چرا 
نمی گذارند؟ سروررا بگذارند و نظارتشان را هم 
بیشتر کنند ولی دخالت نکنند. ما بارها اعالم 
کرده ایم که دولت تاجر خوبی نیست و نباید در 
تجارت دخالتی داشته باشد چون تجربه نشان 
داده که هرکجا دولت دخالت کرد آسیب زده 
است. دولت باید زیرساخت ها را درست کرده و 

برنامه ریزی کند. 
از اولويت هايتان بگويید. �

یکی از اولویت های ما بحث آموزش است و 
معتقدیم که آموزش باید سرلوحه کار باشد. 

ما مســئولیت آموزش را به آقای ابراهیمی 
عضو هیئت رئیسه و همچنین معاون اتاق 
اصناف دادیم که ایشان هم در این دوسه ماه 
کارهای خوبی انجام داده اند در حال حرکت 

رو به جلو هستیم. 
برنامه ريزی  � را  با دولت  نحوه همكاری 

کرده ايد؟ 
به هرحال بحث انتخابات تمام شد و باید به 
تعهدی که به مردم و اعضای اتحادیه ها داریم 
عمل کنیم و کارها را عملیاتی کنیم. ما چیزی 
باالتــر از قانون نمی خواهیم اعمال کنیم ولی 
در دوره جدید نمی خواهیم چیزی که حق ما 
هســت را بگیریم و به دولت بدهیم. خیلی ها 
می گویند درستی با دولت خوب نیست. اینطور 
نیســت، در بخش اقتصاد با دولت هماهنگ 
هســتیم ولی فرمانبردار نیســتیم. در همه 
جای دنیا بــرای بخش خصوصی فرش قرمز 
پهن می کنند، ما فرش قرمز هم نمی خواهیم 
فقط می گوییم چــوب الی چرخ ما نگذارید. 
بگذارند کار مــان را خودمان انجان دهیم، اگر 
دخالت نکنند و تنها نظارت داشــته باشــند 
حتما ما موفق می شویم. البته باید بگویم که 
بسیاری اوقات ما صنفی ها، روسای اتحادیه ها 
و... مقصریم چون چندگانه عمل می کنیم به 
همین دلیل هــم در دور جدید اتاق اصناف 
می خواهیم یک فضای شیشه ای ایجاد کنیم 

تا همه کارها شفاف باشد. 
کمیته يــا کمیســیون جديدی هم  �

تشكیل داده ايد يا قصد آن را داريد؟ 
بله. قصد داریم کــه در بحث حقوقی اتاق 
اصنــاف، کمیته ای را تشــکیل دهیم تا اگر 
چالشــی در اتحادیه ها و جاهای دیگر ایجاد 
شــد، بتوانند از اصناف دفاع کنند نه این که 
یک پســت را به کسی اختصاص دهیم و آن 
شــخص هم بدون هیچ نتیجه خاصی، فقط 
ســاعت کارش را پر کند. قرار است هر آنچه 
را که در کمیسیون های مختلف مثل کمیسون 
تشخیص و. . مصوب می شود قبل از این که در 
هیئت رئیسه مطرح شود حتما در این کمیته 
حقوقی که می خواهیم ایجاد کنیم بررســی 
شود. چون خیلی موارد بخش حقوقی دارد و 
ممکن اســت به دلیل بی اطالعی، برای کارها 

دیگر سرعتگیر شود. 
ازسوی دیگر در دور جدید کمیته انضباطی 
اتاق را سروســامان داده ایم. البته این کمیته 
قبال هم وجود داشــته اســت ولــی در دور 
جدید تغییراتی اعمــال کرده ایم. به عنوان 
مثال چهارشنبه آخر هر ماه پرسنل در این 
کمیته می توانند حضــور یابند و حرف های 

خود را بزنند. 
ما معتقدیم که نظــم را باید از خودمان 
شــروع کنیم. وقتی اتاق اصناف آیین نامه 

رئیس اتاق اصناف: 

برنامه های بر زمنی مانده را 
اجرا می کنیم
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استخدامی ندارد چطور می خواهیم اتحادیه 
هایمان آیین نامه داشــته باشــند؟ این از 
ضعف های اتاق اصناف اســت که باید برای 
رفع آن گام برداشت. همچنین ما باید ارتباط 
خود را با همــه ارگان های ذیربط تعامل با 
مجلس، وزارت صنعت، معدن و تجارت، قوه 
قضائیه، سازمان مالیاتی، بیمه ها، شهرداری 

بهتر از گذشته کنیم. 
درحال حاضر شــرايط خاص و بحران  �

اقتصادی بر اثر نوســانات نرخ ارز، اصناف 
را با يک چالش اساسی مواجه کرده است. 
چه برنامه هايی را برای اتحاديه های صنفی 
پیشنهاد می کنید که بتوانند از اين بحران 

چه در بخش واردات و تولید، گذر کنند؟ 
امروز جنگ اقتصادی است و اصناف، افسران 
خط مقدم جنگ اقتصادی هســتند. اگر در 
جنــگ تحمیلی دولت در خــط مقدم بود و 
ما پشــت جبهه، حمایت می کردیم امروز ما 
هستیم که حمایت دولت را می خواهیم. االن 
وضع اصناف اسفناک است. رکودی که امروز 
در اصناف وجود دارد مطمئنا فردا در پرداخت 
مالیات آنها را با مشــکل مواجه می کند. فردا 
ســازمان مالیاتی چه کار می خواهد بکند در 
حالی که صنــوف کار نکرده اند. ما معتقدیم 
سازمان مالیاتی باید مالیات ها را برای اصناف 
پایین بیــاورد درحالی که ما هرگز نمی بینیم 
این اتفاق بیفتد. چه کسی گفته وقتی مالیات، 
باال رفته اســت دیگر پایین نمی آید؟ چرا این 
موضوع به یک عرف تبدیل شــده است؟ این 

عدالت مالیاتی نیست. 
البته این را هم بگویم که در بخش مالیات با 
آمدن آقای دکتر... . . باز هم راضی تر هستیم. 
خیلی کارها انجام شــده اســت ولی هنوز به 
خواسته های بحقمان نرسیده ایم. ثبات قیمت 
ارز مهم است و در شــرایط موجود، سرمایه 
اصناف یک سوم شده است. شاید بتوان گفت 
که االن همه دارند ورشکسته می شوند و باید 
دولت در این زمینه چاره اندیشی کند. البته 
باید گفت که خوشــبختانه در حال نزدیک 
شــدن به ثبات هســتیم و نباید اجازه دهیم 
که یک نفر یکشــبه میلیاردها دالر به جیب 
بزند. اما این ثبــات چگونه اتفاق می افتد؟ به 
جرات می گویم که این ثبات با درست کردن 
راهکارها ایجاد می شود. در گذشته وزیر پیشین 
صنعت، معدن و تجارت، شــب تا صبح آیین 
نامه می داد که خب اشکال داشت. تولیدکننده 
ما نمی خواهد قانون در ظرف یک شب سه تا 
آیین نامه بدهد. وقتی معاونان وقت آن زمان 
جرات شنیدن کالم بنده را به عنوان نماینده 
اصنــاف نداشــتد و درها را می بســتند فکر 
می کنید که فقط آنها ضرر می کنند یا ما؟ آنها 
و ما همگی ضرر می کنیم. اینها را چه کسی 

جوابگو باشــد؟ ما معتقدیم که باید اصناف و 
دولــت و ارگان های ذیربط بــا هم صحبت 
کنند و هرگز پشت درهای بسته برای اصناف 
تصمیم نگیرند. هرکجا بدون اصناف تصمیم 
گرفتند موفق نیستند. اکنون به عنوان مثال 
در صنف خودم تلفن همــراه و لوازم جانبی، 
طرح رجیســتری اجرا شد و میزان قاچاق به 
صفر رسیده است ولی آیا توانستند سهم بازار را 
تأمین کنند؟ نه. االن هم اعضای این صنف در 

حال ورشکستگی هستند. 
امروز موضوع گذر از دوره ســنتی و  �

به روز شدن اصناف نیز يک چالش بزرگ 
اســت. برای به روز  رســانی اصناف چه 
پیشنهادی داريد تا بتوانند خودشان را با 
از  و  کنند  هماهنگ  تجارت  جهانی سازی 
آن حالت سنتی قديمی خارج شوند چرا 
که در برابر بســیاری از موارد مثل تجارت 
الكترونیک، بحث فروشگاه های زنجیره ای 

و... مقاومت وجود دارد؟ 
ما کــه نمی توانیم جلوی روز و شــب را 
بگیریم و مطمئنا باید خودمان را با شــرایط 
وفــق بدهیم ولی به عنوان مثــال درزمینه 
بی تفاوت  نمی توان  زنجیره ای  فروشگاه های 
هم ماند. فروشگاه های زنجیره ای اگر به همین 
شرایط پیش برود 3میلیون واحد صنفی چه 
اتفاقی می افتد؟ وقتی در شهری کهه20هزار 
واحد صنفی دارد چندین فروشگاه زنجیره ای 
تأســیس می کنید ایــن واحدها چه کنند؟ 
بایــد ببینیم ســهم واحدهــای صنفی در 
فروشــگاه های زنجیره ای چقدر اســت؟ ما 
نمی گوییم چنین فروشگاه هایی نباید تأسیس 
شود ولی معتقدیم برای اعطای این مجوز به 

اتاق اصناف نیاز داریم. 

اگر اتــاق اصناف نتوانــد دخالت کند که 
فروشــگاه زنجیره ای تأسیس کنید یا نه، چه 
انتظاری از اصناف اســت؟ مــن می گویم با 
شعار کاری درست نمی شــود. ما خودمان با 
کلیات چنین طرح هایی موافق هستیم چون 
نمی توانیم جلوی تکنولوژی را بگیرییم مگر 
جلوی تاکســی های اینترنتی مثل اسنپ را 
توانســتیم بگیریم؟ نتوانستیم ولی چه چاره 
اندیشــی برای اتحادیه اش بــا این همه عضو 
کردیــم؟ امروز باید برنامــه بدهیم آقایی که 
می خواهد فروشگاه زنجیره ای بزند اول تکلیف 
واحدهای صنفی را مشخص کند. می خواهد 
این واحدهای صنفی شریک شان باشد یا هر 
چیز دیگر. کاری کنیم تا واحدهای صنفی به 

ورود به این عرصه اشتیاق نشان دهند. 
البته باید بگویم که خودمان هم مشکالت 
داریم چــون از خیلی از مصوبــات بی اطالع 
هستیم. من معتقدم که باید از مشاور استفاده 
کنیم و ببینیم که دنیا چه کار کرده است. من 
خیابان جمهوری را مثال می زنم چند تا مال و 
فروشگاه در این خیابان تأسیس شده است؟ 
هنگام تأســیس چنین فروشگاه های بزرگی 
موضوع ترافیک خیابان را در نظر گرفته اند؟ به 
اتفاقات و حوادث غیرمترقبه فکری شده است؟ 
اصال از اتحادیه نظرســنجی شده است؟ اینها 
معضل ماست که باید برطرف شود. در بخش 
تولید هم مطمئنا کشوری موفق تر است که 
تولید در آن کشور جا افتاده است، نه با شعار. 
نه این که با وام دو رقمی کمر تولیدکننده را 
شکست نه این که قاچاق دردسر درست کند. 
در یک کالم دولت و اتاق اصناف باید دست در 
دست هم مشکالت را حل کنند و این موضوع، 

راهکار دیگری هم ندارد. 

امروز جنگ اقتصادی 
است و اصناف، افسران 

خط مقدم جنگ اقتصادی 
هستند. امروز ما هستیم 

که حمايت دولت را 
می خواهیم. االن وضع 
اصناف اسفناک است. 

رکودی که امروز در اصناف 
وجود دارد مطمئنا فردا 

در پرداخت مالیات آنها را 
با مشكل مواجه می کند. 

فردا سازمان مالیاتی چه کار 
می خواهد بكند در حالی 
که صنوف کار نكرده اند. 

ما معتقديم سازمان 
مالیاتی بايد مالیات ها را 

برای اصناف پايین بیاورد 
درحالی که ما هرگز 

نمی بینیم اين اتفاق بیفتد
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باشــد مقدار آمپر مصرفی ساعت بیشتر از 
حدمعمــول خواهد بود و این موضوع روی 
صفحه LCD دستگاه به صورت لحظه ای و 
میانگین در 5 ثانیه قابل رویت می باشد و به 
طور کلی این دستگاه به ما امکان می دهد 
کارکرد موتــور ســاعت را در حالت های 
مختلــف مــورد ارزیابی قــرار دهیم و به 
تعمیرکاران ساعت کمک می کند تا بعضی 

از عیوب ساعت را به راحتی پیدا کنند. 

روش اســتفاده از دســتگاه بــرای 
اندازه گیری جريان مصرفی ساعت

کلید power در قســمت پشت دستگاه 
را در حالت روشــن قرار می دهیم. دو عدد 
LED سبزرنگ در قسمت باالی دستگاه در 

سمت راست روشــن می شود. یکی از این 
LED ها مربوط به فرمان دستگاه و دیگری 

مربوط به ولتاژ خروجی دستگاه می باشد. 
دو عدد پراپ های قرمز و مشــکی را روی 
دستگاه نصب می کنیم )اگر درسمت راست 
دســتگاه نصب کنیم برای انــدازه گیری 
جریان مصرفی و اگر در سمت چپ دستگاه 

دســتگاه تســت موتور ســاعت توسط 
مهندس خّرم مدرس کالس های آموزشی 
تعمیرات ساعت اتحادیه ساخته شده و برای 
بهره برداری آماده می باشد. این دستگاه با 
حضور استاد گلجو و هیئت مدیره اتحادیه 
در محل آموزشگاه پویندگان زمان رونمایی 

شد.
به کمک این دســتگاه امکان بررســی 
برخــی از عیوب ســاعت های الکترونیکی 
میسر می شــود. با این دستگاه می توانیم 
یک باطری ساعت را شبیه سازی کنیم به 
این معنی که مقدار ولت و آمپر یک باطری 
ساعت را مشخص و معین کنیم و این ولتاژ 
را به ســاعت اعمال کنیم و بررسی کنیم. 
در حالت های مختلف چه اتفاق و تغییراتی 
در ســاعت رخ می دهد و تا چه میزان افت 
ولتاژ باطری خللی در کارکرد ساعت ایجاد 
نمی کند و همچنین می توانیم مقدار آمپر 
مصرفی ســاعت را مشــاهده کنیم و در 
صورتی که اشکالی در موتور ساعت وجود 
داشــته باشــد و یا نیاز به سرویس داشته 
باشد و یا مقدار مصرف باطری بیش از حد 

دستگاه تست موتور اسعت
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نصب کنیم برای اندازه گیری ولتاژ و تست 
باطری می باشد.( 

به کمک ولوم های سبز رنگ ولتاژ منبع 
تغذیه را تنظیم می کنیم. ولوم باالیی مقدار 
ولتاژ را در حد ولــت و ولوم پایینی مقدار 

ولتاژ را در حد میلی ولت تنظیم می کند. 
دو ســر پراپ ها را به هم وصل می کنیم 
LED قرمــز رنگ در قســمت چپ باالی 

دستگاه روشن می شــود با در نظر گرفتن 
نوع موتور ســاعتی که مــورد ارزیابی قرار 
می گیــرد دو نوع باطــری آن و به کمک 
جــداول باطری ها مقدار آمپــر باطری را 
تنظیم می کنیــم. )ولوم زرد رنگ باال برای 
تنظیم میلی آمپر و ولوم پایینی میکرآمپر را 
تنظیم می کند.( اگر جریان مصرفی حذف 
بیش از 10 میلی آمپر باشــد دکمه قرمز 
 LED رنگ زیر ولوم آمپرها را فشار دهید تا

زرد رنگ کنار آن روشن شود. 
در هنگام اتصال پراپ ها به ساعت، جریان 
مصرفی ســاعت روی صفحه LCD نمایش 
داده می شود. در قسمت چپ LCD جریان 
را لحظه ای نشــان می دهد و در قســمت 
راســت LCD متوســط جریان در 5 ثانیه 
را نمایش می دهــد اگر در حین کارکرد با 
دســتگاه سرهای پراپ ها به هم اتصال و یا 
به بدنه ساعت اتصال کوتاه شود LED قرمز 
رنگ در قسمت چپ دستگاه به ما هشدار 

می دهد. 

روش اســتفاده از دســتگاه بــرای 
سنجش دقیق باطری

کلیــد آبی رنگ روی دســتگاه را بزنید 
تــا LED آبی رنگ در قســمت چپ باالی 
 LCD دستگاه روشن شــود و روی صفحه

عبارت BATT TEST نمایش داده شود. 
کلید زرد رنگ روی دســتگاه را بزنید تا 
LED زرد رنگ کنار آن روشــن شود. این 

کلید به ما امکان می دهد تا جریان مصرفی 
از باطــری را تعیین کنیم.( )دقت کنید تا 
ولوم های قرمز رنگ سمت چپ دستگاه در 
حالت بسته قرار گرفته باشند اگر ولوم ها تا 
انتها باز باشــد امکان دارد در هنگام تست 
باطری، آمپر زیادی از باطری گرفته شود و 

به باطری آسیب برساند. 
پراپ ها را به قسمت چپ دستگاه وصل 
کنید. دو ســر پراپ ها را به مثبت و منفی 
باطــری وصل کنید. )پراپ مشــکی روی 
منفــی و پراپ قرمــز روی مثبت باطری( 
روی صفحه LCD مقــدار ولتاژ باطری در 
حالت بی باری نشان داده می شود. اکنون به 
کمک ولوم های قرمز رنگ جریان مصرفی از 
باطری را )با توجه به نوع باطری و استفاده 
از جدول باطری ها( به اندازه نصف ظرفیت 
باطری باال می بریــم اگر باطری افت ولتاژ 
زیادی نداشته باشــد این باطری مرغوب 
اســت ولی اگر در حالت بارگذاری بیش از 
0/3 ولت افت کند باطری نامرغوب است. 
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می گــردد مربــوط بــه یک آموزشــگاه 
ساعت سازی در کشور انگلستان می باشد. 

در این انســتیتو دو برنامه آموزشی ارائه 
می گردد: 

الف( یک دوره یکساله با 1800 ساعت 
آموزش در پنج روز هفته

ب( یک دوره دو ســاله با 3000 ساعت 
آموزش در پنج روز هفته

بــا هرکدام از این برنامه های آموزشــی 

پیشرفته و فوق پیشرفته امکان استخدام 
هنرجو در صنایع ساعت ســازی میســر 

می شود. 
الــف( در پایان دوره آموزشــی 1800 
ساعته هنرجویان قادر به سرویس روتین 
و تعویض قطعات ســاعت های استاندارد 

خواهند بود. 
استراتژی آموزشــی مبتنی بر مباحث 
نظری و عملی می باشــد و ایــن دوره ها 
مورد تأیید صنایع ساعت ســازی در سطح 

بین المللی می باشد. 
در این دوره 1800 ساعته به هنرجو از 
دوشنبه تا جمعه هر هفته از ساعت 8 صبح 
تا 5 عصر )40ســاعت در هفته( آموزش 

ساعت سازی داده می شود. 
در پایان دوره هنرجویان قادر به توانایی 

بســیاری از دوســتان و همکاران عزیز 
به ویژه نسل جوان عالقه مند هستند راجع 
به دوره های آموزش ساعت ســازی شامل 
نوع و زمان آموزش، کیفیت دوره و مباحث 
آموزشی در دیگر کشورها را بیشتر بدانند 
و دیگــر اینکه چه تفاوتی بین سیســتم 
آموزشی ساعت ســازی ایران با کشورهای 

دیگر وجود دارد. 
مطالبی کــه در ادامه خدمتتــان ارائه 

دوره های آموزش اسعت اسزی 
در انگلیس

مهندس خرم - استاد گلجو
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باز و بســته نمودن ســاعت و خارج کردن 
موتور از قاب ساعت، تعویض موتورساعت، 
سرویس موتورساعت های کوارتز و مکانیکی، 

کنترل و بازرسی کیفیت آنها خواهد بود. 
هنرجویــان تعمیراتــی را فرامی گیرند 
بر اساس تشــخیص عیب، تعمیر قطعات 
و یــا تعویض قطعات معیــوب با قطعه نو 

موتورهای استاندارد می باشد. 
امتحانــات پایان دوره شــامل: امتحان 
تئوری و عملی، سرویس یک موتور کوارتز 
که داخــل قاب قرار دارد، ســرویس یک 
موتور مکانیکی که داخــل قاب قرار دارد 
و سرویس یک ساعت کرنوگراف مکانیکی 

ساده که داخل قاب قرار دارد می باشد. 
نمره قبولی 60درصد مجموع امتحانات 

فوق می باشد. 
هزینه این دوره 9000 پوند شــهریه به 

اضافه 2110 پوند برای ابزارهای مورد نیاز 
که مجموعا 11110 پوند می باشد. 

ب( هدف از دوره 3000 ســاعته آموزش 
هنرجویان به عنوان تعمیرکار ســاعت به 
صورت کلی می باشــد به طریقی که آنها 
قادر خواهند بود بر انواع ساعتها چه کوارتز 
و چه مکانیــکال را تعمیر کنند و از دانش 
تئوری فرد در شرایط خاص استفاده کنند 
و کالیبرهای غیر نورم را نیز تعمیر کنند. آنها 
خواهند توانست ارزیابی، تنظیمات دقیق و 
ساخت قطعات را بر اساس نیاز انجام دهند. 
در پایان دوره عملی هنرجویان قادر به 
انجام باز کردن موتور ســاعت های کوارتز، 
اتوماتیــک و کرنوگراف و ســرویس آنها 
تنظیمات پیشرفته و تکنیک های تنظیم، 
کنترل کیفیت و میکرومکانیک خطاها و 
جایگزینی قطعات فرســوده با قطعات نو، 
بازرسی میانی و بازدید نهایی خواهند شد. 
به هنرجویان امکان داده خواهد شد تا در 
طی دوره کالیبر 6498 را آموزش ببینند و 
همچنین در پایان سال اول امکان کارآموزی 
از یک کارخانه ساعت سازی فراهم می شود. 
شــهریه دوره 18000 پوند بر اســاس 
37/5 ساعت آموزش هفتگی برای دو سال 
و یک شــو عملی و بازدید از یک کارخانه 
ساعت ســازی در سوئیس به اضافه 2110 
پونــد برای ابزارهای تخصصــی مورد نیاز 

می باشد. 
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در عصری زندگی می کنیم که بسیار 
شنیده ایم که اشخاص با مشکل کمبود 

زمان مواجه هستند. 
امام علی )ع(: اِنَتِهزوا ُفَرَص الَخیر فإنّها 

حاٍب. تَُمرُّ َمرَّ السَّ
از فرصت های خوب استفاده کنیم. آنها 

مانند ابر زود گذرند. 
با یک سؤال شروع می کنیم، 

آیا یک دقیقه، 60 ثانیه است؟ 
بگذارید به شما بگویم که به هیچ عنوان 

این طور نیست!!!
ممکن است یک دقیقه برای شما 60 
ثانیه باشــد، برای شــخص دیگری 20 
ثانیه و برای دیگری 100 ثانیه! اما چطور 

ممکن است؟ 
شــما هم قطعا کسانی را می شناسید 
که بــه طور مثال برای مرتب کردن یک 
اتاق در 15 دقیقه کار یک ساعت را انجام 
می دهند و به نحو احسن هم آن را مرتب 
می کنند. ولی شخص دیگری1 ساعت کار 
می کند ولی به اندازه 15 دقیقه کار است 
چرا؟ چــون در میان هر ثانیه، ثانیه های 
بیشــماری وجود دارد که ما از آنها غافل 
هستیم! استفاده از ثانیه، ثانیه ها به همین 
موضوع اطالق می شود که انگاری هر ثانیه 

را ساعت ها می شود فرض کرد!
امام موسی کاظم )ع(: اَلَْمْغُبوُن َمْن َغِبَن 

ُعْمَرُه ساَعًة. 
خسارت دیده و ورشکسته کسی است 
که عمر خود را هر چنــد به مقدار یک 
ساعت هم که باشــد بیهوده تلف کرده 

باشد! 
اما چه کنیم تا بهترین بهره را از زمان 
ببریم. 11 مهارت تقویت کننده مدیریت 
زمــان را به صورت چکیــده و ملموس 

جمع آوری کردم. 
 1.تصمیم هايمــان را بــه کســی 

نگويیم!
تصمیــم می گیریم کــه رژیم الغری 
بگیریم. نیازی نیســت ایــن تصمیم را 
جار بزنیــم و همه بفهمند! به طور مثال 
برنامه ریزی کرده ایم که به باشگاه برویم، 

تغذیه مــان را تغییــر دهیــم و... وقتی 
تصمیم مــان و یا هدفمــان را با دیگران 
در میان می گذاریم، دیگران هم شــروع 
به سؤال می کنند! شــروع به نظر دادن 
و... می کننــد! این یعنی زمانــی را باید 
صرف توضیح دادن به اشــخاص کنیم و 
ذهنمــان هم به جای این که متمرکز بر 
روی برنامه ی خودمان باشد به خواسته ها 
و ایده های دیگران کشــیده می شــود و 
باعث از دست رفتن زمان های مفیدمان! 
تصمیم ها را تنها بــا افراد متخصص در 
میان بگذاریم! برای درس خواندن با مشاور 
تحصیلی، خرید و فروش با مشاور و وکیل 
مربوطه، رژیم الغری با متخصص تغذیه 

و ورزش و... 
2. اولويت بندی کنیم!

حتما با اصطالح قورباغه بزرگ را قورت 
بده از برایان تریسی آشنا هستید. همیشه 
کاری را که ذهنمان را بیشــتر مشغول 
کرده، سخت ترین کار است و انگاری که 
می خواهیم کوه بکنیم تا انجامش دهیم را 

اول انجام دهیم!
چرا که دقیقا همین کار سخت و ماللت 
بار، به صــورت خــودآگاه و ناخودآگاه، 
بیشــترین انرژی را از ما خواهد گرفت و 
زمانی که ما آن را اولویت آخر قرار دهیم، 
تمام مدت ذهنمــان درگیر همین کار 
دشوار است و باعث می شود بهترین بهره 
را از ثانیه ها نبریم و همان شد که 1 دقیقه 

برایمان یک ساعت شود!
3. آرمانی برنامه ريزی نکنیم!

از توانایــی و قابلیت هایمــان باخبر 
باشیم! با خودمان تعارف نداشته باشیم! 
از ظرفیتــی که داریم بهترین اســتفاده 
را بکنیــم. وقتی شــب بیدارمندن برای 
ما دشوار اســت. آرمانی خواهد بود اگر 
بخواهیم زمان مطالعاتی مان را شــب تا 

صبح بگذاریم!
4. برنامه هايمــان را بــه عــادت 

تبديل کنیم!
تصمیم می گیریم که هر صبح قبل از 
رفتن به سر کار دوش بگیریم. زمانی این 
کار برای ما آسان می شــود که آن را به 
عادت تبدیل کنیم به طور خودکار زمان 
بدنمان تنظیم می شــود و خیلی سخت 
می شود که کسی با مسئله ای باعث شو 
زمان مطالعه مان را جایگزین دیگر مسائل 
کنیم. وقتی مــا عادت کنیم هر روز نیم 
ســاعت پیاده روی کنیــم، در واقع در 
مدیریت زمان صرفه جویی کردیم چرا که 
این بار ذهنی باید به عادت تبدیل شدن و 

روتین از زمانمان بهره می بریم!
5. پرهیز از توجیه و دلیل تراشی!
حاال این فیلــم رو ببینم، بعدش یک 
ساعت بیشــتر درس می خونم، االن این 
غذا رو بخــورم فردا بیشــتر پیاده روی 
می کنم! چون دیشــب مهمونی دعوت 

بودم نتونستم پروژه ام رو تحویل بدم و... 

زمان مان را با دلیل تراشی و توجیه از 
دست ندهیم!

6. امان از تأخیر!
هیچوقــت کاری را که امــروز برایش 
زمان بندیکردیــم را به فردا یا حتی یک 
ساعت بعد هم نیاندازیم! چرا که تنها زمان 
را از دســت می دهیم! و فردا هم ممکن 
اســت به یک دلیل دیگر این زمان را به 
تأخیر بیاندازیم. پس باشه از شنبه باشه 
از اول ماه و... را از دایره ی ذهنمان حذف 

کنیم!
7. امان از تعجیل!

وقتی که تمام حواسمان به این است 
که هرچه سریع تر کاری را انجام دهیم، 
از بهره بردن از زمان غافل می شویم! برای 
استفاده از زمان باید کیفیت را باال ببریم 
نه سرعت را! کتابی که نیاز به 3 ساعت 
مطالعه دارد را ما با سرعت در یک ساعت 
مطالعه می کنیم! اما یک ساعت را تلف 
کردیم! چرا که باز بایــد همان زمان را 
بگذاریم تا دوباره بخوانیم و به یاد بیاوریم! 
بماند که آن یک ساعت باعث خستگی 
و حتی ناامیدی می شــود که چرا یک 
ساعت زمان گذاشتیم ولی هیچ نتیجه ای 

نداشت! 
8. خوب بخوابیم!

قبل از اینترنت و شــبکه های مجازی 
پدیده ای بود به نام خواب! که شــبا رخ 

می داد! 
کمبود خــواب باعث عدم تمرکز الزم، 
خستگی، پرخاشگری و... می شود. یادمان 
باشد، کم کردن خواب الزم بدن به معنی 
اضافه کردن به زمانمان نیست، بلکه باعث 
می شود زمان بیشــتری صرف کنیم تا 
انرژی از دســت رفته مان را که در زمان 
خواب در ما ذخیره می شد رادوباره بازیابی 

کنیم!
9. خط قرمز مشخص کنیم!

ایــن کار اراده فوق العــاده ای را طلب 
می کنــد. اگر تصمیــم می گیریم که از 
ســاعت 17 تا 19 درس بخوانیم باید به 
این زمان پایبند باشیم و به هیچ بهانه ای 

فرصت ها از بنی رفتنى نیستند! بلکه از دست 
رفتنى اند و به دست دیگران می افتند!
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)مورد شــماره 5( از این خط قرمز عبور 
نکنیم، نه یک دقیقه بیشــتر و نه یک 
دقیقه کمتر. این بهترین راه برای ارزش 

قایل شدن درخصوص زمان است. 
10. ساعت کوک کنیم!

گاهی زمان از دســتمان درمی رود و 
متوجه گذر زمان نمی شویم. بهترین کار 
این است که ساعتمان را کوک کنیم تا 

بتوانیم بهترین بهره را از زمان ببریم. 
11. مراقب زمان های خاکســتری 

باشیم!
زمان هایی که دزد هستند! کارهایی که 
اصال تصور نمی کنیم از ما تا این حد زمان 
بگیرند، بدون آن که متوجه بشویم زمان 
از دســتمان می رود و یک دفعه سربلند 
می کنیم که مثال یک ربع گذشــته در 
صورتی که یک ســاعت از زمانمان را از 
دست داده ایم. چند نمونه از این زمان های 
خاکســتری را نام می بریم که مثال یک 

دقیقه است اما ساعت ها زمان می برند. 
 تماشای تبلیغات تلویزیون

یه لحظــه این تبلیغه رو دیدی چقدر 
بامزه است؟ 

-  صحبت با تلفن
االن تموم میشه! خب دیگه چه خبر؟ 

-  گرفتن عکس سلفی و تماشا کردن 
عکس

این عکس خوب نشــد! راســتی این 
عکس رو دیدی؟ 

بازدید از شبکه های اجتماعی
یک دقیقه ببینم استوری چی گذاشته! 
چند تا الیک و فالوور دارم؟ ببینم کسی 

فالوش کرده یا نه!
بازی های موبایل

این صندوق جایزه ام و باز کنم و تمومه! 
ببینم کسی اتک زده یا نه! یه اپدیت کنم 

اینو حله!
فیلم و سریال و کلیپ

یه لحظه ببینم این قسمت میخواد چی 
بشه باالخره و میرم سر کارام!

و... 
همــه ی ما کــم و بیــش درگیر این 
زمان های خاکستری هستیم! زمان هایی 
که ارزان از دســت دادیم بی آن که حتی 
متوجه شویم و شاید دو سال بعد هم هیچ 

یادمان نباید که چه بود و چه شد!
جهد کن جهد که وقــت من و تو در 

گذر است 
ســعی کن ســعی که این عمر بسی 

مختصر است
نراقی 

علی صدرا

جشن امضای چاپ سوم 
کتاب رازهای پولاسزی از اینستاگرام

جشن امضای چاپ سوم کتاب »رازهای پولسازی از اینستاگرام« 
به ترجمه و میزبانی دکتــر محمدرضا عمرانی و با حضور جناب 
آقای احمدی رئیس اتحادیه ساعت و آقای ادریس آبادی و جمعی 
از فرهیختگان ادب و فرهنگ و هنر و همچنین فرهنگ دوستان 
و تجار صنف ســاعت تهران روز چهارشــنبه هفتم آذرماه در تی 
النژ پریس سنتر پاسداران برگزار شد. در ابتدای این مراسم دکتر 
عمرانی ضمن خیر مقدم به مدعوین در خصوص اهمیت و جایگاه 
فضای مجازی به ویژه اینســتاگرام در دنیای کســب و کار مدرن 
پرداخــت و تأکید کرد: امروز یکی از بهترین مدل های کســب و 
کار ارتباط با مشتریان و در حقیقت کاربران فضای مجازی است. 
گفتنی است کتاب رازهای پولسازی در اینستاگرام اثر »جرمی مک 
گیلوری« ترجمه دکتر محمدرضا عمرانی پس از 2 بار انتشار اکنون 

به چاپ سوم رسیده است. 

پیشگفتار  مترجم
بــه دلیل تحصیالتم در حوزه نرم افــزار و مدیریت، در طول دو 
دهه ی گذشته در همه کسب و کارهایی که راه اندازی کرده ام، یک 
پای آن عنصر آی تی وجود داشــته است. تالشم بر این موضوع 
متمرکز بوده اســت که بتوانم تلفیقی از دیدگاه های مهندسی و 
مدیریتی را در این کســب و کارها به اجرا درآوردم. افزون بر این 
در سال های اخیر توانسته ام بسیاری از برندهای معتبر جهان را در 
ایران، معرفی و راهبری کنم که اغلب آنها در حوزه خرده فروشی، 

اعم از آفالین یا آنالین قرار می گرفته اند. 
آنچه می توانم به عنوان یک نکته مهم از این تجربیات با شما در 
میان بگذارم، رشد خیره کننده استفاده از اینترنت و فضای مجازی 
و به تبع آن گوشی های هوشمند تلفن همراه بوده است. توجه شما 
را به بخشی از آمارها در مورد فضای مجازی جلب می کنم: تعداد 
مشترکان اینترنت در دنیا در حدود سه میلیارد و هفتصد میلیون 
کاربر فعال است که یعنی نیمی از جمعیت کره زمین دسترسی به 
اینترنت دارند. در حدود دو میلیارد و هفتصد میلیون نفر، حداقل 

عضو یکی از شبکه های اجتماعی در دنیا هستند. 
به قول »ِجِرمی مک گیلورِی«، نویســنده کتــاب »رازهای 
پولسازی از اینستاگرام« حضور در اینستاگرام و استفاده از آن 
به قدری راحت و سرراست است که حتی در هرم آموزش هم 
نمی گنجد و هر کســی با هر سطح شناخت از فضای مجازی 
می تواند مشــتری و پای ثابت آن شود. شــاید وقتی »مارک 
زوکربرگ« در اندیشه خرید اینستاگرام به قیمت یک میلیارد 
دالر بود، در خوش بینانه ترین حالت هم گمان نمی کرد ارزش 
برند این اپلیکیشن به چند ده برابر قیمتی که می خرید، برسد. 
این یک خبر مســرت بخش برای بسیاری از کسب و کارهای 
کوچک و متوســط ایرانی است که می توانند فعالیت بازاریابی 
خود را به شــکل مدیریت شــده تر، متمرکز تر و بهره ورانه تر با 

استفاده از اپلیکیشن اینستاگرام پیش ببرند.  
اما ورود به اینســتاگرام و پولســازی و درآمدزایی از آن به این 
ســادگی ها هم نیســت. پیچ و خم هایی دارد که اگر از آنها غال 

بمانید، نتیجه ای که می خواهید، هرگز به دست نخواهد آمد. کتاب 
»رازهای پولسازی از اینستاگرام« بهد رستی ادعا می کند جامع ترین 
و کاربردی ترین کتاب در حوزه نه تنها اینســتاگرام که در حوزه 
بازاریابی محتوایی و فروش آنالین است. در جایی می خواندم که 
از یک ســارق سابقه دار می پرسند که چرا این قدر بانک می زنی؟ 
او جواب می دهد چون در آنجا مقدار فراوانی پول اســت. به نظر 
می رسد برای بازاریابان و فروشندگان هم شبکه های اجتماعی و 
به خصوص اینستاگرام چنین حالتی دارد و در آنجا می توان شمار 
انبوهی از مخاطبان را ســراغ گرفت. می خواهم ترجمه این کتاب 
ارزشمند را به کارآفرینان کسب و کارهای کوچک و متوسط ایرانی 
تقدیم می کنم و مطمئنم که گره گشا و رونق دهنده فعالیت هایشان 

خواهد بود. 
محمدرضا عمرانی
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 اینجا طبقه سوم قدیمی ترین مرکز تجاری پایتخت یعنی ساختمان آلومینیوم به 
آدرس تهران خیابان جمهوری اسالمی بین خیابان شیخ هادی وخیابان حافظ است.

پایه گذاری این بنا که هم زمان با ســاختمان پالسکو بوده در سال 1342 شمسی 
و به تاریخ 1963 میالدی توسط برادران القانیان گذاشته شده که به شکل H بوده 
که هر بال H از هم جدا ســاخته شده و یک نکته جالب اینکه محل ارتباط طبقات 
در اول و انتهــای دوبال H با صفحات آلومینیومی بــا هم ارتباط دارند تا به هنگام 
شست وشو طبقات، آب از مابین حدفاصل بال ها به فاضالب منتقل شود و از مقاومت 
باالئی برخورداراست و طبق نقل قول ها ستون ها ی ساختمان در سرب قرار دارند و 
از آلومینیوم برای درب و پنجره هایش بســیار در آن زمان استفاده شده که تا چند 
سال پیش اکثر دفاتر با یک دیوار و در ورودی بود )دراین دو دهه اخیر رفته رفته به 
شکل فعلی در آمده( که هر طبقه دارای سالن شمالی و جنوبی و میانی است که با 
توجه به موقعیت آن زمان یکی از مراکز تجاری بزرگ تهران محسوب می شده، دارای 
12طبقه و یک زیرزمین و پارکینگ و یک تراس است که متعلق به سلف سرویس 
»گل« بوده )الزم بذکر است سلف سرویس »گل« اولین های سلف سرویس در تهران 
بوده( که این سالن دارای قسمت های مختلف و سالن بزرگ و زیبائی برای مجالس 
بوده و دارای مجسمه ای در وسط و ابتدای ورودی سالن بود که به هنگام ورود عروس 
و داماد از آنها توسط یک پدال زیرپا عکس می گرفته که تا چندسال بعد از انقالب هم 
فعال بوده. هر طبقه دارای میانگین 50 واحد است که دفاتر تجاری و مراکز خدماتی 

با تعدد مشاغل وجود دارد و اتحادیه لوازم خانگی در طبقه دهم مستقر می باشد.
قبال در واحدها )دفاتر( به کارهای تجاری و هنری و بازسازی فیلم های سینمایی و 
درطبقه همکف و بالکن و طبقه سوم و پنجم و گویا ط 7 یا 9 عمدتاً درکار تعمیرات 
ساعت مشغول بودند. الزم بذکر است پیرامون ملک ساختمان جنب خیابان آقایان 
ناصر منعم. حاج سید رضا حسینی. بند رومی. فروشکاه ابل. و دیگر عزیزانی بودند 
که همگی بیانگر )تاریخ قدیمی است( وکمی عقب تر در زمان اتحادیه طال وساعت 
)یکی بود( این محدوده مرکز بورس قوی طال و جواهر وساعت بوده که به مرور زمان 

کمرنگ شده و نمایندگی سیکو و سیتی زن هم در این مکان )ساختمان آلومینیوم( 
به شــکل فعال حضور داشته اند و بعداً فروش لوازم یدکی در این مجموعه شروع به 
شکل گیری کرد که در بخش تعمیرات ساعت و لوازم یدکی )اقا ایرج. اخوان توکلی 
محمد امین. رضا انوری. عباسلو شــاخص های در آن زمان به حساب می آمدند که 
بعدها آقای علی غنی و آقای ماجدی و چندنفردیگر به آنها اضافه شدند که چندی 
بعد اولین فروشــگاه ساعت بعد از پیگیری ها طوالنی انوری از بابت مجوز ویترین و 
شیشــه به جای دیوار دفاتر در طبقه سوم اولین فروشگاه فروش ساعت با توجه به 
ســابقه طوالنی ساختمان با هدف اینکه روزی به بورس فروش ساعت تبدیل شود 

به نام فروشگاه »سانترال 331« بنا گذاشته شد وشروع به کار کردیم.
از تعمیــرکاران قدیمی می توان از آقای رضا حقیری )خوزســتان. مرحوم( آقای 
شــیخی )مرحوم( فریدون شهبازی )مرحوم( جمال ساعتی )مرحوم( اقای ساعتی 
یوسف حقیری. حبیب توکلی. علی توکلی. عباس محبی )مرحوم( عباس آقا. جمشید 
و جالیر ســاعتی. ســراج امیری اصل. آقا رضا. کاتوزیان. حسینعلی. پدر اقا سراج 
)مرحوم( حاج آقا عباسی )مرحوم( بهمن . الیاس. موسی پور. خرازی. علی جلیلوند . 
مجید شامیرزائی حمید سلیمی. حسین عباسی. حمید تجریشی. علی قلمی. عالئی. 

بهروز عطائی. حسین سلیمانی اخوان موالئی. اهندوست. جواد را نام برد.
نسل بعدی درحال حاضر در بخش لوازم یدکی مهدی جلیلوند. میالد حیدری و 

درتعمیرات پسران آقا یوسف. 
 علــی آقا. آقایان: علی انوری. آقازاده. امیر. یزدان . محمود. مجید. مهرداد نیاکان. 
ابراهیم. مهرداد کریمی. جواد. میثم. علی. جمال آبادی و همکار ایشــان. اردشیر و 
پرسنل مربوطه. مقدسی. رضا وداود و موسی پور پسر ودر شرکت سیتی زن، آقائی. 
عالئی. وسرکار خانم منعم. وپرسنل شرکت... و شغل های خدمات خانگی، دوربین و 
دفاتر تجاری کارخانجات دایر بوده و درحال حاضر با کمک وهمیاری کسبه از بابت 
بازســازی نما وسالن ها درهمکف وبالکن و راه پله و طبقه سوم فروشگاه های ساعت 
بانمایندگی برندهای معتبر وخدمات واز همه مهم تر همکاران مجرب جوان صبور و 

با اخالق وتحصیل کرده اشنا به علم مدیریتی فعال هستند. 
ادامه دارد... . 

»اسعت« به وقت »قدمیی ترین اشپینگ سنرت« پایتخت
محمدرضا انوری
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و نشــیب زیادی داشته است. این اتحادیه 
اکنون بیش از هزار عضو فعال دارد و البته 
بیش از 800 نفر از شرکت ها و افراد حقیقی 
و حقوقی ساماندهی شده اند و بقیه هم در 

حال ساماندهی شدن هستند. 
باید گفت کــه این اتحادیــه در حوزه 
مباحث توسعه ای و اقتصاد مقاومتی بسیار 
تأثیرگذار اســت چــون در واقع به عنوان 
یک مگاسندیکا و یک سندیکای زیربنایی 
فعالیت می کند و پشــتیبانی از بسیاری از 
اتحادیه ها و بخش هایی کــه در ارتباط با 
تولید اعم از کشــاورزی و صنعتی هستند 
از طریق همین اتحادیه انجام می شود. این 
اتحادیه در کنار پشتیبانی از این مجموعه ها 
کارهای دیگری هم انجام می دهد. به عنوان 
مثال محصوالت متنوعی در حوزه ماشین 
آالت کشاورزی، ماشین آالت ساختمانی و 
صنعتی، دام و طیور و همچنین انرژی های 
نویــن همچون انرژی های خورشــیدی و 
اتوماســیون صنعتی وجــود دارد که این 
فناوری ها و محصوالت ازطریق اعضای ما 
به داخل انتقال داده می شــود. این انتقال 
فناوری از طریق نمایشگاه های بین المللی 
و از کشــورهای صاحب دانش های جدید 
صورت می گیرد که این انتقال می تواند به 
صورت دانشی یا کاالیی انجام شود. پس از 
انتقال، این فناوری به مراجع مربوطه معرفی 
می شــود و مجوزهای الزم برای فعالیت ها 
گرفته می شــود که البته باید گفت در این 

بخش واقعا جای کار بسیاری دارد. 
همچنین باید گفت که قدیمی ترین بخش 
اتحادیه بخش ماشــین آالت کشاورزی و 
جدیدترین بخش هم اتوماسیون صنعتی 
و انرژی های خورشیدی و انرژی های پاک 
هســتند که امیدواریــم بتوانیم در بخش 
آخر یعنی انرژی های خورشیدی، فعالیت 
بیشتری داشته باشیم و همکارانمان را در 
ارتباط با آالیندگی هوا، انرژی پاک و صنایع 

انرژی های تجدیدپذیر، فعــال کنیم تا از 
300 روز آفتابی موجود در کشــور نهایت 

بهره برداری را داشته باشیم. 
همانطور که مستحضر هستید اکنون  �

در شرايط خاص تحريم قرار داريم و به 
دنبال افزايش نرخ ارز و نوســانات آن، 
مواجه شده  با مخاطرات جدی  واردات 
اســت. اين موانع را در واردات چگونه 
به عنوان يک فعال  ارزيابی می کنید و 
اقتصادی چــه راهكاری را می توانید به 
دولت پیشنهاد دهید تا فضای کسب و 

کار از حالت انجماد فعلی خارج شود؟ 
من بارها اشــاره کرده ام ما تا زمانی که 
تفکر سیستمی نداشته باشیم کارهایی که 
می کنیم کمتر به نتیجه می رسد یا بهره وری 
کمتر به چشم می آید. بهتر است یک مثال 
درباره ساعت بزنیم. یک ساعت ده ها چرخ 
دنده دارد که هر کدام وظیفه خود را دارند 
و اگر یکی از این چرخ دنده ها درســت کار 
نکند فعالیت بقیه چرخ دنده ها هم ارزشی 
ندارد چون درنهایت ساعت نمی تواند یک 

زمان دقیق را به ما نشان دهد. 
 در علوم انسانی اجتماعی و رفتاری هم 
تئوری های تفکر سیســتمی دقیقا به این 
موضوع اشــاره می کند که همه بخش ها 
و سطوح جامعه باید در تعامل با همدیگر 
فعال باشد تا بتواند به یک خروجی نهایی 
برســد. ما زمانی که در صنــوف و بخش 
اقتصادی جامعه هســتیم هرگــز ایزوله و 
منزوی فعالیت نمی کنیم بلکه با گمرکات، 
سازمان های دولتی، سازمان امور مالیاتی، 
ســازمان صنعت، معدن، تجارت )صمت( 
و ســازمان های دخیل در کشــف قاچاق 
بهداشتی و. . در ارتباط هستیم تا فعالیت 
مثمر ثمر اقتصادی در داخل کشور داشته 

باشیم. 
ازســوی دیگر با کسانی که تولیدکننده 
مواد اولیه یا دانش یــا کاالیی در خارج از 

اجازه دهید مصاحبه را با بیوگرافی  �
شما آغاز کنیم. 

علی توسطی متولد 1346 فارغ التحصیل 
رشته جامعه شناسی از دانشگاه تهران در 
مقطع لیسانس، کارشناسی ارشد مهندسی 
کشاورزی و دکترای توسعه از دانشگاه علوم 
و تحقیقات هســتم. من از ســال 1387 
مسئولیت اتحادیه ماشین آالت کشاورزی 
و صنعتی تهــران را به عهده دارم و در این 
مابین از زمان افتتاح تا زمان حذف از قانون 
مســئولیت اتحادیه کشوری ماشین آالت 
کشاورزی و صنعتی ساختمانی کشور را هم 
به عهده داشتم. در این مدت 10سال افتخار 
همکاری با اتاق اصناف فعلی و مجمع امور 

صنفی توزیعی سابق را داشته ام. 
از نگاه کارشناسی شما اتحاديه ها چه  �

تأثیری در کارآفرينی دارند؟ 
من بــا تجربه بیــش از 10 ســاله در 
اتحادیه ماشین آالت کشاورزی، صنعتی و 
ساختمانی و حضور در اتحادیه های دیگر 
متوجه شــده ام که هر اتحادیــه ای در هر 
صنفی چقدر می تواند در اقتصاد کارآفرینی 
و اشــتغال کالن جامعه تأثیرگذار باشد و 
همان طــور که یک پرنده بــا دو بال پرواز 
می کند برای پرواز اصناف هم دو بال تجربه 
و علــم نیاز داریم. بدون شــک این تجربه 
از گذشــته های دور به صورت ســنتی در 
همه اصناف وجود داشــته است و با ورود 
تحصیل کرده ها و نسل جدید با تحصیالت 
آکادمیک، امیدواریم بــا بازنگری در هرم 
مدیریتی اتاق اصناف و اتحادیه ها و تلفیق 
دانش و تجربه بتوانیم دستاوردهای بهتری 
را برای نسل های بعد از خود داشته باشیم. 

لطفا کمی درباره تاريخچه و فعالیت  �
اتحاديه ماشین آالت کشاورزی توضیح 

دهید
اتحادیه ماشــین آالت کشــاورزی سال 
1352 تأسیس شد و طی این سال ها فراز 

 در گفت وگوی اختصاصی عصرزمان با دکتر علی توسطی رئیس کمیسیون ارتباطات اتاق اصناف تهران 
و رئیس اتحادیه ماشین آالت کشاورزی و صنعتی عنوان شد

نقش بى بدیل احتادیه ها در اقتصاد کارآفرینى و اشتغال کالن جامعه
»اتحاديه های صنفی نقش مهمی در اقتصاد و کارآفرينی جامعه دارند و بايد از اين ظرفیت استفاده کرد تا شاهد شكوفايی اقتصادی در جامعه باشیم«. اين، نگاه 

دکترعلی توسطی رئیس اتحاديه ماشین آالت کشاورزی و صنعتی تهران، به اتحاديه هاست. با اين کارآفرين و فعال اقتصادی به گفت وگو نشستیم. 
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کشور هستند نیز باید تعامالت بین المللی 
داشته باشیم و در این بین باید به مواردی 
مانند شبکه فروش، خدمات پس از فروش، 
فروش مویرگی و داشتن نمایندگی ها توجه 
داشت. اعتبارات و تسهیالتی که باید فراهم 
شــود و اعتمادهایی که باید جلب شود تا 
یک پروسه اقتصادی انجام شود نیز بخش 
دیگری از باید هاست حال اگر به هر دلیلی 
هرکــدام از بخش هــا در کار خود نقصی 
داشته باشــند بدون شک بر کل مجموعه 

تأثیر می گذارد. 
در حــوزه واردات، بحثی که االن مطرح 
می شود این اســت که بیشتر تحریم های 
داخل کشور آسیب رسانده یا تحریم های 
خارج کشور؟ به نظرم فرقی نمی کند ولی 
می توانم بگویم هرچند حجم تحریم های 
داخل کشور بیشــتر از تحریم های خارج 
از کشــور نبوده ولی به نوعــی دردناک تر 
و تأســف آورتر است. چرا؟ چون به عنوان 
مثال هموطنــان ما در ســطوح تصمیم 
ســاز در ســازمان صمت، اداره گمرک و... 
تصمیم گیری هایی کردند که صرفا متناسب 
با اقتضائات و شرایط بخش خودشان بود نه 
کالن جامعه.، که این اصال روند مناســبی 

نیست. 
در حوزه واردات 4گروه کاالیی اعالم شد 
که در گــروه چهارم کاالهای ممنوعه قرار 
گرفت و در 3گروه قبلی نیز درست از فردای 
اعالم این گروه ها تا امروز، جابه جایی های 
بسیاری وجود داشته اســت. این موضوع 
نشــان می دهد که هیچ نگاه کارشناسی 
درارتباط با اختصاص ایــن کاالها در این 
4گروه وجود نداشته و دالیل این آزمون و 
خطا هم این است که بخش دولتی بخش 

خصوصی را باور ندارد. 
نمی خواهم بگویــم اتاق اصناف وظایف 
خود را به صورت کامل انجام می دهد و هیچ 
نقصی ندارد ولی معتقدم اگر از اتاق اصناف 
کمک بیشتری گرفته می شد میزان خطاها 
کاهش می یافــت. در مدیریت یک مفهوم 
به نام بهره وری وجــود دارد که معنای آن 
حداکثر اســتفاده از حداقل منابع است. به 
نظرم مسئوالن دولتی باید بهره وری را باال 
بــرده و از بضاعت اتاق اصناف و اتحادیه ها 

استفاده کنند. 
ما بنا نداریم در تصمیم گیری های کالن 
جامعــه ورود پیدا کنیم ولــی این توقع را 
داریــم کــه در حــوزه واردات، تعرفه ها و 
مسائلی که به زنجیره ارتباطی اتاق اصناف و 
اتحادیه بین واحدهای صنفی و بدنه جامعه 
با سازمان های دولتی و با بخش تصمیم گیر 
بر می گردد، نظر مشورتی ما را جویا شوند. 

این موضوع البته کمتر اتفاق افتاده که خود 
بعد از تصمیم گیری ها باعث ایجاد تنش ها و 

اختالفاتی می شود. 
برای  � کاالها  تقسیم بندی جديد  در 

اتحاديه و اصناف شما هم تغییراتی ايجاد 
شد؟ چه انتظاراتی داريد؟ 

بله همچون ســایر اتحادیه ها در حوزه 
واردات کاالهای ما نیز یکســری تغییرات 
در گروه هــای مختلف به وجــود آمد. من 
به عنــوان یک فعال صنفی میانه خوبی با 
واردات ندارم. در کشورهای همسایه و حتی 
در کشــورهای اروپایی کمتر شاهد هجوم 
مــردم و تمایالت آنها به کاالهای لوکس و 
الکچری هستیم و مرسوم نیست که این 
هزینه ها از طریــق خانواده های خاص به 
اقتصاد جامعه تحمیل شــود اما در واردات 
به ایران این موضوع را می بینیم. به نظر من 
واردات باید منطقی باشد و نباید کاالهایی 
که نیاز واقعی و پشتیبان و لجستیک صنایع 
و تولید کشــاورزی صنعت و ســاختمان 
هستند را به چشم شکالت، گروات و. . نگاه 

کنیم، این کار خیلی کار عقالنی نیست. 
 شــاید اگر در حوزه تقسیم بندی گروه 
یک، دو و ســه یا تخصیــص ارز دولتی به 
این کاالها از مســئوالن اتحادیه ماشــین 
آالت و کشــاورزی که به نوعی چرخ همه 
کارخانجــات، صنایع کوچــک و بزرگ و 
متوســط و تولید مملکت را به گردش در 
می آورد، مشــورتی گرفته می شــد اوضاع 
بهتر از حــاال بود. حداقل انتظــار ما این 

اســت که برای حمایــت از تولید ملی که 
مورد تأیید مقام معظم رهبری هم بوده و 
و از شاخص های اقتصاد مقاومتی محسوب 

می شود، مورد مشورت قرار بگیریم. 
ما هیچ وقت نخواســته ایم ابتکار عمل 
از مســئوالن و بزرگان و دولتمردان گرفته 
شود و در اختیار بخش خصوصی قرار داده 
شود. در همین راستا انتظار داریم جلسات 
مشــورتی، همفکری، هم افزایی و همدلی 
بین بخش خصوصی و دولتی در خصوص 
مسائل تخصصی اتحادیه ها به ویژه واردات 

برگزار شود. 
چه چشــم اندازی درباره وضعیت  �

ماشین آالت کشــاورزی، ساختمانی و 
صنعتی و... در شرايط تحريم داريد؟ 

با توجه به آتش سوزی در یکی از انبارهای 
بزرگ دپوی ماشین آالت بخش کشاورزی 
در مشیریه و سوختن صدها میلیارد ریال از 
ماشــین آالت، ما کمی مشکل داریم. قبال 
در صورت وجود چنین حادثه ای بالفاصله 
ثبت سفارش می کردیم ولی اکنون به دلیل 
تحریم به راحتی نمی توانیم آنها را جایگزین 
کنیم هرچند برای حل این مشکل امیدوار 
هستم. باید به این موضوع توجه کنیم که 
این ماشین آالت، کاالهای سرمایه ای و ملی 
محسوب می شوند و در شرایط فعلی باید 
دقت بیشــتری در نگهداری از آنها داشته 

باشیم. 
به هرحال االن در ماشین آالت کشاورزی 
مشکل داریم و امیدواریم در سایر حوزه ها 

ما هیچ وقت نخواسته ايم 
ابتكار عمل از مسئوالن و 

بزرگان و دولتمردان گرفته 
شود و در اختیار بخش 

خصوصی قرار داده شود. 
در همین راستا انتظار 

داريم جلسات مشورتی، 
همفكری، هم افزايی و 

همدلی بین بخش خصوصی 
و دولتی در خصوص مسائل 
تخصصی اتحاديه ها به ويژه 

واردات برگزار شود
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یعنی ماشین آالت ساختمانی، ماشین آالت 
صنعتی، دام و طیور و اتوماسیون صنعتی 
هم تا اواسط 98 که شرایط جدیدی برای 
سیستم اتنقال ارز ارائه شود و راهکاری پیدا 
شود که این خال را پر کنیم، افتان و خیزان 
به کار خود ادامه می دهد. ولی بی شک اگر 
راهکاری برای تأمیــن مایحتاج صنایع و 
کارخانجات و بخش کشاورزی ما پیدا نشود 
ما از اواسط سال 98با خأل جدی در حوزه 
ماشین آالت به صورت عام و عمومی مواجه 

خواهیم بود. 
شما رياســت کمیسیون ارتباطات  �

اتاق اصناف را به عهــده داريد درباره 
اصناف کمی توضیح  اتاق  ارتباطات در 
دهید و همین طور اين که به طور مشخص 
فعالیت هايتان در چه زمینه ای هست و 
چه کمكی می تواند به اصناف داشــته 

باشد؟ 
در قانون، کمیسیون های 5گانه تخصصی 
در همــه اتحادیه های صنفی دیده شــده 

و همه اتحادیه ها طبــق آیین نامه ها باید 
کمیسیون های 5گانه بازرسی فنی، رسیدگی 
به شکایات، حل اختالف و کمیسیون فنی 
را تشکیل دهند. این کمیسیون ها در اتاق 
اصناف ایران هم در قانون 6 کمیســیون 
دیده شده و سایر کمیسیون ها نیز با توجه 
به نیازهای زمانی و مکانی و اقتضائات قابل 
تعریف و با گرفتن مصوبات، فعال می شوند. 
کمیســیون ارتباطات از لحاظ شکلی، 
کمیسیونی است که به خوبی وظیفه اطالع 
 رســانی را انجام داده است. نشریه اصناف 
ســالها تریبون اصناف بوده و کمیســیون 
ارتباطــات هم متولی تولید و ارائه محتوا و 
استخراج مطالب و اطالع  رسانی به جامعه 
صنفی بود ولی از پایان ســال 96 نشــریه 
اصناف به عنوان یــک بخش کاری عمده 
کمیسیون ارتباطات که مسئولیت آن را به 
عهده دارم دیگر منتشر نشده است. در این 
راستا 10نفر از روسای اتحادیه های مختلف 
ازجمله آقایان کمالیان، جعفری، اژدرکش، 
میرابراهیمی، درخشــان، نویدی و فداکار 
فعال هستند و مرحوم باستانی نیز حضور 
داشتند و با استفاده از تجربیات و کمک های 
فکری این دوستان، پیشــنهاداتی را برای 
بهبود ارتباطات درون و برون ســازمانی به 

هیئت مدیره محترم ارائه کرده ایم. 
ما درتمام این ســال ها ســعی کرده ایم 
بــا توجه به مصوباتی که در صورتجلســه 
پیشــنهادات  است،  موجود  کمیســیون 
بسیاری در جهت ارتقای سطح روابط ارائه 
دهیم و برای برخی مشــکالت پیش رو و 
تسهیل ارتباطات بین اتاق با اتحادیه ها نیز 
راه حل هایی پیدا کنیم هرچند به هرحال 
معضالتی هــم از لحــاظ محتوایی برای 
کاربردی و عملیاتی کــردن این مصوبات 

وجود دارد. 
از هیئت رئیســه اتاق اصناف چه  �

انتظاری داريد؟ 
من این توقع و امیــد را دارم که هیئت 
رئیســه اتاق اصناف به کمیســیون های 
تخصصی خود به صورت شــکلی و مصوبه 
قانونی نگاه نکند بلکــه نگاه آن به صورت 
محتوایی و کاربردی باشــد وخروجی این 
کمیســیون ها را رصد کننــد. درواقع به 
نظرم همان طــور که برنامــه کاری برای 
انجام هر کاری داریم باید یک کارنامه هم 
داشته باشیم که آن کارنامه مورد ارزیابی و 

ارزشیابی قرار بگیرد. 
متأسفانه به دو مفهوم ارزیابی و ارزشیابی 
در جامعــه صنفی توجهی نمی شــود. در 
ارزیابی صرفا بررسی نمود مادی یک پدیده 
است مثال فالن کمیســیون چند جلسه 

برگزار کرده و چند مصوبه داشــته است. 
اما ارزشیابی، مفهومی است که هم ظواهر 
مادی )کمی( و هم کیفی را در نظر می گیرد 
یعنی مشخص می شود یک کار وقتی انجام 
می شــود چقدر تأثیرگذاری داشته است. 
امیدوارم مســئوالن و هیئت رئیســه اتاق 
اصناف در ارتباط با کمیسیون ها و بررسی 
شرایط پیشرفت و توسعه کمیسیون ها رو 
به ارزشیابی بیاورند نه این که تنها به این 
موضوع نگاه کنند که چند جلســه برگزار 

شده است. 
به هرحال ما اگر بتوانیم از طریق کمیسیون 
ارتباطات یا از طریق تعامالت شخصی، این 
مفهوم را به دوســتانمان منتقل کنیم که 
باید تأثیرگذاری افراد، کمیســیون ها و... را 
ارزشیابی کنند، شاید در تصمیم گیری های 
بعدی تشکیل کمیسیون های جدید که در 
قانون پیش بینی نشده و... بتوان راحت تر به 

نتیجه رسید. 
به عنوان يک مدير صنفی و اقتصادی  �

درباره مديريت زمان در کار به طور کلی 
چه نظری داريد؟ 

self manage و self control دو مفهــوم
داریم که باعث می شــود حتی وقتی 2نفر 
در شرایط مساوی با یکدیگر کارشان را آغاز 
می کنند در نهایت بازده یکســانی نداشته 
باشند، یکی پله های ترقی رابا سرعت باالیی 
طی می کند دیگری کندتــر و برخی هم 
درجا می زنند و امیدوارم کســی هم روبه 

عقب نرود. 
باید گفت که هردو این مفهوم به مدیریت 
زمان برمی گردد. بســیاری از آدم ها تصور 
می کنند که شبانه روز 24 ساعت است ولی 
24ساعت نیست. این تفکر ساده لوحانه ای 
اســت که ما شبانه روز را 24 ساعت فرض 
کنیم. بلکه باید به این موضوع توجه کنیم 
که یک شبانه روز هزار و 440 دقیقه است. 
وقتی از این زاویه نــگاه کنیم که خداوند 
1440 دقیقه وقت در روز برای ما قرار داده 
است می توانیم برای دقایق خود برنامه ریزی 
کنیم، هم زمان چنــد کار انجام دهیم، به 
اوقات فراغت، مطالعه شخصی و. . بپردازیم 

و کمتر وقتمانر ا هدر بدهیم. 
 مدیریت زمــان درواقع مدیریت همان 
1440 دقیقه اســت اگرچــه در خانواده و 
چه در محل کار از این دو مفهوم اســتفاده 
کنیم و مدیریت زمان مناســبی داشــته 
باشــیم موفقیت ما حتمی است اما زمانی 
کــه همه چیــز را واگذار کنیــم اتفاقات 
خوبی نمی افتد. به عنوان مثال در برخی از 
جوامع روستایی در گذشته همه چیز را به 
قضا و قدر می سپردند مثال می گفتند اگر 
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بارندگی و محصول زیاد بود برای پسرمان 
زن می گیریــم. این موضــوع یعنی یک 
تصمیم گیری اصلی در زندگی به بارندگی و 
محصول موکول می شد. حتما ما در جامعه 
و پیشــرفته پیچیده امروزی باید توکل به 
خدا داشــته باشیم ولی تصمیم گیری های 
کالن را حــق نداریم به چیــزی خارج از 
وجــود خودمان موکول کنیــم بلکه باید 

برنامه ریزی های دقیقی داشته باشیم. 
همچنیــن مفهوم برنامه ریــزی در دنیا 
عوض شــده و برنامه ریزی هــای غلطان 
جایگزین شده اند. در یک دوره ای، هنگام 
نوشــتن برنامه های توســعه برنامه چهار 
ساله، پنج ساله و حتی در برخی کشورها 
برنامه 7ساله می نوشتند ولی االن به حدی 
شدت تغییرات در دنیا زیاد شده است که 
می گویند با توجه به یک سال گذشته ات 

برای یک سال آینده ات برنامه ریزی کن. 
با توجه به اين که طبق استانداردهای  �

جهانی يک قرن ۵۱دقیقه تعريف شده 
است و در علم ارتباطات هم به اين عنوان 
اشاره شده است به عنوان يک کارآفرين 
اگر بخواهید برای چارت ســازمانی تان 
غیر از شــغلی، برنامه ساعتی و زمانی 
بگذاريــد به چه صــورت برنامه ريزی 

می کنید؟ 
اگر در اینترنت یــا کتاب های مدیریتی 
جســت و جو کنید، هرکسی برای ارتقای 
بهره وری و بحث زمانبندی و راستی آزمایی، 
شیوه های مختلفی بر حسب ظن و گمان 
خــود پیدا می کند و حتی گاه کســی که 
به منظــور ارتقای فضای کار خود از لحاظ 
زمانبندی به دنبال یک رویه می گردد، دچار 
سردرگمی می شود. اما من هنوز اعتقاد دارم 
که فرهنگ زیربناست هرچقدر هم بگویند 
فناوری، تکنولوژی و اقتصاد زیربناست ولی 

معتقدم فرهنگ زیربناست. 
این موضــوع را حاضرم اثبات کنم که تا 
وقتی مســائل فرهنگی مورد بازنگری قرار 
نگیرد و موارد خوب آن اســتخراج نشــود 
و موارد معیوب و مبهم آن کنار گذاشــته 
نشود ما نمی توانیم توفیقی در حوزه اقتصاد، 
تکولوژی و... داشته باشیم. از لحاظ فرهنگی، 
معتقدم پرســنل باید فضــای کار خود را 
دوســت داشته باشند که این مهم با شعار 

انجام نمی شود. 
همانطور که زندگی و خانه خود را دوست 
داریم، باید محیط کار شــهر و کشورمان 
را نیز دوست داشــته باشیم، نه فشار و نه 
آیین نامه و بخشنامه نمی تواند این موضوع 
را ایجاد کند. من در کمیســیون ارتباطات 
اتحادیه و دفتر کار خودم همیشــه تالش 

کــرده ام به دنبال ایجاد دوســتی، انگیزه، 
مودت و ایجاد محیطی کامال ســالم باشم. 
در ایــن زمینه با ارفاق نمــره قبولی را به 
خودم می دهم. هر مسئولیتی در هرجایی 
که داشته ام قبل از این که وارد چارت های 
اداری شوم واقعا تفویض اختیار و تقسیم کار 
و ایجاد فرهنگ احترام به مخاطب و روابط 

تعاملی در ارجحیت بوده است. 
در دنیا با ســرعت نور اطالعات به دست 
کاربــران فضای مجازی می رســد و تمام 
کسانی که در فضای مجازی حضور دارند 
می توانند تولید محتوا کنند. به عنوان یک 
اتحادیه صنفی کارآ و موفق چقدر تاکنون 
موفق بوده اید و توانســته اید این اتحادیه را 
به آن جایگاه پایلوتی برســانید که در بین 
اتحادیه های صنفی که از حالت سنتی خارج 
شود. برنامه های آینده تان چیست که فضای 

سایر اتحادیه ها متحول و مدرن شود؟ 
شــدت تغییــرات در دنیا در گذشــته 
 خیلی کنــد بود ولــی حــاال می گویند

change is changing یعنی تغییر خودش 

تغییر می کند. این، یعنی وقتی شما آمادگی 
تغییــر را دارید و از مبدا شــروع می کنید 
ماهیــت این تغییر هم تغییر می کند پس 
یک مدیر باید مدیریت ســیال و شناور و 
آمادگی پذیرش هر نوع تغییر و نسخه ای 
برای آن تغییرات را داشــته باشد تا بتواند 

متغیر و عوامل اطرافش را کنترل کند. 
انفجار اطالعات در دنیای مجازی باعث 
شــده که شدت تغییرات و سیال بودن آن 
خیلی بیشتر نمود پیدا کند. درواقع فضای 
مجازی مثل چاقو می ماند، چاقو فی نفسه 
خوب یا بد نیســت. با چاقو می توان شکم 
یک بیمار را شــکافت یک غــده را بیرون 
آوورد و زندگی به فرد بخشید یا این چاقو 
را وارد شکم یک انســان دیگر کرد و وی 
را کشــت، پس نوع اســتفاده ما از فضای 
مجازی اســت که اهمیــت دارد. معتقدم 
بخشــی از عمر مردم در فضای مجازی به 
بطالت می رود. میزان اطالعات بساری از این 
افراد درحوزه های سیاست، فرهنگ، اقتصاد 
و. . در ســه جمله است و از فضای مجازی 
خیلی کم یاد می گیرند که این موضوع در 
درازمدت به فرهنگ جامعه آسیب می زند. 
این درحالی است که فضای مجازی فرصتی 
است که می توان نوآوری کرد، ارتباطاتی به 
وجود آورد و فرهنگسازی کرد. مثال در زلزله 
مردم می توانند قبل از اعالم صدا و سیما و... 
آگاه شوند و خود را برای کمک به همنوع 
خود تجهیز کنند که این بعد مثبت قضیه 
است ولی بعد منفی آن همان اتالف وقت و 

عدم مدیریت زمان به درستی است. 

شــما خودتان از فضای مجازی در  �
تحمل ســازمانی خود چگونه تعريف 

کرديد؟ 
مــا از تکنولوژی اســتفاده می کنیم. از 
اتوماســیون اداری استقبال می کنیم ولی 
مشــکالتی هم برای ما ایجاد کرده چون 
آن اعتمادی که باید باشد وجود ندارد. مثال 
نمی دانیم نامه یا درخواســت ما به مقصد 
رسیده است یا نه. در ارتباط ما با سازمان های 
باالسری هم از اتوماسیون اداری و بعضی از 
کانال های مختلف شــبکه های اجتماعی 
استفاده می کنیم برای این که بدانیم آنجا 
چه اتفاقاتی می افتد. برای ارتباط با همکاران 
خود هم به صورت کامال مدیریت شده، از 
شبکه های اجتماعی استفاده می کنیم چون 
هزینه کمتری دارد و سرعت انتقال اطالعات 
هم باالســت. از این بخش کــه خودمان 
مدیریت می کنیم کامــال رضایت داریم. از 
طریق ســایت هم می توان ارتباط خوبی با 
مخاطبین داشت. در این سال ها نشریه ها ی 
مختلفی هم داشتیم که آخرین آن نشریه 
عصر صنعت بود. این نشریه پرمخاطب بود 
و کیفیت باالیی هم داشت. ما از این نشریه 
در انعکاس عملکرد اتحادیه خوشحال بودیم 
و مستند اعالم می کردیم که چه اتفاقاتی 
افتاده است. همچنین از طریق آن به معرفی 
فناوری های جدید می پرداختیم و امیدواریم 
بتوانیم به زودی دوباره آن را استارت بزنیم 
و از این ظرفیت اســتفاده کنیم. از لحاظ 
بعد انسانی قضیه هم هم روابط عمومی ما 
بسیار فعال است و از ارتباطات تلفنی گروه 
کمیســیون و. . نهایت استفاده را می بریم. 
ســعی می کنیم روابط را حفظ کرده، ارتقا 
دهیم و از تجربیات دوستانمان هم در جهت 

بهبود کارها استفاده کنیم. 
در پايان برای همكارانتان در اتحاديه  �

ساعت صحبتی داريد؟ 
اتحادیه ساعت تهران با مدیریت جناب 
آقای احمدی که عمدتا در جلسات ایشان 
را می بینم خیلی فعال و انســان محترمی 
هســتند و بارها خدمت ایشان رسیدم و از 
تجربیات و علمشان بهره برده ام، اتحادیه 
موفقی اســت. من به نوبه خــودم از همه 
اعضــای هیئت مدیره محترم و پرســنل 
اتحادیه ساعت که به نوعی مجاورت مکانی 
هم با اتحادیه ماشنی آالت هم دارد و از این 
صنف دقیق و ارزشمند تشکر می کنم. تشکر 
ویژه هم از خانم بیامنش ســردبیر محترم 
مجله عصر زمان دارم که زحمت های زیادی 
را این ســال ها برای ارتقای بخش آموزش 
و ارتقــای اطالعات و دانشــی اصناف در 

سنگرهای مختلف انجام دادند.

شدت تغییرات در دنیا در 
گذشته خیلی کند بود ولی 

 حاال می گويند 
 change is changing

يعنی تغییر خودش تغییر 
می کند. اين، يعنی وقتی 

شما آمادگی تغییر را داريد 
و از مبدا شروع می کنید 

ماهیت اين تغییر هم تغییر 
می کند پس يک مدير بايد 

مديريت سیال و شناور و 
آمادگی پذيرش هر نوع 

تغییر و نسخه ای برای آن 
تغییرات را داشته باشد 
تا بتواند متغیر و عوامل 
اطرافش را کنترل کند.
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وقتــی مویــت را در یک حرفه ســپید 
می کنی، دنیایی تجربه می شوی و نشستن 
پای حرف هایــت لطفی دیگــر دارد. کم 
نیستند کســانی که در حرفه های مختلف 
عمرشان را به پای کسب تجربه گذاشته اند 
و بی شــک، صندوقچه خاطرات و تجاربی 
ارزشمند محسوب می شــوند. یکی از این 
پیشکســوتان، حسن حمزه اســت که در 
جوانی متخصص موتورهای جت بوده و پس 
از بازنشستگی استعدادش در حوزه ساعت 
شکوفا شد. با این پیشکسوت خوش اخالق و 
خوشرو گفت وگوی صمیمانه ای داشتیم که 

در ادامه می خوانید. 
ممنون از وقتی که در اختیار مجله  �

عصر زمان قرار داديد لطفا چكیده ای از 
فعالیت های صنفی خود می فرمايید؟ 

من کار اصلی ام حوزه ساعت نبود بلکه ابتدا 
در نیروی هوایی فعالیت می کردم، تخصصم 
هــم در حوزه موتور هواپیماهای جت بود و 
سه بار هم در آمریکا دوره های مختلفی در 

این زمینه دیدم. ســرانجام در سال 1360 
بازنشسته شدم و در سال 67 به بازار آمدم 
ولی بعد از 25-24 سال مغازه را فروختم و 

به منزل رفتم. 
چطور شد که يكدفعه از موتور جت  �

سر از موتور ساعت درآورديد؟ 
پســر بزرگم و یکی از دوســتانم در کار 
ســاعت بودند و وقتی دیدند من بازنشسته 
شــده ام نخواستند که خانه نشین باشم. به 
اصرار و با کمک آنها وارد بازار ساعت شدم و 
پس از بازنشستگی در سال 1360، سی سال 
دیگر هم در این حوزه خدمت کردم. می توان 
گفت دوران خدمت من به 60 سال رسید. 

آقازاده هايتان همچنان در کار ساعت  �
هستند؟ 

بله پسر بزرگم قاسم و یک پسر دیگرم به 
نام کاظم همچنان در کار ساعت هستند. 

بیشتر ســاعت مچی يا ديواری کار  �
می کنند؟ 

بیشتر ساعت مچی کار می کنند. 
چند فرزند داريد؟  �

5فرزند دارم که 4تا پسر هستند و یکی هم 
دختر. آخرین فرزندم دختر است. 

در آن زمــان چه ســاعت هايی را  �
می فروختید؟ 

ســاعت های موجود در بازار در آن زمان 
بیشــتر برندهایی مانند سیکو، سیتی زن و 
اورینــت بودند که من هم به فروش همین 

ساعت ها می پرداختم. 
از زمانی کــه در بازار فعالیت صنفی  �

ساعت داشتید خاطره ای به ياد داريد؟ 
الحمداله همه اش خاطــره خوب بوده و 
به همین دلیل هم در ســن 85سالگی باز 
دلم تنگ می شــود و از خانه سراغ دوستانم 
دراین صنف می آیم. من همه مشــتریانم را 
دوست داشتم و با وجودی که نظامی بودم 
و اخالقم خشک بود ولی همه می دانستند 

در دلم چیزی نیست و از من چیزی به دل 
نمی گرفتند. یادم هست در دوران جنگ و 
بمباران یچه ها را به میگون می فرستادم تا 
از تهران خارج شــوند ولی خودم در شــهر 

می ماندم و همه، هوایم را داشتند. 
در اين سال ها هرگز برايتان پیش آمد  �

که عروس و دامادی نتوانند پول ساعت را 
پرداخت کنند و شما کمكشان کنید؟ 

بله. از بستگانم کسی بود که برای عروس 
یک ساعت زنانه می خواست ولی استطاعت 
مالی نداشــت. وقتی گفت چقدر می شود، 
گفتم قابلی نــدارد و اصال پول نمی گیرم. 
به نوعی ساعت را کادوی عروسی حساب 

کردم. 
اگــر بخواهید به کســانی که تازه  �

می خواهند وارد صنف ساعت و بازارشوند 
توصیه  آن  باشید  داشته  توصیه ای  يک 

چیست؟ 
صداقت بهترین چیز اســت چون باعث 
می شود پیش وجدان خودت شرمنده نباشی 
و همه هم شــما را دوســت داشته باشند. 
صداقت باعث می شــود اعصاب راحتی هم 
داشــته باشید. من خودم 85سال سن دارم 
ولی هیچ مشکل جسمی ندارم و از سالمت 
کامل برخوردارم. خدارا شکر اصال با دارو سرو 
کار ندارم و دکتر نمی روم. وقتی صادق باشی 

حتی امراض هم به سراغت نمی آیند. 
در پايان صحبت خاصی برای هیئت  �

مديره اتحاديه ساعت داريد؟ 
بلــه. فقط می خواســتم از آقــای رحیم 
احمدی که من ارادت قلبی خاصی نسبت 
به ایشان دارم بابت زحماتشان تشکر کنم. 
برادران ایشان آقا غالم و آقارسول هم خیلی 
انسان های خوبی بودند ولی آقا رحیم انسان 
فوق العاده ای هستند. اصال ایشان یک چیز 
دیگری است و من عالقه قلبی بسیاری به 

آقای احمدی عزیز دارم. 

دیدار صمیمی هیئت مدیره اتحادیه با حسن حمزه 
در منزل ایشان

از موتور »جت« 
به موتور »اسعت« رسیدم
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می بینند، خستگی شان از تن به در می شود. 
یکی از پیشکســوتان این عرصه، قاســم 
سبحانی است که هم در حوزه جواهرسازی 
و هم در حوزه ساعت سازی و تعمیر ساعت 
حرفی برای گفتن دارد. با این پیشکسوت 
حــوزه جواهرســازی و ساعت ســازی به 

گفت وگو نشستیم که در ادامه می خوانید. 
جناب سبحانی چكیده ای از فعالیت  �

هايتان را بفرمايید. 
رشته اصلی کار من ساخت جواهر است و 
عالوه بر نصب نگین که به آن مخراج کاری 
می گویند، به کار ساعت هم می پردازم. من از 
همان اول عالقه زیادی به کار ساعت داشتم 

و حدود 55ســال است که در این کارها در 
حال فعالیت هستم و نمی توانم لحظه ای از 

کارم دور باشم. 
گفتید عالوه بر جواهرسازی در حوزه  �

ساعت نیز فعالیت می کنید. در اين مدت 
طوالنی بیشتر در زمینه چه ساعت هايی 

فعالیت داشته ايد؟ 
اگر بخواهم نگاهــی به فعالیتم در حوزه 
ساعت داشته باشم باید بگویم که بیشتر با 
برندهای مطرح جهــان کار کرده ام. از این 
برندهای مطرح می توان به پاتک فیلیپه... . 
کنستانتین، کارتیه، امگا و همچنین لونژین 
اشــاره کرد. رولکس هم که همیشه با من 

گفت گوی اختصاصی عصرزمان با قاسم سبحانی از پیشکسوتان جواهر و ساعت

 از جواهراسزی در الله زار
تا اسعت اسزی در میدان مادر

امــروزه جواهــر و ســنگ های قیمتی 
طرفداران زیادی دارد و بســیاری ترجیح 
می دهند ســرویس های طالی آنها مزین 
به ســنگ های قیمتی باشــد؛ سنگ هایی 
که با ظرافت و دقت جواهرســازان رنگ و 
لعابی دیگر پیــدا می کنند و زینت بخش 
سر و دســت و گردن دوستداران جواهرات 
می شوند. در این میان، برخی جواهرسازان 
عمــر و جوانی خود را به پــای این صنف 
گذاشــته اند ولی وقتی می بینند مشتری 
آنها با رضایت از مغازه خارج می شــود یا به 
عنوان مثال شاهکار دست ساخته خود را در 
قالب یک انگشتری در دست مشتریان خود 

35

فعال صنفی



همراه بوده و به آن عالقه ویژه ای دارم. اصال 
به من می گفتند قاسم رولکس. 

به جواهرســازی عالقه مند  � چطور 
شديد؟ 

من از کودکی به جواهرات عالقه مند بودم 
و ســنگ های قیمتی برایم معنای دیگری 
داشتند و باالخره هم وارد این عرصه شدم. 
در آن زمــان که ما کار را شــروع کردیم، 
هرکسی که کار می کرد و بیشتر کارگرهای 
قدیمی که به جواهرســازی می پرداختند، 
خودشان هم مخراج کاری می کردند و تقریبا 
می توان گفت همگی در این کار ظریف تبحر 
داشتند. من هم به این هنر عالفه مند بودم و 

این کار را ادامه دادم. 
هنوز هم خودتان مخراج کاری انجام  �

می دهید؟ 
 بله من هنوز هم ســفارش کار بر روی 
سنگ های قیمتی را قبول می کنم و انجام 
می دهم تنها تفاوت آن با روزهای جوانی ام 
این اســت که حاال دیگر کارهای ظریف و 
ریز را کنار گذاشته ام و دنبالش نمی روم اما 
سنگ هایی که سنگین، ارزشمند و قیمتی 

باشد را خودم انجام می دهم. 
به جواهرات عالقه  � اين قدر  شما که 

داشتید چطور شــد يكباره وارد حوزه 
ساعت شديد؟ 

بله درســت اســت. شــغل اصلی من 
جواهرسازی بود و اخوی من هم در الله زار 
مغازه داشت و ساعت ساز بود. برادر مرحومم 
شب ها ســاعت ها را به منزل می آوردند و 
تعمیر می کردند، من هم عالقه پیدا کردم و 

کم کم به حوزه ساعت نیز وارد شدم. 
با اين همه عالقه پس چرا به حوزه  �

واردات ساعت ورود نكرديد؟ 
به این کار بیشتر عالقه داشتم برای همین 
به اندازه ای آلوده این کار شــدم که ترجیح 

دادم به چیزهای دیگر فکر نکنم. 
پرفروش ترين برند ساعت تان در اين  �

سال ها کدام بوده است؟ 
قطعا رولکس. 

تا بحال شده در تعمیر يک ساعت  �
شكست بخوريد؟ 

 خیــر. مگر این که یک قطعه خاص نیاز 
داشته باشد و نتوانم آن را پیدا کنم. به دلیل 
عالقه زیاد، بســیاری از قطعــات را خودم 

می سازم. 
کدام  � که  می دهید  تشخیص  چطور 

سنگ ها قیمتی هستند و بعد بر روی آن 
کار می کنید؟ 

بله. هم شناخت این سنگ ها اهمیت دارد 
و هــم نحوه کار بر روی آنها. به تجربه حاال 
دیگر این سنگ ها را می شناسم. به عنوان 

مثال سنگ های جواهرات مثل زمرد خیلی 
حســاس و به اصطالح خودمان بسیار ترد 
و شــکننده است و برلیان و یاقوت و اقسام 
ســنگ هایی که جنبه جواهــر دارند نیز 

هرکدام ویژگی های خودشان را دارند. 
خودتان چه سنگی را بیشتر از همه  �

دوست داريد؟ 
فیروزه همیشه برای من دوست داشتنی 

بوده است. 
اگر کال بخواهید به ســنگ ها نمره  �

بدهید اولین نمره را به چه سنگی خواهید 
داد؟ 

اولین سنگی که بخواهم نمره بدهم زمرد 
و بعد یاقوت قرمز و کبود و بعد هم برلیان 
و انواع و اقسام سنگ های دیگر که موجود 

هستند و جنبه جواهر دارند. 
بیشــتر روی کدام يک از زيورآالت  �

فعالیت می کنید؟ به عنوان مثال انگشتر، 
گردنبند و. . .؟ 

فرقی نمی کند باالخره جواهرســاز هم 
انگشتر و هم گوشواه دستبند سرویس و... 

را می سازد. 
مدل های ســاخت جواهر را از جای  �

خاصی می گیريد يا فی البداهه است؟ 
بیشتر برایم الگو می آورند و می گویند که 
به عنوان مثال ما شبیه به این را می خواهیم. 
هرچیزی که مشتری بخواهد ما آن را انجام 

می دهیم. 
بین کاری که شما انجام می دهید با  �

کاری که مغازه دار از شما می گیرد و به 
مردم ارائه می دهد چقدر تفاوت قیمت 

وجود دارد؟ 
دقیق نمی توانم بگویم ولی شــاید بتوان 
گفــت 20 تا 25درصد و حتی شــاید هم 

بیشتر با بیرون اختالف دارد. 
االن مزد ساخت جواهر چقدر است؟  �

چند درصد است؟ 
االن دیگر حالتی شده که بستگی دارد به 
کاری که روی جواهر انجام می شــود. حاال 
مرسوم شده که گرمی اجرت می گیرند. مثال 
یــک کار 10 درصد اجرت دارد و کار دیگر 
20 درصــد و... . بر اســاس کاری که انجام 

می شود اجرت هایش با هم فرق می کند. 
اگر بخواهید میزان عالقه خودتان به  �

ساعت جواهر يا ساعت نمره بدهید کدام 
يک نمره باالتری می آورند و شما بیشتر 

ترجیح می دهید؟ 
من به هر دو عالقه داشتم که شروع کردم 
و مشغول شدم و امکان ندارد که یکی را کنار 
بگذارم ولی عالقه زیادی به کار ساعت داروم 
و اگر مجبور باشــم حتما ساعت را انتخاب 

می کنم. 

تاکنون زمان در کار شما چه تأثیری  �
داشته است؟ به هرحال کار شما با ظراقت 
خاصی همراه است و زمان هم اين ظرافت 

را تشديد می کند. 
به هر حال من کاری را که انجام می دهم 
اگر مورد دلخواهم نباشد و به عنوان مثال 
سفارش باشــد ولی ســاخته نهایی مورد 
دلخواهم نباشــد آن را ذوب می کنم و از نو 
دوباره می سازم. با این که زمان صرف شده 
برای ساخت آن کار مهم است ولی حتما این 

کار را می کنم. 
همنشینی با ساعت باعث شده که  �

آدم وقت شناسی باشید؟ 
بسیار بســیار زیاد وقت شناس و منظم 
هستم و در طول 53سال کار خود حتی در 

زمان مریضی کار کرده ام. 
چند ســاعت در شــبانه روز کار  �

می کنید؟ 
9 تــا 10 ســاعت کار می کنم. من یک 
لحظه هم نمی توانم بیکار باشــم حتی اگر 
بدترین حال هم باشم باز هم نمی توانم در 

خانه بمانم و حتما باید کار کنم. 
کار را به منزل هم می بريد؟  �

نه. من بیشتر اوقاتم را اینجا هستم و وقتی 
هم که تعطیل باشد به کسی یا به کارهای 
عقب مانده می رسم یا اگر قول داده باشم به 

کارم می رسم. 
از نمايندگــی هاهم بــرای تعمیر  �

ساعت به شــما مراجعه می کنند يا اين 
که شما فقط ساعت های خودتان را تعمیر 

می کنید؟ 
من فقط ساعت مشتری هایی که به مرور 
زمان با آنها آشنا شده ام را تعمیر می کنم و 
مشتری رهگذری اصال ندارم. همه مشتریان 
من محلی و مشــتریان قدیمی هستند و 
غیر از اینجا کارشان را جای دیگری نمی برند. 

همیشه برای خودتان کار کرده ايد؟  �
هیچوقت در دفتر خدمات پس ار فروش 

يک برند خاص فعال نبوده ايد؟ 
من حدود 13 ســال یک جایی شاگرد 
بودم و از اســتادکارم حسن عرب که یکی 
از بزرگان تعمیرکار طــال و جواهر بنام در 
الله زار بودند، از هفته ای 10 تومان دستمزد 
می گرفتم تا در سال سیزدهم که درآمدی 

نسبتا مناسب داشتم. 
و  � مجله  مخاطبــان  برای  صحبتی 

کسانی که می خواهند تازه کار ساعت را 
شروع کنند؟ 

به این کار باید عالقه داشته داشته باشید 
چون تنها عشــق و عالقه می تواند شما را 
در این حرفه به موفقیت برســاند و ضامن 

موفقیت شما باشد. 

من از کودکی به جواهرات 
عالقه مند بودم و سنگ های 
قیمتی برايم معنای ديگری 
داشتند و باالخره هم وارد 
اين عرصه شدم. در آن 
زمان که ما کار را شروع 
کرديم، هرکسی که کار 
می کرد و بیشتر کارگرهای 
قديمی که به جواهرسازی 
می پرداختند، خودشان هم 
مخراج کاری می کردند و 
تقريبا می توان گفت همگی 
در اين کار ظريف تبحر 
داشتند. من هم به اين هنر 
عالفه مند بودم و اين کار را 
ادامه دادم. 
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رولکس و موزه Beyer زوريخ
 اصال نمی شود یک موزه خاص و مجموعه 
ســاعت های گرانبها را بــدون محصوالت 
رولکس تصــور کرد. در این مجموعه یکی 
تاریخی ترین ساعت های  و  از گرانبهاترین 
رولکس یعنی ساعتی که »ادموند هیالری« 
هنگام فتح قله اورست در سال 1953 آن 
را به مچ داشت نگهداری می شود پس اگر 
مسافر زوریخ هســتید حتما به این موزه 
سری بزنید. یک دیگر از ساعت های رولکس 
که در این موزه خودنمایی می کند ساعت 
 DEEP-SEA SPECIAL Prototype رولکس
است که تنها 7عدد از آن ساخته شد و یکی 
از آنها امروز در موزه Beyer زوریخ نگهداری 
می شــود. بیر )Beyer( همچنین همیشه 
با پاتک فیلیپه میانه خوبی داشــت و یک 
 Beyer نمونه از ساعت های این برند در موزه
زوریخ خودنمایی می کند. ســاعت پاتک 
 Perpetual Calendar Chronograph فیلیپه
با رفرانس 3970 یکی از بهترین های این 

موزه است. 

ساعت های خاص موزه
این کالکشن شــامل یکی از اولیه ترین 
کورنومترهای دریایی )marine( اســت که 
توســط »فردیناند برتود« یک ساعت ساز 
فرانســوی در لندن ساخته شده و مربوط 
به سال 1761 است. در غیاب سیستم های 
الکترونیکی و ارتباطی امروز، این ساعت در 
سفرهای دریایی طوالنی یکی از ضروریات 

برای مسیریابی محسوب می شد. 
یکی دیگر از ساعت های ویژه این موزه، 
Pendule Sym�  یک ســاعت رومیزی با نام

pathique از برند بریژیت )Breguet( است 

که توسط آبراهام لوئیس بریژیت در پاریس 
ساخته شده است. همچنین یکی دیگر از 
ساعت های این مجموعه یک ساعت جیبی 
با نشان هایی از ســتاره شناسی است که 

توسط Auch ساخته شده است. 

منایش تارخی و هرن اسعت اسزی 
در موزه Beyer زورخی

در جهان موزه های بسیاری به ساعت ها اختصاص یافته ولی 
شــاید هیچ یک از لحاظ ارزش ساعت ها و کمیاب بودن آنها به 

گرد پای موزه Beyer در زوریخ نرسند. 
درواقــع باید گفت که یکــی از بزرگ تریــن مجموعه های 
 Beyer خصوصی ســاعت مچی و دیواری را می تــوان در موزه
دید. این موزه، دربردارنده تاریخ سه هزارساله ساعت محسوب 
می شــود و البته بخش هایی از این موضوع نیز به فروشــگاه و 
مغازه هایی مشخص و ویژه ساعت اختصاص داده شده است. در 
این موزه بیش از 300قطعه بسیار باارزش در تاریخ ساعت سازی 
جهان نگهداری می شود که حتی برخی به سال 1400 قبل از 

میالد برمی گردند. 
در این مجموعه بی نظیر که در معتبرترین منطقه خرید زوریخ 
و در قلب شهر واقع شده است مجموعه ای از ساعت هایی که از 
نظر هنر، علم ساعت سازی و همچنین تاریخ ساز بودنشان بسیار 

قابل توجه هستند به نمایش درآمده اند. 
درواقع این موزه را می توان خانه یکی از مهم ترین کالکشن های 
ساعت جهان دانســت که در آن، نمونه های مختلف ساعت از 
ساعت های خورشیدی و رنسانس و گوتیک گرفته تا ساعت های 
آبی، شیشــه ای، ساعت های شنی، ساعت های رومیزی خاص، 
ســاعت های جیبی و نخســتین ســاعت های مچی کوارتز به 
نمایــش درآمده اند. در کنار ســاعت ها می توان دســتگاه های 

ناوبری دریایی علمی زمان های دور آن هم زمانی که هنوز هیچ 
وسیله الکترونیکی در جهان وجود نداشته است را مشاهده کرد. 
همچنین برخی ساعت های موجود در این مجموعه از قطعات 
زیادی ساخته شده که البته برخی از این قطعات نیز منحصربفرد 
هستند به عنوان مثال شاهد حضور ساعت های سوئیسی با چرخ 

دنده های چوبی در این مجموعه هستیم. 
گفتنی اســت بخش اصلی این موزه در زمان حیات »تئودور 
تدی بیر« )Theodore ‹Teddy› Beyer( یکی از پیشــگامان در 
جمع آوری کلکسیون های ســاعت های آنتیک خریداری شد. 
در بیــان ارزش مجموعه این موزه باید گفت که بســیاری از 
ســاعت های به نمایش درآمده، در تاریخ صنعت ساعت سازی 

منحصربفرد بوده اند. 
با توجه به این که سه چهارم بازدیدکنندگان این موزه، خارجی 
هستند اهمیت وجود راهنمایانی چند زبانه در کنار این مجموعه 
گرانبها کامال به چشم آمد و حاال چنین راهنمایان باتجربه ای در 
این موزه در دســترس بازدیدکنندگان قرار دارند. البته در کنار 
راهنمایان شــاهد وجود 9عدد آی پد در این موزه هستیم که 
در اختیار بازدیدکنندگان قرار می گیرد. با کمک این آی پدها 
بازدیدکنندگان موزه می توانند اطالعات مربوط به ساعت ها را 
به 6 زبان آلمانی، روسی، انگلیسی، چینی، اسپانیایی و فرانسه 

دریافت کنند. 
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همچنین یک ســاعت مربوط به ســال 1640 که به یک شیر طالیی بزرگ مزین 
است را می توان یکی از بهترین های این مجموعه دانست. درواقع ساعت در دست یک 
شــیر طالیی قرار دارد و همچنین یک سگ کوچک کنار شیر زیبا قرار گرفته است. 
همچنین باید گفت که چشــمان سگ و شیر هر دو با هر حرکت عقربه های ساعت، 
حرکت می کنند. چندین ســاعت قرن بیستم هم در این مجموعه دیده می شود که 
توسط جورج دانیلز )George Daniels( ساخته شده است. گفتنی است که این ساعت 

ساز بیشتر ساعت ها را با دست می ساخته است. 
ساعتی با نام Griffin که یک اژدها را بر فراز یک ساعت بزرگ رومیزی نشان می دهد 
نیز یکی دیگر از شــاهکارهای این مجموعه است. این اژدهای طالیی با دهانی باز و 
بال های نقره ای، یک تاج هم بر ســر دارد و بر روی دو پا ایســتاده است. این ساعت 

رنسانس مربوط به سال 1640 است. 
ســاعت گلدان مرمر Cupid« marble vase نیز از دیگر زیبایی های این موزه است. 
ساعتی که درواقع یک گلدان مرمر بزرگ است و اعداد ساعت بر روی بدنه گلدان دیده 
می شوند. همچنین یک فرشته طالیی ایستاده، با دست هایش گلدان را در برگرفته و 

عقربه طالیی ساعت هم در دست فرشته بالدار قرار دارد. 
البته این تنها ســاعت این مجموعه نیست که با استفاده از المان گلدان هایی گران 

قیمت و چینی ســاخته شده است. در این مجموعه یک ساعت فرانسوی سفیدرنگ 
هم وجود دارد که مربوط به سال 1780 است و مجسمه سر دو زن بر روی آن جای 
گرفته است. این ســاعت گلدانی به نقاشی هایی زیبا نیز مزین است که بر ارزش آن 

افزوده است. 
یکی دیگر از ساعت های جالب توجه، ساعت رومیزی Planetarium است که مربوط 
به سال 1770 می شود. این ساعت رومیزی یک اثر هنری فوق العاده محسوب می شود 
و بر روی ســاعت یک گوی بزرگ شیشــه ای دیده می شود که سیارات در آن معلق 
مانده اند. ســتاره های بسیاری هم این گوی بزرگ شیشه ای را پر کرده اند. یک ساعت 
رنسانس بسیار شیک مربوط به سال 1571 در نورمبرگ که البته در سوئیس ساخته 
نشده چر که صنعت ساعت سازی سوئیس تا بعد از جنگ جهانی دوم اوج نگرفته بود. 
بسیاری از ســاعت های این مجموعه هم به هنر میناکاری مزین هستند به عنوان 
مثال یک ساعت Art-Deco یکی از بهترین ها محسوب می شود. این ساعت درواقع یک 

تابلو نقاشی میناکاری با پایه است که عقربه های ساعت در میان آن جای گرفته اند. 
ساعت های جیبی میناکاری ساخت ژنو و همچنین ساعت های بزرگ و ساعت های 
مچی از ساعت ســازان بزرگ زوریخ همچون Bachoffner, Liechti و Ochsner نیز در 

این مجموعه دیده می شود. 
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می رود. این فیلم که پر از رمز و راز است و 
گاه نفس در سینه مخاطب حبس می شود 
در واقع در مقاطع مختلف تاریخی می گذرد. 
وی که در ابتدای فیلم یک وسیله کوچک 
در دســت دارد که در واقع همان ماشین 
زمان محســوب می شــود، حاال صورتش 
خونین و مالین اســت و کاری از دستش 
برنمــی آید. در همین حال یک نفر به وی 
نزدیک می شود و کمکش می کند تا وسیله 
مســافرت در زمان خود را دوباره در دست 
بگیرد. به این ترتیب این ماشین زمان، وی 
را به بیمارستانی در آینده می برد. وی که در 
حمله تروریستی صورتش 

شخصيت سه گانه 
در فيلم »تقدير«

Predestination

ای تــان هــاوک در آخریــن مأموریت 
مســافرت در زمان بایــد مانع یک حمله 
تروریستی شــود که جان هزاران نفر را به 
خطر می انــدازد. ماجرای فیلم با ورود یک 
مامور آژانس امنیتی آغاز می شود که تالش 
می کند تا یک بمب را خنثی کند و اجازه 
ندهد این وسیله خطرناک، به مردم آسیب 
برســاند ولی در جریان تالش برای خنثی 
کردن بمب، در صورتش منفجر می شــود. 
بــه همین دلیل هــم همه صورتش 
از بین  می ســوزد و 

زمان در صنعت سینما و فیلمسازی يكی از عناصر مهمی است که نويسنده فیلمنامه با 
استفاده از آن تالش می کند تا جذابیت و هیجان زيادی به اثر خود ببخشید. اين موضوع 
در فیلم های علمی- تخیلی نمود بیشتری دارد. يكی از فیلم های مهیج و پرطرفدار در 
اين حوزه، »تقدير« )Predestination( است؛ يک فیلم در ژانر علمی - تخیلی و مهیج که 
به کارگردانی برادران اسپیريگ يعنی »مايكل« و »پیتر« بر صفحه نقره ای سینماهای جهان 
نقش بســت. از بازيگران اين فیلم که محصول سال 20۱4 است می توان به »ايتن هاک« 
آمريكايی اشاره کرد که چهار بار نامزد دريافت جايزه اسكار برنده جايزه شیر طاليی شده 
و در اين فیلم نیز بسیار خوش درخشیده است. »سارا اسنوک« استرالیايی و همچنین 
»نوآه تیلور« که به خاطر بازی در سريال تاج و تخت اکنون در جهان بسیار شناخته شده 
است از ديگر بازيگران اصلی اين فیلم سینمايی بلند و محبوب محسوب می شوند. بايد 
گفت اين فیلم 97 دقیقه ای محصول استرالیا که به زبان انگلیسی تولید شده، درواقع 
بر اساس يک داستان کوتاه با نام »همه شما زامبی ها« به قلم »رابرت آنسون هاين الين« 
ساخته شده و در معرض ديد تماشاگران قرار گرفته است. اگر بدانیم که »رابرت آنسون 
هاين الين« يكی از سه نويسنده برتر ژانر علمی-تخیلی ساخته می شود، بی شک بايد 

مطمئن شويم که اين فیلم سینمايی بايد يک اثر جذاب باشد. 
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را از دست داده است با جراحی پالستیک 
کامال چهره اش تغییر می کند. 

داســتان در این فیلم کمی عقب و جلو 
می شود و فیلم به زمان تولد ماشین زمان 
یعنی در ســال 1981 بازمــی گردد که 
مســافران با کمک آن می توانند به ســال 
2034 رفته و به سال 1928 بازگردند. اما 
اصل ماجرا به سال 1964 مربوط می شود. 
درواقع در ســال 1964، »جیــن« فرزند 
»جان« و »جینی« متولد می شــود ولی این 
کودک چندان فرصتی پیدا نمی کند که با 
والدینش باشد چرا که در مارس این سال 
تنها چند ماه پس از تولد، توسط یک مامور 
سازمان اطالعاتی به نام »دو« ربوده می شود. 
اما زندگــی این کودک بــه همین جا 
ختم نمی شــود و کمی بعد وی در مقابل 
یتیــم خانه »کلوند« رها می شــود. وی در 
این یتیم خانه بزرگ شــده و ســرانجام 
وارد جامعه می شود. جین عاشق شخصی 
به نام »جان« می شــود و آن دو تصمیم به 
ازدواج می گیرند. آنها زندگی خوبی دارند 
ولی چند ماه بعد ناگهان »جان« وی را رها 
می کند و ناپدید می شود و باز هم »جین« 
خــود را تنها می بیند. وی حــاال دیگر از 
وضعیت جدیــدش به وحشــت می افتد 
چرا که اکنون باردار اســت و نمی داند که 
روزگارش را بایــد چگونه بگذراند. هرچند 
این زن از ماجرا هیچ خبری ندارد ولی در 
واقع همسرش برای بازرس »دو« )کسی که 
در کودکی وی را ربوده است( کار می کند 
تا سرانجام روزی به یک مامور ویژه در این 
آژانس امنیتی ویژه تبدیل شود. به هرحال 
جین چاره ای ندارد، بــه زندگی اش ادامه 
فرزندش  و  می دهــد 

را به دنیــا می آورد ولی همچنان به دنبال 
گرفتن انتقام از همســرش است چرا که 
زندگــی اش را بی دلیل به هم زده اســت. 
وی در این مقطع زمانی برای پیشــرفت 
 Space Corpتصمیــم می گیرد در پــروژه
شــرکت کند؛ پروژه ای که می خواهد زنان 
را به فضا بفرســتد ولی البته در پس این 
ماجرا باز هم همان آژانس امنیتی قرار دارد. 
»جین« که آماده پیوستن به این پروژه است 
در تست های پزشکی با مشکالتی مواجه 
می شــود و عمال اجازه نمی یابد که در این 
طرح حضور داشته باشــد. وی در جریان 
درمان 11ماهه خود و به دنبال یکســری 
اتفاقــات، در زمان ســفر می کند و چند 
سال به عقب بر می گردد و در سال 1965 
تبدیل به مردی با نام »جان« می شــود و 
به خدمت یــک آژانس امنیتی در می آید. 
در طول ســفر در زمان، »جین« قبلی که 
حاال یک مرد اســت بازرس»دو« را در یک 
بــار مالقات می کند. وی نمی داند که »دو« 
باعث همه مشکالت و ربودن وی است ولی 
به وی اعتماد می کند و ماجرای زندگی اش 
را بیان می کند. سرانجام »دو« وی را متقاعد 
می کند که به سالی بازگردد که همسرش 
وی را رها کرده است. »دو« به وی پیشنهاد 
می دهد مردی که قلبش را شکسته و وی 
را رها کرده است را پیدا کرده و او را بکشد 
تا انتقام همه سختی هایی که این روزها در 

زندگی اش کشیده را از وی بگیرد. 
»جان« کنونی در ماشــین زمان به سال 
1985 نقــل مــکان می کنــد و تصمیم 
می گیرد با آژانس امنیــت همکاری ویژه 
داشــته باشــد. حال جان دوباره در طول 
زمان تغییر چهره می دهد و تبدیل به »دو« 

می شود. وی ســرانجام در سال 1970 در 
نیویورک با بمبگذار Fizzle می جنگد ولی 
این بمبگــذار فرار می کند. صــورت »دو« 
مجروح می شود و ســپس به سال 1992 
به آژانس زمان برمی گردد؛ جایی که قبل 
از انجــام آخریــن مأموریتش تحت عمل 
جراحی و درمان قرار می گیرد. . ی سپس به 
سال 1975 در نیویورک بازمی گردد ولی 
در این بازگشت شکست می خورد هرچند 

می تواند بمبگذار را به هالکت برساند. 
تماشــاچی در پایان داستان و درنهایت 
تعجــب می بیند که فرد بمبگــذار و »دو« 
یک نفر هســتند و درواقــع»دو« خودش 
را می کشــد. وقتی بقیه فیلم را می بینیم 
متوجه می شویم که »جین«، »جان« یا »دو« 
که همگی یک نفر هســتند از مرگ تعداد 
زیادی از مردم بیگناه جلوگیری می کند. به 
عنوان مثال در ســال 1974 از رفتن یک 
راننده مســت به سرکار جلوگیری می کند 
تا وی باعث مرگ 350نفر نشود. البته این 
تنها دستاورد قهرمان سه گانه فیلم نیست 
و وی در لــس آنجلس نیز مانع انفجار یک 
بمب توســط یک گروه افراطی می شود و 
اجازه نمی دهد آمریکا با تلفات انسانی هزار 
نفری مواجه شود. این مامور در آلمان نیز 
مانع یک حمله تروریســتی می شــود و از 
مرگ هــزار و 800 نفر جلوگیری می کند. 
در ماساچوست هم اجازه نمی دهد سالح ها 
به سرقت بروند تا در نتیجه آن 3هزار نفر 
به قتل برسند. در ملبورن استرالیا نیز شاهد 
یک چشمه دیگر از تالش های این قهرمان 
فیلم هستیم که مانع تصادف قطار می شود 
و جان مسافران پرتعداد این وسیله نقلیه را 

نجات می دهد. 
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شرکت خصوصی آریا زمان از سال 1394 تا اکنون به کار واردات ساعت های لوکس و روزمره 
مشــغول بوده  است و امروز پس از گذر سال ها فعالیت، عبور از گردنه های سهمگین و تکیه بر 

نیروهای مجرب بیش از 16 برند معتبر ساعت را در ایران نمایندگی می کند.  
اما تمرکز بر ســازماندهی و مدیریت فروش در ســطوح کالن، بازار آریا زمان را از سیر تحول 
سلیقه و ذائقه خریداران و شیفتگان ساعت هرگز دور نگه نداشت. چرا که این شرکت در سایه  
فروشگاه های زنجیره ای خانه ساعت در سراسر کشور مخاطبانش را  همراهی می کند و می کوشد 

انتظار آنان از ساعت های لوکس و مقرون به صرفه را بر آورده سازد. 

خانه ساعت، عرضه کننده ساعت های شیک و اصیل
خانه ساعت، دومین فروشگاه زنجیره ای ساعت در ایران، با رویکردی مشتری مدار محصوالتش 
را در 15 فروشگاه در شهرهای تهران، تبریز، اصفهان، یزد، رشت، قزوین، زنجان، ارومیه، کیش و 
همچنین در فروشگاه اینترنتی اش عرضه می کند و می کوشد رضایت همه شیفتگان ساعت های 
مچی را برآورده ســازد.  بر این اســاس فرقی ندارد که شما به کجا تعلق دارید، از کدام طبقه 
اقتصادی می آیید و یا از چه سبکی لذت می برید. فروشگاه های خانه ساعت برای همه سالیق 
پیشنهاداتی و برای همه طبقات اقتصادی در اقصی نقاط ایران ساعت هایی در چنته دارد؛ اگر 
می خواهید زمان تان را با ســاعت های مچی لوکس و گران قیمت تنظیم کنید، اگر به کیفیت 
و اصالت  برند ســاعت هایتان اهمیت می دهید و یا بیش از هر چیزی به کاربردی بودن آن ها 
می اندیشید خانه ساعت توقعات شما را بر آورده می کند. فروشگاه های زنجیره ای خانه ساعت 16 

برند معتبر و اصیل ساعت را در ایران نمایندگی می کند. این برندها عبارتند از:

Carl.F.Buchere کارل اف بوشرر
198 ســال پیش کارل فردریک بوشرر در لوســرن سوئیس در منطقه ای خوش 
آب و هوا اولین فروشــگاه خود را تاســیس کرد و این ســرآغاز فعالیت یکی از 
قدیمی ترین شرکت های ساعت سازی سوئیس شد. برندی که به نام موسس اش 
بین کلکسیونرها معروف است و از قدیمی های صنعت ساعت سازی سوئیس به حساب 
می آید. طراحان بوشرر در ساعت سازی و زرگری، موجب پدید آمدن رویکرد خاص شرکت 
کارل اِف بوشرر در خلق محصوالتی پر دقت و سرشار از ظرافت است؛ ظرافت یک جواهرساز و 
دقت یک مهندس ساعت ساز. ساعت های بوشرر با زمانه خود هماهنگی دارند، راحت، شیک و با 
شکوه اند و از گذشته ای درخشان در خلق ساعت ها و  ابتکارات در صنعت ساعت سازی برخوردارند. 
ســاعت های بوشرر یکی از پیشروترین ساعت های سوئیسی هســتند و همواره پیچیدگی ها و 

ساختارهای با معنا و ابتکارهای عملی و نوآورانه را سرلوحه تولیدات خود قرار می دهند.  

Fendi فندی
فندی، یک خانه مد ایتالیایی، و یکی از برندهای معتبر پوشــاک و فشــن است. این شرکت 
که به کیف های دســتی »باگت«اش معروف است، در سال 1918 میالدی تاسیس شد. فندی 
در ابتدا به عنوان یک فروشــگاه پوشاک خز و چرم فعالیت می کرد و در ادامه خط تولیدش را 
به تولید محصوالتی همچون ساعت گسترش داد. ساعت های لوکس و گران قیمت فندی همه 
سلیقه ها از جمله رسمی پوشان را مجاب می کند. ساعت های فندی طراحی ایتالیا و با موتورهای 
کوارتز سوییس کار می کنند. جواهرات با ارزشی که در هر یک از ساعت هایشان می درخشند، 
از آن ها ســاعت هایی گرانقیمت می سازد. فندی در ساعت های خود نیز حتی مولفه اصلی 
برندش را فراموش نکرده اســت؛ چرم هایی از پوست مار و تمساح که جلوه ای دیگر به 
این ساعت ها داده اند. فندی که حال یک برند معتبر چندملیتی به شمار می آید در 
طراحی محصوالت گوناگونش هنوز پیشتاز صنعت فشن و مد است و خواهران 

فندی در این عرصه بی رقیب به جلو حرکت می کنند.

 L.Kendall کندال
برند کنــدال یکی از خاص ترین برند های بازار ســاعت 
است. برندی قدیمی و با اصالت که تمامی ساعت های آن در 
سوئیس تولید می شوند. نکته ای که این برند لوکس را خاص تر 
می کند، دست ساز بودن و لیمیتد بودن ساعت ها است. موتور ساعت 
ها، طراحی شده توسط خود کندال است و در هیچ ساعت دیگری استفاده 

نشده است. موتوری خاص، پیچیده، قدرتمند و بادقتی بسیار باال.

خانه امِن زمان
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Aigner اگنر
اگنر برنــدی اصیل، نو آور و در تالش برای ایجاد بهترین هارمونی و تعادل بین 

ســلیقه کالسیک و مدرن است. این برند متولد آلمان است. اگنر در سه لغت 
اصالت، نو آوری و تمایل به روز بودن خالصه می شــود. ساعت های این برند 

آلمانی ساخت ســوئیس، دارای موتور Quartz و با بندهای چرمی، رابر و استیل 
ضد خش و صفحه هایی از جنس صدفی و دارای 24 ماه وارانتی بین المللی می باشد. 

اگنر عالوه بر ساعت دارای محصوالت چرمی ) از قبیل کیف دستی و لوازم جانبی چرمی( 
لباس مردانه و زنانه فشن، زیور آالت، عطر، جواهرات، عینک و نوشت افزار می باشد. اگنر 
در طی سالیان فعالیت خود برای طراحی های خود از شهرهای ایتالیا الهام گرفته است و 
شعار آن » برندی آلمانی با روحی ایتالیایی » است. این برند در 40 کشور دنیا فعالیت دارد 
که دارای 135 شعبه و 400 نقطه فروش می باشد. اگنر سعی دارد تا تمامی کالکشن های 
این برند جریان لوکس بودن را در تمامی روزهای زندگی مشتریانش ایجاد کند. با خرید 

برند اگنر » لوکس بودن را بر روی مچ دست خود تجربه کنید.

Escada اسکادا
اسکادا توسط زوجي آلماني، مارگارت و ولفمن لي، در سال 1978به دنیا عرضه شد و توانست 
با کیفیت بي نظیر، طراحي متفاوت به همراه تلفیق خاص رنگ ها و نقش ها دنیاي جدیدي از 

پوشاک خانم ها را پیش روي ما قرار دهد.

Coinwatch ُکین واچ
ُکین واچ تنها یک برند بین المللی ساعت های لوکس نیست، ُکین واچ یک فلسفه است. 
طراحان شرکت تولیدی ُکین واچ، از 1984 میالدی تا به امروز، سال هاست که سکه های با 

ارزش تاریخی را دستمایه ساخت محصوالت شان قرار می دهند. طرح سکه  ساعت های 
کوین واچ در هویت این برند ریشه دارد و رفته رفته به نماد برجسته  این شرکت 

استرالیایی نیز راه یافته است. طراحان کوین واچ طرح های با ارزش سکه های 
تاریخــی را با صفحات ســاعت ها در هم می آمیزنــد و کیفیت بصری 

درخشانی می آفرینند که چشــم هر هواخواه ساعت های لوکس را 
از زیبایی پر می کند. ارزش منحصر به فرد هر ســکه یا یادبود 
تاریخــی ای که به صفحات کوین  واچ جلوه ای زیبا می بخشــد 

ســاعت های این برند را از تولیدات برندهــای دیگر قیمتی تر و 
خواستنی تر می کند. ساعت های ُکین واچ اعتبارشان را تنها از سکه های 

تاریخی و قیمتی شان نمی گیرند. ُکین واچ در کیفیت تولیداتش نیز  پیشتاز 
 316L است. شرکت ارزشمند ُکین کواچ تولیدات یگانه اش را به فوالد ضد زنگ

آبدیده و با کریســتال یاقوت آن ها را در برابر کوچک ترین خراشی تقویت می کند 
و موتورهایش را به محصوالت سوییسی مجهز می سازد. شما با ساعت های ُکین واچ نه 

فقط دست هایتان را به یکی از زیباترین ساعت ها می آرایید بلکه با یکی کاربردی ترین آن ها 
خودتان را به روز نگه می دارید و با عقربه های زمان هم گام می شوید.

 Mercury مرکوری
مرکوری برندی سوئیسی با ساعت هایی زیبا و مقاوم است. ساعت های مرکوری طوری طراحی 
شده اند که در هر شرایطی بهترین باشند. این ساعت ها نظر کسانی که به دنبال زیبایی شناسی 
هستند را جلب می نماید. در کنار زیبایی ساعت های مرکوری بسیار با دوام، با دقت و متفاوت 

هستند.

 Trussardi تروساردی
تروساردی یکی از خالق ترین و پیشرفته ترین برندهای ساعت ایتالیایی و همین طور 

یکی از کمپانی های مطرح مد و فشن  است؛ پویا، خالق، نوآور، و چابک درست مثل 
سگ تازی؛ لوگویی که آن ها برای ارائه ی محصوالتشان برگزیده اند. شرکت 
تروساردی محدودیت نمی شناســد؛ نه در تنوع کاالها و نه در جذب اقشار 

گوناگون جامعه: با ساعت های نفیسش ذهن و روح اقشار جامعه را ناکوک می کند 
و با ساعت های اسپرتش دهان اسپرت پوش ها را آب می اندازد و ساعت های چرمی اش  

در دل قند آب می کنند.
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 Dufa دوفا
با بهره گیري از سبک طراحي بَاَهوس )که از معروف ترین مراکز آموزشی در دنیاست( 
و تلفیق آن با سایر خصیصه هاي دیگر که همگي ماهیت فرهنگ سبک طراحي 
آلماني را تشــکیل مي دهند، فعالیت می کند. دوفا بر آن است تمام توانایي خود 
را به کار گیرد تا قدرت صنعتي آلمان را در صنعت ساعت سازي به معرض نمایش 
قرار دهد. مارک تجاري »دوفا« توســط یکي از بهترین تولید کنندگان ســاعت، پیش از 
جنگ جهاني دوم ثبت شــده است.ساعت های این برند طراحی هایی ظریف ، کالسیک و 

مینیمال دارند.

 Earnshaw ارنشا
برند ساعت ارنشا در ســال 1805 میالدی زیرنظر یک شرکت بزرگ تر دارت مورث و 
در تجلیل از توماس ارنشــای بزرگ تاسیس شد و بنا داشت که بخشی دیگر از سالیق 
خریداران ساعت هایش را برآورده کند. ارنشا، همچون برندهای مک کیب و اگنر، بر مدار 
یکی از شــخصیت های مهم صنعت ساعت سازی جهان، توماس ارنشا، می چرخد؛ او که 
یک ساعت ســاز انگلیسی بود و در امتداد کار جان آرنلد، فرآیند تولید کرونومتر دریایی 
را ســاده تر کرد و آن را در دسترس عموم قرار داد. ظرافت یکی از مشخصه های طراحی 
ساعت های ارنشا است؛ به مجموعه چارلز داروین، یکی دیگر از مجموعه های ساعت ارنشا، 
نگاه کنید: این مجموعه که نام یکی از بزرگ ترین زیست شناسان تمام ادوار تاریخ را با خود 
یدک می کشد، با آن صفحات جذاب و چشم گیرش از همه عشاق ساعت ها دلبری می کند 
و حرکت عقربه ها حول قاب دایره مانند و در میان اعداد رومی اش هوش از ســر می پراند. 
مجموعه داروین در ستایش از چارلز داروین، یکی از اولین مسافران سفر دریایی، نام گذاری 
شد. مجموعه سر فرانسیس بوفورت، به نام یکی از بزرگ ترین دریانوردان انگلیسی، یکی 
از بهترین و متفاوت ترین ســاعت های برند ارنشا است و در میان هواخواهان این برند 
جایگاه ویژه ای دارد. نام برند ارنشــا با ســادگی و در عین حال زیبایی گره خورده 
است. این برند معتبر بریتانیایی از سلیقه های کالسیک در برابر دنیای ماشینی 
و پر زرق و برق امروز حمایت می کند. طراحان ساعت ها ارنشا با طرح های 
با کیفیت و مواد و قطعات پیشرفته ساعت هایشان پناهگاهی امن برای 

مردم ساده پسند دنیا محسوب می شوند.

James McCabe جیمز مک کیب
شرکت جیمز مک کیب در سال 1781 توسط یک ساعت ساز ایرلندی 
جوان به همین نام تاســیس شــد و در شهر فیلِت لندن شــروع به کار کرد. 
ساعت های دست سازِ جیمز مک کیب به واسطه طرح های لوکس و نئوکالسیک شان 
در همان سال ها میان بزرگانی همچون جرج واشینگتن، نخستین رییس جمهور آمریکا، 
محبوب شــد و به شهرت رســید. شرکت ساعت ســازي مک کیب در طول این سال ها 
50000 ســاعت مچي 7000 ساعت رو میزي و 500 زمان سنج دریایي به ارمغان آورده 
اســت. تولیدات کهِن این شرکت معتبر اکنون از چنان قدر و قیمتی برخوردار اند که با 

بهایی نجومی در حراجی ها به فروش می رسند.

8-AVI برند ای وی ايت
ای وی ایت یک برند اســپرت و جذاب اســت. این برند بر اساس مفهوم خلبانی و پرواز 
طراحی شــده و توسعه پیدا کرده اســت. در طراحی این محصوالت از طرح هواپیما های 
جنگی انگلیســی الهام گرفته شــده  اســت. این برند تا به امروز توانسته توجه ویژه ی 

دوست داران پرواز را به خود جذب کند.

Kenneth Cole کنت کل
کنت کل در اواخردهه 1950 میالدی درنیویورک در یک خانواده متوسط 
بــه دنیا آمد. پدرش چارلی کول تولیدکننــده نوعی کفش زنانه بود که 
بــا توجه به تغییراتی که در مدل های کفش بــه وجود می آورد، هربار از 
استقبال بســیار خوبی بهره مند می شد. بعد از موفقیت های پی در پی و با 
گذشت زمان، امروز این برنِد موفق در زمینه  ساعت های مچی به یک برند مطرح 

امروزی بدل شده است.
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 Gant گنت
گنت یک برند شناخته شــده جهانی در زمینه مد و فشن است و دایره تولیداتش ساعت، 
پوشاک، کفش و تزئینات متنوع دیگر را در بر می گیرد.  این برند در سال 1914میالدی شروع 
به کار کرد. ســاعت ها اما در مجموعه گنت جایگاه ویژه ای دارند؛ این محصوالت از هم نوایی 
سنت ها و رویاهای پایه گذاران و طراحانش به وجود آمده اند. تنوع قاب های ساعت های گنت 
برای طرفداران نوگرای این برند که در پوشاک شان عظمت و زیبایی را جست و جو می کنند، 

یک مکمل درخشــان است و استیل های ضدزنگش می تواند عمر این ساعت ها را برای 
مشتریانش تضمین کند. شماره های ســایه دار متضاد صفحه که در کنار سه عقربه و  
افتتاحیه تاریخی جلوه ای خاص به این ساعت ها بخشیدند و موتورهای کوارتزش از این 

ساعت ها کیفیتی مثال زدنی ساخته اند.   

Timberland تیمبرلند
تیمبرلند بیش از هر چیز به کفش هایش معروف است. این برند معتبر که استراتژی اش حول 
پوشاک صحرایی و بیرونی می گردد و سعی دارد به واسطه تولید کاال تجربیات آدمی در فضاهای 
بیرونی را عمق ببخشــد و گســترش دهد، در دهه چهل و پنجاه میالدی و به کوشش ناتان 
سوارتز، طراح کفش، در بوستون آمریکا پا گرفت. در ساعت های تیمبرلند نیز درست مانند دیگر 
محصوالت این کمپانی کیفیت و کارآمدی کاال مولفه ای چشم گیر است؛ این ساعت ها در برابر 
تغییرات آب و هوایی و یا هر رویداد غیرمنتظره ای مانند سقوط در آب یا باران بی موقع مقاومتی 
بی نظیر دارند. بندهای چرمی و غیررسمی اش، ترکیب بندی رنگی که تنها می توانید در فضاهای 
بیرونــی همچون جنگل ها و بیابان ها و غیره از آن ســراغ بگیرید و همین طور نمادهایی که 
تداعی گر عناصر بیرونی اند، همگی به محصوالت تیمبرلند شخصیتی منحصر به فرد بخشیده اند.

Royal London رويال لندن
رویال لندن، این برند خوش نام ساعت های انگلیسی، در سال 1997 میالدی از فرهنگ 

هزار پاره ای سر بر آورد که یک سوی آن اقامتگاه فرهنگ رسمی بریتانیاست و سوی 
دیگِر آن در مشت فرهنگ عمومی است؛ از کالسیک تا پاپ، از خانواده ی سلطنتی 
تا گروه  رولینگ استون. برند رویال لندن اما آن گونه که از نامش پیداست میوه  
درخت فرهنگ رسمی به شمار می رود. به تاج سلطنتی رو بسته ای که بر پیشانی 

این شرکت تولیدی نقش بسته است نگاه کنید؛ لوگویی که بیش از پیش از هویت 
این برند پرده بر می دارد؛ رویال لندن همواره توجه بسیاری  از دِل شرکت بزرگ خصوصی 

کندر Condor UK بر آمده اند و بخش عمده ای از بازارهای ساعت و جواهرات سلطنتی را تامین 
می کنند. اما با وجود این هرگز محدود به انگلستان و امپراطوری بریتانیا نبوده اند. این برند معتبر 
در در چهل کشور یا بیش تر حضور دارد و فروِش کاالهای نفیسش را مستقیما نمایندگی می کند. 
این برند شــهرت و تشخصش را از تولید کاالهای با کیفیت و لوکس کالسیک هدیه دارد. اگر 
کالسیک می پسندید و کالسیک می پوشید و سعی دارید چهره  زن و یا مردی کالسیک را از خود 
به نمایش بگذارید، ساعت های رویال لندن با آن صفحات براق و شکل های جوراجور و موتورهای 

با کیفیتش سر و وضع شما را همه چیز تمام می کنند. 

خانه ساعت، خانه ای برای همه
خانه ساعت بر آن است که بر خالف فروشگاه های مشابه اقشار متنوع و متفاوت جامعه را 
همراهی کند. از همین رو نیز است که چیدمان برندها و محصوالت خانه ساعت به راحتی از 

محدودیت های اقتصادی و جغرافیایی و سلیقه ای می گذرد و طیف وسیعی از با کیفیت ترین 
و اصیل تریــن برندهــا را در بر می گیرد. در عین حال این فروشــگاه همواره پذیرای 

واردکنندگان برجسته ساعت و برندهای دیگر نیز بوده است. شما در فروشگاه های 
خانه ســاعت، همچنین، می توانید ساعت های درخشــان و فوق العاده ای را از 
برندهای دیگر خریداری کنید؛ برندهایی مانند اومگا، برایت لینگ، اوریس، لونژین، 

ریموند ویل، ورســاچی، فراگامو، دوکسا، کنتیننتال، کلود برنارد، سیتیزن، کاسیو و 
مایکل کورس. فروشگاه خانه ساعت، تحت پوشش شرکت بزرگ آریا زمان، در تمام طول 

فعالیتش تا به امروز خریدی امن به خریدارانش هدیه داده اســت و برای این منظور آن ها را 
چه پیش از خرید، توسط کارشناسان و فروشندگان خبره برای تهیه مناسب ترین ساعت ها، 
چه هنگام خرید با طراحی یک فرایند ایمن و چه پس از خرید با ضمانت دو ســاله تمامی 

محصوالتش همراهی کرده است.  
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»ســاتبی« یکی از حراج هایی است که 
هرسال برگزار می شود و تاکنون اشیایی 
بسیار نادر را برای کلکسیونرها به نمایش 
گذاشته است. امســال نیز این حراجی 
در ژنو برگزار شــد و از میان 250 قطعه 
ساعت مچی و جیبی، گران قیمت ترین 
 )Sotheby( ساعت جهان در حراج ساتبی
2018 در ژنو به فروش رسید. این ساعت 
که بــه Asprey معروف اســت، یکی از 
مهم ترین ســاعت های قدیمی در جهان 
محسوب می شود که درنهایت با قیمت 
3,9 میلیون فرانک ســوئیس )CHF( به 
فروش رســید و موفق شــد یک رکورد 
را برای ســاعت های برند »پاتک فیلیپه« 
رفرنس 2499 رقم بزنــد. Asprey یک 
ساعت کورنوگراف تقویم دار پرپچوال از 
برند »پاتک فیلیپه« محسوب می شود که 

در سال 1952 ساخته شده است. 
ویژگی های ستاره حراج ساتبی امسال

دربــاره این رویداد بایــد گفت در این 
حراجی بیــش از 900 خریــدار از 54 
کشــور جهان حاضر بودند که البته یک 
چهارم آنها به صورت آنالین دراین حراج 
حضور یافتنــد. همچنین باید گفت که 
30 درصد خریداران برای نخســتین بار 
به این حراج وارد شــده بودند. همچنین 
ارزش کل ساعت هایی که در این حراجی 

امسال به فروش رسید به 12 میلیون و 
208هزار فرانک سوئیس رسید. گفتنی 
است در ده سال گذشته این دومین بار 
اســت که حراج ساتبی تا این حد موفق 
عمل کرده اســت. همچنین 81درصد 
ساعت های ارائه شده در حراجی ساتبی 
امســال ژنو، که خریدار پیــدا کرد و به 
فروش رســید، بهای تقریبا نیمی از آنها 

بیش از رقم پیش بینی شده بود. 
»ســم هینــز« دبیــر جهانــی حراج 
 Asprey گفت:  »ســاتبی«  ســاعت های 
آخرین ساعت با رفرنس 2499 در جهان 
محسوب می شود و بسیار کمیاب است. 
ازسوی دیگر این ساعت مچی از سالمت 
کافی برخوردار اســت و درواقع یک رؤیا 
برای دوستداران ساعت محسوب می شد. 
به گفته وی، دو خریدار در محل حراجی 
و 2خریدار نیز به صورت آنالین و پشت 
تلفن متقاضی خرید این ســاعت مچی 
بودند؛ ساعتی که ســتاره حراج ساتبی 
2018محسوب می شــد و سرانجام نیز 
بــا قیمت 3میلیــون و 915هزار فرانک 
سوئیس به فروش رسید که البته هرچند 
خریدار ناشــناس باقی مانده ولی گفته 
می شود یک زن جوان آسیایی بوده است 
که البته برخی می گویند به زبان چینی 
صحبت می کرده است. الزم به ذکر است 

یک رکورد برای 
»َپتِک فیلیپ« در ژنو
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که این ســاعت مچی در ســال 1952 
ساخته و 4سال بعد یعنی در سال 1956 
توســط یک جواهرساز معروف در لندن 
به نام Asprey »آســپری« خریداری شد. 
همچنین درباره این ســاعت باید گفت 
که صفحه این ســاعت مچی هم توسط 
تولیدکننده و هم توسط آسپری امضا و 
تاریخ 1955 نیز بر پشت صفحه ساعت 
حک شــده اســت. البته هرچند هویت 
نخســتین مالک این ســاعت مشخص 
نیســت ولی به نظر می رسد کسی بوده 
که نام و نام خانوادگی وی با R و C آغاز 
می شــده چرا که پشــت صفحه ساعت

R. C. حک شــده است و گفته می شود 
این ساعت طالی زردرنگ را به مناسبت 
بیست و یک سالگی اش هدیه گرفته بوده 

است. 
یک ساعت پاتک فیلیپه رفرانس 3448 
نیز یکی دیگر از ساعت های مچی بود که 
در این حراج به فروش رسید. این ساعت 
که در سال 1977 از طالی سفید ساخته 
شــده و یکی از 50 نمونه این ســاعت 
محسوب می شــود که راهی بازار شد با 
قیمتی فراتر از انتظار به فروش رسید. با 
این که پیش بینی شده بود این ساعت تا 
300هزار فرانک سوئیسی به فروش برسد 
ولی سرانجام قیمت آن در این حراجی، با 
بهای 519هزار فرانک سوئیسی به دست 

خریدار رسید. 

میهمانان حراج امسال
امسال یک ســاعت فوق العاده دیگر از 
برند »پاتک فیلیپه« با رفرانس 1518 نیز 
در حراج ساتبی با بهای 495هزار فرانک 
سوئیسی به فروش رسید. این کورنوگراف 
پرپچوال که مجهز به تقویم اســت، در 
سال 1950 از جنس طالی زرد ساخته 

شده است. 
در این حراجی همچنین یک ســاعت 
رولکس دیتونا با رفرانس 6239 حاضر بود 
که بر روی صفحه آن یک پالسومتر )نبض 
سنج( نیز دیده می شود. این ساعت مچی 
کورنوگراف هایی  کمیاب تریــن  از  یکی 
محســوب می شــود که تاکنون ساخته 
شــده اســت و با بهای 831هزار فرانک 
سوئیســی به فروش رسید. این حراج از 
ساعت های خلبانی نیز دور نماند و یک 
ســاعت خلبانی منحصربفرد که توسط 
برند IWC ســاخته شده است نیز در این 
رویداد درنهایت با قیمت 30هزار فرانک 

سوئیسی به فروش رسید. 

حــراج مجموعــه ســاعت »رابیــن 
ويلیامز«

حــراج ســاتبی امســال در جهــان 
حضوری فعال داشته است و در 4 اکتبر 
)12مهرماه( نیز یک حراج ســاتبی را در 
نیویورک برپا کــرد. در این رویداد برای 
گرامیداشت یاد »رابین ویلیامز« کمدین 
برجسته و همسرش »مارشا ویلیامز« که 
محسوب  ویلیامز  فیلم های  تولیدکننده 
می شود نیز بود مورد توجه قرار گرفت. در 
این رویداد، مجموعه ای از بیش از 300 
قطعه ا زوســایل این بازیگر و همسرش 
به حراج گذاشــته شــد. در این وسایل 
جوایز فیلم ها، ســرگرمی های این زوج و 
همچنین 44ساعت مچی و یک قطب نما 
به نمایش درآمد. مجموع این 45قطعه با 
ارزش 445هزار دالر به فروش رسید که 
دو برابر باالترین رقمی اســت که انتظار 
می رفت. یکی از این ســاعت ها ســاعت 
»هامیلتون کوارتز« ویلیامز بود که ازسوی 
انجمن شاعران مرده به وی اهدا شده بود 
و درنهایت هم این ساعت با بهای 32هزار 
و 500 دالر به فروش رسید. گفتنی است 
که در پشت صفحه این ساعت یک جمله 
حک شده است: » رابین ویلیامز انجمن 
شــاعران مرده 1988«. این ساعت بند 
چرمی قهوه ای و قاب طالیی رنگ دارد. 

یکی دیگر از ســاعت هایی که در این 
حراج به فروش رســید، از برند »فرانک 
مولر« اســت. این ســاعت که از جنس 
طالسفید ســاخته شــده، توربیلونی با 
رفرانس 6850 و مربوط به ســال 1998 
اســت. این ســاعت مچی ویلیامز هم با 
بهای 52هزار و 500دالر به فروش رسید. 
یکی دیگــر از ســاعت های مجموعه 
ویلیامــز، Urban Jürgensen با رفرانس 
3 اســت که البته یکــی از بهترین های 
این حراج محســوب می شد. این ساعت 
مچی که جزو ساعت های بسیار کمیاب 
محسوب می شــود نیز سرانجام با بهای 
27هــزار و 500دالر بــه خریدار نهایی 

رسید. 
 Alain کورنوگــراف  ســاعت  یــک 
Silberstein کــه به تقویم مجهز اســت 

هــم با قیمت 7هزار و 500 دالر به خانه 
جدیــد رفت. یکی دیگر از ســاعت های 
مچی ویلیامز، یک ساعت پرپچوال تقویم 
دار بسیار نادر از برند Daniel Roth بود که 
آن هم هم با قیمت 13هزار و 750دالر 
به فروش رسید و در اختیار خریدار نهایی 

قرار گرفت. 
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تأمین امنیت يكی از موضوع های مهم در جهان امروز است که البته 
اسلحه های کوچک و سالح های سبک مانع تحقق اين امر در بسیاری 
از نقاط جهان شــده اند. اين ســالح های غیرقانونی در جنگ های 
خیابانی و درگیری های فیزيكی مشكل بزرگی برای جهان محسوب 
می شوند چرا که طبق گزارش ســازمان ملل متحد، ساالنه جان 

صدها هزار زندگی را در جهان می گیرند. 
طبق آمار ســازمان ملل از 900میلیون سالح کوچک موجود 
در جهان، ســه چهارم آن در دست گروه های خشن شهری قرار 
دارد که اين رقم نشــان می دهد توجه به اين موضوع تا چه حد 
الزم است و کنترل اين سالح ها چقدر می تواند برای پیشگیری 
از جنگ ها مؤثر باشد. تاکنون تشكل های بسیاری در جهان برای 
مقابله با اين مشــكل راهكارهايی ارائه داده اند و اين بار نیز يک 
گروه دو نفره سوئدی با طراحی يک ساعت منحصربفرد و اهدای 
آن به نماينده عالی در زمینه امور خلع سالح در سازمان ملل به اين 
وادی گام گذاشتند. »پیتر برونه« و »برت مولر« سوئدی اين ساعت 

را به » ناکامیتســو اوزومی« Izumi Nakamitsu هديه دادند تا از وی 
بخواهند تالش های بیشتری در اين زمینه انجام دهد. 

اين هديه ســمبولیک، فقط زمان را به شما يادآوری نمی کند بلكه با 
هر تیک تاک ثانیه اش می تواند ارزش جان انسان ها را نیز متذکر شود. 

گفتنی است که اين ساعت از جنس »هومانیوم«، فلزی جديد که از ذوب 
و پردازش سالح های سبک غیرقانونی و توقیف شده در السالوادور به دست 

آمده، ساخته شده و نشان می دهد که تغییرات صلح آمیز چگونه می توانند مانع 
جنگ و خشونت شوند. 

سالح های سبک که به نام کلی SALW شناخته می شوند بیشتر اوقات در نزاع های 
خیابانی و درگیری بین گروه های مختلف ســبب افزايش بروز خشــونت می شوند و 

صدای گلوله به تیک تاک 
اسعت تبدیل شد
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می توان گفت که ذوب اين ســالح ها و تبديل آن به فلز هومانیوم و 
درنهايت تولید ســاعت مچی، دلیلی برای يادآوری رنج جهانی از 

سالح های کوچک )SALW( است. 
 قرار است اين ساعت در محلی مشخص در طبقه سوم ساختمان 
سازمان ملل متحد به عنوان بخشی از کلكسیون دائمی وسايلی 
که نشان از خلع سالح دارند نگهداری شود. هرسال مدارس در 
قالب تورهايی، دانش آموزان از اقالم مرتبط با خلع سالح بازديد 
می کنند و اين دو مبتكر سوئدی امیدوارند ديدن چنین وسايل 
و ابزاری، کودکان و نوجوانان را با موضوع صلح آشنا کند. »برونه« 
که ايده فلز »هومانیوم« را عملی کرده اســت در اين باره گفت: 
چنین کارهايی امنیت سیاسی و اقتصادی را برای مردمی ايجاد 
می کند که در مناطقی سرشار از خشونت زندگی می کنند. اين 
خلع سالح با ايجاد شغل نه تنها به امنیت آنها کمک می کند بلكه 
می تواند به کارگران محلی کمک کند تا به اين تغییر بپیوندند. وی 
ادامه داد: همچنین با فروش محصوالت حاصل از پروسه تولید فلز 
»هومانیوم« در جوامع باز هم سرمايه گذاری خواهد شد و به اقتصاد 
کشورها کمک می شود. اين مبتكر افزود: هرچه بیشتر آگاهی ها را 
افزايش دهیم که اســلحه های غیرقانونی چگونه مانع تحقق جامعه 
دموکراتیک می شوند تعداد بیشتری از مردم را می توانیم با خود همراه 
کنیم و برای يكی از بزرگ ترين مشكالت جوامع بشری راهكار پیدا کنیم. 
وجود اين ساعت در نمايشگاه می تواند نشان دهد که چقدر می توانیم جان 

مردم جهان را حفظ کنیم. 
گفتنی است »برونه« و »مولر« با همكاری سازمان های مردم نهاد و کشورهايی 
که برای پايان دادن به خشــونت در کشورشان دغدغه دارند، بیش از دو سال از 

وقت خود را صرف تولید فلز هومانیوم کرده اند. 
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ساعت های مچی بخشی از شخصیت و دنیای مد افراد معروف و چهره های سرشناس در جهان محسوب می شود و 
ورزشکاران نیز از این موضوع مستثنی نیستند. در این میان بسیاری از برندهای مطرح جهان نیز تالش می کنند 
از ورزشکاران برجسته به عنوان یک تبلیغ بزرگ برای محصوالت خود استفاده کنند و برخی از ورزشکاران 
در واقع سفیر یک برند خاص محسوب می شوند. اما ورزشکاران بزرگ جهان چه ساعتی به مچ می بندند 

یا به چه ساعت هایی عالقه مند هستند؟ 

خريد 16 ساعت مچی در يک روز
یکی از ورزشــکاران عالقه مند به ساعت، »نیمار« است. درواقع این ستاره برزیلی نه تنها به 
خاطر قدرتش در زمین فوتبال معروف اســت بلکه عالقه بیش از حد وی به ســاعت های 
مچی شیک و گران قیمت یکی دیگر از وجوه شخصیتی اش محسوب می شود. وی تنها 
با یک بار ورود به فروشــگاه گاگا میالنو )GaGá Milano( در توکیو با یک صورتحساب 
180هزار دالری مواجه شد چرا که در یک روز، 16 عدد ساعت مچی و 5 مورد از لوازم 
جانبی مربوط به ساعت را خریداری کرد که برایش بیش از 20 میلیون ین آب خورد. 
امروزه »نیمار« سفیر برند GaGa Milano محسوب می شود و یکی از ساعت های مورد 
عالقه وی از این برند، Manual 48 MM Chrono Neymar Jr اســت. این ســاعت 
موتور کوارتز و بند چرمی دســت ســاز ســاخت ایتالیا دارد و یک الماس سفید 
رنگ در جایگاه عدد 11 این ساعت قرار گرفته که زیبایی خاصی به آن بخشیده 
است. همچنین باید گفت که این ساعت مچی شیک، مشکی رنگ و ضد آب در 
نسخه هایی محدود )500عدد( ساخته شده است و با قیمت 2100دالر به فروش 
رسید. ریچارد میله )Richard Mille( نیز یکی دیگر از برندهای مورد توجه »نیمار« 
اســت البته باید گفت که این برند برای بسیاری از ورزشکاران، محبوب است و 
»رافائل نادل« نیز سفیر این برند است. »نیمار« در جام قهرمانی سال 2014 ساعت 
 Richard( از برند ریچارد میله RM052 Tourbillon Skull ،توربیلونی طرح جمجمه
Mille( را به مچ داشت. این ساعت یک اسکلت را نشان می دهد و صفحه ساعت هم 

کامال شفاف است. موتور توربیلون این ساعت مچی 595هزار دالری درون آرواره 
جمجمه قرار گرفته و دقت این ساعت را بسیار باال برده است. 

ساعت جنجالی رونالدو
»کریستیانو رونالدو« این قهرمان پرتغالی که سالهاست سفیر برند »تگ هوئر« است نیز 
به دنیای ســاعت عالقه مند است و چندین ساعت مچی از این برند دارد. از این ساعت ها 
می توان به تگ هوئر کورنوگراف CR7 Formula 1 اشــاره کرد؛ یک ساعت با صفحه مشکی 
که بندی سبز رنگ دارد و همین موضوع زیبایی خاصی به آن بخشیده است. همچنین لوگوی 
CR7 بر پشت صفحه ساعت حک شده است. البته باید گفت که این ساعت هزار و 450دالری در 
تعدادی محدود تولید شده است. رونالدو ساعت تگ هوئر Aquaracer را نیز در کلکسیون خود دارد. 
تگ هوئر کورنوگرافCalibre HEUER 01 CARRERA نیز یکی دیگر از ساعت های این ستاره پرتغالی 
است. اما کدام ساعت برای وی جنجال آفرین شد؟ وی در یک کنفرانس خبری یک ساعت مچی الماس 
 Franck( و با قیمت 1,2میلیون پوند به مچ داشت. این فوتبالیست با ساعت فرانک مولر N564M قرمز با نام
Muller( خود که تماما از قطعات الماس قرمز پوشــیده شــده در کانون توجه قرار گرفت. طبق گفته »جوزف 

فراست« تولیدکننده اصلی ساعت های فرانک مولر در بریتانیا، رونالدو یکی از مشتریان پروپاقرص این برند است. این 
Kathryn May� )نخستین باری بود که وی پس از انتشار خبری مبنی بر تجاوز جنسی به یک مدل با نام کاترین مایورگا 

orga( در هتلی واقع در هتل وگاس در سال 2009، مقابل دوربین رفته و در یک رسانه حاضر شده بود. گفتنی است که در 

ساخت این ساعت که شبیه ساعت مچی رپر معروف، Wizkid است از 424 قطعه الماس سفید رنگ درخشان استفاده شده است. 
البته وقتی شما هفته ای 510 هزار پوند درآمد داشته باشید خرید این ساعت برایتان کاری ندارد. یکی دیگر از ساعت های مورد عالقه 
 Jacob&Co مربوط می شود و حتی وی در سال 2013 یعنی زمانی که هنوز در رئال مادرید توپ می زد، عنوان سفیرکمپانی Jacob رونالدو به برند
 H24 را به مچ داشت که در تعدادی محدود ساخته شده و البته وی نوع منحصربفردJacob را داشت. رونالدو پیش از این، ساعت 130هزار پوندی

آن را در اختیار داشت. همچنین باید گفت که درمجموع 15,25قیراط الماس در ساخت این ساعت به کار رفته است. 

درخشش اسعت بر چم اسطوره های فوتبال
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»تگ هوئر« و فوتبال آمريکايی
»تام برادی« هم که 5دوره قهرمان مسابقه ساالنه فوتبال آمریکایی )Super Bowl( بوده است یکی دیگر از طرفداران پروپاقرص 
تگ هوئر محســوب می شود. وی در ســال 2015 با تگ هوئر نزدیک شد و سال گذشته این برند یک ساعت ویژه با نام این 

ورزشکار ارائه داد. ساعت کورنوگراف تام برادی )Heuer 01 Chronograph( که قیمت آن بیش از 5هزار و 600دالر است 
یک صفحه آبی رنگ دارد که ســاعت 12 آن با رنگ قرمز نمایش داده شــده اســت تا تأکیدی بر شماره پیراهن این 

ورزشکار باشد. این ساعت که در تعداد محدودی تولید شده همچنین زه سرامیکی با کریستال های ضد رفلکس دارد. 
زه این ساعت کورنوگراف استیل به تاچیمتر مجهز است و می تواند تا 50 ساعت انرژی را ذخیره کند. پشت ساعت 

نیز امضای تام برادی به همراه شماره 12 )شماره پیراهن این ورزشکار( حک شده است. 

»لیونل مسی« و دنیای ساعت
لیونل مسی آرژانتینی هم به برند Audemars Piguet عالقه خاصی دارد و از سال 2010همکاری خود را 
با این برند سوئیســی آغاز کرده است. ساعت مچی Royal Oak Leo Messi با رفرانس  26325TS نیز به 
طور خاص برای لیونل مسی طراحی و تولید شده است. این ساعت84هزار دالری که در تعدادی خاص 

تولید شــده از جنس پالتینیوم ساخته شده و بند آن از پوست تمساح و به رنگ سیاه است. ساعت 
مچی هوشمند Porsche Design Huawei نیز یکی دیگر از ساعت های کلکسیون »مسی« محسوب 
می شود؛ ساعتی زیبا که صفحه آن توسط کمپانی پورشه ساخته شده و قیمت آن 925دالر است. 

عالقه فوتبالیست برزيلی به ساعت
کارلوس کاسمیرو این فوتبالیست برزیلی که در رئال مادرید توپ می زند هم به ساعت عالقه مند 
اســت. وی سال گذشته بعد از بازدید از فروشگاه ســاعت برند Audemars Piguet در مادرید اعالم 

کرد که با این برند سوئیسی همکاری خود را آغاز خواهد کرد. و اکنون یکی از طرفداران پروپاقرص 
این برند محســوب می شود. وی چندی پیش در یکی از پست های توئیتری اش عکسی از خود گذاشت 

که ساعت مچی Royal Oak این برند با رفرنس 15204OR را به مچ داشت. یک ساعت که قابی به رنگ 
رزگلد و زه شش ضلعی دارد و اجزای آن از صفحه ساعت قابل مشاهده است. این ساعت کامال هنرمندانه 

ظاهری زیبا دارد و تا عمق 50متری ضد آب است. 

رولکس و فوتبال
»سیمون مینیوله« بلژیکی که در تیم لیورپول دروازه بان است هم یکی دیگر از دوستداران دنیای ساعت است. وی 

 116500LN  عالقه فراوانی به برند رولکس دارد و در یکی از عکس های رسمی اش با ساعت رولکس دیتونا با رفرانس
دیده شده است. این ساعت سوئیسی قاب استیل و زه سرامیکی سیاه رنگ دارد و مجهز به تاچیمتر است. همچنین باید 

گفت که این ساعت کورنوگراف، صفحه ای سفید رنگ دارد و اکنون مورد توجه بسیاری از ورزشکاران قرار گرفته است. 
»زالتان ابراهیموویچ« فوتبالیست اهل بوسنی که می گوید عالقه چندانی به دنیای ساعت ندارد و به همین دلیل هم دغدغه ای 

 Yacht Master Everose برای داشتن یک کلکسیون نداشته است نتوانسته نسبت به رولکس بی تفاوت بماند. وی ساعت رولکس
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mm 40 با ارزش 22هزار دالر را به مچ خود دارد. این ســاعت صفحه مشــکی رنگ و زه و عقربه هــای طال به رنگ رزگلد دارد. زه 

گران قیمت این ساعت مجهز به تاچیمتر است و می توان از آن به عنوان ماشین حساب استفاده کرد. 

»پاتک فیلیپه« در قلب فوتبالیست ها
»جسی لینگارد« بریتانیایی که در منچستریونایتد بازی می کند نیز یکی دیگر از فوتبالیست های عالقه مند به دنیای 
فوتبال است. یکی از برندهای مورد عالقه این ورزشکار، »پاتک فیلیپه« است و ساعت مچی  Nautilus 5711 از این 
برند یکی از بهترین های کلکسیون ساعت وی محسوب می شود. این ساعت شیک دردو نمونه رزگلد و سفید 

رنگ ارائه شده است. 

از رولکس تا مسابقات اتوموبیل رانی
»پپ گواردیوال« ســرمربی بارســلونا هم یکی از طرفداران پروپاقرص ســاعت است و عالقه زیادی به 
داشــتن کلکسیون ساعت دارد. گفته می شود که کلکسیون وی ده ها هزار پوند ارزش دارد. وی زمانی 
که سرمربی منچستر بود ساعتCimier QNETCity automatic را برای کلکسیون خود خرید که لوگوی 
منچسترســیتی بر صفحه این ساعت نقش بسته است. این ساعت سوئیسی ترکیبی از رنگ سفید، 
 Deep آبی و ســیاه است و زیبایی چشمگیری دارد. یکی دیگر از ساعت های کلکسیون وی رولکس
Sea Dweller اســت. این ساعت که تا عمق 3هزار و 900 متری ضد آب است ارزشی معادل 9هزار 

پوند دارد. یکی دیگر از ساعت های وی، IWC Big Pilot است؛ ساعتی استیل و سیاه رنگ که در سال 
2006 روانه بازار شد. بند این ساعت نیز از چرم تمساح و سیاه رنگ است و بهایی معادل 11 هزار و 

500 پوند دارد. این ساعت می تواند انرژی را تا 7روز نگه دارد. 
 Chopard Mille Miglia GT XL وقتی گواردیوال به بارســلونا رفت هم ساعت کورنوگراف سیاه رنگ
 Chopard ،را به مچ بست. یکی دیگر از ساعت های گران قیمت این برند که گواردیوال در اختیار دارد
Miglia GT XL Speed Black “FC 1000 اســت. نام این ســاعت 10هزار دالری که در تعداد محدود 

50 عدد تولید شــده، از مسابقه معروف اتوموبیل رانیMille Miglia در ایتالیا گرفته شده است. گفتنی 
اســت که این مســابقه از سال 1927 تا 1957، بیست و چهار بار برگزار شد. FC هم به مناسبت برنده 
شــدن بارسلونا در فصل مسابقات فوتبال اسپانیا نامگذاری شده است. گفتنی است که فقط هزار عدد از 
این ساعت ساخته شد و بیش از 7هزار پوند قیمت دارد. البته وی تنها هنگام تمرین یک ساعت دیجیتال 

آدیداس به مچ می بندد. 

»هوبلو« انتخاب اسطوره ها
 Big خوزه مورینیو« پرتغالی سرمربی تیم منچستر سیتی نیز طرفدار برند سوئیسی »هوبلو« است و ساعت مچی«
 King Power را بــا ارزش 25هزار پوند به مــچ دارد. وی مدل دیگری از »هوبلو« با عنوان Bang Unico Bi-retrograde

Mourinho با قیمتی بالغ بر 17هزار دالر را در اختیار دارد. گفتنی است »هوبلو« از برندهای ساعت مچی است که تاکنون 

اسطوره های زیادی آن را به مچ داشته اند و از آنها می توان به »پله«، »دیه گو مارادونا« و فالکائو اشاره کرد. 
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مراسم گرامیداشت روز معلوالن طبق سنت هرساله در 
آموزشگاههای استثنائی زمردیان با حضور دکتر غفوریان 
معاون محترم وزارت آموزش و پرورش استثنائی کشور، 
نماینده مدیرکل آموزش و پرورش اســتان البرز رئیس 
اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 استان البرز، خانم فهمیده 
رئیس اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 استان البرز و جمع 
کثیری از مقامات دولتی و خبرنگاران رسانه های گروهی و 
صدا و سیمای استانی و همچنین انجمن خیرین مدرسه 
ســاز استان البرز هم زمان با 12 آذر روز جهانی معلوالن 

برگزار شد. 
 در این مراسم مسعود زمردیان خیر مدرسه ساز و رئیس 

این آموزشگاه بیاناتی ایراد فرمود که از نظر می گذرد: 
این جا مکان مقدسی است که مالئکه به پرواز درآمده اند 

و از آسمان به زمین آمده اند. 
صدای بال اینها را نمی شنویم. 

تا نگردی آشنا زین پرده رمزی نشنوی
گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش

خداوند به ما متاع عالی داده و فرشــتگان روی زمین 
و این مرغمان پرشکسته را به ما هدیه کرده این متاعی 
بسیار ارزشمند است که خداوند برای امتحان اینها را به 

ما امانت سپرده است. 
آن کس که ز کوی آشنایی است

داند که متاع ما کجایی ست
من به همه شــما عزیزان و بزرگــواران و آنهایی که از 
راه های دور تشریف فرما شده اید ضمن خیرمقدم و تشکر 
امروز به شما مژده می دهم که همه شما بهشتی هستید 
خداوند به شــما نظر دارد. چرا که حضرت رسول )ص( 
فرموده اند: خدمت به معلولین خدمت به من رســؤاهلل 
اســت و اگر کسی دستی به سر یتیمی بکشد و معلولی 

را خوشــحال کند و غم و غصــه ای را از میان بردارد دل 
من را شــاد کرده است و هر که دل من را شاد کند خدا 
را شــاد کرده است و شما امروز با تشریفایی خود به این 
محفل خدا را شاد کردید و شما امروز دوست خدا هستید 

و خداوند هرگز دوستش را رها نخواهد کرد. 
آموزشگاه استثنایی دخترانه زمردیان واقع در کرج جاده 
مالرد به مســاحت 2 هزار متری 2 طبقه با 108 کالس 
آموزشی و یک باب کارگاه خیاطی و یک باب کارگاه؟ یک 
باب کارگاه کامپیوتر جهت استفاده دانش آموزان ابتدایی 
متوســطه مقطع پیش حرفه ای از 6 سال تا 23 سال در 
سال 1380 جناب آقای مسعود زمردیان جهت استفاده 
دانش آموزان استثنائی اهدا گردیده تا مورد استفاده قرار 
گیرد و اکنون این آموزشگاه با 170 دانش آموز با نیازهای 
ویژه کم توان ذهنی، نیمه بینا، نیمه شنوا، معلول جسمی 
و حرکتی، اوتیســم و همین طور با 45 پرسنل آموزش 
و 25 نفر راننده ســرویس ایاب و ذهــاب و 2 مادریار و 
2 ســرایدار جهت رسیدگی به امور رســیدگی بر امور 
دانش آموزان می باشند. الزم به یادآوری است با توجه به 
پراکندگی دانش آموزان از مسیرهای مختلف سرآسیاب، 
مارلیک، فردیس، زیبا شــهر شــهرک بنفشه، شهرک 
زارعی، شهرک واریان، شهرک ناز، شهرک سیمین دشت، 
و چهارراه کارخانه قند و... این آموزشــگاه تنها مدرســه 

استثنائی موجود در این ناحیه می باشد. 
طبق آمار به عمل آمده از یکصد و هفتاد دانش آموز این 
مرکز تعداد 75 دانش آموز از خانواده های بســیار ضعیف 
و بی بضاعــت و 15 دانش آموز یتیــم، 22 دانش آموز با 
سرپرســت، 17 دانش آموز تک سرپرست و 5 دانش آموز 
تحت سرپرســتی بهزیســتی نیامنــد حمایت همگان 

می باشند. 

گرامیداشت روز جهانى معلوالن 
در آموزشگاه استثنائى زمردیان
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»ماشنی زمان تصادفى« 
یک رمان مهیج 

 )MIT( متئو فولر« یک دستیار تحقیقاتی در موسسه تکنولوژی ماساچوست« 
اســت که در حال تالش برای طراحی یک کالیبراتور برای اندازه گیری رابطه 
بین نور و جاذبه است ولی به طور ناگهانی و تصادفی یک ماشین زمان از جنس 

فلز و چوب بلوط را اختراع می کند. 
درواقع این کالیبراتور تبدیل به یک ماشین زمان می شود که می تواند افراد 
را ناپدیــد و دوباره آنها را ظاهر کند و افراد را تا ســال ها جلوتر از زمان حاضر 
انتقال بدهد. درواقع با تولید این ماشــین زمــان، کنجکاوی و برخی حوادث 
عجیب»متئو«، وی را به آینده ای عجیب و اعجازآمیز می برد. البته برای »متئو« 
که همســرش وی را رهــا کرده بود و یکی از بهترین دوســتانش نیز به طرز 
مرموزی چشم از جهان شسته بود این ماشین زمان خبر بدی نیست بنابراین 
تصمیم می گیرد وارد این ماشین و تونل زمان شود و ببیند که چه اتفاقاتی برای 
وی می افتد اما مشــکل اینجاست که با این ماشین زمان فقط امکان یک سفر 

یکطرفه وجود دارد. 
در طول این سفر وی به جرم قتل یک قاچاقچی مواد مخدر دستگیر می شود 
ولی 15ســال در زمان جلوتر می رود و سرانجام در جریان یک سری اتفاقات 
جالب از زندان فرار می کند. در این شــرایط وی پروفسور»مارش«، استاد خود 
در دانشــگاه و موسســه تحقیقاتی MIT می بیند و اینجاســت که درمی یابد 
پروفسور»مارش« برای اختراع این ماشین زمان مورد تجلیل قرار گرفته و حتی 

موفق به دریافت جایزه نوبل نیز شده است. 
 وی که از این وضعیت خســته شده و احساس می کند در حقش ظلم شده 
اســت چون ماشین زمان را خودش اختراع کرده است، دوباره سوار بر ماشین 
زمان می شود و خود را در قرن بیست و سوم می بیند. در اینجا زنی به نام »مارتا« 

را می بینــد که در MITآینده، خدمتکار وی خواهد بود. از این مرحله به بعد در 
سفرش با »مارتا« همراه می شــود. »متئو« و »مارتا« هزاران سال در زمان پیش 
می روند و از کالیفرنیا خارج شــده و جامعه ای را می بینند که همگی ثروتمند 
بوده و از زندگی شــان راضی هستند. اینجاست که این دو با یک روبات مجهز 
به هوش مصنوعی به نام La مواجه می شوند که می تواند لس آنجلس را کنترل 
کند. La درباره مرگ خود بسیار کنجکاو است و از ماشین زمان »متئو« و حافظه 
تاریخی آن، بســیار می آموزد به همین دلیل هم تصمیم می گیرد با »متئو» و 
»مارتا« همسفر شود تا به آخر زمان برسد. La می خواهد دریابد آیا وی نیز مانند 
انســان ها می تواند در آخر زمان از بین برود یا نه. از این مرحله به بعد، »متئو« 
و »مارتا« پیام هایی دریافت می کنند و در کمال تعجب می بینند این پیام ها از 
نسخه آینده »متئو« ارسال می شود. آنها همگی سوار بر یک سفینه می شوند تا 
سریع تر به آینده برسند هرچند در برخی مقاطع تاریخی کسی به این مسافران 
زمان خوشامد نمی گوید و آنها در معرض خطر قرار می گیرند. سرانجام »مارتا« 
و »متئو« تصمیم می گیرند به گذشــته برگردند ولی مردم آن زمان هستند که 
می توانند انتخاب کنند این دو به کدام زمان می توانند برگردند. این دو به اواخر 
 La در کمبریج ساخته نشده است، بازمی گردند و MITقرن 19 زمانی که هنوز
نیز مسیر خود را پیش می گیرد. »متئو« با استفاده از دانشی که در سفر در طول 
زمالن به دســت آورده است به آموزش فیزیک می پردازد هرچند اطالعات وی 
نمی تواند تاریخ ازجمله فرضیه های انیشــتین را تغییردهد. »مارتا« و »متئو« با 
یکدیگر ازدواج می کنند و صاحب چندین فرزند می شوند. همچنین در انتهای 
کتاب مشخص می شود که پروفسور »مارش« استاد دانشگاه MIT، درواقع یکی 

از نوادگان »متئو« است. 

»زمان«  يكی از عناصری است که تاکنون 
دستمايه خلق داستان ها و رمان هايی زيبا 
و جذاب شده است. يكی از اين نمونه ها 
»ماشین زمان تصادفی« يک رمان علمی- 
تخیلی است که توسط »جو هالدمن« 
نوشته و در سال 2007 میالدی منتشر 
شده است. اين رمان در مسابقه ادبی 
نبوال )Nebula( در آمريكا برنده شده و در 
سال 2008 نیز جايزه لوکاس را از آن خود 
کرد. قهرمان داستان اين کتاب که به 
زبان انگلیسی نوشته شده و 27۵صفحه 
دارد، در ماشین زمان به سفر می پردازد. 
اما داستان کتاب چیست؟
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اســترون جی-پی-اس خورشــیدی یک مجموعه جدید را 
معرفی می کند. وسیله ای دایمی برای ورزشکاران حتی در زمان 

استراحت. 
این ســاعت در ســال 2017 به بازار ارائه شد، سری ویژه ی 
استرون اولین سری از این مدل بود که برای کسانی طراحی شده 
بود که ساعتی همه کاره برای همه ی مناسبت ها می خواستند. 
این محصول یک موفقیت جهانی بود. امروزه این ســری ویژه با 
طراحی سری اسپورت گســترش یافته است. این ساعت برای 
کســانی ساخته شده است که ســاعتی می خواهند که هم در 
محیط کار و هم در طبیعــت به یک اندازه خوب کار کند. این 
مدل که قرار اســت در ژوئن 2018 به بازار ارائه شــود تمامی 
امکانات سیکو جی-پی- اس خورشیدی را که ساعتی فوق العاده 
است را خواهد داشــت، اما با طول عمری بیشتر و مقاومت در 

برابر آب. 

ظاهری ويژه اما آماده برای همه جا
سری ویژه اسپرت به مدل استرون چیزی بیش از یک ظاهر 
جذاب و پویا می دهد، این ســاعت جی-پی-اس دار خورشیدی 
ساخته شده برای افرادی فعالی است که به دنبال طول عمر باال 
و دقت به همراه زیبایی هســتند. این سری ویژه دارای موتور با 
کالیبر 8-ایکس- 53 با صفحه ای با توان نمایش 2 منطقه زمانی 

و نمایشگر ساعت صبح و ساعت شب. 
سری ویژه در 3 نسخه مختلف ارائه خواهد شد، که همه آنها 
صفحه کریستال یاقوت خواهند داشت و همچنین تعداد زیادی 

امکانات که با چهار پیچ آن تنظیم خواهند شد. 
*مقاومت در برابر آب: این امکان اولین بار اســت که برای 
ســاعت های استرون ایجاد می شود، این ساعت ها تا 20 متر در 
برابر فشــار آب تحمل خواهند داشت و بدین ترتیب این مدل 
می تواند به جاهایی پا بگذارد که هیچ استرون دیگری تا به حال 

نگذاشته است. 
*خوانايی: با عقربه هایی بزرگتر و اعداد و عالئمی با بیشترین 
ســطح شبرنگ این ســری خوانایی بهتری خواهد داشت. این 

ساعت حتی ساعت ها بعد از تاریکی کامال خوانا است. 
*قابلیت پوشش:  بندی بلندتر این امکان را ایجاد می کند که 

این ساعت روی هر مچی به راحتی جا بگیرد. 
*طول عمر: برای حصول اطمینان از اینکه این سری ویژه از 
پس یک آخر هفته ی پرماجرا بر می آید، هر ســه مدل آن قاب 
تیتانیومی و گارد دارند. گارد این ساعت ها طوری طراحی شده 

است که از ضربه ها و شوک های ناگهانی جلوگیری می کند. 
عالوه بر اینها، یک پوشش فوق العاده ی ضد خش از حفظ ظاهر 
لوکس ساعت بعد از یک هفته ی پر ماجرا و آمادگی ظاهری آن 

برای یک هفته ی کاری اطمینان حاصل می کند. 

 »سیکو«
لوکس و متفاوت
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در سال ۱88۱ کینتارو هاتوری يک فروشگاه فروش و تعمیر ساعت مچی 
و ساعت ديواری را در گنزا واقع در توکیو افتتاح می کند

داســتان سیکو در سال 1881 شروع شــد، زمانی که یک کارآفرین 22 ساله، 
کینتارو هاتوری، یک فروشــگاه فروش و تعمیر ساعت مچی و ساعت دیواری 
در مرکز توکیو راتأســیس کرد. فقط 11 سال بعد در 1892، کارخانه سیکوشا 

را تأسیس کرد. 

سیكوشا تأسیس و شروع به تولید ساعت ديواری می کند
 در 1892 کینتــارو هاتوری یک کارخانهی متروکه را در توکیو میخرد و بدین 
ترتیب سیکوشا تأسیس می شود. )در ژاپنی »سیکو« به معنای »نفیس«، »دقیقه« 
یا »موفقیت« و »شــا« به معنی خانه است( اینجا بود که کینتارو هاتوری اولین 
ساعت های خود را تولید کرد و این شروع یک شرکت بود که تبدیل به یکی از 

مهم ترین تولید کنندگان ساعت در جهان شد. 

مدل لورل اولین ساعت مچی ساخت ژاپن
در آغاز دورهی تایشو، ساعت های جیبی هنوز هم بسیار پرطرفدار بودند و تنها 
تعداد اندکی ســاعت های مچی به ژاپن وارد شــده بودند. با این وجود کینتارو 
مصمم بود تا یک گام از دیگران جلوتر باشــد و شروع به طراحی اولین ساعت 
مچی تولید شــده در ژاپن کرد. در ســال 1913 وی به موفقیت دست یافت و 
مدل لورل به تولید رسید. در روزهای اولیه کمپانی تنها از پس تولید 30 تا 50 

عدد ساعت مچی بر می آمد. 

سیكوشا اولین ساعت جیبیاش را می سازد
در طی سال های 1890 موفقیت سیکوشا در تولید و فروش ساعت های دیواری 
رو بــه افزایش بود و کینتارو به دنبال افزایش دامنه ی تجارتش بود. در ســال 
1895 وی یک ساعت جیبی با نام »تایم کیپر« تولید کرد. این یک گام حیاتی 
بود که بدون آن آینده ســیکو می توانست بسیار متفاوت باشد، زیرا تولید این 

ساعت راه را برای تولید اولین ساعت مچی ژاپن هموار کرد. 

1881

1892

1895
1913

تاريخچه ی تنها تولیدکننده ای که تمامی مهارت های اين صنعت را در مجموعه ی خود دارد. داستان سیكو در 
سال ۱88۱ آغاز شد، زمانی که يک کارآفرين 22 ساله، کینتارو هاتوری، يک فروشگاه فروش و تعمیر ساعت 
مچی و ســاعت ديواری در مرکز توکیو را افتتاح کرد. امروز پس از ۱30 سال نوآوری، کمپانی کنتارو هاتوری 
همچنان هم تمام توان خود را وقف کمال گرايی می کند که بنیان گذار آن همیشه برای رسیدن به آن تالش 

می کرد. در زير می توانید تاريخچه سیكو را کشف کنید و بسیاری از ساعت های برجسته ما را ببینید. 

تارخیچه سیکو
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اولین ساعت مچی با نام سیكو به تولید رسید
 در ســال 1923 زلزله ی بزرگ کانتو به وقوع پیوست و طی آن دفاتر مرکزی 
کمپانی و کارخانه ی سیکوشــا همه در آتش ســوختند. شروعی نو باید اتفاق 
میافتاد. درســت بعد از زمین لرزه کمپانی ساعت مچی جدیدی تولید کرد که 
در دسامبر همان سال وارد بازار شد. این اولین باری بود این محصول تحت نام 
»سیکو« به بازار عرضه شد. این نام برای اولین بار در دنیا عرضه شد و همین نام 

بعدها مترادف زیبایی، دقت، نوآووری و بهبود شد. 

ساعت جیبی سیكو به عنوان ساعت رسمی خطوط آهن ملی ژاپن معرفی شد

با گسترش شبکه راه آهن، خطوط ملی ژاپن، سیکو را به عنوان تأمین کننده رسمی 
ســاعت خود منصوب کرد. راننده های قطار اغلب بر روی کنســول های چوبی خود 
برش هایی را انجام دادند که در آن ســاعت های جیبی مورد تأیید در برابر چشمان 

آنها قرار میگرفت. 

جايرو مارول
این ســاعت، اولین ساعت خودکار ســیکو با استفاده از سیستم پیشرو »مجیک لور« 
بود. مجیک لور یک مکانیزم مبتکرانه اســت که از یک »سیستم اهرم قالبدار« بهره 
می برد تا به طور اثربخش تری نیروی وزنه دوار را در چرخش از هر دو سمت ذخیره 
کند. مجیک لور هنوز هم در ساعت های سیکو مورد استفاده میباشد. این مکانیسم 
ارزان قیمت ســاعت های خودکار بالفاصله بازارهای جهان را تســخیر کرد و آغاز گر 

محبوبیت ساعت های خودکار شد. 

آغاز استفاده از »دايا-شاک« وسیله ای مقاوم در برابر شک ناشی از ضربه
دایا-شاک وسیله ای است مقاوم در برابر شک ناشی از ضربه. زمانی که یک ساعت دچار شک می شود، به عنوان 

مثال بر اثر افتادن بر یک سطح سخت، این وسیله به احتمال زیاد به عنوان اهرم محور 
تعادل آسیب می بیند، این وسیله اهرم چرخ دوار تعادل می باشد. حتی در مقایسه 

با دیگر بخش های این ساعت این قسمت فوق العاده نازک است. این وسیله تنها 
در حدود 0,07 ال 0,08 میلیمتر یعمی چیزی حدود قطر موی انسان ضخامت 
دارد. بنابر براین محافظت در برابر شک بسیار حیاتی بوده و به همین جهت 
این کمپانی این راه حل را پیدا کرده اســت. دایاشــاک همچنین لرزش ها را 

کاهش می دهد تا از عملکرد بهینه ی ساعت اطمینان حاصل کند. 

برج ساعت واکو، نماد گینزا ساخته شد
برج ســاعت فعلی در سال 1932 ساخته شــد. به این سبک از 

طراحی نئو-رونسانس می گویند. 

1924
1929

1932

1956

1959
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سیكو زماندار رســمی هجدهمین دوره ی المپیاد توکیو شد و ۱278 
ساعت برای انجام اين کار تولید کرد

روزی که بازی های المپیک ژاپن آغاز به کار کرد، سیکو با تولید 1278 ساعت 
آماده بود. کورنومترهای اندازهگیری زمان های ورزشــکاران توسط آقای پاولن 
مورد آزمایش قرار گرفت. پس از یک ساعت آزمون تنها دو کورنومتر 1/10 ثانیه 

اختالف با یکدیگر نشان دادند. 

محصول شاخص سیكو
در 1960 اولین ســاعت »گرند سیکو« تولید شد. بر فراز کوه های ناگانو واقع 
در مرکز ژاپن. وظیفه ی مهم تولید بهترین ساعت ممکن به گروهی کوچک 
از بهترین و مجرب ترین ساعت سازان سیکو محول شد. گرند سیکو نمایشگر 
بهترین مهارت سیکو در تولید ساعت و ارائه ی محصولی با دقت باال، قابلیت 

اطمینان و طول عمر باال در مقایسه با دیگر محصوالت می باشد. 

معرفی اولین ساعت مچی ژاپنی دارای کورنومتر
این ســاعت اولین ساعت مچی ژاپنی مجهز به یک کرونومتر است که 
در سال 1964، سالی که بازی های المپیک توکیو در آن برگزار شد، به 
بازار عرضه گشــت. عملکرد مطلوب و دوام آن توسط یک چرخ ستون 

تضمین شده است. 

مسابقه رصدخانه نوشاتل و مسابقه رصدخانه ژنو
در 1967 مدل »داینی سیکوشا« برای خطوط تولین »گرند سیکو« و »کینگ سیکو« استفاده می شد، به مسابقات 
نوشاتل کالیبر 45 فرستاده شد. این دو نوع ساعت به خصوص به عنوان ساعت هایی خاص که موفق به پشت 
سر گذاشتن ارزیابی های »ساعت های کالیبره ی مخصوص«، شناخته می شدند. مردم این ساعت ها را با نام 
کورنومتر رصدخانه می شناختند و این ساعت های وی-اف-ای سیکو مقام های دوم و سوم را در مسابقات 
کورنومتر کسب کردند. این آخرین سالی بود که مسابقات نوشاتل تحت قوانین قدیم برگزار می شد. پس 
از آن سیکو وارد مسابقات کورنومتر رصدخانه در ژنو شد و در اولین حضورش به نتایج خیره کننده ای 
دست یافت. ساعت های سیکو در تمامی آیتم ها جایگاه چهارم تا دهم را به خود اختصاص دادند، که 
این خود بهترین جایگاهی بود که یک تولید کننده می توانست کسب کند. در مجموع همه ی امتیازات 

سیکو جایگاه اول را کسب کرد. 

تولید اولین ساعت غواصی ژاپنی
این ســاعت اولین ساعت غواصی ژاپنی است که تا عمق 150 
متری می تواند در برابر آب مقاوت کند. این شاهکار سیکو با قاب 
دو الیه طوری طراحی شده بود که بتواند در فشارهای باالی آب 
مقاومت کند. این مدل برای استفادهی هشتمین تیم اکتشافی 

ژاپن در قطب جنوب طراحی و تولید شده بود. 

1964

1960
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معرفی کالیبر ۶۱39؛ اولین ســاعت اتوماتیک دارای کورنوگراف جهان 
مجهز به کالچ عمودی و چرخ ستون

 این ســاعت اولین کورنوگراف اتوماتیک جهــان به همراه »مجیک لور«، چرخ 
ستون و کالچ عموی بود. این یک نقطه عطف در سفر سیکو در مسیر پیشبرد 

فناوری کورنوگراف بود. 

معرفی اولین ساعت مچی کوارتز جهان، سیكو مدل »کوارتز استرون«

اولین ساعت کوارتز دنیا با نام »سیکو کوارتز استرون« در 25 دسامبر 1969 به 
دنیا معرفی شد. این ساعت عملکردی بی همتا را از خود به نمایش گذاشت. تا 
حد 5 ثانیه در ماه دقت داشت این خود 100 برابر دقیق تر از هر ساعتی دیگر 
بود و می توانست به مدت یکسال بدون توقف کار کند که این نیز 250 برابر 

بیشتر از دیگر ساعت های مکانیکی بود. 

معرفی اولین ساعت غواصی جهان با قاب تیتانیوم، ساعت حرفه ای ها با تحمل عمق بیش از ۶00 متر
یک روز مهندســان نامه ای از یک غواص حرفه ای از هیروشیما دریافت کردند. این نامه برای مهندسان سیکو به 
جهت توصیفات دقیق درباره فشــاری که بر روی ســاعت غواصان حرفه ای که در آب های عمیق تا حدود 350 
متر غواصی می کنند حیرت آور بود. سیکو این چالش را پذیرفت. پس از 7 سال تحقیق، ساعت غواصی حرفه ای 
600متری، اولین ساعت دنیا با قاب تیتانیوم تولید شد. یک محفظه ی غیر قابل نفوذ با هلیوم و قابی از تیتانیوم این 
ساعت را برای عمق 600 متری آماده می کرد. این ساعت استانداردی جدید در بین ساعت های غواصی ایجاد کرد. 

معرفی اولین ساعت چندکاره در دنیا با کالیبر 0۶34
در ســال 1975 سیکو اولین ساعت مچی دیجیتال دنیا به همراه کورنوگراف را با 
کلیبر 0634 تولید کرد. این ساعت می توانست 1/10 ثانیه را هم اندازه گیری کند 
و همچنیــن قابلیت اندازه گیری هم زمان چند زمان را نیز داشــت. همچنین در 
داخل خود یک المپ کوچک داشت که موجب می شد حتی در تاریکی هم قابل 
دیدن باشد. این محصول محبوبیت فراوانی یافت و بازار جدیدی برای ساعت های 

چندکاره ایجاد کرد. 

معرفی اولین ساعت کوارتز دارای ال سی دی با ۶ ديجیت در دنیا با موتور کالیبر 0۶۱4
این ساعت تمام الکتریکی از اولین نمایشگر کریستال مایع با امکان نمایش 6 دیجیت 

برای نشان دادن زمان، استفاده کرد. با توانایی نمایش دایمی ساعت، دقیقه و ثانیه 
بر روی نمایشگر کریستال مایع، این ساعت پیشگام دیجیتال توجهات زیادی را 
در هنگام رونمایی در اکتبر 1973 به خود جلب کرد. ال سی دی آن که در خود 
کمپانی توسعه و تولید شــده بود، طول عمر باالیی )50,000 ساعت( و تضاد 
رنگ خوبی داشت. المپ کوچکی در آن تعبیه شده بود که تابشی مناسب برای 

خواندن ساعت حتی در تاریکی ایجاد می کرد. 

1969

1969

1973

1975
1975
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اولین ساعت با قابلیت ضبط صدا؛ »ويس نت«
از سال 1973 که سیکو اولین ساعت با نمایشگر ال سی دی با 6 دیجیت را 
در جهان تولید کرد، در حال گسترش تجهیزات ذخیره ی اطالعات پوشیدنی 
بود. »ویس نت« اولین ســاعت مچی دنیا با امکان ضبط صدا بود. حداکثر 8 
ثانیه صدا قابل ضبط و پخش در حافظه ی آن بود. همچنین می توانســت 
صدای ضبط شده را به عنوان زنگ ساعت در زمان تنظیم شده پخش کند. 

معرفی اولین ساعت تلويزيونی جهان
اولین ســاعت جهان با هــر دو جک تیونر و هدفون 
برای تماشای تلویزیون درهرکجا و هر زمان. همچنین 
مجهز به رادیو اف-ام و تمامی تجهیزات اســتاندارد 

ساعت مانند زنگ ساعت و کورنوگراف و تقویم. 

معرفی اولین ساعت آنالوگ کوارتز به همراه کورنوگراف
تسلط سیکو در تکنولوژی کوارتز و ساعت سازی مکانیکی کورنوگراف در هنگام 
ساخت اولین کورنوگراف کوارتز آنالوگ در جهان همه گرد هم آمد. این ساعت 
می توانست گذشت زمان را تا 5/100 ثانیه اندازه گیری کند و توانایی تقسیم زمان 
و سنجش آن را ارائه کرد. این ساعت فوق العاده توسط طراح برجسته ایتالیایی، 

جیورجتو گیوجاریو طراحی شد. 

اولین ساعت غواصی جهان با عمق ۱000 متر با قاب خارجی سرامیک
ساعت غواصی 1000 متری اولین ساعتی بود که از سرامیک برای الیه ی خارجی 
خود اســتفاده کرد. این قاب تیتانیومی ســبک وزن و مقاوم در برابر خوردگی با 
ساختار خاص و یک تکه اش به ساعت این امکان را می دهد که تا عمق 1000متری 

مقاومت کند. 

معرفی اولین ساعت مچی با توانايی های کامپیوتر، يو سی2000
پس از معرفی اولین ساعت تلویزیون در جهان، سیکو یک کامپیوتر مچی را 

معرفی کرد که داده ها را ذخیره می کرد. این اولین نوع از چنین دستگاه هایی 
بود. این کامپیوتر مچی حافظه ای تا 2000 کاراکتر داشت و می توانست 
شماره های تلفن و آدرس ها و همچنین دفترچه خاطرات یا برنامه ها را تا 
یک ماه ذخیره کند. رایانه سیکو مجهز نقطه ی سر آغاز عصر دستگاه های 

اطالعات قابل حمل است. 

1983

1982

1983

1984

1986
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به عنوان ساعت رسمی آی ای  ای اف 
در مسابقات قهرمانی رم، ايتالیا

سیکو به عنوان ساعت رســمی آی ای  ای اف در مسابقات 
قهرمانی رم، ایتالیا انتخاب شد. 

معرفی به عنوان اولین ساعت »ای- جی- اس« دنیا با کالیبر 7-ام-22 
)بعدها نامش را به »کینتیک« تغییر داد(

از اولین روزی که ســاعت های کوارتز به بازار آمدند، سیکو تالش کرد تا به تکنولوژی 
»عدم تعویض باتری« در آنها دست پیدا کند. در 1977 سیکو ساعتی با باتری خورشیدی 
را به بازار معرفی کرد و در 1986 ساعتی با قابلیت شارژ مجدد با حرکت دست معرفی 
شد. در 1988 آن اتفاق بزرگ افتاد؛ سیکو »کینتیک«، ساعتی با لنگر شارژ کننده ای که 
حرکت دست صاحب خود را تبدیل به انرژی الکتریسیته می کند و انرژی ساعت کوارتز 

را تأمین می کند. 

سیكو به عنوان ساعت رسمی 2۵امین دوره المپیاد ورزشی 
در اسپانیا، بارسلون انتخاب شد

سیکو برای اولین بار برای زمان سنجی در مسابقات اروپایی انتخاب شد. تیمی 
به تعداد تقریبی 300 نفر مهندس و متخصصین ساعت سازی بر روی این پروژه 

کار کردند. 

به عنوان ساعت رسمی آی ای  ای اف 
در مسابقات قهرمانی توکیو، ژاپن

سیکو به عنوان ساعت رســمی سومین دورهی آی ای  ای اف در 
مسابقات قهرمانی توکیو، ژاپن انتخاب شد. 

عرضه ی اولین ساعت غواصی با قابلیت های کامپیوتری با نام 
»اسكوبا مستر« و کالیبر ام-72۶ مجهز به جدول غواصی و عمق سنج

تسلط سیکو بر ساعت سازی الکترونیک تجربه ی طوالنی آنها در ساخت ساعت های 
غواصی به آنها اجازه داد تا »اسکوبا-مستر را که به سنسور آب و سنسور تشخیص 
عمق مجهز بود، بسازند. این ساعت همچنین تعداد دفعات شیرجه به عمق آب و 

عمق آب و برخی اطالعات حیاتی دیگر را در اختیار غواص قرار می داد. 

1987

1988

1990

1991

1992
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نسل جديد از ساعت های مكانیكی گرند سیكو
این اولین کالیبر جدید »گرند ســیکو« در طی بیست سال 
بود. این ساعت اســتانداردی جدید برای ساعت های گرند 
ســیکو تنظیم می کرد، با تکنولوژی پیشرفته و به روز. این 
امر امکان تفسیری جدید از ارزش های سنتی گراند سیکو 

را فراهم می کرد. 

به عنوان ساعت رســمی آی - ای- ای - اف در 
مسابقات قهرمانی اشتوتگارد، آلمان

ســیکو به عنوان ساعت رسمی چهارمین دورهی آی 
- ای- ای - اف در مسابقات قهرمانی اشتوتگارد، آلمان 

انتخاب شد. 

معرفی اولین ساعت مجهز به 3 باند آنالوگ راديو )ژاپن، آمريكا و آلمان( جهان 
با قابلیت شارژ خورشیدی

سیکو اولین ساعت مجهز به 3 باند آنالوگ رادیو )ژاپن، آمریکا و آلمان( جهان با قابلیت 
شارژ خورشیدی را به صورت تجاری به تولید رساند. اولین ساعت اینچنینی در دنیا.

عرضه ی مدل های لوکس »اســپرينگ - درايو«؛ ساعتی با 
خصوصیات شیک ومنحصر به فرد و با دقت کوارتز

تکنولوژی اســپرینگ درایو منحصرا متعلق به سیکو است. سیستم 
اسکیپمنت سنتی آن ا یک رگالتور کامال جدید تعویض شده است 
که موجب حرکت بســیار روان و بی صدای اجزاء آن و دقتی برابر با 

یک ثانیه در روز شده است. 

معرفی اولین مدل گرند ســیكو با تكنولوژی »اســپرينگ درايو« 
اتوماتیک و ذخیره انرژی 72 ساعت

از زمان رونمایی در 1998، تکنولوژی گاسپرینگ درایو« بهبود یافته و خود 
را با محصوالت گرند سیکو کالیبر 9-آر-65 تطبیق داده است و همچنین با 
استفاده از یک مکانیسم خودکار توان ذخیره خود را به 72 ساعت افزایش 

داده است. 

عرضه ی نسخه ی نهايی کورنوگراف کینتیک با کالیبر 9تی82
مدل موفق کینتیک ســیکو مجهز به یــک کورنوگراف با یک طراحی 
بی همتا. این ساعت مجهز به یک سیستم صفر کردن کورنوگراف و موتور 

وتجهیزاتی که در برابر گرد و خاک کامال محافظت شده اند. 

1998
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1999

1999

2005

2005
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معرفی مدل کینتیک دائمی 
این اولین ساعتی است که به وسیله ی حرکت بدن شما الکتریسیته ی خود 
را هم تولید و هم ذخیره می کند. هنگامی که از آن استفاده نمی کنید به 
خواب می رود و عقربه ها هیچ حرکتی نمی کنند. اما هر زمان دوباره از آن 
اســتفاده کنید ساعت به صورت خودکار تنظیم شده و به ساعت درست 

برمی گردد. تقویم دائمی تا روز 28 فوریه 2100 درست خواهد بود. 

معرفی اولین ساعت دنیا با نوشتار ديجیتال )جوهر الكترونیک(
برای اولین بار با استفاده از فناوری جوهر الکترونیک، زمان یا هرگونه اطالعات دیگر بر 
روی یک نمایشــگر بزرگ به صورتی خوانا و واضح در هر جهتی ارائه می شد. عالوه بر 
این، صفحه نمایش به کاربر اجازه می داد که از بسیاری از گرافیک های ارائه شده برای 
آن زمان استفاده کند، از جمله پس زمینه روز و شب که در یک سبک گرافیکی خیره 

کننده ساده است. این ساعت برنده جایزه بزرگ »د ژنو« شد. 

معرفی ســاعت ســیكو برای يادبود پیادهروی فضايی با 
تكنولوژی اسپرينگ درايو

این ســاعت به طور خاص برای پیادهروی فضایی طراحی شده بود. 
هم در داخل و هم در خارج از ایســتگاه فضایی. این ساعت جایزهی 
ساعت ورزشی »گرند پریکس د هورلوجری د ژنو« را از آن خود کرد. 

اولین کالیبر دور باال در گرند سیكو در طی 4۱ سال
کالیبری با ضرباهنگ 10، با ضرباهنگ مکانیکی باالی 36000 ضربه در 10 بار 
در یک ثانیه. نوسان باال موجب افزایش مقاومت ساعت در برابر هر گونه شوک 
فیزیکی می شود، اما در عین حال موجب افزایش مصرف انرژی در فنر هم شده 
و نیازمن مقاومت بیشتر در دیگر اجزاء نیز می باشد. موتور 10 بیت گرند سیکو 
دقتی بین 3 تا 5 ثانیه در روز دارد با توانایی ذخیره انرژی 55 ساعت و مقاومت 
آن برابر با تمامی ساعت های نسل جدید گرند سیکو می باشد. این ساعت برآمده 

از پیشرفت های حاصل شده هم در طراحی و هم در مواد اولیه می باشد. 

معرفی کورنوگراف اسپرينگ درايو
به لطف مکانیزم حرکتی پیوسته ی این ساعت، کورنوگراف 
آن می توانــد زمان را با دقت تمام حتی تا کســری از ثانیه 
اندازه گیری کند. این ساعت مفهوم زمانسنجی را با دقت 1 

ثانیه در روز، از نو بازنویسی می کند. 

معرفی »کريدر اسپرينگ درايو يونری«
تنها »اســپرینگ درایو« توانایی واقعی نشان دادن گذر 
زمان به صورتی پیوسته و بدون صدای عقربه ها است. 
تنها »اســپرینگ درایو« آن قدر ســاکت است زمان را 

می توان با آن بلند نامید. 
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معرفی مدل کريدور با تكنولوژی اسپرينگ درايو
صدای زیبا و گوشــنواز این ساعت با استفاده از آلیاژی که 
توسط یکی از فوالدسازان بسیار معروف ژاپنی »مونهمیچی 
میوچین« ساخته شــده بود. خلوص و زیبایی صدای این 
ســاعت مرحون مکانیســم فوق العاده بی صدای اسپرینگ 

درایو است. 

اولین ساعت ای-پی-دی جهان به همراه سیستم ماتريكس فعال
این سیستم نمایش جدید، تمام مزایای خوانا بودن اولین جوهر الکترونیکی 
ساعت های سیکو را حفظ می کند، اما طیف وسیعی از تصاویر و داده ها را 
برای نمایش روی صفحه تماشا با 80،000 پیکسل نمایش می دهد که هر 

کدام قادر به ارائه ی 6 سایه مختلف و 300 دی-پی-آی هستند. 

معرفی اولین ساعت خورشیدی مجهز به جی-پی-اس جهان؛ سیكو 
استرون جی-پی اس سوالر

باالخرهجست وجو برای ساعتی کامال دقیق، در همه جای دنیا، به پایان رسید. با 
ساخت و توسعه ی رسیور جی-پی-اس کم مصرف در داخل کمپانی خودمان، 

سیکو توانست ساعتی بسازد که در هر کجای دنیا با دریافت اطالعات جی-
پی-اس موقعیت مکانی و زمانی خود را تشخیص و با استفاده از شبکه 
موقعیت یاب جهانی ســاعت و تاریخ را به صورت خودکار تنظیم کند. 
این سیستم می تواند تمامی 39 موقعیت زمانی را تشخیص دهد. این 
شاهکار ساعت سازی سیکو استرون نام دارد. درست مانند جد خود که 

در سال 1969 اولین ساعت کوارتز را به دنیا معرفی کرد، سیکو استرون 
جدید آغازگر عصر جدید در تکنولوژی ساعت می باشد. 

سیكو مدل اســترون جی-پی-اس کورنوگرافیک 8-ايكس خورشیدی. استرون 
تمام فناوری های انقالبی را گرد هم می آورد

ساعت استرون جی-پی-اس خورشیدی با اقبال جهانی و بازخوردهای بسیار مثبت و همچنین 
تقاضای بســیار باالیی داشت، موفقیت چشــمگیری را از زمان رونمایی در سال 2012 برای 
کمپانی رقم زد. کالیبر جدید استرون چهار ویژگی جدید را عرضه میکرد و برای جذب مشتریان 

بین المللی استرون که به سرعت در حال افزایش بودند، طراحی شده بود. 

2011

2010

2012

2014

صدمین سالگرد ساعت سازی سیكو
هنگامی که، در ســال 1913، سیکو اولین ساعت مچی خود را ساخت، 
مدیرعامل این شــرکت آن را »لورل« نامید. این نه تنها اولین سیکو بود، 
بلکه اولین بار برای ژاپن نیز بود و آغاز یک سنت فراگیر در جهت نوآوری 
بود که مســتقیما از تصمیم »کینتارو هاتوری« به دســت آمد که سیکو 
همیشه »یک قدم جلوتر از بقیه« است. فیلم ها ساعت های تاریخی سیکو 

را نشان می دهند. 
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سیكو برندهی جايزهی »پتیت آگیلی« 20۱4 در گرند پريكس د هورلوجری د ژنو 
ساعتی که برندهی جایزهی پتیت آگیلی شد برای اولین بار در نمایشگاه بازل 2014 رونمایی 
شد. این ساعت مدل با دور باالی 36000 جی-ام-تی و تولید محدود بود. هم در ظاهر و هم در 
عملکرد نمایانگر باالترین و بهترین توان سیکو در ساعت سازی مکانیکی بود. کالیبر این ساعت 
با دقت باالی، 3+ الی 5- ثانیه در روز کار می کند و توان ذخیره انرژی برای 55 ساعت را دارا 
می باشد. عقربه های جی-ام-تی را می توان برای ثبت دوگانه ی زمان استفاده کرد بدین صورت 
که عقربه ی ساعت نمایب آن به صورت مستقلی قابل تنظیم است در حالیکه عقربه های نشانگر 
وقت به طور پیوســته ای زمان را نشان می دهند.  این محصول، ساعتی ایده آل برای مسافران 

بین المللی است. 

اولین ساعت توربیلون سیكو، »فوگاکو« از برند کريدور
کالیبر 6830 اولین موتور توربیلون ســیکو بــود. کالیبر 6830 برای 
استفاده از حداکثر توان تولیدی موتورهای مکانیکی، با هسته ی مرکزی 
به ضخامت 1,98 میلی متری، ســاخته شد. عمق کل موتور به همراه 
حامل آن 3,98 میلی متر با قطر 25,6 میلی متر می باشد. با این ابعاد 

این موتور این موتور کوچکترین موتور توربیلون جهان است. 

گرند سیكو تبديل به برندی مستقل از سیكو شد
گرند ســیکو همیشه در طراحی، شــخصیت، ارائه و اخیرا، حتی در 
کالیبرهایش متمایز بوده است. به منظور تقویت جایگاه منحصر به فرد 
این برند و رسیدن به مخاطبان گسترده تر، تصمیم گرفتیم یک قدم 
جلوتر برویم و گرند ســیکو را به عنوان یک نام تجاری کامال جداگانه 

معرفی کنیم. 

گسترش افق ها. »سرامیک سیاه« گرند سیكو
عملگرایی و طول عمر باال از مهم ترین ویژگی های تمامی برندهای برتر ساعت های 
ورزشی منجمله گرند سیکو می باشد که ما این امر را از سال 1960 با تعهد باال 
به قواعد اصلی ساعت سازی نشان داده ایم. گرند سیکو دامنه ی طراحی هایش را 
به ساعت های اسپرت با طراحی و ساخت مدل »سرامیک سیاه« از سال 2016، 

گسترش داده است. 

معرفی موتور 0۱-آر- 9 اسپرينگ درايو گرند سیكو. توان ضخیره انرژی تا 8 روز
کالیبر01-آر-9 موتوری بســیار خوب با توان ذخیرهی انرژی برای هســت روز )192 

ســاعت( می باشــد. این توان افزایش یافته از طریق 3 محفظــه ی مرتبط فنرهای 
فشرده تأمین شده است. با وجود آنکه حرکت مکانیکی تنها یکی از محفظه ها را 
شــارژ می کند این سه محفظه به صورت عمودی طوری وصل شده اند تا دو تای 
دیگر برای محفظه ی اصلی فضای اضافی ایجاد می کنند. کالیبر 01-آر-9 طوری 
طراحی شده است که مصرف انرژی را از طریق کاهش اصطکاک بین بخش های 

غیرضروری، بهینه می کند. 

2016

2017

2016

2014

2016
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بازديدکنندگان نمايشگاه بازل 8۱02 می توانند منتظر ديدن چه چیزهايی در غرفه ی سیكو باشند؟  �
ما از کلکســیون 2018 خود برای اولین بار در نمایشــگاه بازل رونمایی کردیم. خرده فروشان، دوست داران ساعت و اهالی رسانه به 
نمایشگاه بازل به عنوان جایی که در آن می توانند بهترین ها و برترین های دنیای ساعت را ببینند، می نگرند. بازدیدکنندگان غرفه ی سیکو 

آخرین و بهترین و زیباترین محصوالت جدید، تحت هر دو سیکو و گرند سیکو را دیدند. 
شما شخصا به دنبال چه چیزهايی در بازل 8۱02 هستید؟  �

چیدمان جدید نمایشگاه بازل به صورتی است که بازدیدکنندگان می توانند زمان بیشتری را در غرفه های برندهای مطرح تر سپری 
کنند، بنابراین ما به دنبال آن بودیم که بتوانیم کلکسیون های جدید خود را به بازدیدکنندگان بیشتری نشان بدهیم. به لطف چیدمان 

متمرکز تر امسال، ما توانستیم درکی عمیقتر از برندهای سیکو و گرند سیکو را به بازدیدکنندگان و کل جهان انتقال دهیم. 
به نظر شما، نمايشگاه بازل برای اين صنعت چقدر اهمیت دارد؟  �

نمایشگاه بازل با اختالف زیادی مهم ترین واقعه ی این صنعت است و ما به چشم حیاتی ترین اتفاق سال به آن می نگریم. ما امسال 
در غرفه سیکو بیش از 700 مالقات را با افراد مختلف و خبرنگاران داشتیم. تنها نمایشگاه بازل است که می تواند چنین فرصتی را به 

ما بدهد. 

 شینجی هاتوری رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل گروه ساعت سازی سیکو 
نظرات خود را درباره نمایشگاه بازل 2018 می گوید

منایشگاه بازل مهم ترین واقعه ی این صنعت است 
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دهمنی اسلگرد »کریدور«
دهمین سالگرد »کریدور« با موتور »اسپرینگ درایو ایچی« را با تولید ساعتی 
با روکش رز گلد جشــن خواهیم گرفت. مدل اصلی »ایچی« در سال 2008 
و جانشــین آن »ایچی 2« در ســال 2014 تولید شد. این مدل در سطح 
جهان به دلیل طراحی ســاده و اصیل مورد ستایش قرار گرفت. موتور 
بسیار عالی و با کیفیت، سیستم گشتاوری مبتکرانه و بیش از هر چیز 
دیگری، اعدادی از جنس چینی که به صورت دستی رنگ شده بودند 

مهم ترین ویژگی های این مدل بودند. 
امروز ده ســال پس از خلق اولین مدل ایچی، نســخه جدیدی 
از ایچــی 2 تمامی ایــن خاطرات را با ســاعتی با روکش طالی 
18 عیار دوباره زنده خواهد کرد. این ســاعت از ماه آگوســت در 
فروشــگاه های برگزیده ی گرند سیکو و معدودی از فروشگاه های 

دیگر در دسترس خواهد بود. 

يک قاب طال و صیقل کاری زاراتسو 
رنــگ خاص »رز گلد« دقت عمل و زیبایی خاصی دارد که تنها با 
فرایند ضرب سرد و ترکیب آن با شیوه های بسیار پیچیده و دقیق رنگ 
دستی امکان پذیر است. هر زاویه ای از آن به طور خاصی می درخشد و 

قاب مقاومت بیشتری نسبت به خراشیدگی دارد. 

ايچی 2 شاهکاری دست ساز
ایچی در ژاپنی به معنی خرد و دانایی است. این نام نشان دهنده ی 
ترکیب هنرهای سنتی ساعت سازی ژاپنی و باالترین تکنولوژی های 
اسپرینگ درایو اســت. از طراحی ساعت گرفته تا رنگ رزی دستی 
اعداد آن، ایچی 2 ساخته شده توسط نخبگان ساعت سازی در استودیو 
میکرو آرتیســت در شیوجیری در مرکز ژاپن اســت. این استودیو در سال 
2000 تاســی سشد و تا به حال توانسته اعتبار خود را با محصوالت زیادی 
مانند اسپرینگ درایو، افزایش دهد. این ساعت قابلیت آن را دارد که انرژی 

خود را برای 8 روز نگه دارد. 
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برای بزرگداشــت بیستمین سالگرد تولید کالیبر 9- اس تیم 
تولید در گرند سیكو سه نمونه ســاعت جديد از اين سری را 
تولید کردند که هرکدام از اينها به سبک خود در تالش است تا از 

میراث اين ساعت فوق العاده قدر دانی کند. 
برای هر چه به ياد ماندنی تر شدن بیستمین سالگرد، نوبوهیرو 
کوزوگی، طراح نامی و برنده ی جايزه ی گرند سیكو يک طراحی 
جديد بر مبنای طرح اصلی کالیبر 9- اس در سال ۱998 را ارايه 

کرده است.

موتور گرند سیکو کالیبر 9- اس مکانیکی
به جز اولین ساعت گرند ســیكو که در سال ۱9۶0 ارايه شد، 
کالیبر 9- اس احتماال بهترين موتوری است که در کل تاريخ گرند 

سیكو به تولید رسیده است. 
کالیبر 9- اس مدلی کامال جديد بود که از صفر تا صد کامال در 
خود کمپانی گرند سیكو طراحی و تولید شد و هدف از ساخت آن 
ارايه ی دقت و طول عمر باال بود، يعنی همان فاکتورهايی که برند 

سیكو به خاطرشان ايجاد شده بود.
کالیبر 9- اس در طی اين سال ها تكامل يافت و امروزه تبديل 
به موتور پايه برای تمامی مدل های مكانیكی اين برند است. به 
لطف دقت و طول عمر باال و ســاختاری قوی ، کالیبر 9- اس از 
شــهرتی جهانی به عنوان يكی از بهترين موتورهای اتوماتیک 

جهان برخورد گشته است. 

بیستمنی اسلگرد کالیرب 9- اس )تولید حمدود(

کالیبر 9- اس با دور باال، 36000 
وی- اف- ای

کالیبر 9-اس-85
وی-اف- ای
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رونمایی از مدل اسکلتون اتوماتیک، 
طراحی شده برای نواک جوکوویچ
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ساعت مکانیکی الهام گرفته شده از ورزش تنیس برای نواک جوکوويچ
به دنبال موفقیت ســاعت »کینتیک پریپیچوال« که ســال گذشته برای نواک 
جوکوویچ طراحی شــده بود، در مدل های جدید سال 2018، مدل جدید ساعت 
نواک، به زمین تنیس باز می گردد. این اولین ســاعت خودکار ما است که تاکنون 
برای نواک ساخته شده است. این ساعت دارای یک کالیبر خاص اتوماتیک است که 
در قاب کالسیک اولیه ی آن قرار دارد. عالئم، صفحه اعداد و بند آن حس ورزشی 
خاصی را انتقال می دهد و به طور شگفت انگیزی با قاب اسپرت آن در هماهنگی 
کاملی قرار دارد. صفحه اعدادی خاص و زیبا شــما را به قلب هیجان می برد. انگار 
که شما از درون دوربینی مستقیم به راکت نواک نگاه می کنید در حالی که او توپ 
را به سمت شــما می زند. ساعت طوری طراحی شده است که به شما این امکان 
را می دهد تا چرخ تعادل ســاعت را ببینید و بر روی آن صفحه ی مشبکی درست 
مانند ســیم های راکت نواک قرار دارد. حاصل تمام اینها طراحی زیبایی است که 

شایستگی امضای نوواک بر پشت آن را دارد و به تعداد محدودی تولید می شود. 

يک طراحی، دو تعبیر
دو مدل از این طراحی تولید می شــود. یکی با ترکیب رنگ های سیاه و آبی که 
نمایانگر پویایی ورزشی کاراکتر این ساعت است. دومی با رنگ »رز گلد« که بیشتر 
سعی در نمایش سبک کالسیک ساعت دارد. هر دو ساعت با بندهای دوگانه عرضه 
می شوند که درست به مانند خود ســاعت خواهان ترکیب ویژگی های اسپرت و 
رسمی این ساعت می باشد. چرم روی بند احساس رسمی بودن آن را تداعی کرده 
در حالی که الیه ی سیلیکونی زیر آن از راحتی آن بر روی مچ صاحبش، حتی در 
زمین تنیس، اطمینان حاصل می کند. موتور آن نسخه ی جدیدی از کالیبر 4-آر 
که به طور خاص برای این ســاعت طراحی شده است. امکان دیدن قطعات موتور 
حس بســیار جذاب سه بعدی را تداعی می کند که نشان دهنده ی کیفیت و توان 
ساعت ساز می باشد. نسخه ای که دارای صفحه ی اعداد آبی است با تعداد محدود 
2000 عدد تولید می شود و نسخه ی صفحه مشکی آن با رنگ »رز گلد« به تعداد 
3000 عدد ارائه خواهد شد. هر دوی آنها در سمپتامبر 2018 به بازار خواهند آمد. 
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سیکو مفتخر اســت که اعالم کند فابین کوستو اقیانوس شناس و پژوهشگر حیات 
دریایی به خانواده ی سیکو پیوست. به مانند پدربزرگ سرشناسش، او نیز زندگی خود 
را وقف حفظ و نگهداری از حیات در اقیانوس ها کرده اســت. کمپانی ســیکو قدردان 
تالش خستگی ناپذیر این دانشــمند در جهت نگهداری از اقیانوس ها و مقابله با اثرات 
زیان بار فعالیت های انسانی و تغییرات آب و هوایی بر روی اقیانوس ها می باشد. ما برای 
همکاری با فابین کوستو برای نشــان دادن قابلیت های کلکسیون ساعت های غواصی 
پراسپکس لحظه شماری می کنیم. به عالوه، سیکو مشتاق به همکاری با مرکز آموزشی 
فابین کوســتو که برای پژوهش و تالش برای حفظ و نگهداری اقیانوس ها پدید آمده، 
می باشد. تمام فعالیت های فابین کوستو در راستای ارتقاء آگاهی مردم برای مراقبت از 

اقیانوس ها می باشد. 

فابنی کوستو از اعضای جدید 
خانواده ی سیکو پراسپکس
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هم زمان با گسترش شهرت گرند سیکو، عالقه مندان به ساعت خواهان افزایش تعداد مدل های مخصوص 
خانم ها شده اند. این تقاضا با ارائه ی کالیبری کامال جدید برای خانم ها پاسخ داده شده است. این ساعت در 

تعدادی محدود و با زیبایی خیره کننده ارائه شده است. 

کالیبر 9-اس-25؛ تعادل در باريکی و عملکرد
کالیبر جدید طوری طراحی شده است که در عین باریکی از عملکردی باال نیز برخوردار باشد. ارتفاع آن 
تنها 4,49 میلی متر اســت. این ارتفاع موجب می شود این ساعت برای هر دستی مناسب باشد. با وجود 
ارتفاع کم اما این ســاعت انرژی خود را برای 50 ســاعت حفظ می کند و از دقت 3- الی 8+ ثانیه در روز 
برخوردار می باشد. کالیبر 9-اس-25 از آخرین دستاوردهای تکنولوژیکی گرند سیکو بهره می برد. همچنین 
این ساعت دارای 33 قطعه جواهر است. درست مانند دیگر ساعت های مکانیکی گرند سیکو، این ساعت هم 
تماما به وسیله ی دست در استودیو ساعت شیزوکویشی در موریوکا مونتاژ شده است. درست مانند همه ی 
ســاعت های گرند سیکو مردانه یا زنانه، این ساعت هم تست آزمایشی 17 روزه خود را با سربلندی پشت 
سر گذاشته است. این ساعت با دو بند، یکی با چرم سفید و دیگری با طرح چرم کروکودیل ارائه می شود. 

کالیبر جدید گرند سیکو برای خانم ها

اسعتى باریک 
با عملکردی عالى
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گرند سیکو برای اولین بار در هفته ی مد میالن در سال 2018 شرکت خواهد کرد. در این 
نمایشگاه گرند سیکوموتور اسپرینگ درایو خود را که مکانیزمی کامال مبتکرانه داشته و به کلی 
توسط کمپانی طراحی و تولید شده است و از دقت بسیار باالیی برخوردار می باشد را به نمایش 
خواهد گذاشت. دو هنرمند ژاپنی ایده ی انقالبی اسپرینگ درایو را به وجود آوردند که تحقق 

رویای »جریان روان زمان« آنها می باشد. 

THE FLOW OF TIME
Milan Design Week 2018

هفته طراحی میالن 2018

پروژه ی تاکت 
این استودیو طراحی در ســال 2013 توسط ساتوشی یوشیزومی به عنوان نماینده ی کمپانی 
تأسیس شد. این استودیو با این سیاست شکل گرفت تنها به طراحی بپردازد و مخزنی از طرح های 
متنوع را ایجاد کند. این اســتودیو تا به حال پروژه های زیادی را درجست وجوی خلق طرح های 
نوین به انجام رســانده است. این تیم از طریق همین طراحی ها تا به حال تجربیات و آزمایشات 
مستقل زیادی را انجام داده است که نتایج آن در هفته ی طراحی میالن، نمایشگاه طراحی میامی، 
نمایشــگاه مریسون و آبژه پاریس، نمایشگاه ام+ هنگ کنگ و در دیگر نمایشگاه ها و گالری های 
هنری داخلی و خارجی به نمایش در خواهد آمد. این تیم همکاری بســیار نزدیکی با مشتریان 
برند دارند و رویکردی بسیار خاص آنها در طراحی موجب بیشینه شدن نقش طراحی بر مبنای 

احقیقات در تولیدات آینده خواهد شد.
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احترام به گذشته با کاربرد مواد آينده
بیستمین سالگرد کالیبر 9-اس مكانیكی کمپانی گرند سیكو موقعیتی را فراهم می آورد تا نگاهی به گذشته اين برند و 
فرصت های آينده ی آن بیاندازيم. کالیبر 9-اس نماينده ی هم زمان »گذشته و آينده ی« اين کمپانی می باشد. قاب درونی 
و دســتبند آن با استفاده از تیتانیم که فلزی بسیار سبک می باشد ساخته شده است. قاب بیرونی و اتصاالت مرکزی از 
سرامیک »زيرکونیا« گرند سیكو ساخته شده است، ماده ای هفت برابر قوی تر از فوالد ضد زنگ. بدين ترتیب اين ساعت 
تقريبا از هر گونه خراشــی مصون است. عملكرد آن درست مانند ساخت آن فوق العاده است. مدل دور باالی آن به طور 
خاص برای گرند سیكو به تولید رسیده است که اين موجب می شود دقت اين ساعت بین 2- و 4+ قرار بگیرد. اين ارقام از 
استاندارد خود گرند سیكو هم باالتر است. اين ساعت به تعداد محدود 3۵0عدد در جوالی 20۱8 در فروشگاه های سیكو 

وگرند سیكو وهمچنین برخی از فروشگاه های معتبر، در دسترس عالقه مندان قرار خواهد گرفت. 

گرند سیکو؛ رسامیک آبى با دور باال 
جی-ام-تى ویژه؛ تعداد حمدود

Grand Seiko Blue Ceramic Limited Edition: SBGJ229G

Caliber 9S86

Driving system: Automatic

Vibrations: 36,000 vibrations per hour (10 beats per second)

Accuracy: +4 to �2 seconds per day (when static)

Power reserve: 55 hours

GMT hand

Water resistance: 10 bar

Magnetic resistance: 4,800 A/m

Diameter: 46.4mm, Thickness: 14.6mm
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هم زمان با دهمین ســال تولد ارز دیجیتال »بیت کوین«، »ریکاردو گوادالوپه« مدیر 
کمپانی ساعت سازی هوبلو در رویدادی که در هنگ کنگ برگزار شد، خبر داد که قرار 

است این برند در حوزه پول مجازی گام بردارد. وی یادآور شد: کمپانی ساعت سازی هوبلو 
به عنوان نخستین برند معروف الکچری جهان یک محصول انحصاری خود را از طریق ارز 

دیجیتال » بیت کوین« و تکنولوژی بالک چین به فروش خواهد رساند. 
این بدان معناســت که اگر همه پول های یک بانک هم به شــما تعلق داشــته باشد باز 
نمی توانید مالک این ساعت مچی شوید مگر این که به دنبال خرید »بیت کوین« و پرداخت 
هزینه این ســاعت باشید. پس اگر شــما هم عالقه مند به ساعت های سوئیسی برند هوبلو 
 Big Bang Meca�10 هستید و دستی در ارز مجازی دارید می توانید برای خرید ساعت مچی
P2P ثبت نام کنید. البته باید گفت قرار است تنها 210 عدد از این ساعت مچی که ارزشی 

معادل 25هزار دالر واقعی دارد تولید شــود و ظاهرا هم اکنون این تعداد کاربرعالقه مند به 
برند هوبلو، در وبسایت این کمپانی ثبت نام کرده اند. همچنین گفتنی است که برند هوبلو برا 
یفروش این محصول خود با کمپانی هنگ کنگی OSL همکاری دارد. درواقع این کمپانی هنگ 
کنگی تمامی خریداران را از نظر قانونی و مالی مورد بررسی قرار داده تا هیچ یک از آنها درگیر 

مشکالتی هماننند پولشویی و استفاده غیر قانونی از بیت کوین نباشند. 
اما این ساعت مچی چه ویژگی هایی دارد؟ این ساعت ضد آب است و بر روی زه هریک از 210 
ساعت بیگ بنگ هوبلو، یک شماره شناسایی برای انتقال بیت کوین حک شده است به همین 
دلیل هم هریک از این ساعت های مچی کامال منحصربفرد خواهند بود و به نوعی شناسنامه ای 
برای خریدار محســوب می شــود. بر روی موتور HUB1201 این ساعت مچی نیز لوگوی »بیت 
کوین« دیده می شــود. این موتور می تواند تا 10 روز انرژی مورد نیاز برای کارکردن ســاعت را 
ذخیره کند که البته برخی معتقدند این عدد نشانه ای از دهمین سالگرد تولد »بیت کوین« است. 
بند چرمی آبی رنگ این ســاعت مچی هم نشانه ای از فناوری و تکنولوژی بالک چین و ارزهای 
دیجیتال، شبکه و کامپیوتر است. این ساعت مچی همچنین یک قاب دست ساز 45میلیمتری 
دارد که از جنس سرامیک است. شیشه ساعت بیت کوینی برند هوبلو نیز خاصیت آنتی رفلکس 

تولد خنستنی اسعت 
»بیت کوینى« جهان با 

ابتکار »هوبلو«
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دارد و پشت ساعت هم از جنس یاقوت کبود ساخته شده و نقشه جهان بر روی آن 
حک شده است. همچنین باید گفت که این ساعت تا عمق 100متری ضد آب است 
و تصاویری که از آن منتشر شده، محصوالت را در رنگ سیاه و آبی نشان می دهد. 

انتظار می رود از 3 ژانویه 2019 به بعد این ســاعت به دســت کاربرانی که ثبت 
نام کرده اند برســد. البته »گوادالوپه« به بلومبرگ گفت: ما می توانیم متفاوت باشیم 
و مشتریان بیشــتر و جدیدی را جذب خود کنیم. به همین دلیل هم می خواهیم 
ترتیبی اتخاذ کنیم که تا پایان ســال میالدی آینده این امکان فراهم شود تا تمام 
مدل های ساعت ما با ارز دیجیتال قابل خریداری باشد. الزم به ذکر است که گوادالوپه 

انتظار دارد میزان درآمد هوبلو تا پایان امسال به بیش از 600میلیون دالر برسد. 
البته باید گفت که هوبلو چندان با تکنولوژی بیگانه نیست و این نخستین باری 
محسوب نمی شود که به دنیای فناوری گام گذاشته است. این برند پیش از این در 
 Big Bang Referee 2018 FIFA World Cup جام قهرمانی روسیه نیز ساعت هوشمند
Russia™ را با همکاری گوگل، اینتل و فیفا را برای داوران این رویداد طراحی کرد. 

این ســاعت هوشمند مجهز به سنسورهای شتاب سنج، ژیروسکوپ، میکروفون، 
ویبره و جی پی اس بوده و تا عمق 50 متری ضد آب است. این ساعت 5هزار و 

200دالری نقطه عطفی در فناوری های مربوط به میادین مسابقات فوتبال 
محســوب می شــد چرا که به محض عبور توپ از خط، با ویبره به داور 

هشــدار می داد و میزان خطا را به حداقل می رساند. در ساخت این 
ساعت اندرویدی پردازشگر اتمی اینتل به کار رفته و به وای فای و 

بلوتوث 4,1 مجهز است. 
برند هوبلو که یکی از موفق ترین ها در صنعت ساعت سازی 

جهان محسوب می شود همچنین پیش از این برای افزایش 
فروش خود، از تغییر بازار به سوی سایت ها و شبکه های 

اجتماعی بهره گرفت تا مشــتریان جوان تری را جذب 
خود کند و حــاال این دومی قدم بــزرگ برند هوبلو 
محســوب می شود. یکی دیگر از برندهایی که تالش 
کرد در حوزه جوانان و فناری نفوذ کند »تگ هوئر« 
است که ساعت های هوشمند هزار و 500دالری را 

روانه بازار کرده است. 
گفتنی اســت تاکنون صنایع مختلفی به ســوی تکنولوژی دیجیتال بالکچین 
گام برداشــته اند؛ تکنولوژی که پایه و اساس ارزهای دیجیتال همچون بیت کوین 
محســوب می شود. به عنوان مثال بزرگترین کمپانی فروش الماس جهان در قالب 
طرح خاص De Beers ســنگ های قیمتی را از معدن تا فروشگاه جواهرفروشی با 

تکنولوری بالک چین همراهی و نظارت می کند. 
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سفرهاى طوالنى 
Jet Lag  و دردرس
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ســفر یکی از بهترین تفریحات بشر محسوب می شود 
ولی همین تفریح گاه دردسرساز می شود و سفر به کامتان 
تلخ می شود چرا که در مسافرت های طوالنی، با اختالالتی 
 Jet مواجه می شــوید. یکی از این اختالالت پرواززدگی یا
Lag اســت. این اختالل معموال مواقعــی رخ می دهد که 

ساعات زیادی را در پرواز هستید و از چند منطقه هوایی یا 
زمانی عبور می کنید به این ترتیب چرخه ساعت بیولوژیک 

بدن شما به هم می ریزد. 
درواقع در این حالت بین ســاعت بیولوژیک و ســاعت 
واقعی تفاوت هایی به وجود می آید و بدن نمی تواند شــب 
و روز را )به واســطه نور خورشــید( به درستی تشخیص 
دهد پس دچار بیخوابی های طوالنی، سردرد، خستگی و... 
می شــوید. به بیان دیگر بدنتان نمی تواند بسرعت با زمان 
 )Zone( جدید سازگاری پیدا کند چراکه در همان منطقه
قبلی باقی مانده اســت. درواقع ســاعت بیولوژیک بدن، 
نمی تواند روز و شــب را به درستی تشخیص بدهد. البته 
باید گفت این مشــکالت برای افرادی که از غرب به شرق 
ســفر می کنند بیشتر از کسانی است که از شرق به غرب 
سفر هوایی دارند. همچنین سفر هوایی شمال یا جنوب نیز 
کمترین مشکالت را پی دارد، چرا که ساعت از نظر زمانی 

تغییری نمی کند. 
البته این مشکل و اختالف ساعت برای خلبانان و خدمه 
پرواز و همچنین مسافرانی که دائم در سفر هستند جدی تر 
است و می تواند در درازمدت به یک اختالل عمده تبدیل 

شود. ورزشکاران نیز جزو افرادی محسوب می شوند که از 
این اختالل ممکن است بیشترین آسیب را ببینند چرا که 
گاه برای شرکت در مسابقات ورزشی مجبور به سفر بین 
چند منطقه هوایی هســتند و این موضوع ممکن است بر 

عملکرد آنها در میدان مسابقه تأثیری منفی بگذارد. 
چرا Jet lag؟ 

امــا واژه Jet lagازکجا آمده اســت؟ پیــش از این نیز 
مســافران با قطار یا کشتی از چند منطقه هوایی یا زمانی 
عبور می کردند ولی به دلیل کند بودن وسیله نقلیه، مشکل 
Jet lag کمتر دیده می شــد اما با ورود هواپیماهای جت 

به ناوگان هوایی و ســرعت باالی حمل و نقل، این اختالل 
دیده شد و به دلیل مقارن بودن ظهور این اختالل با ورود 
هواپیماهای جت، نام آن را Jet lag گذاشتند و کم کم در 

تمام جوامع پذیرفته شد. 
زير و بم اختالالت سفر

آیا همه پروازهای طوالنی منجر به Jet lag می شــوند؟ 
چقدر طول می کشــد تا از شر این اختالل خالص شویم؟ 
در پاسخ باید گفت که لزوما هر پرواز طوالنی این عوارض 
را به دنبال ندارد و درواقع پروازهای شرق به غرب یا غرب 
به شرق باعث Jet lag می شود. به عنوان مثال یک پرواز 10 
ساعته بین اروپا و افریقای جنوبی سبب Jet lag نمی شود 
ولی پرواز چهارساعته بین میامی، فلوریدا و فونیکس، آریزونا 
در ایاالت متحده آمریکا ممکن است منجر به Jet lag شود 
چرا که مسیر سفر از شرق به غرب است و ساعت بیولوژیک 
بدن مسافر را به هم می ریزد. همچنین پزشکان معتقدند 
که مســافران به ازای هر یک ساعت اختالف ساعت بین 
مبدا و مقصد، به یک شبانه روز احتیاج دارند تا به وضعیت 
عادی برگردند هرچند رفع عوارض Jet lag در افراد مختلف 
با هم فرق می کند و به جهت سفر هم بستگی دارد. ازسوی 
دیگر وقتی به شرق پرواز می کنید خواب آلوده تر می شوید 
و وقتی به غرب سفر می کنید این موضوع با زود بیدار شدن 

و کم خوابی خود را نشان می دهد. 
برای رفع مشکل چه کنیم؟ 

بــرای مقابله با این اختالل که دلیــل اصلی آن به هم 
خــوردن هورمون مالتونیــن )هورمون حســاس به نور 
خورشید( است چه باید کرد؟ یکی از مهم ترین راهکارها 
تنظیم ســاعت بدن تان با ساعت مقصد است. بهتر است 
از چند روز قبل از ســفر، ساعت خود را به افق آن کشور 
تنظیم کنید و ســعی کنید ساعت خواب و بیداری تان را 
با آن هماهنگ کنید تا بدن شــما با شــوک مواجه نشود 
و با خواب آلودگی هنگام ظهر، بی خوابی در نیمه شــب، 
عدم تمرکز کافی، مشکالت عصبی و همچنین مشکالتی 
در معده دســت و پنجه نرم نکنید. پوشیدن لباس سبک 
و راحــت در طول پرواز و نوشــیدن آب به میزان کافی و 
خوردن غذای ســبک در هواپیما نیز می تواند از عوارض 
ایــن اختالل بکاهد. مصرف داروی مالتونین را در روز اول 
سفر و هنگام خواب، فراموش نکنید چراکه مشابه هورمون 
مالتونین به تنظیم خواب شما کمک می کند. )مالتونین 
هورمونی است که در بدن ساخته می شود و کار آن کمک 
به تنظیم چرخه  خواب اســت( . همچنین قرار گرفتن در 

معرض نور خورشید را فراموش نکنید. 
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 شرکت بازرگانی نوآوران زمان آویسا در سال 1393 تأسیس شد. این 
شرکت وارد کننده ی انحصاری ساعت های کلبرت در ایران می باشد. 
سیاست کلی این شرکت همواره تمرکز بر حمایت از نمایندگان خود 
به عنوان مؤثرترین عامل معرفی و فروش محصوالت به مصرف کننده 
اســت. در همین راستا شرکت آویســا پیوسته تالش نموده با توزیع 
پیوسته و منظم محصوالت متنوع، با کیفیت و مطابق با سلیقه ی روز 
بازار و تبلیغات مداوم در رسانه های مختلف اعم از نشریات، شبکه های 
اجتماعی و غیره؛ زمینه فروش بیشــتر محصــوالت کلبرت را برای 
نمایندگان خود فراهم آورد. الزم به ذکر است شرکت آویسا با تأمین 
مداوم قطعات یدکی محصــوالت و ارائه خدمات پس از فروش مثال 
زدنی در تالش است نیاز مصرف کنندگان کلبرت به خرید مطمئن این 

محصوالت را به نحو احسن تأمین نماید.
 با افزایش قیمت قابل توجه ارز و به دنبال آن سایر کاالها و همچنین 
کاهش قدرت خرید مردم، به نظر می رســد محصوالت کلبرت بتوانند 
با قیمت های بســیار مناســب خود جایگاه مهمی در وضعیت فعلی 
بازار ســاعت داشته باشند، چرا که نه تنها قیمت مصرف کننده ی این 
محصوالت با قدرت خرید فعلی مردم سازگار است و ازطرفی تنوع بالغ 
بر200 مدل آن قدرت پاسخگویی به سالیق مختلف را دارد، بلکه حاشیه 

سود قابل توجهی نیز برای نمایندگان در نظر گرفته شده است.  
با نظر به موفقیت قابل قبول و رو به افزایش برند کلبرت در سراسر 
کشور، شرکت آویسا در نظر دارد با گسترش تنوع محصوالت خود از 
جهات مختلف، نه تنها موجبات رضایت روزافزون نمایندگان خود را 
فراهم نماید، بلکه افتخار همکاری با طیف وسیع تری از همکاران صنف 

ساعت را در آینده ی نزدیک برای خود به ارمغان آورد. 
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باید گفت بله ! درد هایی که افراد در بدنشان حس  می کنند 
بی تأثیر از محیط اطراف و شغل و حرفه شان  نیست. به طوری 
که افرادی که به مدت طوالنی پشت میز  می نشینند به علت 
فشــار وارد شــده ی بیش از حد به ستون فقرات و مهر های 
کمریشان دچار  گرفتگی و اسپاسم  عضالت کمر و همچنین 
درد های کمری می شــوند چه بســا وزن باال و عدم تقویت 

عضالت کمری این عارضه را تشدید و درد را افزایش دهد. 
همچنین این افراد چون حین نشستن پشــت میز  و کار به 
کامپیوتر و لپ تاپ  قوز  می کنند و بالعکس حالت لمیده روی 
صندلی مینشینند، زیر کمرشان خالی میماند و فشار وارد شده 
به کمر مضاعف می شود در نتیجه مشکالت کمری و مفصل 

لگن-ستون فقرات را در پی دارد. 
همچنیــن افرادی کــه به مــدت طوالنی بــا لپ تاپ و 
کاپمپیوتر پشت میز کار می کنند، دچار درد های گردن و شانه 
نیز می شوند چرا که در طوالنی مدت بدون تکیه گاه گردنی به 
مهره های گردنی فشار وارد می شود و باعث آسیب به دیسک های 
بین مهره ایی می شود. همچنین سایر علت های شانه درد در 

پشت میز شــامل وضعیت بدنی نادرست، استفاده از موس 
کامپیوتر، کار کردن با بازوهایی که باالتر از سطح شانه هاست، 
 فشــار و نیرو روی شــانه ها )حتی به مقدار کم( می باشــد. 
 از عــوارض بــه وجــود آمــده در طــول روز و حین کار 
تورفتگــی یا انحراف انگشــت کوچک اســت چرا که حین 
اســتفاده از گوشــی تلفن بخصوص تلفن های لمسی افراد 
ســعی دارند با یک دســت از تلفن همراه استفاده کنند و با 
کمک انگشــت کوچک خود ســعی به نگه داشتن گوشی 
 دارنــد که همیــن به مرور زمــان انحراف ایجــاد می کند. 
 همچنین در اســتفاده از گوشی کشــیدگی طوالنی مدت 
عضله ی گردن زمانی که در حال چک کردن پیام ها در گوشی 
هستید دردی را در این عضله به وجود می آورد که اصطالحا 
به آن »تک نک« می گویند. در زمان پایین نگه داشتن گردن 
در زاویه ی 45 درجه فشاری برابر با فشار حدود 22 کیلوگرم 
بار را به آن وارد می کند و خم کردن آن تا زاویه ی 60 درجه 

این فشار را در حد 27 کیلوگرم افزایش می دهد. 
تهران،شریعتي،باالتر از حسینیه ارشاد،خیابان قبا،پالک 6 

واحد 14 - کلینیک درد ِمهِرگان
09352246718 - 22873994 

بیماری های شغلی بیماری هایی هستند که به دلیل خصلت 
کار و در محیط کار که دارای عوامل زیان آور اثرگذار بر سالمت 
شاغلین هستند به وجود می آیند علیرغم اینکه بنظر می رسد 
این گونه بیماری ها از شیوع کمتری نسبت به سایر بیماری ها 
برخوردارند، شواهد نشان دهنده آن است که گروه عظیمی 
از افرادی که به نوعی شاغل محسوب می شوند خصوصاً در 
کشورهای در حال توسعه مبتال به این گونه بیماری ها هستند. 
بیماریهای شغلی در صورت بروز و ابتال می توانند فرد مبتال 
را ناتوان از انجام فعالیت ها نمایند. بروز بیماری های شــغلی 

می تواند بر اساس دو عامل پیشگیری کننده کاهش یابد:
1. کنترل و ارزیابی مداوم در محیط کار

2. معاینات قبل از استخدام ومعاینات دوره ای
بیماری های شغلی در صورت تشخیص زودرس در مراحل 

اولیه قابل پیشگیری و کنترل است. 
عوامل اثرگذار بر سالمت شاغلین چیست؟ 

محیط کار دارای عوامل مختلفی است که هر کدام می تواند 
برای کارگران و سایر افرادی که به گونه ای در معرض آن قرار 

گیرند سالمت آنها را تهدید نماید مانند: 
1. عوامل شیمایی محیط کار
2. عوامل فیزیکی محیط کار

3. عوامل بیولوژیکی محیط کار
4. عوامل ارگونومیکی و روانی محیط کار

محیط کار به تنهایی عامل بیماری زایی نیست بلکه شرایط، 
تفّکر شخص وعدم رعایت اصول بهداشت نیز از عوامل تشدید 

کننده می باشد. 
بعد از آشــنایی با بیماری های شغلی به صورت کلی حاال 
می خواهیم بدانیم یک تعمیر کار ساعت ممکن است به چه 
بیماری هایی دچار شود و برای مبتال نشدن به این بیماری ها 
چه نکاتی را در هنگام کار رعایــت نماید. اولین وبارزترین 
بیماری که سراغ تعمیر کار ساعت می اید ضعف بینایی وپیر 
چشمی است. برای اینکه زود تر به این عارضه دچار نشویم 
بهتر اســت چند نکته را در زمان کار مد نظر داشته باشیم. 
1-استفاده از ذربین مناسب در هنگام کار. 2-مراجعه به چشم 
پزشک حداقل هر سال یک بار. 3-استفاده از میکروسکوپ یا 
همان لوپ برای بررسی ودیدن وتعمیر قطعات ریز 4-اندازه 
بودن و مناسب بودن نور محیط کار که باید  800loxباشد. 

و نگاه کردن به 
فاصله دور هرچند 

وقت یکبار. 
* دومین بیماری که 

ممکن است ســراغ یک 
تعمیر کار ساعت بیاید ارتروز 

گردن وکمر درد اســت که به  
علت نشستن مداوم می باشد. برای 

اینکه به این بیماری شــغلی نیز دچار نشویم الزم است از 
میز کار مناسب و استاندارد که نمونه های ان در شرکت های 
بزرگ ساعت سازی استفاده می شود. استفاده نماییم و استفاده 

از صندلی مناسب و راحت و قابل تنظیم استفاده کنیم. 
ســومین مورد که ممکن است کسانی که به طور مداوم 
کار ســاختن شیشــه و پرداخت قاب و بند انجام می دهند 
برای اینکه به مشکالت تنفسی مبتال نشود باید از هواکش 
و ماسک در هنگام انجام کار استفاده نمایند. و مورد چهارم 
تماس کمتر پوســت بــا بنزین مورد اســتفاد در تعمیر و 
شستشوی ساعت که ممکن است بیماری های مربوط به مواد 

شیمیایی برایمان ایجاد نماید. 

آیا درد های بدنتان با شغلتان ارتباطی دارد؟!

بیماری های شغلى تعمریکاران اسعت 

دکتر مجید نجفی

عباس ساغری
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با عنایــت به قانون اصــالح قانون صدور چک کــه در مورخ 
97/8/13 مجلس شورای اســالمی تصویب ودر تاریخ 97/8/23 
به تأیید شورای نگهبان رسیده است و در تاریخ 97/8/29 جهت 
اجرا ابالغ گردیده است. این قانون حاوی تغییراتی مهمی است که 
بیشتر آنها ناظر بر سیستم یکپارچه بانک مرکزی وتکلیف بانک ها 

در خصوص اجرای این قانون است
الزم اجــرا بودن قوانیــن و مقررات چــک در مورد چک های 

الکترونیکی
اعالم غیر قابل پرداخت بو دن چک در ســامانه یکپارچه بانک 

مرکزی وارسال گواهی به آدرس صادر کننده
پرداخت موجودی حســاب چک های دارای کسری به دارنده 

چک
جلوگیری از افتتاح حساب وانســداد حساب های صادر کننده 

چک در تمام بانک ها و موسسات
تعیین سقف اعتبار مجاز متقاضی چک

راه اندازی چک های موردی
دسترسی بانک مرکزی ومراجع قضائی به اطالعات یکدیگر

قواننی و مقررات چک
جلوگیری از صدور چک جدید برای افراد ورشکســته و دارای 

چک برگشتی
ارائــه گواهینامه عدم پرداخت برای صدور اجرائیه نســبت به 

کسری مبلغ چک
مجازات بانک ها یا موسســات اعتباری متخلف توســط بانک 

مرکزی
لغــو مــواد )3( )5( )6( و )23( قانــون صــدور چک مصوب 

1355/4/16
و صدور فوری اجرائیه توسط دادگاه )تنها با ارائه یک درخواست( 
در خصوص چک ســؤالی کــه به نظر می رســد جهت مزید 
استحضار بیان گردد اینکه اگر صاحب چک )صادر کننده چک( 

فوت نماید تکلیف دارنده چک چیست؟ 
در پاســخ بایستی به عرض برسانم از آنجایی که صاحب چک 
)صــادر کننــده( در زمان صدورچک در قید حیات بوده اســت 
بنابراین بانک محال علیه می تواند قبل از انحصار وراثت و مشخص 
شدن ورثه و بررسی ماترک، وجه چک را به دارنده چک پرداخت 

وکارسازی نماید.

 فرهاد سلیمانی
وکیل اتحاديه ساعت تهران
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از کوهستان »مون بالن«
تا حمصوالت الکچری
يكی از برندهای الکچری و مطرح جهان که تاريخچه ای جالب دارد 
برند مون بالن )Mont blanc( است؛ برندی که به گفته بسیاری از 
صاحبنظران از ابتدا زندگی خود را به صورت لوکس آغاز کرده و حاال 
موفق شده است تا به يک جايگاه مناسب در جهان دست يابد، اما اين 
برند که طیف گسترده ای از محصوالت را دربر دارد چگونه متولد شد؟ 

میترا جلیلی
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تولد يک برند
برند مــون بالن )برگرفته از نام رشــته 
کوه هــای آلپ در مرز فرانســه و ایتالیا( از 
ابتدا با این نام پا به جهان نگذاشــت بلکه 
در وهله نخست در قالب یک کمپانی با نام 
Siplo Fillerpen متولد شد. درواقع در نتیجه 

همــکاری یک بانکدار اهل هامبورگ با نام 
»آلفرد نهمیاس« و یــک مهندس آلمانی 
با نام »آگوســت ابرشتاین« برای نخستین 
بار در ســال 1906 یک خودنویس لوکس 
راهی بازار شــد و بعد از مدتــی کوتاه دو 
نفر دیگر نیز به این کمپانی پیوســتند. با 
توجه به موفقیت این خودنویس، سرانجام 
در سال 1908کمپانی Siplo Fillerpen در 
هامبورگ آلمان تأسیس و در سال 1909، 
یک خودنویس به نام »Rouge noir« )قرمز 
- سیاه( ارائه شد. ســپس در سال 1910 
نخستین خودنویس این کمپانی با نام مون 
بالن طراحی شد؛ خودنویسی که بسیاری 
برای نشــان دادن طبقه اشرافی خود آن 
را خریداری می کردنــد و به بیان دیگر با 
در دست داشــتن آن، به عضویت باشگاه 

ثروتمندان وارد می شدند. 

سه ســال بعد این کمپانی به یک نام و 
برند تجاری تبدیل شــد و در سال 1919 
نخستین فروشگاه مون بالن در هامبورگ 
متولد شد و ســپس دامنه آن به کشورها 
و شــهرهای دیگر رسید. این برند در ابتدا 
فقط خودنویس تولید می کرد ولی کم کم 
به ســایر کاالها نیز روی خوش نشان داد 
و در سال 1935 خط تولید کاالهای چرم 
لوکس سپس ســاعت، عینک، جواهرات، 

عطر و... به راه افتاد. 
گفتنی اســت این کمپانی سال 1977 
توسط کمپانی بریتانیایی دانهیل خریداری 
شــد و امروزه مون بالن بخشــی از گروه 
برندهای  بزرگ تریــن  مالــک  ریچمونت 
جواهــرات دنیا ازجمله کارتیه محســوب 
می شود. در سال 1980 محبوبیت قلم های 
تولید شده توسط این کمپانی افزایش یافت 
و تولیدات آنها تا آســیا نیز گسترش یافت 
البتــه  فعالیت این برنــد در دوران جنگ 
جهانی دوم متوقف شد اما با پایان گرفتن 
جنگ، این برند دوباره کار خود را از ســر 
گرفت. همچنین گفتنی است که این برند 
نیز همچون سایر برندها یک نشان و لوگوی 

مشخص دارد. لوگوی برند »مون بالن« که 
یک ستاره سفید است برای نخستین بار در 

سال 1913 رونمایی شد. 

زيبايی خودنويس ها  
بیشــتر مردم برنــد مون بــالن را با 
خودنویس ها و قلم هایش می شناسند؛ 
خودنویس هایــی که حاال دیگر به حوزه 
محصــوالت الکچری هم وارد شــده اند 
و شــاهد ارائه محصوالتی بســیار گران 
قیمت از این برند هســتیم. یکی از این 
 Meisterstück Great خودنویس هــا 
 Masters James Purdey & Sons

نــام دارد؛ یک خودنویس ســه هزار و 
100دالری که خالقیت »جیمز پوردی 
میســون« در حکاکی بــر روی چوب و 
فلزات را نشان می دهد. در این خودنویس 
که از چوب گردو و فلز ســاخته شــده 
شاهد هنرنمایی جیمز و حکاکی زیبای 
وی هســتیم. همچنین در ساخت نوک 
این خودنویس از طالی 18عیار استفاده 

شده است. 
 Montblanc گرمــی  خودنویــس49 
نیــز یکی دیگر   UNICEF Meisterstuck

از محصــوالت جالــب توجــه برند مون 
بالن محســوب می شود. بر روی بدنه این 
خودنویس10هــزار و 300 دالری کــه 
به یونیسف نســبت داده می شود، اولین 
حرف الفبا که کودکان در هر کشور جهان 
می آموزند نقش بســته و ایده این کار را 
»روزتا استون«، هنرمند قدیمی عالقه مند 

به خط هیروگلیف مصر باستان 
ارائــه داد. این حروف با طالی 
ســفید و زرد بــر روی بدنــه 
خودنویس حک شده اند. این برند 
همچنین برای گرامیداشت اندیشه در قرن 
بیستم یک خودنویس طالیی و بادمجانی 
رنــگ طراحی کرد که یک ســنگ قرمز 
رنگ کوچک و اشکی شکل به آن زیبایی 

خاصی بخشیده است. 
خــودکار StarWalker  که طالی قرمز 
)Red Gold( و رزین ســیاه رنگ در آن به 
کار رفته و مخصوص دنیای آینده اســت 
هم  یکــی  از برترین های برند مون بالن 
محســوب می شــود. قیمت این خودکار 

510 دالر است. 
همچنیــن  یــک خــودکار هــزار و 
400دالری مون بالن که به نام شــازده 
کوچولو نامگذاری شده است یکی دیگر 
از شــاهکارهای ایــن برند اســت. بدنه 
خودکار Meisterstück Le Petit Prince به 
رنگ آبی آسمان است و روی در خودکار 
صورت روباه، یک جمله از کتاب شازده 
کوچولو و همچنیــن لوگوی مون بالن 

نقش بسته است. 

 Montblanc
 UNICEF

Meisterstuck
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ساعت به وقت مون بالن
برند مون بالن در بخش ســاعت های 
مردانه و زنانه نیز از معروفیت بســیاری 
برخوردار است. یکی از ساعت های مردانه 
 Montblanc 4810 ،بسیار زیبای این برند
Orbis Terrarum اســت که نمایی از کره 

زمین بــر روی آن به نمایــش درآمده 
و جلوه ای خاص به آن بخشــیده است. 
همچنین با کمک این ســاعت می توان 
زمــان را در 24 منطقــه زمانی جهان 

مشاهده کرد. 
یکی از ســاعت های زنانه گران قیمت 
 Bohème Exo و پرطرفدار ایــن برند نیز
Tourbillon Slim Jewelry اســت. صفحه 

این ساعت، سفید مرواریدی است و 144 
قطعــه الماس کوچک و تــراش خورده 
درمرکز صفحه ساعت جای گرفته است. 
بر روی زه این ساعت نیز 58قطعه الماس 

ریز وجود دارد. 
 ســاعت های هوشمند نیز به این برند 
ورود کرده انــد و به عنوان مثال شــاهد 
 Milanese ساعت های استیل سیاه رنگ
هســتیم که با کمک یک اپ می توانند 
به کاربر کمک کنند تا به تناســب اندام 
برســد. همچنین این ساعت ها در سفر 

و زندگی معمولی نیــز می تواند کارایی 
باشــند. ساعت استیل  بسیاری داشته 
با بنــد چرمی آبی رنگ یکــی دیگر از 
ساعت های هوشمند مون بالن است که 
بســیار مورد توجه قرار گرفته است. این 
ساعت که صفحه ســفیدرنگ با عکس 
آسمان و ماه دارد، با اپلیکیشن هایی ویژه 

کار می کند. 

ويترين هايی برای چشم
برنــد مون بالن در حــوزه عینک نیز 
ورود کــرده و محصوالتــی جالب ارائه 
داده اســت. این عینک های زنانه شیک 
در حالت های بیضی، گرد و چندضلعی 
طراحــی ش ده و فریم هــای فلزی یا 
کائوچویی دارند. ایــن عینک ها که در 
ایتالیا ساخته شده اند دارای لنز پالریزه 
Zeiss هستند و شیشه هایی به رنگ سبز 

و آبی، خاکستری و... دارند. 

اکسسوری های مردانه
دکمه سردســت: برند مــون بالن در 
اکسسوری های مردانه هم موفقیت های 
بزرگی داشته که یکی از این موارد دکمه 
سردست ویژه آقایان شیک پوش است. 
این دکمه های سردست نماد شیک بودن 
و سطح باالی سلیقه مردانی است که از 
آن استفاده می کنند. دکمه هایی گرد، 
مربع و... از جنس استیل مرغوب و 
ضد زنگ که نــام و لوگوی برند 
مون بالن یعنی یک ســتاره 

سفید رنگ بر روی آن حک شده و نقش 
بسته است. درواقع با امضای مون بالن، 
این دکمه سردست به یک جواهر گران 
قیمت تبدیل شــده و دارای یک شماره 

شناسایی ویژه است. 
Meisterstück یکــی دیگــر از دکمه 

سردســت های این برند است که زمان 
و مکان نمی شناســد. این دکمه استیل 
بــا رنگ رزگلد و نمای مرواریدی، به نام 
مون بالن و همچنین ستاره لوگوی این 
برند مجهز اســت. بر روی یکی دیگر از 
دکمه های سرآســتین ایــن برند با نام 
Horlogerie، ماه و آســمان شــب نقش 

بسته اســت. برخی نیز از جنس استیل 
ضد زنگ و چرم تمساح ساخته شده اند. 
دکمه سردست مستطیلی شکل که برای 
همکاری با یونیسف تولید شده و بر یک 
بخش آن نام الفبای چندین کشور حک 
شده نیز یکی دیگر از محصوالت این برند 

است. 
دستبند مردانه TimeWalker نیز یکی 
دیگر از اکسســوری های برند مون بالن 
است. یکی از این دســتبندها با قیمت 
315دالر از چرم سیاه و قرمز ساخته شده 
و قفل بندی آن از جنس استیل ضدزنگ 
اســت که با سه حلقه فلزی می توان آن 
را بزرگ و کوچک کرد. دستبند استیل 
مردانه با بهای 435دالر نیز یکی دیگر از 
محصوالت مون بالن است. این دستبند، 

ضد زنگ و بسیار شیک است. 
گیره کــروات )tie bar( نیز یکی دیگر 
اکسســوری های مردانه مــون بالن  از 
اســت که از زیباتریــن آن می توان به 
گیره های کراوات ماری )Serpent( اشاره 
کــرد. این گیره نقره ماری با چشــمان 
الکی قرمزرنگ و بســیار شیک، با بهای 

285دالر به فروش می رسد. 
کمربندهای چرم  نیــز یکی دیگر از 
محصوالت مردانه برند مون بالن اســت؛ 
کمربندهایــی دوطرفه کــه می توان بر 
حســب نیاز از هر دو رنگ آن اســتفاده 
کرد. این کمربندهای دوطرفه را می توان 
در رنگ های ســیاه و قرمــز، قهوه ای، 

سفید، آبی و نارنجی مشاهده کرد. 

 Montblanc
Milanese Watche

 Montblanc
Serpent tie bar

 Montblanc
Emblem Eyewear

 Montblanc
 Elegant Ladies'

Watches

 Montblanc
 Meisterstück

 Gold�Colored
Cufflinks
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رايحه هايی برای مون بالن
عطــر و ادکلــن هــم یکــی دیگر از 
شاخه هایی اســت که مون بالن در آن 
فعالیــت می کند. ادوپرفیــوم 75میلی 
متــری Lady Emblem با قیمت 90 دالر 
یکی از برترین های مون بالن اســت. در 
این ادوپرفیوم، عطر گل های رز به مشام 
می رسد و نشــانه زنانگی و شیک بودن 
است. فلفل و گریپ فروت و گل یاسمین 
هم بخشــی دیگر از بوهای این عطر را 
 Legend تشــکیل می دهد. ادو پرفیــوم
Night با قیمــت 75دالر هم بوی چوب 

درختان را در جنــگل تداعی می کند و 
بسیار پرطرفدار است. 

قالــب  در  کوهســتان  حیوانــات 
جاکلیدی

مون بالن دغدغه محیط زیست را نیز 
دارد و می خواهد نگاه ها را به ســمت آن 
جلب کند. به همین دلیل هم بخشــی 
از اکسســوری های خــود را به حیوانات 
کوهستان مون بالن اختصاص داده است. 
یکی از این وســایل جانبی جالب توجه، 
یک جاکلیدی رنگی و نماد سیاهگوش، 
این حیوان بســیار باهوش اســت. این 
جاکلیدی چرمی که با حلقه ای فلزی از 
جنس پاالدیوم دارد، کامال مناسب برای 
هدیه دادن است. چشم های زرد رنگ و 
دماغ قرمز این جاکلیــدی 225 دالری 
ظاهری زیبا به آن بخشیده و لوگوی این 

برند هم دیده می شود. 
یکی دیگــر از جاکلیدی هــای چرم 
نیز نماد خرس کوه مون بالن و نشــانه 
شــجاعت و مصمــم بودن اســت. این 
جاکلیــدی چند رنگ چــرم که به یک 
حلقه فلزی اتصال دارد کاالیی مناســب 
برای هدیه دادن محســوب می شــود و 

قیمت آن به 225دالر می رسد. چشم ها، 
دماغ و بخشــی از پوزه ایــن خرس به 
رنگ زرد تولید شــده است.  یکی دیگر 
از جاکلیدی های چرم هم عقاب طالیی 

کوه های مون بالن را نشان می دهد. 

يک جوهر برای هر سال
برند مون بالن هرسال یک نوع جوهر 
را ارائه می کند که با عالمت زودیاک آن 
ســال همخوانی دارد به عنوان مثال در 
سال خوک که آن را سال ثروت و خوش 
شانســی می دانند، یک جوهر زرد رنگ، 
ارائه شــده که قیمت این شیشه جوهر 
43دالر است. همچنین برای بزرگداشت 
هومر این شــاعر بلندآوزه هم جوهر آبی 
به رنگ دریا تولید شــده است. این برند 
همچنین جوهرهایی به رنگ محبوب آن 

سال، ارائه می دهد. 

 Montblanc Emblem Elixir
Lady eau de Parfum

 Montblanc Legend Night
Eau de Parfum
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اکسسوری های زنانه
دستبندهای زنانه بسیار شیک از جنس 
استیل نیز بخشی از اکسسوری های زنانه 
 Terre مون بالن است. یکی از آنها دستبند
et Ciel به رنگ رزگلد اســت که هارمونی 

زمین و بهشــت را نشان می دهد و قیمت 
آن به هزار و 290دالر می رسد. 

دستبند چرمی زنانه Wrap me نیز یکی 
دیگر از نمونه هاست. این دستبند دررنگ 
نارنجی و سورمه ای با بهای 220دالر ارائه 
شده و خریدار از هر دو سمت آن می تواند 
استفاده کند و درواقع با خرید یک دستبند 

دو عدد در اختیار خواهد داشت. 
 دســتبند Les Aimants مــون بــالن 
بــا قیمــت 640دالر نیز یکــی دیگر از 
زیبایی های این برند اســت. این دستبند 
نقــره و رزین گران قیمت نشــان از آزادی 
زنان مدرن در انتخاب، کاوش و جست و جو 
و... دارد. از دیگــر اکسســوری های زنانه 

 Montblanc .می توان به گردنبند اشاره کرد
Signet 4810 یک گردنبنــد زنانه با بهای 

2هــزار و 235دالر اســت که همــراه با 
مرواریدهایی زیبا یک نمونه بســیار شیک 
ارائه داده اســت. گوشــواره های چســبی 
Montblanc 4810 Signet مــون بــالن نیز 

یکی دیگر از نمونه های اکسسوری این برند 
اســت که به الماس مجهز بوده و با قیمت 

هزار و 695دالر به فروش می رسد. 
انگشتر Montblanc 4810 Signet نیز که 
از جنس مینا و مروارید ســاخته شده و با 
بهای هزار و 330دالر به فروش می رســد 
یکی دیگر از اکسسوری های زنانه مون بالن 
 4810 Montblanc است. انگشتر کالسیک
Classic نیز بهایی معادل 280 دالر دارد. 

يک سفر دلچسب
چمدان های مســافرتی برنــد مون بالن 
نیز برای مســافران معنای امنیت می دهد. 
یکی از جدیدتریــن چمدان های چرخ دار 
این برند، MY4810 نــام دارد. این چمدان 
شــیک که از جنس پلــی کربنات و چرم 
ســاخته شــده، با یک جیب رویی بسیار 
کارآمد و مناسب کسانی است که سفرهای 
تجاری دارند و بــرای نگهداری از فولدرها 
و لپ تاپ خود فضایی مجــزا می خواهند.  
است  ویژه چمدان های مسافرتی  تگ های 
)Luggage Tag( بــا بهــای 110دالر هم 
بخش دیگر از محصوالت این برند است که 
لوگوی برند مون بالن نیز بر آن نقش بسته 
اســت.  یکی دیگر از اکسسوری های سفر، 
کیف حمل مایعــات در پروازها به قیمت 
80دالر است تا به این ترتیب بتوانید بدون 
دغدغه ریختن مایعات، یک ســفر هوایی 

شیک و سبک داشته باشید. 

Montblanc
 Terre et Ciel

Bracelet

Montblanc for UNICEF Collection

اکسسوری های روی میز
برند مون بالن به میز شــما هم می تواند 
یک ساماندهی مناســب ببخشد. به عنوان 
مثال محفظــه نامه هــا )Letter Rack( و 

سینی اسناد، سینی قلم 
)Document Tray( و خودکار 

و جای شیشه های جوهر از 
اکسسوری های روی میز 

مون بالن هستند. 
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دفترچه های مون بالن
مون بالن به حــوزه دفترچه ها هم وارد 
شده و به عنوان مثال برای تشویق نوجوانان 
به نوشــتن، جلد دفتر به داســتان شازده 
کوچولو و ماجراهایش با روباه اشــاره دارد. 
لوگوی برند مون بالن هم بر روی جلد این 
دفتر 80دالری نقش بسته است. همچنین 
دفترهایی 95دالری توسط مون بالن ارائه 
شــده که جلد آنها از جنس چرم گوساله 
و تمســاح است. دفترچه هایی نیز در قالب 
بسته های رنگی که به رنگین کمان معروف 

هستند تولید و ارائه شده است. 
از کیف های کوچک 

تا کوله پشتی هايی بزرگ
مون بالن کیف های زیبا هم دارد و برای 
کسانی که مجبورند مدارک زیادی را با خود 
حمل کنند بســیار جالب توجه است. این 
برنــد از کیف های بزرگ اداری تا کیف های 
سردوشی اسپورت زنانه و مردانه، سردوشی 
و همچنین کیف هــای کوچک را رائه داده 
اســت. به عنوان مثال کیف سردوشی چرم 
دورنــگ که برند مون بالن بر بند آن نقش 
بســته اســت و قیمتی معادل 530 دالر 
دارد و البته نمونه های ســاده آن هم دیده 
می شــود، تا کوله پشــتی های هزار زنانه و 

مردانه بخشی از این محصوالت است. 
کیف پول چرم ساده در رنگ های سیاه، 
قهوه ای و... و همچنین کیف های پول چرم 
با رنگ ها و طرح هایی خاص در بازه قیمت 
300 تــا 400دالر از دیگر محصوالت این 
برند است. این کیف پول دارای 6 جا برای 

قرار دادن کارت های بانکی، 2جا برای 

Montblanc
City bag

Montblanc
 Nightflight

Reporter Bag

قاب های مون بالن برای موبایل
 برند مون بالن با سامسونگ وارد همكاری شده و برای سامسونگ گلكسی 
نوت 4 قاب هايی شیک و منحصربفرد طراحی کرده است. اين قاب های چرمی 
که توسط »پلتريا« يكی از طراحان چرم برند مون بالن طراحی شده است، 

زيبايی بی نظیری به گوشــی ها می دهند و در رنگ های سفید، سیاه 
و قهوه ای تیره با قیمت 320 دالر به فروش می رســد. اين قاب به 
تراشه های ID ديجیتال نیز مجهز است تا کاربر بتواند با کمک 
آن، محتواهای ديجیتــال برند مون بالن را به راحتی دانلود 

کند. همچنین اگر بخواهید، می توانید قلم Stylus گوشی 
گروه S Note خود را با قلم ديجیتال مون بالن  که در دو 

نوع Pix Pen  و e�Starwalker Pen  ارائه شده است، 
جايگزين کنید. قیمت اين قلم ها که با همه وسايل سامسونگ گلكسی نوت 
کار می کند نیز به ترتیب 4۶0 و ۶90دالر است. همچنین بر روی قلم و قاب 

گوشی، لوگوی برند مون بالن خودنمايی می کند. 
اين برند آلمانی همچنیــن در يک همكاری ديگر تعدادی قاب به 
 Galaxy صورت محدود )۱00عدد( ويژه گوشی های سامسونگ
S6 edge+ و همچنین گلكســی نوت ۵ گلكسی ارائه داده 

است. بر روی اين قاب ها توسط يک هنرمند ايتالیايی به نام 
»مو کوپولتا« و با استفاده از جوهر مون بالن، طرح هايی زيبا 
به صورت تتو کار شده است. همچنین قاب هايی ويژه 
سامسونگ گلكســی نوت ۵ و S6 Edge+ با همكاری 
شرکت اتريشی سواروسكی طراحی و تولید شده 
است. هزار و 300 کريستال سواروسكی بر روی 
قاب شفاف يا نقره ای کار شده است. همچنین 
برخی از اين قاب ها جايی برای کارت و پول 
نقد نیز دارند.  البته اين برند عالوه بر 
چرم برخی از قاب های آيفون را هم 
با تصاويری از کــوه مون بالن و 
برجسته  نقاشان  آثار  همچنین 
تولید  فانتزی  انواع  و  جهان 

کرده است.

قبض هــای مختلف و دو 
جیب اضافی بــوده و کامال 

تخت است و می توان آن را به 
راحتی درون جیب جای داد. 

 ایــن کیف های پول اســپورت 
و شــیک را هــم زنان و هــم مردان 

می تواننــد اســتفاده کننــد. همچنین 
لوگوی برند مون بالن بر این کیف های پول 
حک شــده است. البته این برند کیف های 
پول شــیک تر با قیمت هــای باالتری هم 
 Long دارد به عنوان مثال کیف480 دالری
Wallet مون بالن که به رنگ قرمز طراحی 

شــده، دارای یک زیپ طالیی است و نام 
برند مــون بالن بر روی یک قطعه تزئینی 
طالیــی رنگ که بر روی کیــف قرار دارد 
نوشته شده اســت. جاکارتی های چرم در 

انواع رنگ ها که لوگــوی مون بالن بر 
آن نقش بسته و همچنین کیف لوازم 

آرایش چرم کــه لوگوی برند مون 
بالن بر آن نقش بســته شــده 

و 175دالر قیمــت دارد از 
دیگر اکسسوری های چرم 

این برند است. 
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یکی از بزرگترین اختراعات بشــر در دوران قرون وسطی، ساعت مکانیکی بود که 
در چین اختراع شد. یی شیینگ، Yi Xing راهب و ریاضیدان بودایی، اولین نمونه یک 
ساعت مکانیکی را در سال 725 میالدی ساخت. آن واقعا یک دستگاه نجومی بود که 
به عنوان یک ساعت کار می کرد و نیروی محرکه آن بوسیله آب تأمین می شد، بدین 
صــورت که آب موجب به حرکت درآوردن چرخ ا میشــد و به نوبه خود در طول 24 
ساعت شبانه روز انقالبی را به وجود می آورد. از آلیاژ آهنی و برنزی در چرخ ها، شفت ها، 
قالب ها، پین ها، قفل ها و میله های متصل به کار برای ساخت این ساعت به کار برده 
شده بود. ساختار این ساعت به گونه ای بود که در هر 15 دقیقه قابلیت زنگ زدن را 
داشت که به وسیله چیزی شبیه به یک درام این زنگ به صدا در می آمد. اولین ساعت 

Yi Xing به نام »نقشه ای از آسمان ها« نامگذاری شد. 

اولنی اسعت مکانیکی جهان

اولین ساعت مکانیکی جهان ساخته شده توسط یی شینگ، قرن هشتم میالدی

su song clock

ساعت سوسانگ

 ســه قرن بعد، مخترعی به نام Su Song یک ســاعت پیچیده تر 
مکانیکی یا نجومی را ساخت. این ساعت، امپراتوری کیهانی نامیده 
شد، که شامل چند طبقه در یک برج با ارتفاع بیش از 10 متر بود. 
قطعات آن از برنز ســاخته شده و توسط آب کار می کرد. در قسمت 
باالی این ساعت یک پلت فرم همراه با کره ای وجود داشت که زمان 
را به وســیله حرکت سیارات نشــان می داد. سو سونگ ساعت خود 
را در سال 1092 توســعه داد، حدود دو قرن پیش از زمان ساخت 

ساعت های مکانیکی در اروپا. 
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In the name of God, the Merciful and the 
Compassionate

... Indeed our country has been under economic 
sanctions and involved in economic struggle in some 
way for roughly 40 years. It is obvious that there 
are obstacles in the path of independence once a 
country is determined to be independent. In order 
to achieve it, it is involve national willpower relying 
on God. According to the current economic situation, 
resistance, getting complied with the current situation 
and to adopt a rational consumption pattern are the 
factors we need to take care of in order not to kneel 
down against economic battle. Of course, it doesn›t 
imply that we confine ourselves to some economic 
limitations and stay inaction but with nonstop directed 

Abdul Rahim Ahmadi

endeavors in different sectors and above all, hope in 
God, we will be able to overcome obstacles.

 Of course, it should be noted that persistence 
of the sanctions could be problematic however as 
a countermeasure, wise management in different 
segments is needful in particular within guilds. In 
this line Watch Guild, which is within the scope of 
our career, has been affected. Poor conversion of 
X-rate, lack of import license resulted in a complicated 
process. For now some 400 business units under the 
title of watch seller, wrist watch and wall clock, as 
well as aftermarket services are active nationwide 
being fed with registered traders who import goods 
into the country. Since there has been a ban on order 
registration as well as import license, they are not 
allowed to import goods into the country. As a matter 
of fact the shop owners are not in good situation 
which prompted them to fire employees in order to 
balance themselves with income and in some cases to 
change their job title and to even give up. 

Due to lack of raw materials for wall clocks 
manufacturing, the manufacturers have recently 
lodged a petition to Tehran watch guild complaining 
that are not able to go on manufacturing.

In aftermarket services sector, lack of spare parts 
already resulted in some problems. As you all know 
those watch brands being imported officially are all 
under warranty. So when there is no relevant spare 
parts, there will be no service to end users. For 
instance, watch battery price is considerably raised 
and hardly in hand.

I hereby would like to request respected authorities 
of IR of Iran to take care of Watch Guild and to grant 
us order registration license for wrist watch, watch 
battery, watch strap and accessories in order to be 
able to supply shop owners nationwide.

When "TIME" trapped 
in import gear
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برادر ارجمند جناب آقای ابراهیم درستی
نایب رئیس اول اتاق اصناف تهران

 انتصاب شایســته جنابعالی بعنــوان مشــاور و نماینده وزیر 
صنعت؛معدن وتجــارت در اتاق اصناف ایران موجب مســّرت و 
خوشــحالی فراوان گردید. این اتفاق مهم که نشانگر نگاه ویژه و 
جدید دولت به اصناف کشــور میباشد را به حضرتعالی و تمامی 
همکاران خود در جامعه بــزرگ اصناف تبریک عرض نموده و از 
خداوند مّنان برای همه دلسوزان نظام، بویژه جنابعالی که همواره 
از هیچ تالشی برای تحقق هدف واالی خدمت به اصناف فروگذار 

ننموده اید، آرزوی توفیقات روزافزون مسئلت می نمایم.

هیات مدیره اتحادیه صنف ساعت تهران 
عبدالرحیم احمدی - رئیس اتحادیه

برادران ارجمند هیئت رئیسه محترم و منتخب اتاق اصناف ایران: 

جناب آقایان مجتبی صفایی، رسول جهانگیری 
جالل الدین محمد شکریه، حسین طاهر محمدی 

محمود بنانژاد مشهدی و سعید ممبینی

 انتخاب شایســته حضرات که نقطــه عطفی در حضور پررنگ 
اصناف کشور در انتخاب آزادانه بود را تبریک عرض نموده سربلندی 
و سرافرازی شما را در پیمان با اصناف و بازاریان کشور از خداوند 
منان مسئلت می نمائیم، امید است در سایه توجهات حضرت حق 
در رسیدن به آرمان های بزرگ اقتصادی و آرامش جامعه قدم های 
مثبت و سازنده برداشته و در امانتداری این مسئولیت خطیر کوشا 
باشید. یادآور می شود؛ ما نیز در راستای تحقق اهداف توسعه بخش 

شما عزیزان از هر حمایتی دریغ نخواهیم کرد.
من اهلل التوفیق و هوالمستعان.

هیات مدیره اتحادیه صنف ساعت تهران 
عبدالرحیم احمدی - رئیس اتحادیه

برادران ارجمند هیئت رئیسه محترم  اتاق اصناف تهران: 

جناب آقایان قاسم نوده فراهانی
 ابراهیم درستی، خسرو ابراهیمی نیا

حسین درودیان و علی فاضلی

 انتخاب بحق و شایســته شما بزرگواران را انتخابات آزاد اتاق 
اصنــاف تهــران از صمیم قلب تبریک و تهنیــت عرض نموده 
توفیقات روز افزون شما را در جهت تحقق اهداف و خواسته های 
بحق اصناف از خداوند منان مســئلت می نمائیم، امید است در 
ســایه توجهات پروردگار مستدام و پایدار باشید و در امانتداری 
این مســئولیت خطیر، کوشا و همچون گذشته پیروز و سربلند 

باشید.
من اهلل التوفیق و هوالمستعان.

هیات مدیره اتحادیه صنف ساعت تهران 
عبدالرحیم احمدی - رئیس اتحادیه
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هوالباقی 

خاندان محترم  جواهریان
با تأثر و تألم فراوان درگذشت شادروان حاج محمد مهدی جواهریان را به 
محضر شما گرانقدران تسلیت عرض نموده برای آن مرحوم مغفور علّو درجات و 

برای بازماندگان صبر و طول عمر از خداوند منان مسئلت می نمائیم.

هیئت مدیره اتحادیه ساعت تهران -عبدالرحیم احمدی رئیس اتحادیه، پرویز 
پزشکی، علی خانلو، مهرداد احمدی، غالمحسن ادریس آبادی و رضا مصطفوی

هوالباقی 

برادر ارجمند جناب آقای ابراهیم درستی 
نایب رئیس محترم اتاق اصناف تهران

با نهایت تأسف و تألم فراوان؛ درگذشت مادر گرامیتان را تسلیت عرض نموده 
برای آن مرحومه رحمت الهی آرزو می کنم و برای شــما و خانواده محترمتان 

شکیبایی و طول عمر از خداوند منان مسئلت دارم.

هیئت مدیره اتحادیه ساعت تهران -عبدالرحیم احمدی رئیس اتحادیه 

انا اهلل و انا الیه راجعون 

همکار گرانقدر جناب آقای محسن محمودی
با تأثر و تألم فراوان درگذشــت پدر بزرگوارتان را بــه حضرتعالی و خانواده 
محترمتان تســلیت عرض نموده، از خداوند مّنــان برای آن مرحوم مغفور علّو 

درجات و برای بازماندگان شکیبایی و طول عمر  مسئلت می نمائیم.

هیئت مدیره اتحادیه ساعت تهران -عبدالرحیم احمدی رئیس اتحادیه، پرویز 
پزشکی، علی خانلو، مهرداد احمدی، غالمحسن ادریس آبادی و رضا مصطفوی

انا اهلل و انا الیه راجعون 

جناب آقایان مهدی و علی جلیلوند
با تأثر و تألم فراوان درگذشــت برادر بزرگوارتــان را به حضرتعالی و خانواده 
محترمتان تســلیت عرض نموده، از خداوند مّنــان برای آن مرحوم مغفور علّو 

درجات و برای بازماندگان شکیبایی و طول عمر  مسئلت می نمائیم.

هیئت مدیره اتحادیه ساعت تهران -عبدالرحیم احمدی رئیس اتحادیه، پرویز 
پزشکی، علی خانلو، مهرداد احمدی، غالمحسن ادریس آبادی و رضا مصطفوی

 در يک ســمینار که تولیدکنندگان ساعت برگزار کرده 
بودند ۶7 نفر حضور داشتند. از اين عده 47 نفر نمايندگی 
ساعت های سوئیســی را داشــتند و 3۵ نفر نمايندگی 
ساعت های ژاپنی را داشتند و 23نفر نمايندگی ساعت های 
سوئیســی و ژاپنی )هردو( را داشــتند. چند نفر از اين 

شرکت کنندگان هیچ کدام از نمايندگی ها را ندارند؟

معمای زمان

پاسخ های خود را به شماره  9305172651 پیامک کنید

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

بازاربزرگ تهران -پاساژ قیصریه -طبقه همکف -پالک 556308914/38المعیمحمدعلی1

جاده مخصوص کرج -شهرک اکباتان -فازیک -ورودی A  -  پالک 446545302افتخاری مجدحسن2

دامپزشکی -نرسیده به قصر الدشت- پالک 66876647333امنیانمحسن3

خیابان جمهوری- ساختمان آلومینیوم -پاگرد دوم -پال ک6671395951امیری اصلسراج4

سبالن شمالی -خ ابراهیم حسنی -پالک 88407427143احمدیسید حسین5

افسریه -15 متری دوم -بین خیابان  11و12 -پالک 33148464405اسبقی مهربانمحسن6

خ ولیعصر -پایین تر ازمعز السلطا ن -پالک 55376247586اذانیعباس7

افسریه- انتهای پانزده متری دوم -جنب داروخانه -پالک 33642600525اسف گازارحسن8

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

خ آزادی -شادمهر- پایین تر از نصرت -پالک 66005830143اجرایی طوسیپرویز10

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

خ خوش -نرسیده به مرتضوی- پالک 66858321284اسدیمحمدرضا12

جمهوری -جنب بانک ملی -پالک 33112015301امین شریفیرضا13

خ دماوند -ابتدای 30متری نارمک- پالک 7742128788آبانیغالمرضا14

    خ نامجو- مقابل خ آریا  -  پالک 775413521040آخوندیمصطفی15

هفده شهریور- ایستگاه ناصری -پالک 3350910521/10احمدیسیدمحمد16

پانزده خرداد -سرای چیت ساز -طبقه اول پالک 339943744اکبری اعلمفرهاد17

خ حافظ -خ سرهنگ سخایی -پالک 66706719148انوری منفردمحمد18

پانزده متری دوم افسریه بین خیابان 28 و 29- پالک 33146856400امامی فرمحمد مهدی19

 پانزده  خرداد -زیرگذر ناصر خسرو -پاساژ خلیج فارس- پالک 13  33927205امیدیرسول20

میدان جمهوری -ابتدای جمهوری -پالک 66428659898احمدیمجتبی21

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

خ نامجو -جنب کالنتری -پالک 77556271106احمدیسیدمهدی23

نازی آباد -اکبر مشهدی - مجتمع تجاری پارس -پالک 55301375231امامی فردمرتضی24

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

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

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

میدان  شهدا -خ شکوفه -خ کرمان- نبش کوچه سفید- پالک 33370692173ابوالقاسمیمحمدجواد28
فلکه اول تهرانپارس - پاساژ سپید طبقه همکف واحد A-71 گالری ساعت ریتم77713188برغمدیحسن29
خ کمیل-مقابل کوچه جمالی -جنب داروخانه- پالک 55724790688/2برمکیرضا30

نارمک- انتهای دردشت - 20متری خاور -پالک7720621168بیغشیحسن31

تهرانپارس- خ تیرانداز -نبش 184 شرقی- پالک77886713105بینائی زادهمسعود32

نازی آباد- بوعلی جنوبی -پالک 550811384/3بوذریمحمدجواد33

  نارمک - خ مدائن جنوبی -پالک 195       77914105بهادری مقدمسیروس34

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

شادآباد-17شهریور- 15متری دوم جنوبی- پالک 66802484194باقریحسن36

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

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

تهرانپارس -خ جشنواره -خ امین -روبروی بانک صادرات -پالک 77785983535برغمدیعلی39
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خ شمیران نو 20-متری شهدا شرقی -پالک77441072157برغمدیحسن40

خ جمهوری اسالمی- ساختمان آلومینیوم- طبقه سوم -پالک 324بند گیانفاطمه41

خ خواجه نظام الملک ایستگاه افخمی پالک 77548666529پیروزمندنجف علی42

خیابان کارگرجنوبی چهارراه لشگر -خ کمالی چهارراه مخصوص پالک 55413124154پارسای احمدیمهرداد43

خ آزادی -خ شادمهر -چهارراه مستعانیه پالک 6600714294پروانیانکریم44

خیابان آذربایجان بین نواب و سلسبیل پالک 66423977661پروین ثانیمحمد علی45

میدان  رسالت -ابتدای سمنگان- پالک 77802155589پوئیدهرضا46

ضلع شمالی میدان امام حسین پالک 7750682065پورمحمد فتالیکریم47

تهرانسر -خیابان 14 - پاساژ تماشا -پالک44502017917پژ وهشگرپرویز48

خ قزوین - دوراهی قپان- ابتدای امین الملک -پالک 5571941410پاکزادحسن49

میدان ونک -خ  گاندی- پالک 88883828100پور جواهریانسید محمد تقی50

دروازه شمیران ابتدای هدایت پالک 7752224310تشرفیعلی51

شوش ایستگاه قندوشکر شهید بوربور پالک 55602463144تقویعباس52

 20متری افسریه دوم وسوم پاساژ صدف پالک 331498457تقوائیعطا اله53

خ-جمهوری اسال می ساختمان آلومینیوم طبقه همکف پالک 6670306012توکلی جعفری عبداهلل54

خ-سهروردی شمالی بین آزادی وکوچه باغ پالک88759176272توسلرضا55

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

جوادیه -ابتدای 20متری -مقابل یکتا -پالک88830419477جداری حسن پورکریم57

فلکه دوم صادقیه- جنب بانک صادرات -پالک88208141243جعفرییداله58

جوادیه -ابتدای 20متری- مقابل یکتا -پالک55661558477جعفریاصغر59

خ آزادی- ابتدای جمالزاده -پالک66927280270جاودانفراکبر60

17شهریور-خ شهید اسما عیل رضائی-پالک33708227620جواهری نکومصطفی61

شهید نامجو- ایستگاه کاشی ها- کوی شفق -پالک649 77555768جمشید ی مرامسیدمحمود62

خ شهید مدنی -با التر از سه راه وحیدیه -پالک7783680048جمشیدیسیدجواد 63

خ انقال ب -جنب نجات الهی -پالک88809162657جواهری ساعتچیسعید64

خ ابوذر -ابتدای فریدون گودرزی- پالک55738927169جعفری ممقانیمحمد65

خ ولیعصر -چهار راه جمهوری -جنب سینما آسیا -پالک 6640797719جواهریانمصطفی66

یاغچی آباد- 20متری عباسی -پالک 55026870176جاودان فررجب67

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

جمهوری -ساختمان آلومینیوم- طبقه سوم -پالک66713014327جلیلوندمهدی69

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

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

ستارخان -سه راه تهران ویال -روبری مسجد -پالک66508418394جهانیمحمد72

خیابان رودکی- باالتر از بوستان سعدی- پالک 66889128520جعفریمهدی73

شهرارا- خیابان آرش مهر- بلوک 10- پالک 8825310718جعفریمهدی74

ستارخان- سه راه تهران ویال- پالک 6651884623جعفریمهدی75

تهرانپارس- فلکه اول -ضلع شرقی- پالک77 77726140حسینیانحمید76

میدان فاطمی -نبش بازار چه هدیه- پالک8896289626حسینیذبیح اله77

رسالت -چهارراه مجیدیه -استاد حسن بنا -پالک2250912873حسینی نژادسیداکبر78
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بزرگراه رسالت-16متری اول مجیدیه جنوبی- پالک22525449284حسینی محمد 79

 جمهوری - جنب سا ختمان آلومینیوم -طبقه سوم -پالک 66726673332حسینیعلیرضا80

جمهوری- ساختمان آلومینیوم- طبقه سوم- پالک  63711423330حسینیسید حسین81

15خردادشرقی- نرسیده به خ ری- پالک 335061751171حکاکان جوزانیمحمد82

چهارراه سبال ن- 10متری تهرانی- پالک 775422777حسن پورکراتیمسیب83

خ ولیعصر- امیریه -روبروی سینما سپیده -پالک 55375177919حنیفه زادهمحمدعلی84

پیروزی- 21 متری دهقان- پالک 7748162559حنیفه زادهمحمدکاظم85

اتوبان بعثت -مجتمع تجاری زیتون- طبقه اول -پالک 3361349139حسینیروح اهلل86

مجیدیه جنوبی -سه راه ارامنه-  پالک 22505625434حسینی نژادسیدحبیب87

 میدان فاطمی-خ فاطمی-  پالک889627782/37حسینیسیدعلی88

15خرداد -بازاربزرگ تهران- پاساژ قیصریه- طبقه سوم -پالک 5580103484حق شناسرضا89

خ جمهوری - جنب سا ختمان آلومینیوم -پالک 66705533808حقیقت ساریخان اکبر90

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

میدان خراسان- جنب مسجد نوری- پالک 3335874716خاکیجال ل92

ابتدای میدان خراسان- پالک778044248خوردبینمحمود93

 16متری دوم مجیدیه شمالی- نرسیده به بازار روز -پالک 2250296686خانعلی پورورزانیحسین94

میدان نبوت- ضلع شمال غربی -مرکز خرید ساعت -پالک 7712789618خالقیشهرام95

15متری اول افسریه- نبش خیابان 35- پالک 33144966589دهنویرجبعلی96

خ شریعتی -خ پلیس -سه راه زندان -پالک 8840376026دلیریابوالقاسم97

سی متری جی- حاجیان- پالک 66629264344دهقان محمد98

سراسیاب دوالب -چهارراه وثوق -پالک 33192174300داورزنیحسن99

شهرک اکباتان -مجتمع تجاری فاز 3- پالک 4466251622درویشیسهیل100

میدان امام حسین- ابتدای 17 شهریور- پالک 7760457091دستجانی فراهانیعلی101

خ آذربایجان -بین خوش ورودکی -پالک 663576232/822دانائیحسن102

خیابان استاد معین- دستغیب- پال ک 66003619111دربانعبداله103

گیشا- کوی نصر- بازار بزرگ نصر- پالک102 گالری سیکو9-88276658دهرویهمرتضی104

شهرک ولیعصر- خیابان یاران -به خیال-پالک 6622465214زندکریمیحمید رضا105

خ مولوی- روبروی بیمارستان اشرفی اصفهانی- پالک 55570602377زاهدی امجدیفریبرز106

خ پیروزی -خ نبرد- جنب مسجد جعفری- پالک 33173792485زمّردیانمحمد جواد107

خ هاشمی -مقابل 21 متری جی- پالک660011861104زرگریمحمد108

خ مطهری -سلیمان خاطر -پالک 8883274013زمردی فردارسالن109

خ مالک اشتر -نرسیده به دستغیب -کوچه مهر جویی -پالک 66838021827زرگریمجتبی110

بلوار ابوذر- بعد از دادسرای شهید محال تی- پاساژ ولیعصر -پالک 33803622190زمّردیانمحمدحسین111

20متری جوادیه- ایستگاه یکتا- مقابل بانک کشاورزی -پالک 55664596518رفیع زادهفرامرز112

خ کارون -مقابل بیما رستان بابک- کوچه فرامرز -پالک 668621201/433رفیع زادهمطلب113

خ شریعتی -خ ادیبی- پال ک6694273058روستا ئیغالمرضا114

علی آباد- خ ابریشم جنب پارکینگ اطمینان پالک 55317892161روستائی پاتپهمحمود115

 17شهریور-ضلع شمال شرقی میدان شهدا -پالک7753739621روستا آبادیمحمدحسن116

شهرک غرب - ایران زمین - مرکز خرید گلستان - طبقه همکف - واحد 17 88081719رنگچیعلی اصغر117
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خ بهشتی- ابتدای سرفراز - مجتمع دنیای نور- طبقه 2 - واحد  88756644204رضا خانلوعلی رضا118

سیدخندان -اول45متری رسالت -پالک 228687721ساعتچیاحمد119

15متری اول افسریه- نبش 26- پالک 33155013632سدیدیحسن120

اتوبان کردستان خ 64یوسف آباد-برج آ.اس. پ-زیربرج- پالک 88030933417سعادت پورعلی121

خ انقالب اسالمی -روبروی نجات الهی -پالک 3390073637ساعتچیربابه122

جمهوری -ابتدای الله زارجنوبی- پالک 33903986428سبحانیقربانعلی123

تهرانپارس- قنات کوثر- بلوار مطهری- نبش 9  مرکزی- پالک 773749611/156سلیمیسعید124

جمهوری -ساختمان آلومینیوم -طبقه سوم -پالک 6670679215شهبازیالیاس125

یوسف آباد- خ ابن سینا - جنب مسجد حضرت ابوالفضل -پالک 8872009255شفقتیانمحمد126

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

خ شریعتی- مقابل داروخانه قرآن -پالک66667643778شهبازیانمحمود128

خزانه بخارائی- بین فلکه دوم وسوم -پالک 55302416285شیرازیحسن129

ستارخان -خ یکم دریان نو- مجتمع تجاری مفید- طبقه همکف- پالک 6651355754شاه قلیمعرفت اهلل130

خ انقالب بین الله زار و سعدی- پالک 6610781580شجاع رضویعلی اکبر131

خ نواب -چهارراه رضائی- ابتدای بریانک -پالک 55732318137شهرستانی زلدهسیدمحمود132

خ قزوین - حسام السلطنه -نرسیده به 16متری امیری -پالک 55718886461شریف کاظمینجفعلی133

نازی آباد -خ مدائن -بازار دوم -جنب کال نتری -پالک 55068830412شاه ابراهیمی داود134

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

خ کارون -بین امام خمینی وهاشمی- پالک 66839340316شفقتیانعلیرضا136

خ جیحون -بین امام خمینی ومالک اشتر- پالک 66853623252شاه ابراهیمیاکبر137

خ وحدت اسال می -بین چهارراه فرهنگ وابو سعید -پالک 553837131062شریعت مصطفویسید سعید138

بازار بزرگ تهران- پاساژ قیصریه- طبقه دوم - پالک 17 55631726شعبانی فردحاج رسول139

خ تهران نو -بالل حبشی -پالک 7746559257شقاقیپیمان140

افسریه- 15 متری دوم- نبش خیابان 30- پاساژ عالی قاپو- پالک336590004شفق سرخمحمد141

خ  پیروزی- خ همایون -موتوآب- پالک 26 77436752صفری دستجردیحسن142

خ پیروزی- خ افراسیابی -پالک 38 قدیم 501 جدید77463789صفاریانعباس143

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

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

 پاسداران -با التر از اختیاریه -پالک 2258739268صبوریمحمد146

خ رودکی -نرسیده به   چهارراه وثوق - پالک 66860346234صولت زاده مقدمپرویز147

میرداماد -میدان مادر -مرکز خرید محسنی- پالک 2227461028طباطبایی  آزادداریوش148

افسریه- 15متری دوم جنوبی -بین خیابان  24و25 پالک 33146032188طبیبیمحمد149

خ پیروزی -خ پرستار- پالک 3317935559عبدیحسن150

خانی آباد نو- خ میعاد -بین کوچه 22و24 -پالک 55004574224عالیجاهابراهیم151

بلوار فرحزاد -پونک- مرکز خرید سپهر- پالک 8808957133علیپوراسد اله152

نارمک -سی متری- ایستگاه دفتر -پالک 77903501620عزیز الهیمحمد 153

 جمهوری -ساختمان آلومینیوم -طبقه سوم -پالک 66710692328عباسلومحمد154

جمهوری -ساختمان آلومینیوم -طبقه همکف- پالک 667109307عباسیحسین155

 سهروردی جنوبی -روبروی خ اورامان -طبقه همکف -پالک 88419924107عباسیمراد156
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گیشا- بین خیابان نهم و بازار نصر - پالک 150 - ساعت88286295122عباسیمیثم157

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

خ ابوذر - شهید قربانی- پالک55777820430عا لیجاهیوسف159

 جمهوری- چهارراه استانبول- پاساژ گلشن- پالک 6670562633غالمیمحمد مهدی160

قصرالدشت -چهارراه امام خمینی -پالک 66836023227قدیانیحمید161

میدان انقالب -جنب سینما بهمن- پالک 666199591089قاسمیجواد162

شوش -خ صاحب جم -مقابل سر قبر آقا -پالک 33563592313قاضویسیدعزیزاله163

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

 خ ابوذر-میدان ابوذر- خ شهید قربانی- پالک 55700888507قلی پور میرکی سلطان علی 165

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

خ هاشمی- بین جیحون و کارون- پالک 66835836651قائمیعباس علی167

فلکه دوم صادقیه -پاساژ گلدیس -طبقه همکف -پالک 442890685قمری اصلمحرم168

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

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

خ کارون- نرسیده به مرتضوی-  پالک 66882879129فرح زادمحمود171

سی متری شهید آیت -ایستگاه مسجد- پالک 774306251150 فرهومندمرتضی172

خ نظام آبادشمالی- سه راه وحیدیه- جنب بانک ملت- پالک77694073953فتحیامید علی173

17شهریور- خ شکوفه -خ دلگشا- نبش میدان کالنتری- پالک 33340590104فوالدوندحسن علی174

خ دماوند -ایستگاه فرودگاه- ابتدای حسینی -پالک 775724744/2فدائیصغری175

نارمک- شهید آیت- ایستگاه مسجد- پالک 77803974828/2کشاورز تبریزیسیاوش176

خ مولوی -مقابل مسجد مشیر السلطنه- پالک 553840181090کریمی پورمرتضی177

سر آسیاب  مهر آباد -20متری توکلی -پالک 66646199195کیانی علی آبادیهوشنگ178

امامزاده حسن- چهارراه قاضی- 8 متری احمدی- پالک 297 55700967کالنتری ممقانییوسف179

خ دماوند-  خ وحیدیه  - هدایتی -پالک 77812825161کمالی یگانهمسعود 180

شمیران نو - هنگام - میدان پاکدامن- پالک 77453208108کاربرقاسم181

خ شهید مد نی- ابتدای برادران فتاحی- پالک 7728534222کاتبیانمحمد حسین182

لویزان - خ شهید شاه رضائی- پالک 2293797125کندی دائینیمهدی183

خ خوش- بین ارومیه و آذربایجان- پالک 664302397/873گل محمدیقربانعلی184

سعادت آباد، میدان کاج، مرکز تجاری سروستان، شماره3،گالری ز  رگل22081396لطفی ینگجهمهدی185

میدان بهارستان- نبش کوچه جورکش پالک 339014962مهاجری تهرانیجواد186

میدان امام حسین -ابتدای خ مازندران- پالک 7767770033مسعودیناصر علی187

خ 17 شهریور- خ عارف جنوبی -پالک 3372190589مهدی نژاد حسن 188

خ  دامپزشکی- نرسیده به داروخانه- پال ک66013896759مختاریعباس189

خانی آباد نو 20متری میعاد پالک 55032598216مسعودی همت آبادی علی190

خ کارگر شمالی- جنب پمپ بنزین - پالک 88008905357محمودی ساعتی علی191

خ پیروزی -پنجم نیروی  هوایی- نرسیده به فلکه اول- پالک 7747169043مشهدی حسینحسن 192

20متری افسریه -نبش 15متری دوم -پاساژ طال- پالک 33158688198مهرجوئیجواد193

خ- شهید بهشتی- باالتر از میدان تختی- نبش تکش -پالک88744601محمد زاده چنگانعلی 194

میدان توحید - اول ستارخان-  پالک 6642269123معینیامین علی195

میدان  خراسان -خ خاوران - اتابک- پالک 88263602196محمدیمحمد196
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آدرستلفننام خانوادگینامرديف
خ دماوند -خ شهید اسماعیل افشار  -پالک 7782024076میرزا رضائی ناصر197

خ هاشمی- بعداز میدان- پالک1009  66888978مقیمی نیا علی اکبر 198

خ دماوند- ارباب مهدی- جنب مسجد -پالک 77837431212منصوریعلی 199

سید جمالدین اسد آبادی روبروی داروخانه پالک8872075563محسن زاده سید رضا200

خ جمهوری نبش کوچه توحید ظحیرالوله پالک 33913663133مهاجری تهرانیجواد201

 خ مهرآباد جنوبی- 20متری شمشیری- 12متری طهماسبی -پالک 6669507849منصوری اغمیونیاصغر202

خ پیروزی- خ همایونشهر- نبش 12متری اول- پالک 3319723179معینیمحمد علی 203

میدان  امام حسین- جنب سینما تهران- پالک 7750467259/1مهرآبادی یاریعلی محمد204

بلوار اشرف اصفهانی باغ فیض پالک 44418073226محمودی ساعتی محسن 205

میدان انقالب اول کارگر شمالی جنب بانک ملت پالک 669394684محمودی ساعتی بهروز206

خ جمهوری چهارراه فروردین پالک 251و66467515253میریسید رضا207

خ دماوند - خ شهید فتحنائی -- نبش کهن  پالک 77563844138میرحسنی حسن 208

خیابان انقالب - مقابل خیابان استاد نجات الهی )ویال( پالک 66713019830مومنسعید209

م نارمک - اوقاف - خ تکاوران - نبش 30متری پالک 77563844173مومنیحسین 210

خ 15خردادجلوخان غربی جنب مسجد امام )ره( پالک 556088001میررفعتیسید مهدی211

 خ  شهید نامجو -  ایستگاه کاشی ها- پالک 77551769956محبیحسن 212

عبدل آباد -بلوار شکوفه 19متری بدر- پاساژ فاضل پالک 558436214/2محمدزاده نیاریاروج213

خ-جمهوری ساختمان آلومینیوم پالک 66708914126موالئیمجید214

خ جمهوری ساختمان آلومینیوم طبقه اول پالک 66724116101موالئیمحمود215

خ جمهوری ساختمان آلومینیوم طبقه همکف پالک 6670161211میرباقرسیدغالمرضا216

خ فالح -خ ابوذر 16متری حسنی } عیوضیخانی{پالک5570221671میرزاده اصل شربیانیسیدعلی اصغر217

خ جمهوری اسالمی ساختمان آلومینیوم طبقه سوم پالک 66724006326ماجدیناصر218

خ جمهوری اسالمی ساختمان آلومینیوم طبقه سوم غربی پالک 66707980334مصدراالمورمحمدامین219

خانی آباد نو- ابوریحان- پالک 51 ساعت الله55826541وفادارانحمید220

شهرک ولیعصر -خ یاران -روبروی بازار- پالک 662352752/118نوری بجندی نظام الدین221

30متری نیروی هوایی -جنب فروشگاه پالک 77483202571نجفی انفرادیمحمد علی 222

خ نارمک -خیابان سمنگان -پالک 77808016525نانکلیعلی اکبر223

 جوادیه -نرسیده به 10متری اول- پالک 5564890445نادیداوود224

 جمهوری -سا ختمان آلومینیوم- طبقه سوم- پالک 66707980321نیاکان جممهرداد225

خ قزوین -شهید فرامرز تهمتن -جنب داروخانه- پالک 557386254ناظریقهرمان226

میدان شادآباد- کوی 17 شهریور- 15 متری دوم جنوبی- پالک 66813494256نشاطی حورعلی227

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

خ رسالت -خ هنگام - کوچه12 مرکزی- پالک 7744254775نانکلیعلی اکبر229

خ انقالب - مقابل خ نجات اللهی - پالک 830 - گالری نگین 66713019نوین سعید 230

مجیدیه جنوبی- ایستگاه پل 14متری لشگر پالک 88425798266نادعلیعلی اکبر231

 کیانشهر -خ ابراهیمی -نبش قره داغی -پالک 338928552/875ناصری نسب مهدی 232

 جمهوری -جنب باغ سپهساالر پالک 33113571193نجفی انفرادیعبدالحسین233

خ تهران نو وحیدیه ایستگاه نجاری پالک 77822392106یعقوبیان حاجی آبادیسروژ234

جاده قدیم کرج-  خ شادآباد 15-متری شهید عباس انصاری -پالک66803245924یعقوبیعلیرضا235

خزانه بخارائی بین فلکه اول ودوم پالک 55315810294     یزدی شهرضائیعباسعلی236
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