
 » زمان « به وقت بهار...

� گفت وگو با سعید ممبینی رئیس اتاق اصناف ایران

� گفت وگوی اختصاصی با خسرو ابراهیمی نائب رئیس دوم اتاق اصناف تهران 

� نشست های تخصصی هیئت مدیره اتحادیه ساعت تهران با واردکنندگان ساعت 
مچی و تولیدکنندگان ساعت های دیواری و رومیزی و سایر ملزومات ساعت

� گفت وگوی اختصاصی با بوذرجمهراسکندری مالک پاساژ رضا مروی 

� پرونده ساعت رولکس و گزارش هایی از سمینار کاسیو، پولو، همایش مجموعه داران 
ساعت در موزه زمان، افتتاح مجتمع الماس کریمخان و بازدید هیئت مدیره از کارخانه 
تولید جعبه ساعت توکلی و نمایشگاه تولید ساعت دیواری و رومیزی لوتوس و مقاالت 
تخصصی از استادان برجسته دانشگاه در حوزه زمان

� گزارش و مقاالت ترجمه از ساعت قدیمی فاورلوبا و برند بری بری 
و برندهای الکچری سال 2019

در این شماره می خوانید:

شمـاره نهم  ـ زمستان 97 ـ قیمت 12000 تومان فصلنامه فرهنگی، اجتماعی و صنفی



















طراحى اولیه ى سیستم هاى حسابدارى و انجام امور معوقه و جارى حسابدارى
اعزام نیروى مالى

تهیه و تنظیم گزارشات جامع مالى و مدیریتى
تنظیم اظهارنامه مالیات عملکرد و ارزش افزوده و گزارشات فصلى

 تهیه و تجزیه و تحلیل صورت و نسبت هاى مالى 
ارائه مشاوره و راهکارهاى مالیاتى جهت جلوگیرى از پرداخت جرائم و مالیات مضاعف

ارایه خدمات مشاوره اى در زمینه تهیه لوایح مالیاتى و حضور در هیئت هاى حل اختالف مالیاتى
تهیه صورت و نسبت هاى مالى حسب درخواست، جهت دریافت تسهیالت بانکى

گروه مشاوران مالى برنا تدبیر (سهامى خاص)
با هدف ارائه خدمات متمایز توسط جمعى از اکرشناسان ارشد مالى و مالیاتى فعالیت میکند
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مفهوم جدید زمان از نگاه نسل امروزی
شمیم بهاری در قاب زمان

ش رو...
سالی که گذشت و سال پی

پویندگان زمان

مالیات، واردات و گمرکات مشکل اساسی صنف ساعت در سالی که گذشت 

آموزش کسب و کار صنف ساعت

همایش انجمن مجموعه داران ساعت ایران در موزه زمان

با طرح جدید سرمایه واحد های صنفی تجمیع می شود
آموزش، رکن اصلی برای اصناف 

تنوع، اصالت و کیفیت سه ضلع موفقیت کاسیو
بازدید از کارخانه تولید جعبه ساعت توکلی

»لوتوس« نیلوفری در مرداب

بورس ساعت در پاساژ رضای مروی

عزیزم، من وقت ندارم... 

چه کنیم تا فردی موفق باشیم؟
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ساع
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( پالك ۱۱
تلفن: 7و88۵۹4۱۰6 - ۰۹۱۲۵۱7۲6۵۱

شماره تماس پذيرش تبلیغات: ۰۹3۰۵۱7۲6۵۱
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: مرتضی همدانی - حمیدرضا زمان - میترا جلیلی 

گرافیست: علی شهرابی
چاپ و صحافي: اندیشه برتر 
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زمستان 97

نشريه اتحاديه سازندگان
 و فروشندگان ساعت تهران

ايام فرخنده ماه مبارک 
رجب و عید نوروز و آغاز 

فصل بهار مبارک باد





عبدالرحیم احمدی، رئیس اتحاديه فروشندگان و سازندگان ساعت 

اسلی که گذشت و اسل پیش رو...

با سپاس و قدردانی از زحمات و همکاری کلیه همکاران و اعضای 
محترم صنف ساعت در سالی که گذشت و آرزوی سالی سرشار از 

برکت و سالمتی برای همه
متاسفانه سالی که گذشت در زمینه فعالیت و تجارت  با توجه 
به مشــکالتی که تجار و واردکننده ها در زمینه ثبت ســفارش و 
ورود کاال داشــتند سال موفقی نبود و اعضای هیئت مدیره صنف 
ساعت جهت پیگیری و تحقیق پیرامون مشکالت وارد کننده های 
محترم هر دوشنبه بعد از جلسه اتحادیه به شرکت های وارد کننده 
مراجعه میکردند و از نزدیک به مســائل و گفته های ایشان گوش 
جان میدادند و اکنون بعد از گذشــت ۱۲ جلسه قرار بر آنست که 
کلیه مطالب جمع آوری شــده در ابتدا به اتاق اصناف و سپس به 

وزارت صنعت و معدن ارجاع داده شــود و با توجه به اینکه ساعت 
تولید داخل نداشته انشااهلل همکاران محترم در سال جدید نیز با 
حمایت دولت جمهوری اسالمی بتوانند طبق روال گذشته واردات 

ساعت داشته باشند
در ادامه باید متذکر شوم که شرکت های وارد کننده و فروشگاه 
های ســاعت مخارج باالیی از قبیل مالیات، بیمه، آب، برق، تلفن، 
حقوق پرسنل و خرجهای متفرقه دارند و در سال گذشته مشکالت 
بســیاری را داشتیم که با امید به پروردگار انشااهلل در سال جدید 

مسیر هموار گردد.
مشکل دیگری که در سال گذشته با آن مواجه شدیم نوسانات 
بیش از حد و باال رفتن نرخ دالر و یورو و متوقف شــدن استفاده 
از ارزهای دولتی از قبیل ارز نیما و ... بود که در نتیجه ســاعتهایی 
که وارد میشدند با توجه به این شرایط بسیار گران قیمت گذاری 
میشدند و با توجه به اینکه خریداران ساعت اکثرا  از قشر کارمندان و 
حقوق بگیران بوده و با توجه به مشکالت مالی پیش آمده استطاعت 
خرید ساعتهای گران را نداشته و خواستار ساعتهای ارزان قیمت 

بوده اند مشکل بزرگی برای صنف ساعت به وجود آمد
و همچنین در زمینه خدمات پس از فروش نیز دچار مشــکل 
گردیدیم چرا که وارد کننده های ساعت به دلیل تحریم ها حتی 
با DHL و یا پســت نیز نمی توانند قطعات یدکی را از کشورهای 
مبدا وارد کنند در صورتیکه قبال  قطعات یدکی و جعبه و گارانتی 
و استند و کلیه اقالم تبلیغاتی به همراه جنسهای سفارش گذاری 
شده ارسال و از گمرك ترخیص میگردید و به صاحبان آن تحویل 
داده میشد ولی در حال حاضر به دلیل ممنوع شدن ثبت سفارش 
این امر میسر نمیباشد و امیدواریم سال آینده با برطرف شدن این 
موانع ســال خوبی برای کلیه وارد کنندگان ، تعمیر کاران، مغازه 

داران و کلیه افراد وابسته به این صنف باشد.
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سرمقاله



در فراسوی مرزهای زمان از میان دلهره های خزان و در کشاکش سرمای زمستان بار دیگر لباس سبز امید و عافیت بر تنه سرد و 
خشک درختان جوانه می زند و نوید دوباره زیستن طبیعت را سر می دهد. 

روزها می گذرند، شب ها می آیند و دوباره صبح می دمد و این در قاب ساعت هر ۲4 بار یک مرتبه تکرار می شود ولی هر روز با روز 
قبل متفاوت است خوب و بد زشت و زیبا و خالصه عقربه های زمان تلخ و شیرین را با هم تجربه می کنند و این رسم زندگی بشریت 

در کل این کره خاکی است. 
امسال نیز همانند سال های قبل گذشت همان گونه که هر روز می آید و می رود هر سال نیز می آید و می رود و جای خود را به سال 
بعد می سپارد. در این بین آنچه می ماند صدای ماندگار خاطره هاست و آنچه زنگ می زند زنگ بیدار باش گذر زمان است و هشدار 

اینکه به ورق های دفتر عمر یک ورق دیگر اضافه می شود. 
در پایان سال ۹7 هستیم و خدا را شاکریم که نعمات خود را به همه بندگانش بی منت عطا کرده و این ما بندگان هستیم که به 

میزان ظرفیت مان از این نعمات باید حداکثر بهره مندی را داشته باشیم. 
ما هیئت مدیره اتحادیه ساعت تهران سال جدید و آغاز بهار طبیعت را به همه همکاران و عزیزان صنفی تبریک عرض نموده و از 
خداوند متعال می خواهیم تا سال جدید سالی پر از نعمت و برکت و تندرستی برای تمام مردم جهان از جمله مردم ایران اسالمی 

باشد و همه سختی ها و مشکالت با صبوری و مدیریت صحیح مرتفع گردد. 
 با آرزوی روزها و ماه های خوب در سال ۹8 

هیئت مدیره اتحادیه ساعت تهران

شمیم هباری در قاب زمان
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مريم بیامنش، مدير مسئول 

مفهوم جدید زمان 
از نگاه نسل امروزی

از آغاز خلقت بشر تاکنون عنصر زمان جزو الینفک زندگی انسان ها به شمار آمده 
و برای پدیده های جهان هســتی ارزش آفرینی کرده است. حتما تا به حال از خود 
پرســیده اید که همه ما روزی به دنیا آمــده و روزی نیز از دنیا میرویم و این فاصله 
میان آمدن و رفتن را چه عنصری به جز زمان می تواند پر کند؟ بنابراین زمان است 
که حیات بشریت را تکامل بخشیده و مایه رشد و تعالی تفکرات انسان ها می گردد. 

بیاییم مثال دیگری بزنیم »زندگی بــا زمان« و »زندگی بدون زمان«، اگر بخواهیم 
زندگی آدمی را بدون زمان تصور کنیم، آیا به غیر از بیهودگی و سردرگمی میان بودن 

یا نبودن چیز دیگری عایدمان می شود؟ 
در مفهوم فلســفی »زمان« به عنصری تفکیک ناپذیر از زندگی بشر اطالق می شود 
و جزئی از موجودیت بشــر است اما در مفهوم امروزی زمان خود تعریف منحصر به 
فردی دارد که همه انسان ها بایستی خود را در قالب آن قرار داده و میزان تکامل خود 

را با آن سنجش کنند. 
در بحث قبلی به حرکت زمان و جاماندن انسان امروزی از زمان اشاره شد و اینکه 
ارتباطات و تکنولوژی چگونه توانســته عنصر زمان را از دست انسان خارج و کاری 
کنند که انسان امروزی هر لحظه به دنبال زمان در حال دویدن است و در سرمقاله 
این شماره می خواهم مقوله زمان را با مقیاس اندازه گیری درك بشر امروزی از حقایق 

احاطه شده در اطرافش مورد بررسی قرار دهم. 
تاکنون همه تئوری های ارائه شده در خصوص زمان بیشتر در حول و حوش ارزش 
آن و به طور کلی ارزش وقت و فرصت های آدمی بوده و اینکه توانایی انســان برای 

درك این حقیقت به چه اندازه بوده، سخنی به میان نیامده است. 
همه می دانیم که ذات بشر میل به راحت طلبی و کسب هر آنچه که حاضر و آماده 
است، دارد و این احساس در قرن حاضر و در میان نسل جدید بیش از گذشته مشهود 
است. از سوی دیگر کسانی که برای تحقیق در مورد کشف حقایق بیشترجهان هستی 
قدم بر می دارند قطعا تالش مضاعفی نسبت به بقیه افراد بشرمی کنند. در همین جا 
اگر کمی تامل کنیم مفهوم جدیدی از زمان را می توانیم دریابیم و آن اینکه این انسان 
طالب آرامش و راحتی مگر قرار است در این دنیا چند بار زندگی کند که مجبور باشد 
تمام توانایی ها و استعدادهای ذاتی خود را به چرخش سلسله وار عقربه هایی بسپارد 
که با هر دور چرخیدن قرار است تا بخشی از زندگی را از او بگیرد. حال با این تحلیل 
شاید با مفهوم جدید نسل امروزی از مقوله و منطق زمان بیشتر آشنا شویم. نسلی که 
شاید بخش عمده ای از زمان خود را در صفحه چهارگوش گوشی موبایل و فضای به 
اصطالح مجازی می گذراند و معتقد اند همین گوشی با انواع کارایی هایش هر لحظه 
نه تنها برایش زمان را به اصطالح خودشان سیو می کند بلکه او را به سمت و سوی 
راحتی و آســایش در زندگی سوق می دهد. از انواع کارهای روزمره ای که نسل های 
پیشین برای انجام آنها وقت می گذاشتند گرفته تا ارتباط رو در رو با دوستان و اقوام 
در آن سوی مرزها همه و همه قدرت در اختیار گرفتن زمان توسط نسل امروزی را 

بیش از پیش نمایان می سازد. 
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با رسیدن بهار، طبیعت ردای سبز بر تن می کند. چکاوك ها، هزار دستان و قمریان، نغمه ها و سرودهای فرح 
بخش و تازه سرمی دهند و انسان ها را به مهرورزی، گره گشایی و هم گرایی فرا می خوانند. بهار، پیام آور عشق 
و رویش است و موسم سرور و آشتی و به همین خاطر است که خواستنی است و با آمدنش دل ها سرشار از 

سرور و جان ها معرفت می یابد. 
بهار، پیام آور تعادل است و اینکه در سایه تعادل، زندگی زیبا می شود. با دیدن بهار، رحمت و محبت خداوند 
را به یاد می آوریم. در اینکه چشمه مهر ایزد همواره به سوی آدمیان و همه موجودات، سرازیر است و ما اگر او 
و نشانه هایش را فراموش کنیم، او هرگز ما را فراموش نمی کند و با دگرگونی فصل ها نیز به جلوه گری قدرت 
بی پایانش می پردازد تا شاید دلی به یاد او افتد و به شوق او بتپد و بر اثر تماشای جلوه هایش، اشک شوق از 

چشمی جاری شود. 
طبیعت به عنوان یکی از نشانه های خدا، سرشار از درس و عبرت است. دلی که بیدار است، در هر پدیده ای 
عبرتی می بیند و از هر نشانه ای، درسی می آموزد. بیداردالن، از بهار، درس تحول و از نو شدن می آموزند. به 
تعبیر رسول اکرم صلی اهلل علیه و آله: »آن کس که با تغییر دنیا از وضعی به وضع دیگر آگاه نشود، از غافل ترین 

مردمان است«. 
امید آن می رود دعایی که در اول سال در حال تحویل خوانده می شود، »یا مقلب القلوب و االبصار؛ یا مدبر 
اللیل و النهار، یا محول الحول و االحوال؛ حول حالنا الی احسن الحال« برای همه ما تحقق پیدا کند و امسال 

سال بهتری برای همه مردمان جهان باشد. 

بامدادی که تفاوت نکند لیل و نهار   
           خوش بـَود دامن صحرا و تماشای بهار                 

بلبالن وقت گل آمد که بنالند از شوق  
           نه کم از بلبل مستی تو بنال ای هشیار                 

آفرینش همه تنبیه خداوند دل است  
           دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار                   

خبرت هست که مرغان سحر می گویند  
           آخر ای خفته! سر از خواب جهالت بردار

نرم نرمک می رسد اینک هبار...
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چهارمین دوره کالس های تعمیرات ساعت آموزشگاه پویندگان زمان با موفقیت پشت 
سر گذاشته شد. 

در تلئلو آفتاب اندیشه و هنر، قاب زیبای زمان درخششی بینظیر آفرید و بار دیگر با 
همت بلند استادان هنر وزمان و پشتکار هنرجویان تلفیق زیبایی و پیچیدگی با دّقت و 

ظرافت خاص به نسل آینده منتقل شد. 
خدا راشاکریم که چهارمین دوره از بزرگترین خدمت به نسل آینده زمان را با خوبی 
و خوشی و با مدیریت استادان محترمی همچون استاد رضا توسل، استاد حسن گلجو 
واســتاد مهندس احمد خّرم به پایان رســاندیم وبرگ زرین دیگری در کارنامه صنف 

ساعت درآموزشگاه پویندگان زمان به ثبت رساندیم. 
انشــاله بتوانیم در پرتو الطاف بیکران پروردگار متعال بالندگی و پویایی را در میان 
جوانان ونسل های بعدی صنف ساعت به میراث گذاشته وباقیات و صالحاتی برای خود 

و عزیزان صنفی مان باشیم. 
موفقیت هنرجویان وســرفرازی استادان محترم در آموزشــگاه پویندگان زمان را از 

خداوند متعال مسئلت می نمائیم. 
عبدالرحیم احمدی رئیس، پرویز پزشکی نائب رئیس اول، علی خانلو نائب رئیس دوم، 
مهرداد احمدی دبیر، غالمحسن ادریس آبادی خزانه دار و رضا مصطفوی بازرس هیئت 

مدیره اتحادیه ساعت تهران و مریم بیامنش - مدیرمسئول ماهنامه عصرزمان

پویندگان زمان

کالس های آموزشی ساخت 
و تعمیرات ساعت اتحادیه ساعت تهران
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 همان طور که مستحضرید در چند ماه 
اخیر مشــکالت اقتصادی پیــش آمده در 
کشور و از ســرگیری تحریم ها همچنین 
نوســانات نــرخ ارز پیامدهــای غیر قابل 
پیش بینــی عدیده ای را در حــوزه واردات 
ساعت و قطعات وابسته در حوزه تولید ابزار 
آالت وابسته به ساعت و ساعت های دیواری 
به وجود آورده که اتحادیه ســاعت تهران با 
بیــش از 7۰۰ عضو و واحد صنفی بر خود 
واجب دانست برای حفظ و صیانت از کسب 
و تجارت همکاران و اعضای خود سلســله 
نشســتهای تخصصی را با شــرکت های 
واردکننــده پیرامون موانــع واردات وهم 
اندیشــی در خصــوص ارائــه راهکارهای 
مناســب و ارجاع نقطه نظرات همکاران به 

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

مالیات، واردات و گمرکات مشکل ااسسى صنف اسعت 
در اسلی که گذشت 

مراجع دولتی و اتاق اصناف تهران و وزارت 
صنعت معدن و تجارت ترتیب دهد. 

در این میان از 3 ماه گذشته هر دوشنبه 
در یکــی از شــرکت های وارد کننده و یا 
حتی تولید کننده جلساتی را در خصوص 
چگونگی برون رفت از وضع موجود ترتیب 
داده و از نقطه نظرات سازنده همکاران در 
جهت شناسایی 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 ســاعت تهران به 
همــراه هیئت مدیره جنــاب آقای پرویز 
پزشــکی نائب رئیس و جناب آقای علی 
خانلــو نائب رئیــس دوم و جنــاب آقای 

مهرداد احمدی خزانــه دار و جناب آقای 
ادریس آبادی دبیر و جناب آقای مصطفوی 
بازرس هیئت مدیره اتحادیه در بخش دوم 
از دیدارهــای خود به شــرکت های گروه 
ســردار به مدیریت جناب اخوان میرزایی 
نمایندگی ساعت های مچی دنیل کلین در 
ایران و شرکت ریتم به مدیریت جناب آقای 
کلهر نماینده رسمی ساعت های دیواری و 
مچی ریتــم در ایران همچنین شــرکت 
کاندینو ایــران به مدیریــت جناب آقای 
احمدی نماینده رسمی برندهای کاندینو 
و فســتیناگروپ در ایران شرکت آوا زمان 
ماندگار به مدیریت جنــاب آقایان اخوان 
قاسمیان نماینده رسمی ساعت های مچی 
اوماکس در ایران و شــرکت تایم اند تایم 

 شرکت کاندينو ايران به مديريت جناب آقاي عبدالرحيم احمدي نماينده رسمي ساعت هاي مچي کاندينو و فستينا گروپ
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به مدیریت جناب آقایــان اخوان خاکپور 
نمایندگی رسمی ساعت های مچی واینر و 
لی کوپر در ایران و باالخره شرکت لوتوس 
به مدیریت جناب آقای سید بیژن رضویان 
تولید کننده و کارآفرین ساعت های دیواری 
رومیزی و گرند هال و دکوراســیون منزل 
و شرکت فرازمان به مدیریت جناب آقای 
علیرضا توکلی تولید کننده و کارآفرین در 
حوزه جعبه ساعت حضور بهم رسانده و در 
خصوص مشکالت به وجود آمده در حوزه 

تولید واردات بحث و تبادل نظر کردند. 
گفتنی اســت بحث غالب این جلسات 
در خصــوص مشــکالت ترخیص کاالی 
همــکاران در گمرك کــه از قبل واردات 
داشتند و دیگری مشکل عدم ثبت سفارش 

 شرکت آوا زمان ماندگار به مديريت اخوان قاسميان نماينده ساعت هاي مچي اوماکس در ايران

 
شرکت فرازمان به 
مديريت جناب آقاي 
عليرضا توکلي توليد 
کننده انواع جعبه هاي 
ساعت در ايران
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بوده است و مدیران حتی تولید کنندگان 
برای ورود مواد اولیه از وزارت صنعت معدن 
و تجارت و همچنیــن گمرك گالیه های 

فراوان داشتند. 
از آنجائیکه مشاغل در ایران به یکدیگر 
وابسته هســتند جلوگیری از کوچکترین 
مواد اولیه همچون چسب موجب می شود 
تا کل تولید و مشاغل وابسته به بنگاه های 
اقتصادی بخوابد و فعاالن اقتصادی چه در 
حوزه تولید و چه واردات با مشکالت عدیده 

مواجه شوند. 
هیئت  اعضای  می شــود  خاطرنشــان 
مدیره اتحادیه ساعت تهران به جد پیگیر 
مشــکالت همکاران و اعضای صنفی خود 

می باشد. 

شرکت لوتوس به مديريت جناب 
آقاي سيد بيژن رضويان توليد کننده 
انواع ساعت هاي ديواري روميزي و 
گرند هال و دکوراسيون منزل

 

  شرکت تايم اند تايم به مديريت 
جناب آقاي محمد خاکپور نمايندگي 

رسمي ساعت هاي مچي واينر و لي کوپر 
در ايران
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شرکت ريتم جناب آقاي 
علي کلهرنماينده رسمي 

ساعت ريتم در ايران 

 
شرکت گروه بازرگاني 
سردار به مديريت جناب 
اخوان ميرزايی نماينده 
رسمي ساعت هاي مچي 
دنيل کلين در ايران

21

واردات



در فضــای رقابتــی دنیــای امــروز، 
شرکت ها، ســازمان ها و صاحبان کسب 
وکار در مسیر تبلیغات و برندینگ خود، 
نیازمند اســتفاده از خدمات مشــاوره 
تخصصی و آموزشــی در راستای اهداف 
سازمان و یا شرکت متبوع خود که آنها را 
در این مسیر پیچیده همراهی نماید بوده، 
پس باید گام های اساسی، با ایجاد و ارتقا 
فرهنگ نواندیشی با استفاده از مدرسین و 
متخصصین حرفه ای در صنعت بازاریابی 
و فروش، توسعه تجارت، مدیریت بازار و 
همچنین تبلیغات، افکار و خلق ایده های 

نو و متفاوت را در مسیر برندینگ کاالها 
و خدمات لوکس خلق نمود.  

شرکت »اکسیس آسمان نقره ای« در یک 
تعامل دوجانبه با »اتحادیه فروشــندگان و 
سازندگان ســاعت تهران« توانسته است از 
همکاری و حمایت قاطع اتحادیه برخوردار 
شده تا ضمن بهره گیری از استادان مجرب 
و نیــز فراهم آوردن امکانــات و ملزومات 
دوره هــای آموزشــی تخصصی بــه ارائه 
خدمات آموزشی متناسب با نیاز مخاطبین 

خود بپردازد. 
نیاز امروزی حوزه های متنوع و گسترده 
آموزشــی متناسب با صنف ساعت و نیز 
مراکز فعال فروش و بخش کســب و کار 
این رشــته، همچنین توجه به صاحبان 
برند هــای اصلی و نماینــدگان آنان که 
گرداننــدگان چرخ کســب و کار صنف 
ساعت درکشور می باشــند، اقدام برای 
برگزاری دوره های آموزشی ولی متمایز 

را قطعی و هدفمند نموده است. 
این شــرکت بــا اســتفاده از تجربه 
آکادمیــک و نیز تجربی اســتادان مورد 
هدف خود در زمینه شناخت حوزه های 
گوناگون آموزشــی مدیریت کسب وکار 
توانسته، نیروی انسانی مجربی را جهت 
ارائه آموزش های نظری و عملی خود گرد 
آورده تا گامی در جهت توانمند ســازی 
مخاطبین آموزشی برداشته و همچنین 
تأکید بر نقش آموزش های کوتاه مدت در 
ارتقاء بهره وری نیروی انسانی که بسیار 

شاخص است را جلوه گر سازد. 
پس از بررســی در اولین اقــدام این 
همکاری، مقرر گردید تا برگزاری اولین 
دوره آموزشی مدیریت بازار و کسب و کار 
صنف ساعت در یک برنامه ۱۲ ساعته و 

طی ۲ روز این مهم اجرا گردد. 

آموزش کسب و کار 
صنف اسعت
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دوره  ايــن  اهــداف  و  محورهــا 
آموزشی: 

این برنامه آموزشــی در جلسه ای که 
به دعــوت رئیس و هیئت مدیره محترم 
اتحادیه از همکاران و اعضاء صنف صورت 
گرفته در روز دوشنبه ۱3۹8/۱۱/۰۱ در 
محــل اتحادیه با حضور جمع کثیری از 
بزرگان، پیشکسوتان، صاحبان برندهای 
بین المللــی و همکاران صنف ســاعت 

تشکیل و رونمایی گردید. 
این جلسه با سرود جمهوری اسالمی 
ایران و تالوت آیات قرآن مجید شــروع 
شده، ســپس با ســخنان جناب آقای 
عبدالرحیم احمدی رئیس محترم هیئت 
مدیره در خصوص شــرایط اقتصادی و 

بازار ادامه پیدا نمود. 
در ادامــه دکتر حســن مجیدی دبیر 
برگزاری اولین دوره آموزشــی مدیریت 
بــازار و کســب و کار صنف ســاعت با 
تشــریح آن به حضار از برنامه رونمایی 
نمودند. سپس دکتر محمدرضا عمرانی و 
دکتر محمد توکلیان که از استادان این 
دوره هستند با توضیح راجع به مباحث 
و موضوعات تدریســی خود در این دوره 

حضار را با این دوره آشنا کردند. 
 این دوره آموزشــی با حضور استادان و 
مدرسان خبره توســعه تجارت، مدیریت 
بازار، فضــای مجازی و کســب و کار در 
روزهای پنجشنبه ۵ و جمعه 6 اردیبهشت 
۱3۹8 برگــزار خواهــد شــد. در پایان 
این دوره آموزشــی به شــرکت کنندگان 
گواهینامه پایان دوره اعطاء خواهد شــد. 
جهت ثبت نام و کســب اطالعات بیشتر 
 www.iwibs.ir :لطفا به سایت دوره به آدرس 
http://t.me/ :و یــا کانال تلگرام بــه آدرس

iwbsch مراجعه نمایید. 
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»انجمن مجموعه داران ســاعت ایران« 
انجمنی مردم نهاد اســت، که در مورخه 
نهم مرداد ماه ســال نود و پنج به لیست 
مجموعــه داران ایران افزوده شــد. این 
انجمن پس از تشــکیل و اعالم حضور 
در گام اول، ســالنامه و مرامنامه خود را 
تدوین و سپس شروع به عضوگیری کرد. 
براســاس تعریفی که در اساســنامه 
انجمن مجموعه داران ساعت آمده است: 
فرهنگی  فعالیتی  ساعت  مجموعه داری 
است که افراد با انگیزه، فرهنگی و با هدف 
جمع آوری و نگهداری ساعت به آن اقدام 
می کنند اما این امر مانع از آن نیست که 
مجموعه داران ســاعت نتوانند اجزائی از 
مجموعه خود را تبدیل و یا معامله کنند، 

اما هدف از آن کسب سود نیست. 
اولین هیئت مدیــره انجمن هم زمان 
با تأســیس آن انتخاب و آغاز به فعالیت 
نمودند. در انتخابات دومین هیئت مدیره، 
اساسی بودن اصل فرهنگی و غیرانتفاعی 
بودن فعالیت مجموعه داری باعث شــد 
افرادی که دارای انگیزه های تجاری بودند 

از آن کنار روند. 
انجمن مجموعه داران از بدو تأسیس 
تاکنون چندین نمایشــگاه ســاعتهای 
آنتیک و کلکســیونی را در شــهرهای 
مختلف برگزار کرده است و از جمله آنها 
می توان به نمایشگاه بندر انزلی، اصفهان، 
و کیش اشــاره کــرد، که با اســتقبال 

گســترده هموطنان روبه رو شد. انجمن 
در حال حاضر ضمن عضوگیری و ترویج 
فرهنگ اســتفاده از ســاعت های اصیل 
و قدیمی و لــزوم حفظ و نگهداری آنها، 
آموزش هایی در ارتباط با نحوه نگهداری 
و تشخیص ساعتهای اصیل از ساعت های 
غیراصیل کــه اصطالحاً »آنتیک« نامیده 
ارتباطی  از طریق سامانه های  می شوند، 
خود تولید و عرضه می کند. همچنین این 
انجمن دارای ارتباط نزدیک و صمیمی 
با متولیان ســاعت ازجمله اتحادیه های 
ســاعت، موزه زمان و تشکالت مجموعه  

داری ساعت در سراسر جهان است. 
یکی از خدمات ارزشــمند این انجمن 
برگزاری مزایده های ساعت های اصیل و 
ارائه مشــاوره رایگان در زمینه تشخیص 
اصالت و صدور شناســنامه اصالت برای 
عالقمندان ساعت است. ارزش فوق العاده 
ساعت های قدیمی و کلکسیونی عاملی 
اســت که همواره عده ای تالش نمایند 
تا بــا ارائه ســاعت های غیر اصیل بجای 
ســاعت های اصیل به دنبال کسب سود 
انجمن  اما فعالیت های  باشند،  نامشروع 
در شناســایی و ارائه گواهی اصالت برای 
ســاعت های اصیل باعث شــده اســت 
بسیاری از برندهای غیراصیل شناسایی 
و به عالقمندان معرفی شود تا از خرید و 

استفاده از آنها جلوگیری شود. 
حسب اطالع اعضای انجمن مجموعه 

همایش اجنمن جمموعه داران 
اسعت ایران در موزه زمان
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داران بــا   ســعی و تالش خــود و بدون 
هرگونه استفاده ای از کمک های حاکمیت 
توانسته اند بخش عظیمی از ساعت های 
اصیل و ارزشمند را که گوشه ای از تاریخ 
فرهنگی این کشور هستند، جمع آوری 
و در مجموعه های کلکسیونی نگهداری 

کنند. 
از دیگــر فعالیت های صــورت گرفته 
توســط انجمن مجموعه داران ســاعت 
ایران همایش مشــترك با مــوزه زمان 
زعفرانیه تهران بود که اســتادان صنف 
ساعت، اتحادیه ســاعت تهران، و عالقه 
مندان به ساعت در این همایش حضور 
داشتند. در این نشست تخصصی، آقای 
مصطفی نصیری در خصوص فلسفه زمان 
و زمان برون ذات و آقای جعفر جعفر پناه 
در خصوص سیر تکاملی ابزار زمانسنج و 

ساعت ایراد سخنرانی کردند. 
ضمنا آقــای منوچهــر لطفی رئیس 
انجمــن مجموعه داران ایــران در مورد 
اهمیــت مجموعه داری ســاعت و آقای 
عبدالرحیــم احمــدی ریــس اتحادیه 
سازندگان و فروشــندگان ساعت تهران 
درباره لزوم پرداختن به موضوع ســاعت 

سخنرانی نمودند. 
هیئــت مدیــره انجمن کــه در واقع 
مؤسس اولیه انجمن نیز هستند در حال 

حاضر عبارتند از: 
۱- آقای مارتین مهینی، عضو و رئیس 

هیئت مدیره انجمن. 
۲- آقای مرتضی همدانی، عضو هیئت 

مدیره و مدیر عامل انجمن. 
3- آقــای رضا کهنموئی، عضو هیئت 

مدیره. 
4- آقای جعفر جعفر پناه، عضو هیئت 

مدیره. 
۵- آقای مصطفی نصیری، عضو هیئت 

مدیره. 
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»سعید ممبینی« رئیس اتاق اصناف ايران که فارغ التحصیل رشته تجارت الكترونیک است همیشه دغدغه اصناف را داشته و تاکنون در اتاق اصناف ايران، 
اتحاديه و مجمع امور صنفی و شورای اصناف فعالیت کرده است. وی که از زمان تأسیس اتاق و شورای اصناف ايران بجز يک دوره، جزو هیئت رئیسه بوده 
تاکنون مسئولیت های دولتی هم داشته است که از آن می توان به مديريت شرکت پشتیبانی ايثارگران وزارت بازرگانی اشاره کرد. وی در مقطعی هم شهردار 
اهواز بوده و مشاور استاندار  همچنین مسئول ستاد سرمايه گذاری در استان خوزستان نیز در کارنامه کاری وی وجود دارد. وی اکنون نیز شرکت خدمات 

پیمانكاری نفت و حفاری در جنوب دارد. با ايشان به عنوان رئیس اتاق اصناف ايران به گفت وگو نشستیم. 

در گفت وگو با سعید ممبینی رئیس اتاق اصناف ایران مطرح شد: 

با طرح جدید رسمایه واحد های صنفی جتمیع می شود

با ســام و عرض ادب چكیده ای از تاريخچه اتاق  �
اصناف ايران را برای مخاطبان بفرمايید. 

در گذشته تشــکل های صنفی که متولی پیگیری امور 
مربوط به اصناف بودند در قالب اتحادیه ها شکل می گرفت و 
در شکل پیشرفته تر به مجامع امور صنفی و بعد به اتاق های 
اصناف تبدیل شد تا این که اتاق اصناف کشور که به عنوان 
یک نهاد ملی برای اصناف اســت شکل گرفت و با حدود 
۱4۱ نفر نماینده تشکل های کشور در یک نظام انتخاباتی، 
هیئت رئیســه را انتخاب می کنند. هیئت رئیسه متشکل 
از 6نفر اســت که با رأی نمایندگان اصناف کشــور تعیین 
می شــوند و یک نفر هم نماینــده وزارت صنعت، معدن و 
تجارت )صمت( است که ترکیب هفت نفره هیئت رئیسه ای 
را تشکیل می دهند که متولی پیگیری امور اصناف است. از 
آنجا که در 6دوره گذشــته اتاق اصناف، مطالباتی از ناحیه 
نمایندگان مطرح می شد عمدتا متمرکز بر مطالبات سایر 
استان ها بجز مرکزیت کشور بود، در این دوره شاهد شکل 
گیری یک ترکیب بدون حضور نماینده ای از تهران هستیم. 
پس نماینده وزیر صمت هم از یکی از اعضای هیئت رئیسه 
اتاق تهران تعیین شد و بنابراین یک ترکیب کامال متننوع با 
میانگین سنی نسبتا جوان تر از گذشته در هیئت رئیسه اتاق 
اصناف کشور مشاهده می شود. عموما افراد دارای سوابق و 

تجربیات خوبی در حوزه تشکل های صنفی هستند. 
لطفا برنامه های اتاق اصناف ايــران را با توجه به  �

تغییری که در هیئت رئیسه اتاق اصناف ايران به وجود 
آمده است تشريح کنید. 

به هرحال هیئت رئیسه مسئولیت جدید را در شرایطی 
آغاز کرده است که شرایط اقتصادی کامال متفاوتی با گذشته 
دارد. ماجرا از چند ماه پیش شــروع شد و افزایش نرخ ارز 
بر فعالیت کسبه تأثیر منفی گذاشت. این موضوع ابتدا در 
صنوف مربوط به لوازم خانگی و تلفن همراه نمود داشــت 
و کم کم دامنه آن به ســایر اصناف نیز کشیده شد. امروز 
اصناف برای رفع نیازهای جامعــه و تأمین نیازهای مردم 
به ویژه کاالهای اساسی رسالتی به عهده دارند و ما نیز برای 

آن برنامه هایی داریم. 
در برنامه ای که ما در این دوره پیش بینی کرده ایم اولویت 
را به ایجاد ساختار خود اتاق و شکل گیری کمیسیون های 

اتاق اختصــاص داده ایم کــه می توانند به عنــوان بازوان 
تحقیقاتی و پژوهشــی اتاق اصناف ایران ایفای نقش کنند 
و به این ترتیب هســته های مشاوره از متخصصین اصناف 
شــکل بگیرد. اتاق اصناف ایران را ۱4۱ نماینده از سراسر 
کشور تشکیل می دهند ولی با توجه به حساسیت و شرایط 
این مقطع زمانی، بایــد این اتاق بتواند راجع به موضوعات 
مختلف تصمیم گیری کند لذا بناســت کــه کمیته های 
تخصصی صنوف شــکل بگیرد پس یکی از برنامه هایی که 
برای سال آینده پیش بینی شده، تمرکز بر ایجاد هسته های 
کارشناسی برای ارائه مشاوره به دستگاه های دولتی، رصد 

بازار و همچنین پیش بینی آینده بازار کشور است. 
طرحی برای تنظیم بازار هم داريد؟  �

بله. یکی از موضوع هایی که بــر آن تأکید زیادی داریم، 
مشارکت اصناف در کل کشــور در طرح های تنظیم بازار 
است. ما به هرحال باید تالش کنیم که کمبود کاال در جامعه 
پیش نیاید و مردم به ویژه با نزدیک شدن به ایام پایانی سال 
که حساسیت این موضوع بیشــتر می شود خیالی آسوده 
داشته باشــند. می خواهیم کاری کنیم که اوال کاال به حد 
وفور وجود داشته باشد که البته بخشی از آن دست اصناف 
نیست و بخشی هم کاالهای اساسی است که دستگاه های 
متولی مثل وزارت کشاورزی و وزارت صنعت معدن و تجارت 
باید آنها را تأمین کنند. اصناف هم آمادگی دارند که از طریق 
کانال های توزیع که در اختیار دارند کاالها را عرضه کنند. 
همچنین اصناف به رعایت قوانینی که برای مصرف کنندگان 
مهم اســت مثل نصب اتیکت، صدور فاکتــور در صورت 
خواست مشتری و... نیز توجه ویژه دارند. امیدواریم در نتیجه 
این تالش ها در کنار هم شرایط بهتری در بازار داشته باشیم 
هرچند خیلی از موارد هم بســتگی به تصمیمات دولت و 
دستگاه های متولی دارد. اکنون برخی صنوف به ویژه صنوف 
تولیدی با کمبود تأمین مواد اولیه مواجهند که بخشی از آن 
به مقررات واردات و بخشی هم به تأخیر در ترخیص کاال از 
گمرك برمی گردد. البته خوشبختانه اخیرا تصمیمات خوبی 
در گشــایش مقررات واردات کاال را شاهد هستیم که اگر 
این اتفاقات بیفتد بزودی شاهد برطرف شدن مشکل کمبود 
کاالها خواهیم بود و به هرحال امکان خدمات  رسانی بهتر از 

ناحیه اصناف فراهم می شود. 

به بحث فناوری و شغل های مدرن چه نگاهی داريد؟  �
ما طرح هایی داریم که در قالب آنها به مشاغل مدرنی 
که در جامعه در حال شکل گیری است توجهی خاص 
شــده و از طرح های مدرن و مبتنی بر فناوری اطالعات 
حمایت می کنیم. در خود ساختار اصناف و اتاق اصناف 
هم استفاده از امکانات پیشــرفته و اتوماسیون اداری را 
متمرکز می کنیــم و تالش کرده ایم تــا امکان ارتباط 
بیــن بخش های مختلف، اتاق هــای اصناف با همدیگر 
و همچنیــن اتاق ها با اتحادیه ها با اســتفاده از امکانات 

پیشرفته و فناوری های موجود بیشتر شود. 
به طور مشــخص اصناف همیشه با معضل مالیات  �

مواجه بوده اند در شــرايطی که وضعیت کشور مناسب 
نیست، آيا برنامه خاصی برای مجاب کردن بخش دولتی 

برای بحث مالیات واحدها ی صنفی داريد؟ 
مالیات یک مورد اختالف دیرینه اســت که بین فعاالن 
تجاری و اقتصادی و ســازمان مالیاتی وجود دارد. علت این 
موضوع هم به این برمی گردد که در گذشته، سازمان مالیاتی 
برای شناسایی فعالیت ها از امکانات پیشرفته برخوردار نبود 
و به دلیل فشــارهایی که به مودیان مالیاتی وارد می شــد 
اصناف بــه توافق هایی تن می دادند و بــا افزایش مالیات 
۵درصد، ۱۰درصد یا ۱۲درصدی نسبت به سال قبل از آن 
موافقت می کردند. ولی در سال های اخیر امکان دسترسی 
ســازمان مالیاتی به فعاالن اقتصادی بیشتر شده است. اما 
گالیه اصناف کجاست؟ اصناف می گویند حاال که شما به 
منابع اطالعاتی بیشتری دسترسی دارید، بر اساس همان 
اطالعات به دست آمده، مالیات را تعیین کنید. ما امیدواریم 
با شناختی که از اصناف داریم و عمدتا حاال دیگر به سمت 
پر کردن اظهارنامه و پذیرش مقررات حرکت می کنند شاهد 
این باشیم که مالیات از ممیزمحوری به اطالعات محوری 
حرکت کند و با توجه به دسترســی ســازمان مالیاتی به 
اطالعات، فقط از کسی که واقعا فعالیت اقتصادی داشته و 
ثبت شده است مالیات اخذ شود. این موضوع به ویژه در سال 
۹7 که اصناف با مشکالت جدی دست و پنجه نرم کردند 
و بسیاری در آستانه ورشکستگی هستند یا مغازه های خود 
را بسته اند از اهمیت بیشتری برخوردار است. به هرحال بازار 
کشــش ندارد و تأمین کاال هم برای اصناف مشکل شده و 
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از ســوی دیگر به دلیل تورم، میزان تقاضا پایین است. این 
موضوع برای برخی اصناف ملموس تر است به عنوان مثال 
فروشــندگان تلفن همراه به دلیــل این که در یک مقطع 
3-4ماهه ممنوعیت ورود کاال وجود داشــته اســت اصال 
محصولی ندارند که بخواهند به فروش برســانند. ما انتظار 
داریم سازمان مالیاتی به این موارد توجه کند و مالیات واقعی 

را مطالبه کند. 
نظرتان درباره مالیات بر ارزش افزوده چیست؟  �

طرح هایی مثل ارزش افزوده مزید بر علت شــده است و 
گالیه های زیادی از این بابت داریم. البته فعال در حال تجدید 
نظر هستند و امیدواریم با اصالحاتی که مجلس محترم انجام 
می دهد رضایت بیشتری را در فعالین اقتصادی شاهد باشیم. 

قاچاق چقدر به فعاالن صنفی آسیب می رساند؟  �
بر خالف تصور بسیاری، قاچاق اولین ضربه را به واحدهای 
صنفی و اقتصادی می زند. مــا موافق مبارزه با قاچاق کاال 
هســتیم ولی باید مالحظه این را هم بکنیم که جلوگیری 
از ورود یک کاال به داخل کشــور خود باعث رشد کاالهای 
بی کیفیت نشــود. ما امیدواریم مجموعه کارهایی که برای 
مبارزه با قاچاق کاال انجام می شود موجب افزایش کیفیت 
و ایجاد فضای رقابتی برای قیمت باشد و انتظار است که این 

اتفاق طی مبارزه با قاچاق بیفتد. 
با توجه به جلوگیری از يكسری ثبت سفارش ها و  �

ورود کاال و مواد اولیه به کشور، واقعا بازرگانان با مشكل 
برخورد کرده اند و ناخودآگاه باعث شده است اين قشر 
به سمت راه های غیرقانونی بروند که خود زمینه ساز 
گرانفروشی و رشد قاچاق می شود آيا راهكار خاصی 

در اين باره داريد؟ 
مقررات واردات بیشتر در حوزه اتاق بازرگانی هست ولی 
به هرحال اصناف هم متأثر از تصمیماتی هستند که احیانا 
موجب تأخیر در ورود یا ترخیص کاال می شــود و با توجه 
بــه تصمیمات اخیر امیدواریم این تنگناها برطرف شــود. 
اما راهکار ما چیســت؟ ما پیشنهاد می کنیم دستگاه های 
متولی و تصمیم ســاز در حوزه دولت از نظرات مشورتی و 
کارشناسی بخش خصوصی استفاده کنند به هر حال برابر 
همه تجویزهای اقتصادی، کشــور مــا درحال حاضر برای 
ســرمایه گذاری به منظور توسعه اشتغال و ایجاد رقابت در 
کیفیــت و قیمت محصوالت، نیاز به ایجــاد فضای آرام و 
اطمینان فعالین و سرمایه گذاران دارد. اگر تصمیماتی که 
بخصوص در حوزه تدویــن قوانین، آیین نامه ها و مقررات 
گرفته می شــود بدون مطالعــه و اخذ نظر کارشناســی 
متخصصین در حوزه فعالین اقتصادی اعم از اتاق بازرگانی، 
اتاق تعاون و اتاق اصناف باشد قطعا این تصمیمات کارساز و 
کمک کننده نخواهد بود. امیدواریم این اتفاق بیفتد و نظرات 

اتاق ها به عنوان نمایندگان بخش خصوصی گرفته شود. 
رشد بی رويه شاپینگ سنترها در پايتخت، بالتبع  �

از دست رفتن يكسری واحدهای صنفی شده است که 
به صورت تک در پايتخت فعالیت دارند. ما شاهد تجمع 
واحدهای صنفی در فروشــگاه های بزرگ و از دست 
رفتن واحدهای صنفی به صورت پراکنده در ســطح 
شــهرهای بزرگ به ويژه تهران هستیم. اتاق اصناف 
ايران برنامه و راهكار خاصــی دارد که اين واحدهای 

صنفی آسیب نبینند؟ 

اصوال واحدهای صنفی سنتی ما در معرض تهدیدهایی 
قرار دارند که یکی از آنها شــاپینگ سنترها هستند که با 
توجه به توسعه شهرها و تغییرات فرهنگ جامعه نمی توان 
جلــوی آنها را گرفت. این شــاپینگ ســنترها یک بعد 
ســرمایه گذاری دارند و به هرحال واحدهای صنفی به آن 
سمت می روند، حال باید دید سیاست توسعه شهرهایمان 
به چه صورتی است. امروز درخیلی از کشورهای پیشرفته 
برای این که مشکل ترافیک ایجاد نشود، شاپینگ سنترها 
را به بیرون از شــهرها می برند. این که ما در مرکز شــهر 
یک مجتمع بزرگ ایجاد کنیم و در برخی شــهرها حتی 
امکانات اولیه مثل پارکینگ هم وجود نداشــته باشد هم 
برای شــهرمضر هستند و هم برای واحدهای صنفی یک 

تهدید محسوب می شوند. 
مشاغل مبتنی بر فضای مجازی و اینترنتی و... هم تهدید 
دیگری برای این واحدهای صنفی سنتی محسوب می شوند. 
البته هرچند این موضــوع می تواند برای واحدهای صنفی 
تهدید باشــد ولی ما باید ســعی کنیم که از آن به عنوان 
یک فرصت اســتفاده کنیم. آن آسایش و راحتی که یک 
شــهروندی که در یک محله زندگی می کند و می تواند از 
بقالی ســر کوچه اش خرید کند را باید به شکلی دربیاوریم 
که ترجیح مصرف کننده باشد از همان واحد صنفی سنتی 

خرید خود را انجام دهد. 
در همه جای دنیا به دلیل بهای خدماتی که ارائه می شود، 
هزینه سرمایه و سرقفلی و هزینه فضایی که ایجاد می شود 
قیمت کاالها در شاپینگ مال ها از واحدهای صنفی سنتی 
باالتر اســت و همین موضوع برخی را به همان واحدهای 
کوچک می کشــاند ولی درنهایت و بــه هرحال واحدهای 

صنفی باید خودشان را با این شرایط تطبیق بدهند. 
شــما خودتان برای کمک به واحدهای صنفی چه  �

برنامه خاصی داريد؟ 
ما طرحی را داریم که در حال کار بر روی آن هســتیم. 
شاید بتوانیم با ایجاد شرکت های زنجیره ای در بخش های 
مختلف برای مشاغل سنتی مان امکاناتی از نظر لجستیکی، 

تدارکاتــی و... فراهم کنیم تا آنهــا بتوانند در حقیقت با 
تجمیع سرمایه هایشان توان خود را در تأمین کاال باال ببرند 
و بتوانند کاال را در شرایط بهتری خریداری کرده و مردم 
هــم از آنها با خیال آســوده  تری خرید کنند. این طرح را 
احتماال ابتدا در بخش های خواروبار و سوپرمارکت که نیاز 

روزمره مردم است شروع می کنیم. 
اين طرح از چه زمانی کلید می خورد؟  �

اگر طرح مورد قبول قرار بگیرد انشــاله آن را در ســال 
آینده حتما اعالم خواهیم کرد و با مشارکت خود واحدهای 
صنفی در سراســر کشور کلید خواهیم زد. این واحدهای 
صنفی عضو خواهند شد و در این زنجیره قرار می گیرند. 
درواقع تجمیع این توانمندی ها حالت همان فروشگاه های 
زنجیره ای می شود و حتی می توانند رقابتی هم با فروشگاه 

زنجیره ای داشته باشند. 
به عنوان يک فعال اقتصادی سال 97 را چطور ارزيابی  �

می کنید و چشم انداز سال آينده را چطور می بینید؟ 
سالی که گذشت به هرحال سال سختی بود. ما شرایط 
جنگ اقتصادی را داریم پشت سر می گذاریم و معموال در 
همین شرایط هســت که افراد می توانند خود را آزمایش 
کنند. به نظرم ما تا حدود زیادی توانســتیم از این شرایط 
موفق عبور کنیم و امیدوارم تا پایان ســال هم موفق عمل 
کنیم و کمبودی در بازار نباشــد. البته انتظار هم داریم با 
سیاست هایی که دولت در پیش می گیرد سال آینده جبران 
صدمات اقتصادی که به فعالین اقتصادی خورده، بشــود و 

انشاله شاهد شکوفایی باشیم. 
شما خودتان فكر می کنید که اين اتفاق خواهد افتاد؟  �

به هر حال ما کشــوری با شــرایط خاص هســتیم و 
توانایی های ویژه ای داریم. از این توانمندی ها می توان به 
امکانات خدادادی که در اختیارمان هســت و اراده ای که 
نزد مردم وجود دارد اشــاره کرد. اگر مدیریت هم درست 
اعمال شود و از توانایی های جامعه بهره گرفته شود قطعا 

می توانیم موفق شویم. 
برگرفته از نشريه اتحاديه لوازم خانگی
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با ســام و عرض ادب و تشكر از وقتی که در  �
اختیار نشريه اتحاديه ســاعت قرار داديد. لطفا 
درباره برنامه ها و فعالیت های اخیر اتاق اصناف کمی 

توضیح بدهید. 
در اتاق اصناف خوشبختانه تعامل ویژه ای بین هیئت 
رئیسه وجود دارد و کارها مابین اعضای هیئت رئیسه 
تقسیم شده اســت. در این میان، من در چند بخش 
مســئولیت هایی را به عهده گرفته ام ازجمله آموزش 
اصنــاف. در این رابطه با دانشــگاه علمــی کاربردی 
و ســازمان فنی حرفــه ای وزارت کار، تعــاون و رفاه 
اجتماعی صحبت هایی داشته ایم و سعی می کنیم که 
بزودی دانشگاه اتاق اصناف یا به عبارتی دانشگاه علمی 

کاربردی اتاق اصناف را تأسیس کنیم. 
اين دانشگاه در چه مرحله ای قرار دارد؟  �

 االن مراحــل صــدور مجوزهای این دانشــگاه در 
کمیسیون های مختلف دانشــگاه در حال طی شدن 
است و قرار است با برنامه ریزی که از سال ۹8 خواهیم 

داشت این دانشگاه در مرکز علمی کاربردی خود اتاق 
اصناف در رشــته هایی همچون مدیریت، حسابداری، 
کامپیوتر، تجارت الکترونیک و بسیاری رشته های دیگر 
که نیاز واحدهای صنفــی و مدیریت اجرائی اصناف 
است ایجاد شود و ما اطالعیه اش را نیز می دهیم. من 
خیلی امیدوارم چرا که یک سال و نیم تا دوسال است 
که در زمینه این قضیه درحال فعالیت هســتیم و به 
نتایجی هم رســیده ایم ولی با تغییر روسای دانشگاه 
علمــی کاربردی مرکز، این کار به اطاله زمان برخورد 
که البته امیدواریم این موضوع در فروردین ماه یا بهار 

به نتیجه برسد. 
تاکنون کدام يک از اتحاديه ها در بحث آموزش  �

موفق تر عمل کرده اند؟ 
 اتحادیــه ســاعت در خصــوص آمــوزش یکی از 
موفق ترین اتحادیه های ما محســوب می شــود و ما 
از همینجا تبریک ویژه هیئت رئیســه اتاق اصناف و 
جامعه اصناف را به این اتحادیه محترم عرض می کنیم. 

همان طور که می دانید ســاعت یک کاالیی است که 
عمال در سبد خانواده ها وجود دارد و تخصص ویژه ای 
را الزم دارد که خدا را شکر دراتحادیه ساعت یک اتفاق 
خوب افتاده و با تجهیز کارگاه و برنامه ریزی آموزشی 
شــان خیلی موفق بودند. من امیدوار هستم در این 
خصوص ارتقای کار انجام شــود و ما با دانشــگاه نیز 
هماهنگی کرده ایم که خود اتحادیه ساعت به عنوان 
یک درس در این دانشــگاه علمی کاربردی گنجانده 
شود و درنهایت به کسانی که این واحدها را بگذرانند، 
مدرك کاردانی و کارشناسی ساعت از طریق سیستم 

آکادمیک آموزش عالی ارائه خواهد شد. 
درباره آموزش فرموديد استقبال همكاران در  �

واحدهای صنفی از اين موضوع تا چه اندازه هست؟ 
به هرحال شاید در نگاه نخست برای واحدهای صنفی 
این کار کمی سخت باشد چون مشکالت زیادی دارند 
و هــر روز که کرکره مغــازه را باال می برند قبض آب، 
برق، بیمه و مالیات وعوارض و ارزش افزوده ومشکالت 

نایب رئیس دوم اتاق اصناف تهران عنوان کرد

آموزش، رکن اصلی برای اصناف 
خســرو ابراهیمی نايب رئیس دوم اتاق اصناف تهران و رئیس اتحاديه تاالرهای پذيرايی يكی ار ضرورت ها و نیازهای اتحاديه های 
مختلف صنفی در فضای امروز را آموزش و استفاده از قدرت تكنولوژی می داند و در اين زمینه خبر از ايجاد دانشگاه اتاق اصناف در 

آينده ای نزديک می دهد. با ايشان به گفت وگو نشستیم که در زير می خوانید. 
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کارگری و کارفرمایی و صدها مورد دیگر پیش می آید. 
کال اصناف از نظر سنتی کمی برای آموزش سنگین 
هســتند نه این که دلشــان نخواهد، مشتاق هستند 
ولی آدمی که 6۰ ســالش است چطور ازش بخواهم 
آموزش آکادمیک انجام دهد جز این که راهکارهایی 
مناسب داشته باشم؟ البته نسل جوان خیلی استقبال 
می کند ولی نســل مسن تر کمی مقاومت دراد که در 
این خصوص هم تالش می کنیم برنامه هایی برای ارائه 

محتواهای خاص اولیه را داشته باشیم. 
پس چه فكری برای اين موضوع کرده ايد؟  �

 در این خصوص باید در خصوص اصطالح آموزشی 
یادگیرنده و محتوا یا رابطه آنها چند کار انجام دهیم 
مثال آموزش از راه دور یا این که شرایط دیگری فراهم 
کنیم که مقداری هضم پذیرتر باشد و با گرفتاری ها و 
سن اعضا منطبق تر باشد. به هر حال آنچه که واقعیت 
دارد این است که نسل جوان تر که غالبا فرزندان آنها 
هستند یا شاگردها متوجه شــده اند که اگر آموزش 
نبینند ســونامی تکنولوژی حتما آنهــا را می خورد 
و با خــود می برد. امروز تجــارت الکترونیک یکی از 
اولویت های هر واحد صنفی محسوب می شود. امروز 
دیگر آن قدر فضای تکنولوژی و اینترنت و فروشگاه های 
مجازی و... زیاد شــده که هیچ واحد صنفی نمی تواند 
بگوید من وقت ندارم یا نمی توانم. به هر حال سرعت 
فعالیت های اقتصادی خیلی زیاد شــده است و امروز 
جهان یک دهکده جهانی و اقتصاد یک اقتصاد جهانی 
شده است، دیگر امروز با وجود فضای مجازی، رابطه ها 
مرز ندارند. ازسوی دیگر ما برای تمدید یا صدور پروانه 

کسب، حداقل ۱6ساعت آموزش اجباری را داریم. 
بله دقیقا مشــكل اينجاست که در واحدهای  �

صنفی به همین 61ســاعت هم رغبتی نشــان 
نمی دهند آيا همكارانی که برای همین تعداد ساعت 
نمی خواهنــد وقت بگذارند برای دانشــگاه وقت 

خواهند گذاشت؟ 
این کالس ها تنها اصنــاف را آگاه تر می کند. ما که 
ریاضیات و آمار استنباطی را آموزش نمی دهیم فقط 
به آنها آموزش می دهیم که آگاه باشــند مثال مالیات 
دادن یــک واحد صنفی چگونه اســت، آیا یک واحد 
صنفی می تواند مالیات ندهــد، آموزش می دهیم که 
چگونه اظهارنامه را پر کند، چطور تنظیم ســند کند 
تا بتواند با مشاورین مالی مشورت کند و جلوی ضرر 
صدهــا میلیونــی اش را بگیرد. این بد اســت؟ ما یاد 
می دهیــم که قرارداد کار را بــا کارگرت چطور ببند، 
می گوییم این الــف ب قانون نظام صنفی را یاد بگیر 
تا وقتی می خواهــی پروانه ات را تمدید کنی یا برای 
صدور پروانه و مسائل مرتبط با آن، فردی مطلع باشی. 
این آموزش بد است؟ آنها که نمی آیند آموزش ببینند 
به خودشــان جفا کردند. ما یک وظیفه ای داریم که 
انجام می دهیم. من وظیفه دارم به واحد صنفی بگویم 
مغازه ات باید به دوربین امنیتی یا کپسول آتش نشانی 
مجهز باشد وقتی گوش نمی دهد فردا مغازه اش آتش 
می گیرد بســیار متضرر می شود درحالی که با خرید 
یک کپســول می توانست مانع این مشکل و خسارت 

میلیاردی یا سرقت شود. ما درچارچوب حیطه وظایف 
خودمان کار می کنیم دیگر به خودشان مربوط است 

چگونه استفاده کنند. 
 مــن یک مثال می زنــم اگر به دادگســتری قدم 
بگذارید در پله های دادگســتری صدها نفر زن و مرد 
می بینید که گاه ۲۰ســال درگیر یک پرونده هستند. 
به عنوان مثال می خواســته خانه یا مغازه بخرد ولی 
سرش کاله رفته است، اگر همان موقع صدهزار تومان 
به یک حقوقدان می داد و یک کلمه را جابه جا می کرد، 
شاید حاال ۲۰سال اســیر پرونده نبود. این آموزش ها 
هم همین طور اســت و مانع ضررهای احتمالی بعدی 

می شود. 
در بحث ايمنی اصناف هم برنامه ای داريد؟  �

بله. یکی از مهم ترین مسائلی که در واحدهای صنفی 
وجود دارد بحث ایمنی، بهداشــت و امنیت است. بر 
اســاس ماده ۱7 قانون نظام صنفی، واحدهای صنفی 
ملزم به رعایت موارد ایمنی بهداشتی امنیتی انتظامی 
و... هستند. به عالوه این که بند ز ماده 37 قانون نظام 
صنفی هم اتاق اصناف را ملزم به نظارت بر این قضایا 
کرده اســت لذا در این خصوص هــم ما برنامه ریزی 
ویژه ای را داریم انجــام می دهیم تا واحدهای صنفی 
بخصــوص واحدهایی که در بافت بــازار قرار دارند و 
خطرزا هستند را به وسایل آتش نشانی مجهز کنیم تا 

از نظر اعالم و اطفای حریق به روز شوند. 
در اين زمینه چه اهرم های نظارتی داريد؟  �

 ما بتازگــی نامه ای را بــه وزارت صنعت، معدن و 
تجارت ارســال کردیم تا طبق آن، واحدهای صنفی 
که بخصوص در بافت های فرسوده قرار دارند یا مراکز 
تجاری هستند، ملزم شــوند در زمان صدور پروانه یا 
تمدید پروانه کسب، چند ساعت دوره آموزش ایمنی 
را بگذرانند یعنی بتوانند خود را برای بحران هایی که 
ممکن است ایجاد شود و اتفاقات خاصی ازجمله آتش 
ســوزی سیل و زلزله که می تواند با زندگی شان بازی 
کند آماده کنند. به هرحــال ما در این خصوص این 

آموزش ها را ارائه خواهیم داد. 
آيا آماری از واحدهای صنفی داريد که به لحاظ  �

ســنتی بودن و مقاومت کردن درزمینه آموزش و 
آگاه شدن نسبت به حقوق يا وظايف شان تعطیل 

شده باشند؟ 
خیر. همــه در ظاهر موافق این قضایا هســتند به 
هرحال یک دوره گذار از سنتی به مدرن داریم و البته 
باورمان بر این است که اصناف باید در نقش های سنتی 
ادامه حیات بدهند، نه به معنای فعالیت کاری سنتی 
بلکه حفظ ســنت ها که نشات گرفته از تفکرات علی 
)ع( و ســیره خانم فاطمه زهرا و قرآن و عترت است. 
معتقدم که این موضوع بخصوص درباره مکاســب و 
خرید و فروش کاال، دست افتاده گرفتن ها، خیریه ها، 
مسجدسازی و حسینیه سازی این کارها نه تنها نباید 
کمرنگ شــود بلکه در اتحادیه و بازار باید این سنت 
دیرینه رنگین تر شــود. اما در بخش اداره اتحادیه ها و 
فعالیت های روزمره اتحادیه ها دیگر نمی توان ســنتی 
کار کرد بلکه با توجه بــه ابزارها و فضای مجازی که 

وجود دارد باید اینها را جهت دار کرد و به سوی مدرن 
و سیســتماتیک برد و به بیان دیگر بهینه اســتفاده 

کردنش را آموزش داد. 
اتاق اصناف چه برنامه و هدف ديگری دارد؟  �

فعالیت دیگر اتاق اصناف که مأموریتش با من است 
مربوط به بخش انتخابات هیئت مدیره ها می شــود. 
همان طور که می دانید ما ۱3۵ اتحادیه صنفی داریم 
که هرچهارسال یک بار باید انتخاباتشان را انجام بدهند 
و تقریبا با هر اتحادیه در بهترین شرایط که همه چیز 
به خیر و خوشی تمام شود حداقل باید۵جلسه داشته 
باشــیم. یعنی ما اگر ۱3۵ اتحادیه رادر نظر بگیریم و 
بدانیم که 4۰ تا ۵۰اتحادیه هم ممکن است در طول 
4سال تغییراتی در هیئت مدیره شان ایجاد شود، باید 
عــدد ۲۰۰ را در ۵ ضرب کنیــد که می بینیم تقریبا 
حدود هزار جلسه باید برگزار شود و اگر این عدد را به 
۲4۰ روز مفید سال تقسیم کنیم می بینیم که تقریبا 
یک روز در میان درگیر مســائل انتخابات اتحادیه ها 
هســتیم که کاری بسیار حســاس و فشرده هست و 
خداراشکر تا این لحظه موفق بوده ایم که این کارها را 

در طول این سال ها انجام بدهیم. 
چه برنامه های عملیاتی برای سال 98 داريد؟  �

ما چند کار را قبال انجــام داده ایم که برای تکمیل 
آنها در ســال ۹8 تالش می کنیم. به عنوان مثال قبال 
انتخابات کاغذی بود ولی االن paperless و به صورت 
سیســتم های الکترونیکی تبدیل شده است. این کار 
خیلی ســنگینی بود که انجام شــد و دارد تکمیل تر 
می شــود و انشاله در سال آینده در انتخابات بهتر هم 
می شود. درباره بحث حسابرسی هم سیستم های آنالین 
بــا اتحادیه ها را پیش بینی می کنیم که گرفتاری های 
بسیار زیادی را حذف می کند یعنی حساب از پرسنل 
ساالری حذف شده و به مدیرساالری و هیئت مدیره 
ساالری تبدیل می شــود. ما هم باید آموزش الزم را 
بــه اعضای هیئت مدیره هــا در این خصوص بدهیم. 
ازسوی دیگر یکی از مشــکالت موجود این است که 
برخی از نمایندگان اتاق اصنــاف و اتحادیه ها که در 
شعبات دارایی و بیمه های اجتماعی به عنوان نماینده 
اتحادیه هــا و اتاق اصناف حاضر هســتند از قانون به 
طور کامل اطالع ندارند و در کمیسیون ها هرچه آنها 
امضا کنند اینها هم امضا می کنند. البته شاید بخشی 
هم رودربایستی شــاید داشته باشند و عدم اطالعات 
واژه درستی نباشــد ولی به هرحال برای آموزش این 
نماینده ها در سال ۹8 برنامه ریزی داریم تا هرچیزی 
را به راحتی امضا نکنند و حقوق اصناف پایمال نشود. 
برنامه دیگر هــم در بحث آموزش اســت که تالش 

می کنیم که در حد خودمان قدمی برداریم. 
در پايان صحبتی داريد؟  �

من تشکر ویژه از هیئت مدیره اتحادیه ساعت به ویژه 
جناب آقای احمدی دارم که همیشــه در بخش های 
مختلــف به ویژه آموزش و تفکرات مدرن مشــوق ما 
بوده اند. شخصیت ایشان و هیئت مدیره محترمشان 
به گونــه ای بوده که تالش داشــته اند بتوانند فضای 

اتحادیه ها را با فضای مدرن پیوند بدهند. 
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آیه قشنگی خواند با این مضمون که »خداوند 
وعده داده است بعد از هر سختی یک راحتی 
وجــود دارد و بر این موضــوع تأکید کرده 
است«. در حال حاضر شــاید بتوانم بگویم 
که در سخت ترین شرایط چند دهه گذشته 
کشورمان قرار گرفته ایم و اقتصاد ما درواقع 
یک آشوب و نابسامانی عجیبی دارد. تالطم 
ارز، نابسامانی در واردات، کاهش توان خرید 
و همچنین نبود افق روشــن درباره اقتصاد 
مشــکالت زیادی برای ما ایجاد کرده است 
ولی معتقدم که پشت هر تهدید و چالشی 
فرصت های فراوانی وجود دارد. ما دوستانی 
که دور هم هستیم در همین شرایط سخت 
هم می توانیم به فرصت هایی که برایمان به 

وجود آمده است فکر کنیم. 
یکی از فرصت هایی که با توجه به کسری 
و کمبود کاال برای ما وجود دارد این اســت 
که ما می توانیم سبد کاالیی مان را افزایش 

دهیم به عنوان مثال در برند کاســیو یک 
ســبد کامل محصول داریم که هم ماشین 
حساب و هم ســاعت در آن دیده می شود. 
همان طور که در کشورهای مدرن همیشه 
از هم افزایی استقاده می کنند و اگر کانال و 
مشتری خوبی وجود دارد، سبد کاالیشان را 
گسترده می کنند ما هم باید همینگونه عمل 
کنیم. شما عزیزان اطالع دارید که در ایران 
بیشتر فروش ها با رابطه انجام می شود یعنی 
به عنوان مثــال آقای احمدی و صباغ روی 
اعتبارشان است که دارند جنس می فروشند 
و مشتری ها هم به اعتبار این دوستان است 
که خرید می کنند پس افزایش سبد کاالیی 
می تواند برای بیرون رفت از این بحران رکود، 

یک راهبرد برای ما باشد. 
 یکــی دیگــر از راه حل ها پیــدا کردن 
راهکارهای جدید یا روش های نوین فروش 
است. همان طور که می دانید فروش آنالین 

همایش بزرگ خانواده کاسیو در ایران با 
حضور مدیران این شرکت از ژاپن نمایندگان 
فروش شــرکت کاسیو از سراسر کشور و به 
میزبانی شرکت پارس روز جمعه ۲۱ دیماه 
ســال جاری در مرکــز همایش های رایزن 
برگزار شــد. دراین همایش ســخنرانانی 
حضور داشــتند کــه از آنها می تــوان به 
»امیرحسین شمس زاده« مدیرعامل کاسیو، 
»محمدرضا قاســمی« مدیر خدمات پس از 
فروش کاسیو و همچنین »سوکوهارا« مدیر 
منطقه ای هاورمیانه ماشین حساب کاسیو و 
»یامانیشی« مدیر منطقه ای خاورمیانه ساعت 

اشاره کرد. 
در ابتدای این همایش بزرگ »امیرحسین 
شمس زاده« مدیرعامل کاسیو خیرمقدم به 
همه حضار گفت: می خواســتم صحبتم را 
طور دیگری آغاز کنم ولی دوست خوبم آقای 
مهاجر که از وکالی خیلی خوب هم هستند 

درگردهمایی بزرگ خانواده کاسیو عنوان شد

تنوع، اصالت و کیفیت سه ضلع موفقیت کاسیو
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االن به عنوان یک راه حل به شــمار می رود 
چــرا که به عنوان مثال ممکن اســت یک 
صفحه اینســتاگرام کوچک در یک شــهر 
توســط یک جوان آنالین اداره شــود و با 
استفاده از این فرصت بتواند فروشی داشته 
باشد که از یک مغازه در میرداماد با سال ها 
سابقه هم پیشــی بگیرد. پس ما باید این 
موضــوع را در نظر بگیریم که فرصت هایی 
که در نتیجه تکنولوژی به وجود آمده است 

حتما می تواند به ما کمک کند. 
 فرصــت بعدی که برای ما به وجود آمده 
این است که در مختصات شرایط اقتصادی 
امروز ما، مطمئنا خیلی ها استاپ می کنند، 
توفق دارند و می گویند چون شرایط خوب 
نیســت ما کار نمی کنیم اما باید گفت که 
استراتژی شــرکت پارس، درست برعکس 
اســت و می گوید اگر همه استاپ و توقف 
کرده اند مــا رو جلو حرکــت می کنیم. به 
همین دلیل هم افتخار داشــتیم که از اول 
ســال با این تعهد به همکارانمان در صنف 
ساعت و ماشین حساب تا آنجا که می توانیم 
کاال وارد کنیم. سیاستمان هم بر این بوده 
است که کاالها را بر اساس قیمتی بگذاریم 
که در وهله اول بــرای مصرف کننده قابل 
خرید و قابل اســتفاده باشد چون اگر ما به 
شما عزیزان کاال را بفروشیم و جنس ها در 
مغازه شما باقی بماند فرقی ندارد، انبار شما 
با انبار ما یکی است پس مهم این است که 
این گردش ایجاد شود. به همین دلیل هم ما 
در سیاست گذاری خود تا آنجا که توانستیم 
حتی در تالطمات، ســعی کردیم حداقل 
تغییرات را داشته باشیم و به این سیاست هم 
ادامه خواهیم داد. بحث دوم ما موضوع تأمین 
کاالست که تا به حال به لطف خداوند متعال 
توانسته ایم تأمین متداول کاال را داشته باشیم 

و این سیاست را ادامه خواهیم داد. 
 بحث بعدی هم موضوع خدمات پس از 
فروش است. کاسیو همان طور که می دانید 
یک برند سابقه دار است ولی در چند سال 
گذشته نماینده های فروشش را عوض کرده 
اســت. مجموعه ای که من افتخار دارم در 
خدمتشان باشم دوستانی هستند که سال 
هاست با برند کاسیو کار کرده اند و هدف ما 
هم این است که در وهله اول شما دوستانی 
که وقت، ســرمایه و اعتبارتــان را بر روی 
کاسیو گذاشته اید را ساپورت کنیم و بعد هم 
مشتری ها را مورد حمایت قرار دهیم. بر روی 
همین اصل امروز همکار خوبم آقای قاسمی 
در پایان مراسم، مختصری درباره فعالیت های 
ما در حوزه خدمات پس از فروش صحبت 
خواهند کرد و می گویند که چطور شــما 
دوســتان را در حوزه خدمات پس از فروش 

حمایت خواهیم کرد. در پایان تشکر می کنم 
از همگی و امیدوارم که این سمینار سرآغاز 
خوبی برای مجموعه ما باشــد و همکاری 
مشترك خوبی داشته باشیم جون معتقدم 
که شما شرکای ما هستید و ما بدون شما، 
نه می توانیم ادامه دهیم و نه حرکت کنیم. 
درواقع همکاری دوستی و همسو بودن ما با 
یکدیگر کمک خواهد کرد تا این شرایط بد 
اقتصادی را رد کنیم و بیزینس خوبی کنار 

هم داشته باشیم. 

»جی شاک« يک ساعت نیست، سبک 
زندگی است

یامانیشی مدیر منطقه ای خاورمیانه ساعت 
هم در این همایش به چند استراتژی کوتاه 
اشاره کرد و یادآور شد که که کاسیو با پارس 
گره خورده است. وی هم ضمن خیر مقدم به 
همه حضار وشرکت کنندگان در این همایش 
گفت: می خواهیم چهار موضوع رابا همدیگر 
مــرور کنیم. اولین موضوع درباره شــرایط 
ساعت در کل دنیاســت، دومی استراتژی 
کسب و کار کاســیو در دنیا، سومین مورد 
هم شرایط ساعت در ایران در سال آینده و 
موضوع چهارم نیز معرفی محصوالت جدید 
را به شماست. یک نمودار فروش که وضعیت 
برند کاسیو را در سه ماهه دوم سال ۲۰۱8 
محاسبه کرده است نشان می دهد که کاسیو 
حدود ۱۰درصد بیشتر از سال قبل فروش 
داشته اســت این درحالی است که سیکو 
7درصد و سیتی زن ۲درصدنسبت به سال 
قبل افول داشته اند. ازسوی دیگر ساعت های 
سواچ گروپ با وجود فروش کاالی کاالهای 
لوکس در ســال ۲۰۱7 تنها حدود 7درصد 
رشد داشته که نشان می دهد هرچند رشد 
این برند مثبت است ولی چندان قوی ظاهر 
نشــده اســت. همچنین این نمودار نشان 
می دهد که گروه ســاعت های فسیل با این 
که 3-4سال اخیر در ساعت های هوشمند 
ســرمایه گذاری کرده اند ولی خیلی موفق 
نبوده و نسبت به کل سال ۲۰۱6 خیلی رشد 
مناسبی نداشته چرا که 6درصد افول کرده 
است. این نمودار همچنین نشان می دهد که 
برندهای جدید مثل اپل واچ که 4-۵ الین 
گروه کاالیی دارد و تولید می کند نسبت به 
سال گذشــته اش ۵6درصد افزایش فروش 
داشــته اســت و برند فیت بیت هم خیلی 

عملکرد خوب و روند منطقی داشته است. 
 بــا توجه بــه این نمــودار می بینیم که 
بدون داشتن استراتژی و سیاست کسب و 
کار نمی توانیم موفق باشیم و البته در وهله 
نخست تجارت الکترونیک، فضای کسب و 
کار آنالین و تبلیغات در این فضا بسیار مهم 

است که یک نمونه موفق، دی دابلیو است 
که باداشتن اینستاگرام و فعالیت های زیادی 
که در دنیای مجازی و شبکه های اجتماعی 
دارد بسیار موفق عمل کرده است. برندهایی 
مثل اپل واچ ازجمله برندهایی محســوب 
می شوند که فیچرهای جذابی برای کاربران 
دارند و به همین دلیــل هم فروش باالیی 
دارند. ساعت هایی که به تناسب اندام کمک 
می کنند و با شمارش میزان کالری سوزانده 
شده، ضربان قلب و. . بســیار پرطرفدارند. 
با توجه به اســتقبال مردم از چنین ساعت 
هایی، این چهار آیتم را کاســیو هم در نظر 
دارد که در آینده ای نزدیک در کاالهای خود 

داشته باشد. 
درباره استراتژی بیزینس برند کاسیو در 
دنیا هم باید گفت که کاســیو هرچقدر هم 
الین اضافه می کند ولی تمرکزش همچنان 
بر اسم کاسیو است. مثال اگر سیکو را مثال 
بزنیم یک الین خیلی خــوب به نام گرند 
ســیکو دارد که هرچند اسمش را از دست 
نداده ولی یک کلمه دیگر کنارش گذاشته 
اســت. یا برندی مثل سیتی زن یکی دو تا 
از کمپانی های سوئیسی را خریداری کرده 
است وهمچنان با همان اسم های سوئیسی 
در حال فعالیت است این در حالی است که 
کاسیو هرگز اسم برندش را از دست نمی دهد 
و بر روی تمام محصوالتش نام کاسیو حک 

می شود. 
در این همایش به میزان فروش کاســیو 
هم اشاره ای شد که در این زمینه باید گفت 
در بررســی فروش کاسیو از سال ۲۰۱۰ تا 
۲۰۱8 مشخص شده است که میزان فروش 
ساعت های G-SHOCK حدود 3برابر شده 
اســت. این رشــد فروش به دلیل تمرکزی 
است که برند کاسیو در فضای مجازی دارد. 
همان طور که می دانید برندهای سوئیســی 
در فضــای مجازی کاالیشــان را به فروش 
نمی رسانند اما کاسیو از این فرصت استفاده 

درگردهمایی بزرگ خانواده کاسیو عنوان شد

تنوع، اصالت و کیفیت سه ضلع موفقیت کاسیو
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می کند و کاالیش را به طور آنالین در جهان 
به فروش می رساند. در فضای آفالین هم از 
ســال ۲۰۱۰ تعداد مغازه های جی شاك از 
۹۹ مورد به هزار و ۲8۹ مغازه رسیده است. 
وی یکــی از دالیل موفقیت کاســیو از 
۲۰۱۰ تــا ۲۰۱8 را ایجــاد معازه های جی 
شــاك می داند و می گوید که این مغازه ها 
معموال بین 6۵ تا 7۰متر مربع وسعت دارند 
و طراحی های استانداردی وجود دارد. به این 
ترتیب که شــما در هر جــای دنیا که وارد 
جی شاك استور شوید حتما طراحی هایی 
مشــابهی را می بینید. جی شاك فقط یک 
ساعت نیست بلکه یک سبک زندگی است 
به همین دلیل هم تمام مغازه ها را به اســم 

جی شاك نامگذاری می کنند. 
وی افزود: یک نقشــه داریم که نشــان 
می دهد در کشــورهای مختلــف از اروپا، 
خاورمیانه، شمال افریقا و هندوستان گرفته 
تا چین، آســیای مرکزی، شمال آمریکا و 
آمریکای التین تمرکز تعداد مغازه ها چقدر 
اســت. ما درنهایت متوجه شــدیم که این 
نقشه نشان می دهد در حال حاضر در چین 
و هندوستان تعداد مغازه ها بسیار باالست و 
در سال ۲۰۱۹ استراتژی مجموعه پارس هم 
بر این است که چندین مغازه جی شاك در 

کشور باز کند. 
 کاسیو برای سال ۲۰۱۹ نیز یک استراتژی 
مشخص به نام SKU strategy best خواهد 
داشــت اما این اســتراتژی چیست و چرا 
موجبــات موفقیت کاســیو را فراهم کرده 

است؟ 

 SKU strategy در واقــع در اســتراتژی
best کــه از آن صحبــت کردیم یک آیتم 

که در کســب و کارهای کوچک و متوسط 
ایــران کمتر اتفاق می افتــد یعنی مارکت 
سگمنتیشــن اتفاق می افتد به این ترتیب 
کــه کاالها بر اســاس قیمت هایشــان در 
منطقه هایی مشخص از شهر ارائه می شوند 
تا مشتریان قدرت خرید آنها راداشته باشند. 
این کار را کاســیو انجام داده و در این برند 
ساعت های کاســیو بر اســاس رنج و بازه 
قیمت، ۵تا الیه دارند به عنوان مثال برخی 
کاالها که high end محسوب می شوند، در 
فروشگاه هایی عرضه می شوند که در منطقه 
خوبی قرار دارند، وضعیت مالی ســاکنانش 
خوب اســت و کاالهای لوکــس با قیمتی 

مشخص در این مغازه ها فروخته می شود. 
در این اســتراتژی عمال دو هدف عمده 
مورد توجه قرار گرفته اســت، یکی این که 
فروش هر مغازه را بــاال ببرد و دوم این که 
تعداد کاالهایــی که در انبــار دارید را کم 
می کنــد. یعنی مثــال اگر مغازه شــما در 
منطقه ای قرار دارد که وضعیت مالی مردم 
منطقه مناسب است شما باید کاالهایی را 
ارائه بدهید. موضوع دیگر هم تناسب فصلی 
و فشــن کاالهاست مثال در شــمال باید 
ساعت هایی به فروش برسانند که با لباس و 
استایل، ورزش های آبی و. . مشتری تشابه 
بیشتری داشته باشد. نکته بعدی این که با 
این استراتژی عالوه بر کوچک کردن سطح 
انبار، مغازه ای تازه و تمیز خواهید داشت و 
هروقت بخواهید می توانید ویترین را عوض 
کنید بــدون این که کاالی زیادی داشــته 

باشید. 
»یامانیشــی« درباره برنامه آتی ایران نیز 
گفت: تخمین زده می شــود که بر اســاس 
شرایط اقتصادی و بحرانی که ایجاد شده و 
قدرت خرید مردم کاهش یافته میزان فروش 
کاالی جنرال نســبت به ســال جاری سه 
برابر شود ولی درباره ساعت های جی شاك 
معتقدیم که میزان فروش در همان حالت 
باقی می ماند و یا این که کمی بیشتر می شود 
در حالی که ســال های پیش این گونه نبود. 
وی همچنین یادآور شد که کاسیو همیشه 
یک پارتنر خیلی خوب بــرای ورزش بوده 
است و می خواخهد در این زمینه گام هایی 

یلندتر از گذشته بردارد. 

مانع فروش کاالی تقلبی شويد
»ســوکوهارا« مدیر منطقه ای خاورمیانه 
ماشین حساب هم در این همایش صحبت 
کرد و گفت: از ویژگی های این برند می توان 
به تنوع محصوالت کاســیو اشاره کرد؛ این 

تنوع می توانــد نیازهای مصرف کننده ها را 
تأمین کند. دومین مورد هم اصالت کاسیو 
اســت که از اهمیت زیادی برخوردار است 
چرا که اصوال با توجه به سیاســت هایی که 
در پیش گرفته شده است شما می توانید از 
اصالت محصوالت کاسیو اطمینان حاصل 
کنید. ســومین موضوع مهــم نیز کیفیت 
محصوالت است که با اطمینان می توانید از 

کاالها استفاده کنید. 
کاسیو برای همه مصرف کننده های جهان 
با همه نوع درآمد توانسته است محصوالت 
و کاالی مــورد نیازشــان را تأمین کند. در 
واقع برند کاسیو 3۵۱ مدل ماشین حساب 
دارد. از ماشین حساب های کاسیو می توان 
به مواردی اشاره کرد که قابلیت چک دارند 
و در ایران بسیار محبوب هستند نوع دوم، 
ماشــین های ضد آب و ضدغبار هستند که 
برای محیط های خــاص مثل کارخانجات 
و فضای تولید که غبار و یا رطوبت داشــته 
باشــند و همچنین در شهرهای مختلف با 
شــرایط آب و هوایی خاص قابل اســتفاده 
است. بخشــی هم به ماشین حساب های 
رنگی اختصاص دارد و درواقع کسانی که به 
طراحی و دیزاین و. . عالقه دارند می توانند 
آن چیزی که مورد عالقه و پسندشان هست 

را انتخاب کنند. 
وی با اشــاره بــه این که در بــازار ایران 
مدل های تقلبی زیادی دیده می شود گفت 
ایــن موضوع باعث از دســت رفتن اعتماد 
مشــتری می شــود و آنها دیگر به سمت 
برندهای دیگر می رونــد. این تأثیرات بدی 
است که کاالهای تقلبی بر بازار می گذارند. 
برای مقابله با کاالهای تقلبی سه سیاست 
پیش بینی کردیم یکی این که به هیچ وجه 
اجازه تولید کاالی تقلبی را ندهند دوم این 
که اجازه فــروش کاالی تقلبی را ندهیم و 
درنهایت اجازه نمی دهیم که کســی کاالی 

تقلبی را بخرد. 
وی با اشاره به این که کاالهای تقلبی در 
چین تولید می شــوند گفت: عکس هایی از 
کارخانجات ساعت و ماشین حساب تقلبی 
در چین موجود اســت و در سال ۲۰۱4 از 
طرف پلیس و دولت این کشور 37کارخانه 
تولید محصوالت تقلبی پلمب شــده است. 
همچنین در این ســال 3۰۰هــزار قطعه 
کاالی تقلبی در چین جمع آوری شده و کال 
کاالهای تقلبی که در سال ۲۰۱4 در جهان 
جمع آوری شده 47۰هزار قطعه بوده است. 
کاسیو بهترین راه را کمک گمرکات جهان 
می داند و جلســات مکرری هم با گمرکات 
داشــته اســت حتی در ۲۹کشــور جهان 
توافقاتــی کرده و موفق شــده اند ۱۲6هزار 
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عدد از این کاالها را بگیرند که در کشورهای 
چین، آمریکا، اروپا، عربستان سعودی، امارات 
متحده عربی، عمان، تایلند، اسرائیل و برزیل 
بوده اســت. تعداد زیادی کاالی تقلبی نیز 
در ســال ۲۰۱6 در پاکســتان، عربستان 
ســعودی، چین و. . جمع آوری شده است. 
در ســال ۲۰۱7 در ماه مارس یکی از عمده 
فروشان تهران را پیدا کردند که کاالی تقلبی 
می فروختــه و هزار و ۵۰۰ عــدد از کاالی 
تقلبی را داشــته که جمع آوری شده است. 
ما از شما خواهش می کنیم که با مشاهده 
کاالی تقلبی به شرکت پارس اطالع بدهید 
و ما هم همه تالشــمان را می کنیم که این 
کاالها را جمع آوری کنیم. ما تمام تالشمان 
را می کنیم که کاالی تقلبــی را در ایران و 

هرجای دیگر جهان جمع آوری کنیم. 

کارت های گارانتی بــا دامنه خدمات 
گسترده

مهندس محمدرضا قاسمی مدیر خدمات 
پس از فروش شرکت پارس، نماینده رسمی 
کاسیو در ایران هم در این مراسم سخنرانی 
کرد و گفت: خدمات پس از فروش محصوالت 
کاسیو از این پس تحت نام پوزیترون توسط 
شرکت پارس ارائه خواهد شد و نام گارانتی 
ما هم گارانتی پوزیترون است. هدف مان را در 
دو مقطع کوتاه مدت و بلندمدت خدمتتان 
عــرض می کنــم. در اهداف کوتــاه مدت، 
هدف ما این اســت که به طور کلی درباره 
کاالهایی را که درحال حاضر درحال توزیع 
آن هستیم پاسخگو باشیم. به عنوان مثال 
اگر دوســتان تقاضای سرویس های خاصی 
مثل کارگاه های آموزشی کوتاه مدت دارند 
می توان یک تکنســین را برای آموزش آنها 
فرســتاد و نحوه سرویس های اولیه ازجمله 
نحوه تعویض باتــری را آموزش ببینند به 
هرحال ساعت های کاسیو پیچیدگی خاص 
خود را دارد و مخصوصا موقعی که مســئله 
آب بندی اش مطرح باشــد می توانیم برای 
کارگاه های آموزشــی یک روزه یا دوروزه در 
خدمتتان باشیم. البته باید گفت نماینده ای 
که در چنین کارگاه آموزشی شرکت می کند 
می تواند گواهینامه نمایندگی را داشته باشد. 
همچنین مواقعی که برای همکاران سؤاالتی 
درباره نحوه استفاده صحیح از کاال و روش 
استفاده پیش بیاید می توانیم در خدمتشان 

باشیم. 
در اهداف بلندمدت هــم برنامه مان این 
اســت که در زمینه همــه کاالهایی که در 
گذشته فروخته شده است بتوانیم پاسخگوی 
مشتریان باشیم و خدمات پس از فروش را 
ارائه کنیم. البته قطعا می دانید که این موضوع 

زمان بر اســت از این جهت که لوازم یدکی 
کاالهای گذشته در حال حاضر در مرکز ما 
موجود نیست و قطعات باید متناسب با نیاز 
مشتری و نیاز نمایندگان محترم تهیه شود. 
بنابراین این موضوع جزو اهداف بلندمدت 
اســت. اگر االن کاالیی که سه تا چهارسال 
پیش فروخته شده را برای گرفتن خدمات 
به ما ارجاع دهید ممکن است که با تأخیر 
3تا 4ماهه یا چند روزه متناســب با شرایط 
کاال بتوانیــم ارائه خدمت کنیم و هدف هم 
این است که هیچ مشتری بدون پاسخ نماند. 
در ادامه اهدافمان ما کارت های خاصی را 
تحت عنوان کارت پالتینیوم داریم که ویژه 
مشــتریان خاص ما اســت و اگر نیاز سایر 
برندها به خدمات پس از فروش هم باشــد 
در اهداف بلندمدت این کار را خواهیم کرد. 
ما تحت ســه گروه یا ســه نــوع کارت، 
خدمات پس از فروش خود را ارائه می دهیم. 
کارت گارانتی استانداردمان برچسبی دارد 
که بر روی جعبه کاال الصاق می شــود و دو 
گارانتــی طالیی و پالتینیوم هــم داریم. از 
کلمــه پوزیترون هم به معنای مثبت بودن 
استفاده کرده ایم. بر خالف الکترون که منفی 
است، پوزیترون ذره ای محسوب می شود که 
بار مثبت دارد. با انتخاب این نام خواسته ایم 
که مثبت اندیشی در موضوع خدمات پس از 

فروش را یادآور شویم. 
در دو گارانتــی طالیــی و پالتینیوم هم 
کارت هایی ارائه می شود که شامل خدماتی 
عالوه بر خدمات گارانتی استاندارد هست. 
خدماتی شامل ضمانت کارکرد صحیح، بند 
و قاب، تســت آب بندی، آسیب های ناشی 
از حادثه و رفع مشــکالت آب خوردگی در 
اثر سهل انگاری است. البته سرویس دهی 
سریع و خارج از نوبت مربوط به کارت طالیی 
است و کارت پالتینیوم پوزیترون عالوه بر 
مواردی که در کارت طالیی اســت به مدت 
۲4ماه ضمانت رنگ، تعویض رایگان باتری 
و خدمات ویژه در ارســال و دریافت کاال را 

با خود دارد. 
این دو کارت در ادامه مســیر در ماه های 
آینده به صورت یک آپشــن ارائه می شود 
و دوســتان و نمایندگانی که تمایل دارند 
می تواننــد این کارت را تهیــه کنند. برای 
مشــتریانی که تقاضای گارانتــی باالتر و 
خدمات بیشتر دارند هم این کارت را ارسال 

می کنیم. 
گفتنی است که گارانتی استاندارد ضمانت 
کارکرد صحیح کاال را شــامل می شــود و 
گارانتی طالیی یا کارت پوزیترون طالیی و 

پوزیترون پالتینیوم پوشش بیشتری دارد. 
همچنین باید این خبر را بدهم که وبسایت 

ما به زودی راه اندازی خواهد شد و عالوه بر 
این که فــروش آنالین رادر این وبســایت 
داریم به بحث قیمت گذاری یک ســال در 
سراسر کشــور توجه می شود چون مرجع 
قیمت خواهد بود. عالوه بر موضوع فروش، 
موضوع رجیستر کردن کارت گارانتی هم در 
این وبسایت گنجانده شده است. دو فرم در 
این وبسایت وجود دارد یکی فرم ثبت کارت 
گارانتی که با آن آشنا هستید و به هرحال 
مشتری مشخصاتش را وارد می کند و کارت 

گارانتی را رجیستر می کند. 
موضوع دوم اصالت گارانتی است که روی 
هر گارانتی یک شــماره ســریال خورده و 
مشتریانی که می خواهند از اصل بودن کاالی 
مطمئن شوند می توانند آن شماره سریال را 
در وبسایت وارد کرده و اصالت کاال را چک 
کنند. عالوه بر این ثبت کاال با کمک پیامک 
را هم داریم که االن فعال است و نمایندگان 
فروش ما چه ماشــین حساب و چه ساعت 
می فروشــند خواهش می کنیم که حتما از 
مشــتریان و خریداران بخواهند که کاال به 

صورت پیامکی ثبت شود. 
 در انتهــا ما خبرهــای دیگری خواهیم 
داشت که به زودی به شما اطالع خواهیم داد 
و هدفمان هم این است که مشتری هایمان 
راضی باشند. از آنجا که کمپانی کاسیو هم 
بخش خدمات پس از فــروش را به بخش 
رضایتمندی مشتری تغییر نام داده است ما 
هم با همین هدف جلو می رویم و خبرهای 
خوب دیگــری را در آینــده در خدمتتان 

خواهیم بود و اطالع خواهیم داد. 
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بازدید هیئت مدیره اتحادیه ساعت از کارخانه تولید جعبه ساعت توکلی
روز دوشنبه 6 اسفندماه سال جاری هم زمان با ایام پربرکت میالد دخت نبی 
اکرم ص حضرت فاطمه زهرا ســالم اهلل علیها هیئت مدیره اتحادیه ساعت با 
هدف حمایت از کارآفرینی و تولید داخل از کارخانه تولید جعبه ساعت توکلی 
بازدید به عمل آورده و از نزدیک در جریان روند تولید جعبه های ساعت در این 
کارخانه قرار گرفتند. در این بازدید علیرضا توکلی مدیرعامل محترم شــرکت 
فرا زمان ساعت )جعبه توکلی( ضمن خوشــامدگویی به مهمانان در تشریح 
اهداف کارخانه خود گفت: مهم ترین هدف وی کمک به چرخه اقتصادی تولید 
و کاهش ارزبری محصوالتی که توان تولید آنها در کشور وجود دارد، است. وی 
ابراز امیدواری کرد: در صورتیکه موانع تولید و واردات برخی قطعه ها برای تولید 

در کشور برداشته شود بالتبع رونق اقتصادی شکل خواهد گرفت. 

بازدید هیئت مدیره احتادیه اسعت 
از کارخانه تولید جعبه اسعت توکلی

بنام خداوند بخشنده مهربان
عرض سالم دارم خدمت تمامی بزرگواران و سروران عزیز

اینجانب علیرضا توکلی جعفری مدیر عامل شرکت فرازمان ساعت توکلی )با نام تجاری 
جعبــه توکلی( فرزند جناب آقای حبیب ا... توکلی جعفری یکی از پیشکســوتان صنف 

ساعت ایران، متولد ۱363 و صادره از تهران هستم. 
مجموعه ما با در دست داشتن سابقه طوالنی با ارزش 48 ساله پدری در صنف ساعت 
ایران، در ســال ۱3۹۱ وارد رســته تولید در صنف محترم ساعت گردیده و امروز پس از 
گذشــت تنها 7 ســال به عنوان یکی از تولید کنندگان برتر رسته جعبه سازی در صنف 
ساعت با توان تولیدی بالغ بر ۵۰۰۰ عدد محصول در روز و در دو شیفت کاری در فضای 
صنعتی بالغ بر ۲۰۰۰ متر سوله در 3۵۰۰ متر زمین در استان البرز مشغول یاری  رسانی 
به چرخه صنعت کشور و خود کفایی کشور از واردات این مدل کاال ها به ایران و همین طور 
خدمت گذاری به صنوف مختلف از قبیل ســاعت، عینک، طال و جواهرات، صنایع چرم و 

خیلی از برند های مطرح شکالت و زعفران می باشیم. 
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ما با داشتن: 
3 واحد فروشــگاه و دفتر مرکزی در 

تهران
۲ واحد فروشگاه و ۱ واحد انبار در شهر 

مقدس مشهد 
۱ واحد کارخانــه صنعتی تولیدی در 

استان البرز
۵ نماینــده وعضو فعــال دارای دفتر 
پخش در شــهر های بزرگ مانند شیراز، 

اصفهان، رشت، قم، کرمانشاه و... . 
به عنوان بزرگترین مجموعه تولیدی بال 
تشبیه در صنف ساعت تهران می باشیم. 

مجموعه ما با داشــتن بیش از ۵۰ نفر 
پرســنل به صورت مستقیم و باالی ۵۰ 
نفر پرســنل به صورت کار در منزل در 
امر کار آفرینی گام برداشــته است و از 
این رو تمامی افراد و پرســنل مجموعه 
ما و تمامی نمایندگان محترم با پرسنل 
عزیزشان در خدمت تمامی اعضاء صنف 

ساعت و تمام اصناف محترم می باشند. 
دوســتان و همراهان گرامی مجموعه 

تولیدی جعبه توکلی
اهداف ما خدمت  رســانی هر چه بهتر 
به شما سروران گرامی می باشد، ما سعی 
در آن داشته ایم تا با بکار گیری پرسنل 
مجرب و دوره دیده بتوانیم گامی نو و رو 
به جلو برای صنف محترم ســاعت ایران 

وصنوف دیگر کشور عزیزمان برداریم. 
الزم به ذکر اســت توضیح شــایانی 
خدمتتان در باب تنوع محصوالت عرض 

نماییم: 
ما در زمینه تولید انواع جعبه، دیسپلی 
و استند های ساعت، همین طور جعبه های 
چند خانه نگهداری ســاعت، جعبه های 
عینــک، جواهرات و زیــوراالت، آجیل، 
زعفران و مصنوعــات چرمی پیش قدم 
بوده تا بــا ارائه بهترین و با کیفیت ترین 
مدل ها بتوانیم خدمتی نو به همه عزیزان 

نموده باشیم. 
در این قســمت می خواهم درد و دلی 
بکنم شاید از زبان خیلی از تولید کنندگان 
کشور عزیزم ایران باشــد، اما به زبان و 

گویش ساده و خودمانی: 
خیلی از مواد اولیه مصرفی ما نیازمند 
به واردات از کشــور چین و یا کشور های 
دیگر می باشــد که از این رو با مشکالت 
پیــش آمــده در زمینــه ارز و ترخیص 
کاال ها، ما و خیلــی از تولید کنندگان و 
کسبه محترم با مشکالتی از قیبل گرانی، 
نداشــتن حق انتخاب در رنگ محصول 
مورد نیاز و یا حتی حق انتخاب نداشتن 
بر سر کیفیت مواد اولیه و از همه اینها پُر 
رنگ تر، تداوم و تکرار محصول در بازار و 
در آخرو کمی قابل توجه، عدم داشــتن 
تسویه به صورت اقساطی و مدت می باشد 
که قبل از این گرانی ها خیلی راحت این 

امر امکان پذیر بوده است. 
یکــی دیگر از مشــکالت شــخصی 
تولید کننــدگان در این رســته صنفی 
نبود حمایت های مالی از قبیل وام برای 
گسترش تولید و خودکفایی، تخفیفات 
قابــل تامــل در پرداخت هــای دولتی 

می باشد. 
خالصه تولید کننده زحمت کش نباید 

از قانون فرار کنه، چرا؟ 
چون از مالیــات، بیمه و ادارات دولتی 

وحشت داره
چون تا میگــه وام، میگن زمین داری 
سوله بزن بیا وام بگیر، اگر هم بگه ندارم 
کــه واویال با ۱۰ تا ضامــن هم کار حل 
نمیشــه تازه اول مشــکله و باید با جان 
و دل کفش های آهنــی رو به پا کنه تا 
مجوز های الزم رو بگیره و شــانس بیاره 
مصوبه جدیدی همه چیــز رو خراب تر 

نکنه 
چون نوسانات ارزو قیمت متغیر کاال ها 

به صــورت روزانه این امکانن که ســود 
منطقی و مطمئنی رو داشــته باشیم تا 
از این قبیل هزینه ها ترس نداشته باشیم 
رو از مــا می گیره و در واقع حرف ته دل 
خیلی از تولید کنندگان اینه که ما چیزی 
اضافه نمیخوایم از ما چیزی کسی اضافه 

نگیره... . 
دوستان عزیزم عذر خواهی بنده حقیر 
رو ببخشــین که با زبــان عامیانه دردل 

کردم. 
چند کلمه عرض با مســئوالن عزیز و 
زحمتکش کشورم دارم که از تمام شما 
خواهش می کنم تولید رو زنده نگه داریم 
تا بتوانیم به دستور مقام معظم رهبری 
عمل نماییم )حمایــت از کاالی ایرانی 
و تولید ملی( تا از هــر بیگانه ای بی نیاز 
باشــیم، ما نشــان و افتخار ملی، برنامه 
پایش، مطرح شدن و تندیس نمی خوایم، 
ما فقط میخواییم تمام پرســنل و اعضاء 
زحمتکــش مجموعــه تولیــدی ما و 
همین طور قشر کارگری جامعه بتوانند با 
این گرانی ها کمی راحت تر زندگی کنند 
و با تمام میل و خیال آســوده تری هر 
روز صبح شروع به کمک  رسانی در نوع 
آوری و چرخاندن چرخ صنعت واقتصاد 
کشور عزیزمان ایران نمایند و در نهایت 

حرف دلم. 
چرخم نمی چرخه ولی، چرخش میدم 

با یا علی
یا علی )ع( 

آرزوی به روزی و ســعادت دارم برای 
تمام مردم کشورم ایران 

ارادتمند تمام شما بزرگواران و عزیزان 
که این متن رو مطالعه فرمودید

علیرضا توکلی جعفــری، مدیر عامل 
شرکت فرازمان ســاعت توکلی )جعبه 

توکلی(

پیشاپیش فرا رسیدن 
سال 1398 را به شما 
تبريک عرض می کنیم

با امید به سالی سرشار از 
موفقیت و به روزی
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لطفا کمی از خودتان برای مخاطبان  �
بگويید. 

من فعالیت صنفی خود را از سال 7۰ و نزد 
زنده یــاد »عادل ممتازی« آغاز کردم و همه 
موفقیت های خود را مدیون وی می دانم. ما 
کار خود را با قطعات یدکی ساعت مثل بند 
باتری و... آغاز کردیم و بعد از گسترش کار 
قطعات یدکی ساعت، وارد حیطه ساعت های 
مچی شدیم. درواقع ساعت ها را از بازار تهران 
خریداری و در شمال توزیع می کردیم و بعد 
از مدتی وارد عرصه واردات مستقیم جنس 
از دبی شدیم و شرکت های مختلف ازجمله 
اشی مشی ساعت های مچی و دیواری را در 
تعداد انبوه بــه ترتیب 3۰۰ هزار و ۲۰هزار 
عدد برای هدایای تبلیغاتی از ما خریداری 
می کردند. بعد از مدتی هم به سمت چین 

گرایش پیدا کردیم و درنهایت هم ســعی 
کردیــم که مارکتینگ خود را بر روی برند 
لوتوس متمرکز کنیم که این بار نگاه ما به 
کره، تایوان و ژاپن جلب شد و بعد هم وارد 

عرصه تولید شدیم. 
بعــد از ورود بــه عرصــه تولید  �

درنمايشگاه های خارجی هم شرکت کرده 
ايد؟ 

بله. وقتــی وارد حیطه تولید شــدم در 
نمایشگاه های اروپایی مانند نمایشگاه اسپانیا 
و آلمان شرکت کردم که خیلی برایم مثمر 
ثمر بود و ایده های خیلی زیادی از آلمانی ها 
و اســپانیایی ها گرفتم چون اسپانیایی ها 
مردمان بسیار خوش ذوق و طراحانی قوی 
هستند ولی در تمام این سال ها هیچوقت 
نخواستم کپی کاری کنم بلکه فقط از آنها 

هنر، نوآوری و ايده پروری از صفات بارز کارآفرينان است و سید بیژن رضويان نیز از اين 
قاعده مستثنی نیست. وی که متولد 29بهمن 1350 و اهل رشت است هرچند در رشته 
ادبیات تحصیات دانشگاهی دارد ولی با توجه به عاقه اش به ساعت، از سال 70 به دنیای 
آن وارد شد. وی هم اکنون موفق شده است برند »لوتوس» را به عنوان يكی از برندهای 

مطرح کشور در ايران پايه گذاری کرده و يک کارآفرين موفق محسوب می شود. 

گفت وگوی اختصاصی با« سید بیژن رضویان«
تولید کننده و کارآفرین برجسته ایرانی صنف ساعت تهران

»لوتوس« نیلوفری در مرداب
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اقتباس می کــردم و با طراح های خودم و با 
توجه به نیاز مردم کشورم کارهایم را طراحی 

می کردم. 
دلیل انتخاب اسم لوتوس چه بود؟  �

من خودم متولد رشــت هستم و مرداب 
انزلی رشــت پر از گل نیلوفر آبی یا لوتوس 
هســت، ضمن این که گل لوتــوس برای 
ایرانیان باستان از جایگاه خاصی برخوردار 
است و در تخت جمشید می بینیم که در عید 
نوروز همه گل لوتوس را در کاسه های آب 
می گذاشته اند. من می توانم این ادعا را بکنم 
که در زمینه ســاعت دیواری، اولین کسی 
هستم که توانستم ساعت دیواری را دیسپلی 
کنم. این ایده را نیز از حاج آقا پورجواهریان 
گرفتــم که به مردم و مغازه داران یاد دادند 
که ساعت مچی باید دیسپلی شود قبال همه 
ساعت ها بر روی پایه های پالستیکی چیده 
می شد ولی در ۱۰ تا ۱۵سال پیش این اتفاق 
افتاد و همه چیزتغییر کرد. من هم در مرداب 
ساعت دیواری سعی کردم این کاال مثل یک 
گل نیلوفر شکوفا شــود به همین دلیل از 
جنس مرغوب استفاده کردم و واقعا هم تا 
االن لوتوس توانسته است رسالت خودش را 

انجام دهد. 
کار خــود را دقیقا از چه زمانی آغاز  �

کرديد؟ 
 »لوتوس» کاالیی بود که قبال به شــکل 
آماده از کشــور تایوان، چین و کره با برند 
لوتوس به طور مستقیم وارد کشور می شد 
بعد از مدتی با توجه به مشــکالتی که در 
عرصه گمرکات داشــتیم بــه این نتیجه 
رسیدیم که باید کار خودمان را آغاز کنیم 
البته ابتدا قطعــات را وارد و محصول را در 
کشــور اســمبل می کردیم ولی روز به روز 
حلقه گمرکات تنگ تر و تنگ تر می شد تا 
این که تصمیم گرفتم کار تولیدی خودم را 

راه بیندازم. 
در حال حاضــر در چه نقطه ای قرار  �

داريد؟ 
 من ۹ســال قبــل کار را از یک کارگاه 
کوچک 4۰متری و با 4 پرسنل کار را آغاز 
کردم. ابتدا قطعات را وارد می کردیم و پس از 
مونتاژ، کاال را به بازار ارائه می کردیم که تجربه 
بسیار جزئی بود و روزهای پرفراز و نشیبی 
راپشت سر گذاشتیم. آن کارگاه 4۰متری 
حــاال دیگر خدارا شــکر به یــک کارخانه 
7هزار و ۲۰۰متری و یک کارخانه 3هزار و 
6۵۰متری تبدیل شده است که حدودا بین 
۱۲۰ تا ۱3۰ جوان در این مجموعه شاغل 
هستند. اکنون ۹۰ تا ۹۵درصد کارها در خود 
کشور تولید می شود و تنوع کارها بسیار زیاد 
اســت و حدودا باالی 4۵۰مدل کار تولید 

می کنیم. در انبار قطعات ما نیز باالی 6هزار 
قطعه مختلف موجود هست و کار به شکل 
کامال سیستماتیک دارد پیش می رود. تقاضا 
برای کاالهای ما بسیار باالست و اگر دولت 
از واردات متریال مورد نیاز ما حمایت کند 
امیدواریم که سال دیگر بتوانیم این خال را 
پر کنیم و دایره بازارمان را گسترده تر کنیم. 

چند نماينده در سراسر کشور داريد؟  �
تعداد تیراژتان را هم در اين 410 قلم کاال 

بفرمايید لطفا. 
 حدودا 7۰۰ مشــتری داریم که تعدادی 
به صورت فروشگاه انحصاری خودمان یعنی 
لوتوس شــاپ اســت که مختص کاالهای 
ماست. این لوتوس شاپ ها در تهران، کرج، 
قم، گرگان، بابلسر و اصفهان فعالیت دارند و 
البته به تازگی در حال راه اندازی یک لوتوس 
شاپ در سلیمانیه عراق هستیم. تیراژ هم 
جزو اسرار کار است ولی به جرات می توانم 
بگویم لوتوس سالیانه مانع واردات بیش از 
۲۵۰ کانتینــر کاالی تزئینی از چین، کره، 

تایوان و ژاپن می شود. 
شــما در عرصــه کار خودتان يک  �

تولیدکننده فعال و متبحر هســتید و 
کارآفرينی کرده ايد کــه جای تقدير و 
تشكر دارد. به عنوان يک تولیدکننده و 

فعال اقتصادی از موانع کارتان بگويید. 
کال من شــخصیتم به گونه ای است که 
عاشق چالش هســتم و در کارم هم تالش 
کرده ام با همکاری تیمی و گروهی، موانع را 
رفع کنم. همیشــه سعی کرده ام از مواردی 
که برای دیگران مانع محســوب می شــود 
برای خودم یک سکو یا نردبان برای صعود 
بســازم. برای موانعی که در آینده سر راهم 
قرار می گیرد هم همین نگاه را دارم. همین 
االن که دارم با شما صحبت می کنم سلفون 
در ایران وجو د ندارد. چسب پهن شیشه ای 
در بازار موجود نیست. برخی پیچ و استیکر 
در بازار نیست. مدتی است که عقربه های ما 
در گمرك مانده است. مشکالت خیلی زیاد 
است ولی به این باور رسیده ام که کار را باید 
با همین مشکالت به پایان برسانم. به محض 
این که می بینم در مسیرم مشکلی هست 
ســعی می کنم از راه دیگری وارد شــوم و 
جالب اینجاست که وقتی راه دیگری می روم 

به نتیجه بهتری می رسم. 
چه درخواســتی از دولت و اتحاديه  �

داريد که اين موانع برطرف شود؟ 
 چیزی که خیلی زیاد دارد به من آسیب 
می رساند نوسانات ارز است چون این نوسان 
من را بالتکلیف می کنــد، آنالیز قیمت در 
تهیه متریال که قسمت اعظمش در ایران 
است و باید از بازار تهیه کنم را به هم می زند. 
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خدمات پــس از فروش یکی از واحدهایی 
اســت که در تهران، استان البرز و اطراف 
تهران تا ورامین و شــهر ری و شهریار و... 
وجود دارد و هرمشــکلی که پیش بیاید 
بعد از ۲4 تا 48ساعت خدمات را به شکل 
رایگان درب منزل ارائه می دهیم. دوستانی 
هم که در شهرستان هستند سعی می کنیم 
آموزش هــای الزم را برای خدمات پس از 
فــروش به آنها بدهیــم. واحد خدمات ما 
کامال مشخص است و اتاق خدمات و اکیپ 
خدمات از ماشــین گرفته تا ابزارآالت و... 

همگی مشخص و مدون است. 
خاطره ای از ارائــه خدمات پس از  �

فروش به مشتری هايتان داريد؟ 
بله خانمی از ما ساعت کنارسالنی خریده 
بود و بسیار عصبانی بود و می گفت ساعتی 
که از لوتوس خریده ام خراب است پس باید 
همین االن آن را درســت کنید، هرچه ما 
می گفتیم خدمات حداقل ۲4ساعت طول 
می کشــد قبول نمی کرد تا این که زنگ 
زدم و قرار شد هرچه سریع تر مشکل این 
خانم حل شــود. اکیپ که به خانه ایشان 
رســیدند فهمیدند که باتری را اشتباه و 
سرو ته جا زده و به همین دلیل هم ساعت 
کار نمی کرده اســت. ما در بحث خدمات 
آبدیده شده و آپدیت هستیم و می دانیم که 

مشتری از برند توقع بیشتری دارد. 

فروشــندگان با چالــش مواجهند و چون 
حجم خرید من باالســت مثال در هر نوبت 
۵۰۰کیلو تا یک تن فقط چســب حرارتی 
خریداری می کنــم برخی فکر می کنند از 
زیاد خریدن منظوری خاص دارم. اگر دولت 
تمهیداتی در نظر می گرفت که این ارز ثابت 
بماند حتی در قیمت باال، می توانســتیم 
عملکرد بهتری داشته باشیم. درباره اتحادیه 
هم باید بگویم که همه دوستان به ما محبت 
دارند. من تنها خواهشی که از دوستان دارم 
انتظارم این اســت که کاالی فیک نخرند. 
اگر ما به برند لوتوس تبدیل شده ایم خون 
جگر خورده ایم اما شرکت هایی هستند که 
به موازات ما حرکت می کنند، مدل های ما 
را کپی می کنند و متأســفانه بد هم کپی 
می کنند. ما واقعا از اتحادیه می خواهیم که 
جلوی این قضیه گرفته شود. تمام کاالهای 
ما کارت گارانتی دارد و مدل های ما مشخص 
است ولی چون تنوع کار ما خیلی زیاد است 
نمی توانیم همه مدل هایمان را دانه به دانه 
از لحاظ طراحی و دیزاین ثبت کنیم و اصال 
مقرون به صرفه نیست. ما هر ماه ۱۰ تا ۱۵ 
مدل و گاه بیشــتر اتود می زنیم و مثال در 
طول ســال بیش از ۲۰۰مدل کاال طراحی 
می کنیم پس نمی توانیــم همه را به ثبت 

برسانیم.  
اين کپی کاری بر فروش شما تأثیر  �

می گذارد؟ 
 اینها تأثیــری روی کار ما ندارد یعنی 
فــروش ما را پایین نمــی آورد ولی ارزش 

کارمــان را پایین مــی آورد. زحمتی که 
طراح و دیزاینر من کشــیده و ســاعت ها 
برای طراحی یک قسمت وقت گذاشته ایم 
را پایین می آورد. مثال برای یک ســاعت 
کنارسالنی به نکات زیادی توجه می شود و 
چون متد ما اروپایی است به عنوان مثال 
زمان برشکاری، حجم رنگ و... کار را مورد 
آنالیز مهندسی قرار می دهیم تا اگر حتی 
روزی گروه دیگری هم بخواهند ادامه راه 
لوتوس را بدهند همه چیز مشخص و ثبت 

شده باشد. 
عراق  � سلیمانیه  در  لوتوس شاپ  از 

صحبت کرديد ممكن است بفرمايید که 
چه میزان حجم صــادرات در اين مدت 

داشته ايد؟ 
آرزو و منویات قلبــی هر کمپانی حتی 
کمپانی های بزرگ اروپایی و آمریکایی، این 
اســت که بازار صادراتش را حفظ کند. ما 
هم صادرات را دوســت داریم و می خواهیم 
همه بدانند کــه این برند در ایران با کمک 
جوانان ایرانی تولید می شود. ما 3تا کانتینر 
کاال به کانادا و ۲کانتینر به استرالیا صادرات 
داشــته ایم و تقریبا هر ماه به عراق جنس 
صادر می کنیم چون عراق یکی از بهترین 
بازارهای صادرات ماست. همچنین رایزنی 

کرده ایم تا در باکو بازار داشته باشیم. 
چه آرزويی در زمینه صادرات داريد؟  �

می خواهم ارز وارد کشور من شود چون 
عاشق کشور خودم هستم. من می توانم به 
راحتی در هر کشــور اروپایی یا آمریکایی 
اقامت داشــته باشــم ولی عاشق کشور و 
مردمم هستم. آرزو دارم که شعاع صادرات 
من هر روز گسترده تر شــود و از آرزوهای 
نهایی من این اســت که یک روز بتوانم به 
سوئیسی ها جنس بفروشم چون همیشه از 

سوئیسی ها جنس می خرم. 
درباره خدمات پس از فروشتان هم  �

کمی توضیح می دهید؟ 
چون کار اصلی من ســاعت مچی بوده 
روح ارتباط با دوستان سوئیسی و ژاپنی در 
کالبد کار ما دمیده شده است. به هرحال 
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فعالیت های  � از  چكیــده ای  لطفا 
پاســاژ از زمان راه اندازی آن تاکنون 

را بفرمايید. 
از ســال 8۵ کلنگ این پاساژ به زمین 
خورد و ما آن را برای 3قسمت پوشاك، 
لوازم آرایشی و بهداشتی و کیف و کفش 
در نظر گرفته بودیم منتها در سال های 
قبل به دلیــل رکود بازار و مشــکالت 
پیــش آمده البته امالك تجاری زمان بر 

است برعکس مســکونی و تجربه نشان 
داده کــه بعد از افتتاح حدود ۱۰ســال 
طول می کشد که پاخور داشته باشد به 
اصطالح بازاری ها. تحریم هم به هرحال 
تأثیر داشت رکود بود اداره مالیات خیلی 
مشکل ایجاد کرد. ولی واسطه ها را کسی 
نمی بیند. زمانی که دوستان صنف ساعت 
و ملیله و منجوق به این پاساژ آمدند به 
هرحال تغییر و تحول اساسی ایجاد شده 

است. ما کم کم پوشاك هم چون خودم 
عضو اتحادیه پوشاك هم هستم قاچاق 
پوشاك صنف را در فشار گذاشته از چین 
وارد می کنند و مشکالت زیاد است ولی 
منجوق و ملیله چون تولید داخل است 
بیشتر، دوستان ســاعت هم 6ماه است 
که آمده اند انشاله شرایط بهتر می شود. 

مشخصات ساختمان
6طبقه که در هر طبقه 44واحد صنفی 

بوذرجمهر اسکندری مالک و مدیرعامل پاساژ رضای مروی

بورس اسعت در پااسژ رضای مروی
چند قدمی پیاده روی در ناصرخسرو تا خیابان مروی جايی که بوی شكات و قهوه از يک سو و بوی عطر و ادکلن 
از سوی ديگر به مشام می رسد شما را می رساند به پاساژی مدرن و زيبا که بورس ساعت در طبقه منفی 2 آن زمان 
را به معنای واقعی کلمه از کف بیرون می کند چون چنان غرق در مدل ها و مارک های مختلف می شوی که زمان را 

فراموش می کنید.  در همین میان با مالک و سازنده اين پاساژ به گفت وگو نشسته ايم که از نظر می گذرد: 
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وجود دارد. سعی کردیم بهترین متریال 
را کار کنیم دکور ســاختمان، مقاومت 

ساختمان، پله برقی و... 
االن چند تا از مغازه ها خالی است؟  �

اکنون حدود ۵۰مغــازه از ۲6۱ مغازه 
خالی است. 

برای صنف ساعت چند مغازه در  �
نظر گرفته ايد؟ 

اکنون ۵۰ مغازه ولــی آرام آرام پیش 
می رویم تا ببینیم چه اتفاقی می افتد.

شما ازقبل در کار راه اندازی پاساژ  �
بــوده ايد؟ تجربــه ای در اين زمینه 

داشته ايد؟ 
نه این نخستین تجربه من بود. 

پس چطور وارد اين کار شديد؟  �
پدرم ملک زیاد داشت و در کار ساخت 
و ســاز بودیم ولی راه اندازی پاســاژ از 
۱۰سال قبل وارد شدم. خودم در صنف 
هتل فعالیت دارم هتل مارلیک چهارراه 
ســمیه. این هتل ساختمان 6۰ساله بود 
که تخریب نکردم بافتش را حفظ کردم 
یا کمک دوســتان مشــاوره گرفتم ولی 
حاال بسیار مدرن است و حتی میهمانان 
خارجی فکر می کنند ســاختمان نوساز 
اســت درحالی که 6۰سال عمر دارد. در 
تمام دنیا ساختمان را خراب نمی کنند. 
همان را بازسازی می کنند. از زمانی که 
توانستم کار را شروع کنم با کمک پدرم 

بازسازی و ساخت را انجام می دادیم. 
شما خودتان تا چه اندازه با صنف  �

ساعت آشنايی داريد؟ 
من زیاد آشــنایی نــدارم البته کوچه 
مروی از قدیم چند ساعت فروش قدیمی 
در آن بودند ولی به این شــکل که این 

صنف یکجا جمع شوند نبود. 
در چند سال گذشته با چه موانع  �

و مشكاتی برای ســاخت و ساز تا 

راه اندازی و واگذاری واحدهای ساخته 
شده مواجه بوديد؟ 

مــا با دالر هــزار تومان کار ســاخت 
این پاساژ را شــروع کردیم و هم هزینه 
شهرداری و هم هزینه ساخت باال بود و 
برای فروش ضرر هنگفتی کردیم چون 
۱۰سال گذشــته و سرمایه من خوابیده 
است. اشخاصی هم که می خواهند بخرند 
می خواهند با قیمت پایین تر بخرند. ولی 

نهایت همکاری را داریم. 
این پاســاژ 6هزار متر مربع در 6طبقه 

است و سه طبقه منفی دارد. 
چه شــد که اســم اينجا را بازار  �

رضا گذاشتید چون يک بازار رضا در 
محدوده بازار وجود دارد. 

ما با آقایانی که صاحب بازار رضا هستند 
مشارکت کردیم ایشان آنجا رابه نام رضا 
گذاشته بودند ما هم تمایل داشتیم این 

نام را بگذاریم. 
صحبت خاصی داريد؟  �

امیدوارم که بتوانیم اینجا همه مغازه ها 
را به صنف ســاعت بدهیم و دیگران را 
متقاعــد کنیم که در این پاســاژ مغازه 
بخرند چون امکانات خوبی دارد و محل 
قرار گرفتن پاساژ هم خیلی خوب است 
مرکز بازار اســت در بازار تهران پاساژی 
ندیده ام که پله برقی داشــته باشد پس 
امکان مناسبی برای مشتریان محسوب 
می شــود. از لحاظ هواساز ببینید چقدر 
هوایش متعادل است. کارهای زیربنایی 
مناسبی انجام شده است انشاله دوستان 
اســتقبال کنند. من بــه آن دوران گذار 
میگویم و مطمئنم که طول می کشــد و 

ایمان دارم که آرام آرام انجام می شود. 
فرموديد خودتان در صنف پوشاک  �

هستید در چه بخشی؟ 
صنف پوشاك هم در همین پاساژ چند 

مغازه جــواز گرفته ام. صنف خرازی هم 
حضور دارند ولی خودم مستقیم نیستم 
اجــاره داده ام. البته آنهــار ا هم به مرور 
تخلیه می کنیم و در اختیار صنف ساعت 
قرار می دهیم چون این پاســاژ می تواند 
محل مناســبی برای تجمع این صنف 

باشد. 
میزان استقبال مردم چگونه بوده  �

است؟ 
میزان اســتقبال تا حدود خوب بوده 
ولــی منتها گله ای که داریم دوســتانی 
کــه خریده انــد نمی آیند بــاز کنند و 
ضربه می زند. شــایعه کرده اند که اینجا 
می خواهد انبار شود که ضربه زننده است 
و ما اصال چنین چیزی را قبول نمی کنیم. 
بیشــتر عمده فروشــان بازار هستند 
یا واردکننده یا نمایندگــی دارند. فقط 
تأکیدمان این است که انبار یا دفتر نباشد 
می خواهیم که چراغش روشــن باشد و 

مردم در پاساژ رفت و آمد کنند. 
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روزهایمان روزهای شــلوغ و پر هیاهویی هستند، نوعا هر 
روز همــه درگیری های خاص و متفاوتــی داریم، کار، درس، 
خانواده، مهاجرت، تغییر، آگاهی، تالش، مبارزه، پویایی، هدف 
و بسیار مثال های دیگری که می توانند نشان دهنده بخشی از 

تالش های ما برای زندگی کردن و زنده ماندن باشند. 
کم ســن و سال تر که بودم یکی از بزرگترین نگرانی ها و به 
نوعی ناراحتی هایم این بود که وقتم به بیهودگی بگذرد، از یک 
جا نشستن بیزار بودم و تمام تالشم این بود که لیست مناسب 
و امکان  پذیریاز کارهای مختلف بنا به ســن و شرایطی که در 
آن قرار داشتم تهیه کنم، برای خودم برنامه روزانه، هفتگی و 
ماهانه داشتم، همه کارهایم را یادداشت می کردم و هر کاری 
که انجام میشد جلوی آن عالمت می گذاشتم، در انتهای روز 
از دیدن لیست کارهایی که انجام داده بودم، حس خوب مفید 
بودن داشتم. وقتی بعد از مدتی به روزهایم نگاه می کردم، پر از 
فعالیت و هیاهو بود، اما دستاورد اصلی من از آن همه تالش چه 

بود؟ اصال من چرا آن قدر به خودم زحمت می دادم؟ 
گرفتن مدرك های تحصیلی ام، مطالعه کتاب های مختلف، 
تالش برای تســلط هرچه بیشــتر بر روی زبان های خارجی، 
موفقیت های کاری و حقوق بیشتر و... . انتهای اینهمه تالش 
قــرار بود چه اتفاقی بیافتد؟ در کل هدف از اینهمه تالش چه 
بود؟ اینکه همگی ما مدتی وقت داریم و در این زمانی که زنده 
هستیم و زندگی می کنیم همیشه و همه ی آن را نمی توانیم به 
کار و فعالیت بپردازیم، یک امر بدیهی و اصل واقعیست. مدتی 
بــود که این »چرا« ذهنم را بدجور به خود مشــغول کرده بود 
هرچه بیشتر به آن فکر می کردم درگیری ذهنم بیشتر و بیشتر 
میشد و دیگر دیدن لیست کارهای تیک خورده لذت چندانی 
برایم نداشت، اینکه همه ما در نهایت یک روز خواهیم مرد و از 
این زندگی محو می شویم، یک واقعیت محض بود. پدرم، مادرم، 
دوستانم، من، ... همگی می رفتیم، چرا پدربزرگم انقدر زحمت 
کشید؟ چرا پدرم انقدر سخت کار کرد؟ اصال چرا من انقدر به 
خودم زحمت بدهم؟ و در نهایت این زندگی چه ارزشی داشت 

که به آن ادامه می دادم؟ چرا زندگی می کردم؟ 
سؤاالت بسیاری از خودم پرسیدم و مطمئنم شما هم این کار 
را کرده اید، اصال فلسفه راجع به همین است، سؤال پرسیدن! و 
چه سؤالی می تواند مهم تر از این باشد که: »شما چطور از زمان 

خود استفاده می کنید؟« احتماال هیچ سؤالی. 
چرا که زمان، تمام چیزیســت که ما داریم. زمان، فرصت 
زندگی کردن اســت، به احتمال خیلــی زیاد فکر می کنیم 
که موضوع »مدیریت زمان« مبحثی بســیار فلســفی باشد 
و البته که مدیریت زمان مفهومی اســت که ابتدا از فلسفه 
شکل گرفت، فیلســوفان تاریخ با این سؤال که: »ما چگونه 

می توانیم، زمان خود را به گونه ای مدیریت کنیم که زندگی 
پرمعنایی بســازیم؟« بسیار درگیر بودند، اما »مدیریت زمان« 
در عصر مدرن امروز کامال خالی از فلســفه است، نگاهی به 
کتاب های مدیریت زمــان و راهکارهایش بیاندازید، تمامی 
آنها پر از روش ها و تکنیک هایی هستند که به شما آموزش 
دهند چگونه زمان خود را تقسیم بندی کنید و به بیشترین و 

مهم ترین کار های خود برسید، 
یک سؤال ساده این است که: اساسا ما چرا نیاز داریم تا زمان 

را مدیریت کنیم؟ 
در پاســخ این ســؤال خیلی ها ممکن است بگویند: »چون 
زمان گرانبهاست« اما زمان چقدر گرانبهاست؟ مصاحبه ای از 
یــک محقق در زمینه ی مدیریت زمان می دیدم که می گفت: 
»هرگاه مردم با من به عنوان یک محقق در زمینه مدیریت زمان 
صحبت می کنند، می گویند: اوه بله! بله! مدیریت زمان، مبحث 
بسیار مهمی است!« چرا؟ چون همیشه شنیده ایم که می گویند: 

وقت طالست، وقت طالست!«
هربار که این جمله را می شنوم، به یاد دیداری که با یکی 
از دوستانم داشــتم می افتم. در کافه ای با هم نشسته بودیم 
و مشــغول گفت وگو بودیم تــا اینکه دیدم به مــرور که از 
صحبتمان می گذرد چهره اش در هم می رود و ناراحت به نظر 
می رسد، تا جایی که از او پرسیدم: »چیزی شده؟ ناراحت به 
نظر می رسی...« او گفت: »واقعیت این است که من می توانم 
از کارم ســاعتی صدهزار تومان درآمد داشــته باشم و این 
یعنی هر ســاعتی که به صحبت کردن با دیگران می گذارنم 

صدهزارتومان ضرر کرده ام!«
راستش را بخواهید آن لحظه از حرفش ناراحت شدم اما ادامه 
حرف های او من را شوکه کرد، او ادامه داد: »هر وقت با بچه هایم 
یا برای موضوع خاصی در خانه وقت می گذرانم خیلی عصبانی 
می شوم، فکر این موضوع که می توانستم از آن ساعت درآمدی 

داشته باشم و آن را از دست داده ام ناراحتم می کند.«
می دانید، موضوع اینجاست که این تنها یک داستان نیست 
که شــما جایی بخوانید، این نشان می دهد که هرگاه مردم به 
زمان، دیدگاه مادی پیدا می کنند و آن را به عنوان پول یا طال 
می بینند، آشفته تر می شوند، از شادی آنها کم می شود، همیشه 
عجله دارند و از همه بدتر حریص می شوند. آنها تمایل کمتری 
برای کمک به دیگران و یا داوطلبانه کاری را انجام دادن دارند، 
آنها کمتر به محیط اطــراف خود توجه می کنند، چرا؟ چون 
هیچ چیز دیگری نمی تواند معنا داشــته باشد وقتی که شما 
ارزش زمان را مادی می بینید و بتوانید در هر ساعت مقدار قابل 

توجهی درآمد داشته باشید. 
می دانید چرا پول نمی تواند ارزش واقعی زمان باشد؟ سنکا، 

فیلســوف بزرگ رومی می گوید: »اگر ما به زمان به چشم پول 
نگاه کنیم ارزش بسیار پایینی برای آن در نظر گرفتیم.« چون 
فکر می کنیم که مقدار بســیار زیادی از آن را داریم، این گونه 
می شــود که خیلی از ما انســانها فکر می کنیم که تا ابد زنده 
خواهیــم بود و از این رو انجام خیلی از کارها را به بعد موکول 
می کنیم، فکر می کنیم همیشه وقت هست، متوجه نمی شویم 
که در خیلی موارد واقعا چه زود دیر می شود. می خواهید واقعا 
ارزش واقعی وقتتان را پیدا کنید؟ می خواهید واقعا بدانید ارزش 
حقیقی زندگیتان چیست؟ تنها کافی است بتوانید به این سؤال 
پاسخ دهید: »چرا نباید همین االن به زندگی پایان داد؟« بنا به 
گفته فیلسوف فرانسوی آلبرت کامو، اساسی ترین و پایه ای ترین 
سؤال در فلسفه همین سؤال است، پاسختان به این سؤال به 
شما یادآوری می کند که دقیقا برای چه چیزی دارید زندگی 
می کنید، ارزش واقعی زمانتان در گرو پاسخ شما به این سؤال 
اســت چون زمانی که وقتت در حال تمام شدن باشد و دیگر 
زمانی برای زندگی کردن نداشــته باشی طال دیگر نمی تواند 

ارزش واقعی باشد. 
اینجــا، دقیقا همین نقطه، جایی اســت که فلســفه به 
»مدیریت زمان« کمک می کند، تا ســؤال های معنادار راجع 
به زمان بپرسیم، سؤال ساده دیگر این است: »می توانی زمان 

را مدیریت کنی؟«
اگر به دنبال پیدا کردن روشــی بــرای »مدیریت زمان« و 
تکنیک های مختلف به این منظور هســتید و به همین علت 
در حال خواندن این متن هستید، ممکن است پاسخم برایتان 
کمی مایوس کننده باشــد، اما خوب است بدانید که همیشه 
مقدار زیادی کار برای انجام دادن هســت و تو واقعا نمی توانی 
زمان را مدیریت کنی، در زمان دانشــجویی ام استادی داشتم 
که بســیار در کار خود موفق بود و بــه این که زمان غیر قابل 
مدیریت کردن است باور داشت، همه او را برای موفقیت های 
مختلف کاری اش تحسین می کردند و او از اینکه حتی فرصت 
دیدار با دختر خود را نیز نداشــت هم فخر فروشــانه صحبت 
می کرد، اما آنچه که در واقعیت مردم از او نمی دانســتند، این 
بود که فعالیت های کاریش او را به مرور افســرده کرده بود و 
حتی به قیمت از دست دادن زندگی مشترکش تمام شده بود 

عزیزم، من وقت ندارم... 
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و او هیچگاه فرصت شناختن دختر خود را پیدا نکرده بود، 
چیزی که واقعا آزار دهنده است این است که موارد و اتفاقات 
می توانستند برعکس نیز باشند، او می توانست االن زنده باشد 
و بزرگ شدن دخترش را ببیند. در دوره ای که او استادم بود، 
هر بار که به دفترش می رفتم می گفت: ببخشیدعزیزم، االن 
وقت نــدارم! و از آنجایی که معتقد بود زمان قابل مدیریت 
نیســت هیچ وقت برای آن تالشی هم نکرد، بله شاید زمان 
قابل مدیریت کردن نباشــد، اما کارها و اولویت های ما قابل 
مدیریت هستند، اصال چیزی که نیاز به مدیریت دارد زمان 
نیســت، بلکه تصمیم ها، انتخاب ها، اولویت ها و کارهایمان 
هستند. »وقت ندارم« عبارتی است که این روز ها بسیار آن را 
می شنویم، اما این یک دروغ بزرگ است، در واقع بزرگترین 

دروغ تاریخ بشریت است. 
می دانید چه کسانی واقعا وقت نداشتند؟ پدران و مادران 
پدربزرگ هــا و مادر بزرگ هایمان. آنها مجبور بودند دوازده 
ساعت در شبانه روز کار کنند، تا کارهای معمول روزانه شان 

انجام شوند. 
پارادوکس اصلی همینجاســت که ما در دوره ای زندگی 
می کنیم کــه زمان برایمــان در منعطف ترین حالت خود 
قرار دارد، اما همیشــه از اینکه وقت نداریم، شاکی هستیم، 
چرا؟ چون ما گزینه های بیشتری و در واقع آزادی بیشتری 
برای انتخاب داریم، به نحوه زندگی ها در امروزه نگاه کنید، 
می توانیم هرچیزی که می خواهیم را به صورت اینترنتی، هفت 
روز هفته و در هر ساعتی از شبانه روز سفارش دهیم، همه 
روزه در سراسر جهان برنامه های کاری منعطف تری از طرف 
شرکت ها ارائه می شود، ما می توانیم برنامه ها و سریال های 
تلویزیونی مــورد عالقه مان را هر ســاعتی که می خواهیم 
ببینیم، پس نه تنها زمان کم نداریم، بلکه انتخاب های بسیار 
زیادی داریم، انعطاف و آزادی بسیار بیشتری داریم و کماکان 

می گوییم: »وقت ندارم«. 
بگذاریــد راحت تر بگویم، اساســا هــرکاری که در هر 
زمانی انجام می دهیم، آن کار انتخاب ماســت، اگر کاری 
را انجام نمی دهیم یعنی اولویت ما برای انجام دادن نبوده 
است، تصور کنید، ســاعت و برنامه روزانه پر کاری دارید 
و شــش روز هفته، هر روز از صبح تا شــب پشت سر هم 
کارها و جلسات کاری مختلفی را باید رسیدگی کنید، یک 
روز وســط هفته برای کاغذ مهمی که صبح در خانه جا 
گذاشته اید به خانه برمی گردید و متوجه می شوید که لوله 
آب گرم کن ترکیده است و آب کف خانه ایستاده، فرش ها 
خیس شده اند و شما پایه های چوبی مبل های عزیز خود را 

در آب می بینید، چه کار می کنید؟ 
قاعدتا مجبورید قــرار کاری مهم خود را به زمان دیگری 
موکول کنید، زنگ بزنید لوله کش بیاید تا لوله ها تعمیر شوند 
و احتماال برای جمــع کرن آب کف خانه به کمک احتیاج 
دارید. خب سؤال اینجاست که آیا شما وقت اضافی داشتید؟ 
خیر. آیا برنامه روزتان آن ســاعت خالی بود؟ خیر. در واقع 
شما اولویت خود را تغییر دادید، انجام هر کاری در هر زمانی 
اگر اولویت آن لحظه شــما باشد، تقریبا قابل انجام است و 
ما کارهایی که برایمان در اولویت هستند را انجام می دهیم. 

معنی ســاده جمله »وقت ندارم« این اســت که: »این کار 
اولویت من نیست«، فلسفه دان بزرگ ژان پل سارتر می گوید: 
»مــا به گول زدن خودمان با ایــن هدف که فکر کنیم آزاد 

نیستیم، تمایل داریم.« چرا که آزادی داشتن برای استفاده از 
زمانمان به شکل دلخواه به این معناست که شما باید انتخاب 
کنید، یعنی شما با پیامد های حاصل از آن انتخاب، زندگی 
می کنید، این یعنــی هرکاری که با زمانتان انجام می دهید 
مسئولیتش با شماست و این قسمت ترسناك ماجراست چرا 
که به هنگام انتخاب کردن مدام از خودمان می پرسیم، اگر 
اشتباه انتخاب کنم چه؟ اگر از دستش بدهم؟ این ترس ثابتی 
که از »از دست دادن« وجود دارد نباید به »وقت نداشتن« معنا 
شود، اتفاقا ما وقت داریم، تنها کاری که باید بکنیم انتخاب 
بین گزینه های موجود است و از آنجایی که نمی توانیم همه 
چیز را با هم داشته باشیم ناگزیر باید یکی را قربانی دیگری 
کنیم، اما با گفتن یک جمله »وقت ندارم« به خودمان قوت 

قلب داده و برای انجام ندادن آن کار توجیه می آوریم. 
پس ما وقت داریم، اما خیلی وقت نداریم. زمانی که حرف 
از وقت به میان می آید ما یا باید قربانی کنیم یا توجیه، ولی 
تنها یکی از این دو به شــما اجازه خواهد داد که زندگی پر 
معنایی بســازید، ما در دوره ای زندگی می کنیم که زمان؛ 
انعطاف  پذیریبی سابقه ای دارد، دوره ای که در واقع می توانیم 
کمتر کار کنیم و کارهای معنا دار بیشتری با زمانی که داریم 
انجام دهیم، بعضی معتقد هستند که زمان قابل مدیریت و 
بعضی به عدم مدیریــت  پذیریزمان اعتقاد دارند، اما من به 
شما می گویم که انتخاب ها و اولویت بندی شما و مدیریتی 
که نســبت به آن دارید، موضوع اصلی و اساسی است و این 
همان چیزی است که به زمان و زندگی شما معنا می بخشد. 
اولویت بندی هر فرد نه تنها بــر زندگی خودش بلکه بر 
جامعه و فرهنگ آن و بر دنیای اطراف ما تأثیر بسیار بزرگی 
دارد، اگــر ما به جای تمرکز بر روی تکنیک ها و میانبرها به 
موضوع »مدیریت زمان« به همان شکلی نگاه کنیم که فلسفه 
دان ها نگاه می کنند، با سؤال پرسیدن، درواقع با سؤال درست 

پرسیدن، بی شک همه چیز تغییر خواهد کرد. 
چه سؤال هایی بپرسیم؟ 

مثال آیا درست است که به رئیسم اجازه دهم از من بخواهد 
که آخر هفته ها را نیز کار کنم؟ آیا ارزشش را دارد که برایش 
وقت بگذارید؟ شــما برای آن کار، نه پول بلکه از زمان و در 

واقع از زندگیتان هزینه می کنید. 
بار بعد که به یکی از دوستانتان یا اقوام می گویید که وقت 
برای بیرون رفتن یا دیدارشان ندارید از خودتان بپرسید: آیا 
واقعا کار مهم تری بــرای انجام دارید؟ یا اینکه فقط توجیه 
اســت؟ یکی از دالیلی که مردم در جامعه مدرن احساس 
تنهایی می کنند همین است که فکر می کنند که دیگر وقتی 
برای قرار گذاشــتن و بیرون رفتن ندارند، اما ما زمان داریم، 
پس لطفا آن را با افرادی که به ایشان اهمیت می دهید تقسیم 
کنید، همیشه به خاطر داشــته باشید که اگر می خواهید 
زمانتان را به شــکل معنا داری مدیریت کنید، فلسفه را در 

آغوش بگیرید و هرگز سؤال پرسیدن را متوقف نکنید. 
منبع: 

مطالب برگرفته شده از خانم لورا وندرکم )نویسنده کتاب: 
من می دانم او چگونه کارهایش را انجام می دهد: چگونه زنان 
موفق بیشترین بازدهی از زمانشان را دارند( و برد آن )محقق 

در زمینه مدیریت زمان( 
ترجمه و تألیف: دکتر سید حمیدرضا محتشمی 
و عطیه فرازنده
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اصال تعریف موفقیت چیست؟ 
موفقیت یعنی کمی نزدیک تر شدن از 
واقعیت به حقیقت. ساده تر می شود گفت: 
کمی نزدیک تر شدن از وضعیت موجود 
)آنچه هست( به وضعیت مطلوب )آنچه 

شایسته است باشد( . 
توجه کنیم، کمی نزدیک تر شدن! نه 
رسیدن به وضعیت مطلوب در کوتاه ترین 

زمان ممکن!
در اصطالح عامیانه هم داریم که سنگ 

بزرگ نشانه ی نزدن است. 
تصور کنید شخصی نمره ی ۱۲ از برگه 
امتحانــی خود گرفته اســت. و تصمیم 

می گیرد که برای دفعــه ی بعد نمره ی 
بهتری بگیرد. دفعه ی بعد ۱3 می شــود، 
این یعنی موفقیت! قرار نیست حتما ۱۹ 

یا ۲۰ بگیرد تا فرد موفقی طلقی شود. 
چــه گام هایــی را باید برداریــم تا به 

موفقیت دست پیدا کنیم؟ 
۵ گام برای رسیدن به موفقیت 

۲. برنامه ریزی  ۱. هدف گذاری 
4. پیگیری   3. شروع  

۵. ارزیابی
مرحله ی اول مهم ترین مرحله اســت. 
اینکه ما دقیقا مشــخص کنیم هدفمان 

چیست؟ 

در مورد برنامه ریزی، یکی از اشکاالتی 
که در این مرحله با آن روبه رو می شویم 
این است که آرمانی و رویایی برنامه ریزی 
می کنیم و توانایی و گنجایش خودمان را 
در نظر نمی گیریم. به اصطالح با خودمان 

رودربایستی داریم. 
به طور مثــال فردی را در نظر بگیرید 
که می خواهد برنامه ریــزی برای درس 
و کارش داشــته باشــد. این طور برنامه 
می چیند که صبح بعد از خواندن نماز، نیم 
ساعت بدوم، بعد به خانه برگردم و دوش 
بگیرم، ساعت 6:3۰ صبحانه ای مطابق با 
رژیم غذایی بخورم، یک ربع مطالعه کنم، 
ساعت 7:۱۵ لباسم را اتو کنم و تا ساعت 
7:3۰ آماده شوم برای رفتن. )فرض کنیم 
ساعت ۱7تعطیل می شود.( برای ساعت 
۱8 به باشگاه بروم تا ساعت ۱۹. بعد به 
خانه بر می گردم تا حدود ســاعت ۲۰ و 
بالفاصله دوش می گیرم. شام مختصری 
طبق رژیم غذایی می خورم. اخباری نگاه 

چه کنیم تا فردی موفق باشیم؟
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می کنم و از ساعت نه شب تا ۱۲ شب هم 
درس می خوانم. 

این خیلی برنامه ی آرمانی و ســالم و 
خوبی ست که چیده شده است و به اکثر 
کارهای روتین و مهم روزانه هم رسیدگی 
می شــود! و تصمیم هم گرفته شــده از 
»شنبه« شروع کند!! این در صورتی است 
که این فرد ســاعت 8 صبح به زور بیدار 
می شــود )که مسیله ی ورزش را خود به 
خود باید فاکتور گرفت!( حمام را دو روز 
در هفته می رود و لباس ها و وسایلش را 
مادر و یا همسرش اماده می کند و صبحانه 
هم خورده و نخورده می رود سر کار یا سر 
کالس. در راه برگشت هم آن قدر خسته 
است که کسی جرات نزدیک شدن به او 
را هــم ندارد و هر زمان هم که بتواند در 
حال چک کردن پیغام ها و مطالب دنیای 
مجازی است! شب هم بعد خوردن یک 
شام مفصل و چک کردن دنیای مجازی 
نیمه شــب به خواب مــی رود و درس 
خواندن را دوباره می گذارد از شــنبه ی 

هفته ی بعد!
چنین شــخصیتی با چنین ســبک 
زندگــی، آن برنامه ی زیبــا و آرمانی را 
تنظیــم می کنــد و از همــان روز اول 
بسیاری از مواردی را که خودش چیده را 
فاکتور می گیرد ! چرا؟ ایراد اینجاست که 
نخواسته به این باور برسد که برای تغییر 
به این بزرگی نیاز به یک باور است ! باور 
در مورد شخصیت مان و توانایی هایمان! 

سخت ترین مرحله هم مرحله ی سوم 
هســت. دو آفت شروع، تأخیر و تعجیل 

است. 
همه ی ما با جمله ی: باشه از شنبه یا 
باشه از اول ماه کم و بیش آشنا هستیم! 
بسیاری از ناکامی ها و عدم موفقیت ما به 

موقع شروع نکردن بوده است. 
آفت دوم را هم کم و بیش با آن برخورد 
داشته ایم. می خواهیم ره یک ساله را یک 
شبه طی کنیم و همین عجله ی ما سبب 
می شــود نتیجه ی الزم برای رسیدن به 
وضعیت مطلوبمان را دچار مشکل کنیم. 
مرحله ی چهــارم هم از اهمیت باالیی 
برخوردار اســت. اینکه مــا وقتی هدف 
و برنامه ای داریم و این برنامه را شــروع 
کردیم وسط راه رهایش نکنیم! هر کاری 
نیاز به پیگیری مستمر دارد تا به نتیجه ی 

مطلوبمان برسیم. 
و در آخر بتوانیــم این چهار مرحله را 
ارزیابی کنیم و بسنجیم نتیجه ای را که 

می خواستیم به آن رسیده ایم یا نه. 
حــال می خواهیم بــه تعریف »تغییر« 

بپردازیم. 
تغییر یعنی چه؟ 

تغییر یعنی: تکمیل نواقص گذشته و 
تصحیح خطاهای گذشته. 

به طور مثال شــخصی بــرای اینکه 
مدرك ارشــد خود را بگیرد تنها ارائه ی 
پروژه اش باقی مانده. این در صورتی است 
که با گرفتن مدرك ارشد می تواند ارتقا 
شغلی بگیرد. با تکمیل این نقص این فرد 

تغییر کرده است. 
در گذشته برخی اطالعات ما درباره ی 
موضوع تربیت فرزند اشتباه بوده است و 
با مطالعه و یا مراجعه به استادان مرتبط 
با ایــن تخصص می توانیم اطالعاتمان را 
تصحیح کنیم و در روند تربیت فرزندمان 

تغییر ایجاد کنیم. 
اما بــرای تغییر دو قــدم حیاتی الزم 

است. 
اول اینکه باور کنیم نقص و یا خطایی 

داریم. 
دوم اینکه بخواهیم که تغییر کنیم. 

تغییر را باید از چه شــخصی شــروع 
کنیم؟ از خودمان!

تا فردی خودش باور نداشته باشد و بعد 
نخواهد که تغییر کند هیچ کس نمی تواند 

کمکی کند. 
به اصطالح کســی که خــودش را به 

خواب زده نمی توان بیدار کرد. 
قرآن کریم در این باره می فرماید: 

»إن اهلل ال یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما 
بأنفسهم« )خدا وضع و حال هیچ قومی 
را تغییــر نخواهد داد مگر آنکه انســانها 
خودشان وضع و حال خودشان را تغییر 

دهند.( آیه ۱۱ رعد
و همچنین می فرماید: 

»َوَمْن أَْحَیاَها َفَکأَنََّما أَْحَیا الَنّاَس جمیعا« 
)هر کس نفسی را حیات بخشد، مثل آن 
اســت که همه مردم را حیات بخشیده( 

آیه 3۲ مائده
یک سؤال: زمانی که ما تنوانیم خودمان 
را تغییر دهیم، یعنی شــخصیتی را که 
تمام و کمال می شناسیم و اراده ی کامل 
بر تغییرش داریم، چطور توقع داریم به 
طور مثال همســرمان و یا فرزند و حتی 
در مواقعی خانواده ی همســرمان را که 
نه اطالع کاملی از درونشــان )که شامل 
گذشته و حالشان می شود( و نه کنترلی 

بر آنها داریم، می خواهیم تغییر دهیم؟ !
پس تغییر، اول باید از خودمان شروع 

شود. 
4 تغییر را در نظر داشته باشیم:

۱. تغییر در دانش

۲. تغییر در نگرش
3. تغییر در روش

4. تغییر در توانش
تغییر در دانش: به روز باشــیم! کتاب 
بخوانیم!همان طور که انسان های جدیدی 
اندیشه های تازه ای هم  متولد می شوند، 

ایجاد می شود. 
تغییر در نگــرش: از چارچوب ذهنی 
که خودمــان برای خودمان ســاختیم 
خارج شویم! نمی توانم! نمی شود! همیشه 
همین بوده!و... . تنها از یک بُعد به مسائل 
نگاه نکنیم! در کنار نظراتمان، دیدگاه های 

دیگران را هم مدنظر بگیریم. 
تغییر در روش: هر زمانی روش و متد 
خود را طلب می کند. با هر شــخصی در 
زندگیمان باید روش درست در بر خورد 
را انتخــاب کنیم. روش هــای تربیتی، 
روش هــای کاری، روش هــای ارتباط با 

خانواده ها و مردم و... . 
تغییــر در توانش: توانایــی هایمان را 
ارزیابی کنیم. استعدادهایمان را ظهور و 
بروز دهیم و پرورش دهیم. شاید توانایی 
ما در یک ورزش خواســت باال باشد و یا 
در طراحی و هنر! و... . خودمان را محدود 
به رشته ی تحصیلی که خواندیم نکنیم و 

یا شغلی که داریم. 
نتیجــه گیری آخر: برای رســیدن به 
موفقیت لزومی ندارد کــه عالی ترین و 
نهایی ترین اتفاق برای مــا بیوفتد تا به 
موفقیت رســیده باشــیم! کمی هم به 
وضعیت مطلوب نزدیک شــده باشــیم 
یعنی موفق بودیم اما بدین معنا نیست 
که دست از تالش بکشــیم. تغییر را از 
خودمان شــروع کنیم و تا زمانی که باور 
نداشته باشیم و نخواهیم تغییر کنیم هیچ 

کس نمی تواند کمکی کند. 
به امید موفقیت و تغییرات روزافزون
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فلسفه ساخت: 
۲8۱ ســال روحیــه داوطلبانه جدی و 
شوق رســیدن به مرز های جدید زمان و 
پیگیری مستمر بسمت تولید محصوالت 
اســتثنایی با خالقیت درخشان و تکنیک 
عالی و همچنین عملکرد باال در ساعت های 
فوق العاده قابل اعتماد برای آنها که مرزها را 
در می نوردند در ارتفاعات در اعماق دریاها 
در گرما در سرما قطب شمال یا جنوب یا 
استوا موجب شد تا اتفاقی بی نظیر در سال 
۱737 در کارگاه کوچک یک ساعتســاز 
در للــوکل روی دهد و اکنون به یک نماد 
جهانی زمان ســنجی تبدیل شــود. 
جســارت نبوغ و اصالت این ارزشها 
همیشــه در قلب فاور لوبا بوده وباقی 

خواهد بود. 
ساعت های جدید از نظر حرفه ای وزیبایی 
همواره یاد اور پیشینیان افسانه ای خالق و 
عملگرا خواهند بود. از آنها خواسته شد که 
هرگز در هیچ سختی عقب ننشینند و هیچ 
چیز آنها را از رسیدن به اهدافشان باز ندارد. 
اگر شــما همه دنیا راجســت وجو کرده 
باشــید آیا خود را به یک اقیانوس محدود 

می کنید؟ 
اگر شما برفراز قله ای ایستاده باشید یا در 

رسمی برند فاور لوبا ست( 
  سال1749: 

درین ســال آبراهام فاور به عنوان استاد 
ساعتساز در شهر للوکل منسوب گردید. 

 سال1792: 
اول اکتبر این ســال آبراهام فاور پســر 
)پسر بنیانگذار فاورلوبا( به همراه پسرانش 
 A فردریــک، هنــری و لویــس کمپانی

Fave&fils را تأسیس کردند. 

 ســال1815: هنری آگوست )۱7۹6 – 
۱86۵( پســر فردریک و چهارمین نســل 
ازین خانواده ساعتساز بهمراه اگوست لوبا 

به این گروه پیوستند. 
 ســال1820: هنری آگوست به سراسر 
دنیا ســفر کرد از آلمان تا روســیه از کوبا 
تا نیویورك از برزیل تاشیلی برای استقرار 
کارگاه های ســاخت ســاعت های جیبی 
ظریف و در اختیار گرفتــن بازارهای دور 

افتاده. 
 سال1851: ساعت های جیبــی فاور لوبا 
در میان دیگر ساعتسازان موفق به دریافت 
جوایز زیادی در نمایشگاه های ملی و بین 
الملی در لندن ۱8۵۱ - نیویورك ۱8۵3 – 
پاریس ۱8۵۵ – برن ۱8۵7 – پورتو ۱86۵ 

شدند. 

حال جست وجوی اعماق اقیانوس ها باشید 
آیا به کسی که بر زمین امن ایستاده اجازه 

خواهید داد تا شما را به چالش بکشد؟ 
درنوردیــدن مرزها با بــاز گذاردن ذهن 

بسوی ابعاد و افکار جدید آغاز می شود. 
داشــتن رویاهای بــزرگ و خــارج از 
محدوده های ذهن دنیایی ســت که کمتر 
انسانهایی جرات وارد شدن به آن را دارند. 

آنچه شــما دیروز فکر میکردید ناممکن 
اســت امروز ممکن می شود فقط با اندکی 

جرات. 
و در نهایت همه چیز در ذهن شماست و 

همه چیز به نگرش شما بستگی دارد. 

تاريخچه )قسمت اول( 
رتبه دوم قديمی ترين ساعت ســاز 

دنیا 
سال 1718: آبراهام فاور )۱7۰۲ -۱7۹۰( 
کسی که بعدها برند فاور لوبا را بنیان نهاد 

دوره کارآموزی ساعتسازی را شروع کرد. 
 سال1737: 

در ۱3 مــارس ۱737 طی یک ســند 
رســمی نام آبراهــام فاور به عنــوان یک 
ساعتساز مســتقل برای اولین بار در شهر 
للوکل ســویس ثبت شد.  )این تاریخ ثبت 

 »فاور لوبا« دومنی برند 
قدمیی اسعت دنیا 

Favre   Leuba

52

نوستالوژی



غواصی هموار گردید. 
   BIVOUAC ساعت

ســال 1962: فاور لوبا مدل افســانه ای 
بایــوواك را تولید کرد این اولین ســاعت 
مکانیکی دنیا که دارای فشــار سنج برای 
انــدازه گیری فشــار هوا بــود. این مدل 
اولین مأموریتش را بر مچ تیم پاراشــوت 
)چتربازان( ســویس در مســابقات جام 

جهانی ۱۹6۲ در آمریکا به انجام رساند. 
کوهنورد ایتالیایی والتــر بوناتی با یک 
بایوواك بر مچش بهمراه جنوان میشــل 
واشــر برای اولین بار بــا موفقیت به قله 
4۱۹6 متری پوینت وایمپر صعود کردند 
و بعد از آن از دیواره شــمالی به باالی قله 

مترهورن رسیدند. 
سال 1963: در ۱۹63کوهنــورد جوانی 
بنام والیســر میشل داربلی داوطلب اولین 
صعود تکنفره به قله ایگر شــد در حالیکه 
یک فاور لوبــا به مچ داشــت و این قابل 
اعتماد بودن برند را از دیدگاه یک حرفه ای 
که تغییر شرایط جوی را یک تهدید بزرگ 
غیر قابل اجتناب بحســاب میاورد نشــان 

می دهد. 
کاشــف معروف قطب پل امیل ویکتور 
همواره در سفر های بی شمارش به دنیای 

یخبندان به فاور لوبا اعتماد میکرد. 
ثبت موتور کالیبر FL۲۵۱  به ضخامت 
تنها ۹۵/۲ میلیمترانقالبی عظیم در بکار 
بردن دو قوطی فنر برای ساخت موتورهای 
تخت کم ضخامت با ثانیه شمار مرکز گرا 

بود. 
 ســال DEEP BLUE  1963:  سه 
سال بعد از ارائه اولین ساعت غواصی فاور 
لوبا مدل DEEP BLUE را ارائه داد این مدل 
ساعت غواصی حرفه ای است با تحمل فشار 

۲۰۰ متر عمق. 
 سال 1967: فدراسیون صنعــت ساعت 
سویس جایزه اول ساعت های کورنوگراف 
و ساعت های اسپرت را به فاور لوبا عظا کرد. 
سال 1968: در ایــن سال فاور لوبا مدل 
BATHY را ارائه داد. اولین ساعت مکانیکی 

غواصی در دنیا که نه تنها زمان بلکه عمق 
غواصی را نیز نشان میداد. 

 SEA SKY & SEA سال 1970: مدل های
SKY GMT تولیــد شــدند که هم قابلیت 

 GMT غواصی داشتند هم کورنوگراف و هم
 سال1985: ورود موتورهــای ارزان وبی 
کیفیت کوارتز صنعت ساعتسازی سویس 
را مدت ها بود که با بحران شــدید روبه رو 
کرده و در اســتانه سقوط جدی قرار داده 
بــود با این وجــود کارخانجات فــاور لوبا 
متوقف نشــده و بکار خود ادامه دادند اما 

 سال1855: فریتز فاور خود را به عنوان 
پیشگامی توانمند به پدرش ثابت کرد و با 
موفقیت سیاست کسترش تجارت در اروپا 

آمریکا و اسیا را پی گرفت. 
سال1865: در ۱86۵ و ۱867 فریتز فاور 
به هند سفر کرد و برند خود را در آنجا ارائه 
داد. هندوستان سریعا تبدیل به بازار فروش 

مهمی برای فاور لوبا شد. 
 سال 1896: شعبه اصلــی کمپانی فاور 

لوبا ازشهر للوکل به ژنو تغییر مکان داد. 
 ســال1908: هنری فــاور لوبا رهبری 
تجــارت خانوادگی فاور لوبــا را به عهده 

گرفت. 
 ســال1925: فاور لوبا از اولین ساعت 

کورنوگراف رونمایی کرد. 
 ســال1945: بعد از اتمــام جنگ دوم 
جهانی فاور لوبا توانست موقعیت پایداری 
را در هندوستان به اعتبار دفتر اصلی خود 
در بمِبی برای خود ایجاد کند. کم کم این 
شرکت خانوادگی موقعیت و اعتبار قبلی 
خود را در میان ساعتسازان دیگر به دست 
اورد ابتدا در سویس بعد در اروپا و سپس 

در آمریکا و افریقا. 
داشتن شعبه هایی در میان دیگر شهرها 
از جمله هامبورگ لنــدن رانگون کراچی 
سنگاپور و نیویورك امنیت فروش و توزیع 
در دنیــا و بهدنبال آن خدمات درجه یک 

برای مشتریان را ایجاد کرد. 
 سال1946: بعــد از این ســال فاور لوبا 
محصوالتش را بطور منظم در نمایشــگاه 
Basel watch show بنمایــش گذاشــت 

همچنین از ۱۹۵3 به بعد محصوالت فاور 
 Trade show for watch & لوبا در نمایشگاه
jewelry به صورت منظم بنمایش در آمد. 

 ســال1948: فــاور لوبا رو بــه تولید 
 )chronometer( ساعت های بســیار دقیق
آورد دقت عالی این ســاعت ها باعث برنده 
شدن چندین جایزه اولی از طرف ناظران 

کانتون شد. 
 سال1955:  فاور لوبا موتور فوق العاده ی 
 SEA CHIEF که در مدلهای FL۱۰۱ کالیبر
SEA KING – SEA RAIDER – اســتفاده 

میشود را ارائه داد. 
 ســال1957: فاور لوبا موتــور کالیبر 
FL۱۰۲ تقویم دار که در مدلهای تقویم دار 
استفاده میشود را رونمایی کرد. این مدل 
 FL۱۰3 دنبال شد ببا موتورهای اتوماتیک
, FL۱۰4  که اولی با تقویم و دومی بدون 

تقویم بود. 
سال1960: از اولیــن ساعت های غواصی 
WATER DEEP رونمایی شــد با ساخت 

این مدل راه موفقیت در تولید ساعت های 

نهایتا خانــواده با تأخیر برند فاور لوبا را با 
تأخیر فروختند. از آن زمان به بعد کمپانی 
چندین بار به مالکین جدید فروخنه شده 

است. 
 ســال 2011: در نوامبــر ۲۰۱۱ گروه 
تجاری تاتا برند فاور لوبا را صاحب شــد و 

کمپانی را به شهر زاگ انتقال داد. 
 سال 2012: تیم جدید پس از تحقیق و 
مطالعه تاریخچه و چالشهای که پشت سر 
نهاده بودند شروع به توسعه سیاست های 
پایدار ســازی و اســتراژیهای دراز مدت 
برای ایجاد پایداری ومقاومت در بازار و و 

بهدنبال ان حفاظت و صیانت از برند 
فاور لوبا و برنامه ریزی رشد و ارتقا 
نمودند.  اینــده  دهه های  برای 

و نتیجه این تالشــها کلکســیون 
فاخری از ســاعت های فوق حرفه ای با 

تکنولوژی فاور لوبا و طراحی با معیار های 
زیبا شناختی آن بود. 

سال 2016: فــاور لوبا ازآخرین دستاورد 
خــود در دســته ی ســاعت های غواصی 
 RAIDER رونمایی کرد. مدل افســانه ای

 HARPOON

 سال 2017: دویست و هشتادمین سال 
تأسیس 

جشــن دویســت وهشــتادمین سال 
تأسیس فاور لوبا مصادف بود با رونمایی 

 BIVOUAC بینظیــر  ســاعت  از 
 ۹۰۰۰

سفیران برند 
این برند تعداد زیادی از ورزشکاران 

و ماجراجویان را که در راستای فلسفه برند 
به سمت مرزهای پیروزی گام برمی دارند را 

حمایت می کند. 
 سال 2018: جوایز 

کمتــر از یــک ســال از تولیــد مدل 
RAIDER ۹۰۰۰ BIVOUAC ایــن مــدل 

جایــزه watch star در گروه ســتاره های 
جدید برای بهترین ساعت جدید را به خود 

اختصاص داد. 
 BATHY پنجاهمین سال تولد 

فاور لوبا پنجاهمین ســال تولد ســوپر 
اســتار خــود BATHY را با بــا ارائه مدل 
 MEMO DEPTH ۱۲۰ RAIDER BATHY

جشن گرفت 
 SUMMIT  ۹۰۰۰  BIVOUAC   

 EVEREST

یک ســال عالی برای فاور لوبا به عنوان 
پیشــرو در صنعت ساعت با مدل سامیت 
اورست تنها ساعت مکانیکی دارای ارتفاع 
سنج در جهان که افتخار فتح قله 8848 

اورست را دارد. 

ترجمه و عكس ها 
از وبسايت رسمی فاور لوبا

مترجم جعفر جعفرپناه
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 :MIH 1- موزه بین المللی ساعت
موزه Musée international d’Horlogerie یا »موزه بین المللی ساعت« در شهر لشو و دو 
فوند ایالت نوشتل سوئیس قرار دارد که یکی از بزرگترین موزه های ساعت با مجموعه های 

مختلف ساعت در جهان است. 
این موزه شــش روز در هفته از ســاعت ۱۰صبح الی ۵ بعد از ظهر باز است و تنها روز 

تعطیل موزه روزهای دوشنبه است. 
این موزه می تواند شروع خوبی برای بازدیدهای شما از موزه های ساعت باشد. 

www.mih.ch :وب سایت رسمی موزه

به سوئیس  برای ســفر  داليل بسیاری 
وجود دارد، اما اگر عاقه مند به ســاعت 
باشید، سفر به ســوئیس مانند سفر به 
يک تكه از بهشــت بر روی زمین است. 
در میــان گالری ها و مراکز بزرگ فروش 
ســاعت، همان طور که انتظــار داريد، 
ســوئیس منزلگاه موزه های ساعت نیز 
می باشد. متأسفانه بازديد از بعضی موزه ها 

می بايست  و  می گیرد  به سختی صورت 
با هماهنگی با موزه، برای بازديد از موزه 
برنامه ريزی کرد و وقــت قبلی گرفت، 
)مانند موزه های لونژيــن ادمار پیگه، ژ 
ژ-لكولتــر و...( . در اين مقاله به معرفی 
7 پربازديدترين موزه ساعت در سوئیس 
می پردازيم که بازديد از آنها در ساعات 

منظمی در طول هفته صورت می گیرد. 

پربازدیدترین موزه های 
اسعت در سوئیس
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 Musée d›Horlogerie du Locle، Château des Monts 2- موزه
در نزدیکــی موزه MIH که در باال بــه معرفی آن پرداختیم، یک موزه کوچکتر در یک 
ساختمان عجیب و شگفت انگیز واقع در شهر لو لوکل پیدا خواهید کرد که به موزه ساعت 
دو لوکل معروف اســت. در طول زمستان، موزه تنها بعد از ظهر باز است، بنابراین جهت 

www.mhl-monts.ch .اطمینان از برنامه های موزه ابتدا وبسایت موزه را چک کنید
 

Omega Museum :3- موزه امگا
 پس از بازدید دو موزه MIH و دو لوکل، در راه بازگشت از شهر لشو دو فوند، توقف در 
موزه امگا در شــهر بین Bienne باید داشته باشید. این موزه دارای مجموعه های منحصر 
به فرد از همه چیزهایی اســت که مربوط به نام تجاری برند امگا اســت. عالوه بر 4۰۰۰ 
عدد ساعت، مجموعه قابل توجهی از برند OMEGA شامل موتورهای ساعت، ابزار، عکس، 
حکاکی، پوستر، نشــان ها، جوایز و گواهینامه های اخذ شده در فضا که همگی جزئی از 

تاریخ ۱6۰ ساله امگاست در موزه به نمایش گذاشته شده است. 
ضمنا بازدید از این موزه رایگان است و حتی در روزهای شنبه نیز باز است. 

www.omegamuseum.com :وبسایت رسمی موزه امگا

Le Sentier  در روستای )Espace Horloger( 4- موزه ساعتسازی
این موزه با رویکرد مدرن به هر چیزی که به ساعتسازی یا تعمیرات ساعت مربوط است 
در دره Vallée de Joux در روســتای لسنتایر قرار داردو از سه شنبه تا یکشنبه باز است 

)زمستان ها فقط در بعدازظهر( 
www.espacehorloger.ch وبسایت رسمی موزه ساعتسازی

5- موزه پتک فیلیپ در شهر ژنو: 
با وجود این که متأسفانه، شما مجاز به گرفتن عکس در این موزه نیستید، اما هنوز هم 
شما را تشــویق میکنیم تا قبل از دیدن این مجموعه فراموش نشدنی، سوئیس را ترك 

نکنید. 
شور و شوق Philippe Stern به ساعت منجر به افتتاح یک »معبد ساعت سازی« در سال 
 Plainpalais نامگذاری شد. این موزه که در منطقه Patek Philippe ۲۰۰۱ شــد: که موزه
در ژنو قرار دارد بیش از پنج قرن تاریخچه ساعت سازی را در دو مجموعه مهم به نمایش 

گذاشته است: 
مجوعه های آنتیک فوق العاده از قرن ۱6 که شامل اولین ساعتهای ساخته شده است، و 

همچنین مجموعه پتک فیلیپ از سال ۱83۹ تاکنون. 
موزه پتک فیلیپ در ژنو یکی از موزه های برجسته جهان است. برای بازدید از این موزه 
شــگفت انگیز سه شنبه تا جمعه ساعت ۱4:۰۰ الی ۱8:۰۰ وشنبه ها ساعت ۱۰:۰۰ الی 

۱8:۰۰ می توانید مراجعه نمایید. 
 

 :Beyer Clock and Watch Museum 6- موزه ساعت بیر
از آنجا که احتماال سفر شما در زوریخ به زودی یا بعدا به پایان می رسد، اطمینان حاصل 
کنیــد که مجموعه ای کوچک اما بی نظیر Beyer را که در طبقه زیرین فروشــگاه خرده 
فروشی است را ببینید. این موزه فقط بعد از ظهرها باز است و ما توصیه می کنیم حتما با 

تور خود یک برنامه بازدید از این موزه را داشته باشید. 
وبسایت رسمی موزه بیر: 

  www.beyer-ch.com/en/museum/portrait/portrait-museum

7- موزه IWC در شافازن: 
فقط حدود 4۰ دقیقه بعد از زوریخ، شما میتوانید موزه IWC را در محل خود کمپانی 
بازدید کنید. این موزه یک مجموعه منحصر به فرد از ســاعت های مربوط به نام تجاری 
IWC یا منطقه شافازن را به معرض نمایش می گذارد. تور بازدید از موزه IWC میتواند یک 

تور ترکیبی بوده و احتماال بهترین فرصت برای بازدید از کمپانی IWC نیز باشد. 
این موزه در روزهای یکشــنبه تا جمعه، ساعت ۹:۰۰ الی ۵:3۰ بعد از ظهر و شنبه ها 

ساعت ۹ صبح الی 3:3۰ بعد از ظهر پذیرای بازدیدکنندگان است. 
www.iwc.com/en/about/museum وبسایت رسمی موزه 
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تاریخ رولکس را هرگز نمی توان از »هانس ویلسدورف« بنیانگذار این برند محبوب جهان جدا دانست. وی در سال ۱۹۰۵ در سن ۲4سالگی یک شرکت تخصصی 
را در لندن پایه گذاری کرد که به طور مشخص در حوزه توزیع ساعت  و محصوالت مرتبط با زمان فعالیت داشت. در آن زمان که ساعت های مچی چندان دقیق 

نبودند، وی رویای یک ساعت مچی ویژه را در سر می پروراند و ساعت هایی را پیش بینی می کرد که نه تنها کامال شیک هستند بلکه کامال قابل اعتماد بوده و زمان 
را به صورت کامال دقیق نشان می دهند. وی برای متقاعد کردن مردم نسبت به قابل اعتماد بودن ساعت های نوآورانه و مبتکرانه خود، این ساعت ها را به موتورهای 

بسیار دقیقی که توسط یک کمپانی ساعت سازی سوئیسی در شهر بین )Bienne( از توابع برن سوئیس ساخته می شد، مجهز کرد. وی که از ابتدا به دنبال توسعه 
ساعت های خود در جهان بود، می خواست برای محصول خود یک نام ساده و کوتاه انتخاب کند که تلفظ و به خاطر سپردن آن برای همه زبان های جهان آسان 

باشد و از همه مهم تر این که این نام بر روی موتور ساعت و نیز صفحه نمایش آن، کامال زیبا به نظر برسد. 

 نبوغ در 5 حرف
»هانس ویلسدورف« بنیانگذار رولکس درباره انتخاب 
نام این برند گفت: من تالش کردم حروف الفبا را به 
شیوه های مختلف و امکانپذیر کنار یکدیگر قرار دهم 
که به این ترتیب صدها نام تشکیل شد ولی هیچکدام 
به دل نمی نشست و سرانجام یک روز صبح در لندن 
در حالی که سوار بر کالسکه ای بودم که توسط اسب 
کشیده می شد نام رولکس در ذهنم جرقه زد و غول 
چراغ جادو آن را در گوش من نجوا کرد. 

 به دنبال دقت 
کرونومتريک

رولکس ابتدا بر موضوع کیفیت 
موتورها تمرکز داشت و البته 
تالش بی وقفه برای افزایش 
دقت کرونومتریک باالی ساعت، 
بسرعت به ثمر نشست و این 
رؤیا محقق شد. در سال ۱۹۱۰ 
یک ساعت رولکس به عنوان 
نخستین ساعت مچی در جهان 
شناخته شد که ازسوی مرکز 
رسمی  رتبه بندی ساعت در 
شهر بین سوئیس، گواهینامه 
سوئیسی دقت کرونومتریک را 
دریافت کرد. 

رولكس که از سال 
1905 تاکنون پیشگام 
ساعت مچی در جهان 
محسوب می شود، از 
سرزمینی منشأ گرفته 
است که مهد ابداعات 
و ابتكارات در حوزه 
ساعت سازی به شمار 
می رود؛ جايی که 
نخستین ساعت مقام 
در برابر آب يعنی مدل 
 )Oyster( اويستر
و نیز ساعت رولكس 
مدل پرپچوال 
 )Perpetual(
با مكانیسم موتور 
اتوماتیک به جهان 
عرضه شد. ساعت 
رولكس بیش از يک 
قرن است که همراه 
همیشگی کاشفان و 
ماجراجويان در گوشه 
و کنار جهان از فراز 
بلندترين کوه ها تا 
عمیق ترين اقیانوس ها 
بوده است. 

 تارخیچه
رولکس
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 ژنو

رولکس سرانجام در سال ۱۹۱۹ به ژنو، شهری که در عرصه بین الملل به 
 .Montres Rolex S. A ساعت سازی مشهور است، نقل مکان کرد و
هم سال ۱۹۲۰ در ژنو به ثبت رسید. 

در جست وجوی دقت کرونومتريک
چهار سال بعد در سال ۱۹۱4 یک ساعت مچی رولکس در بریتانیا 

موفق شد گواهی دقت درجه A را از رصدخانه کیوواقع در بریتانیای 
کبیر دریافت کند؛ امتیازی که تا آن زمان تنها به طور انحصاری به 

کورنومترهای دریایی تعلق می گرفت و این، اتفاق بزرگی برای رولکس 
بود. از آن زمان به بعد دیگر هرجا نام ساعت مچی رولکس به گوش 

می رسد آن را معادل دقت و صحت می دانند. 
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نخستین ساعت مقاوم در برابر آب
رولکس در سال ۱۹۲6 گام هایی بزرگ برداشت و موفق شد نخستین 
ساعت مچی مقاوم در برابر آب و گرد و غبار را تولید کند و در عرصه 

ساعت سازی یک سروگردن باالتر از رقبا قرار بگیرد. این ساعت که قابی 
کامال پلمپ شده و انحصاری داشت و از موتور ساعت حفاظت مناسبی 

انجام می داد را Oyster نامیدند. 

موتور پرپچوال
در سال 1931 رولكس نخستین ساعت با مكانیسم 

اتوماتیک و روتر پرپچوال جهان را ابداع و ثبت اختراع 
کرد. اين سیستم هوشمندانه، يک اثر هنری واقعی 

محسوب می شود و درواقع امروزه قلب هر ساعت مدرن 
اتوماتیک به حساب می آيد. 

چالش عبور از کانال
البته وقتی رولکس مدعی شد که ساعت مچی مقاوم در برابر آب تولید کرده، بسیاری 
با دیده تردید به آن نگریستند و منتظر فرصتی بودند تا این ساعت در بوته آزمایش به 

نقد گذاشته شده و در مأل عام مورد آزمایش قرار بگیرد چرا که ادعای مقاوم در برابر 
آب بودن ساعت یک موضوع است و اثبات آن موضوعی دیگر. اینجا بود که سازندگان 
رولکس دست به کار شدند تا در سال ۱۹۲7 این ساعت کانال مانش را طی کند. اما 

 Mercedes( چگونه؟ در این سال یک شناگر جوان انگلیسی به نام مرسدس گلیتز
Gleitze( ساعت مچی پر حاشیه رولکس یعنی اویستر )Oyster( را به مچ بست و 

عرض کانال مانش را شنا کرد. وقتی این شناگر پس از ۱۰ ساعت به مقصد رسید، همه 
مشاهده کردند که ساعت رولکس همچنان کامال دقیق کار می  کند و با وجودی که ۱۰ 

ساعت زیر آب بوده هیچ مشکلی پیدا نکرده است. 

يک مفهوم ماندگار
پس از عبور موفقیت آمیز رولکس از کانال مانش، این برند به منظور جشن گرفتن 

و اعالم این موفقیت به عموم، صفحه روی جلد روزنامه دیلی میل را به تبلیغ 
اختصاص داد و درباره این اتفاق نوشت. درواقع این رویداد تولد یک مفهوم ماندگار 

را رقم زد. 
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پرواز بر فراز اورست
رولکس که با توجه به پس دادن امتحانش در یک شنای ۱۰ ساعته، آوازه اش در 
زمین و دریا پیچیده بود در سال ۱۹33 مدیران این برند تصمیم گرفتند آسمان 
را نیز فتح کنند. به این ترتیب نخستین سفر رولکس و پرواز بر فراز کوه اورست 
رقم خورد. خلبان و کادر پرواز در این پرواز، ساعت اویستر )Oyster( را به مچ 

داشتند. کادر پرواز از نحوه عملکرد این ساعت مچی بسیار رضایت داشتند و 
خرسند بودند. 

يک آزمايشگاه زنده
فعالیت های رولکس ادامه داشت و مدیران این برند هر روز تالش داشتند تا 
جنبه تازه ای از موفقیت های آن را به نمایش بگذارند. رولکس فرصتی بزرگ 
برای نمایش توانمندی های خود پیدا کرد و عملکرد تکنیکی Oyster را 
در عرصه های مختلف نشان دهد. در همین راستا در سال ۱۹3۵ به عرصه 
هوانوردی، مسابقات موتورسواری و نیز سفرهای اکتشافی وارد شد و در این 
آزمایشگاه های زنده و پویا، ویژگی های بیشمار فنی خود را نمایش داد.

نامه ای به رولکس
سر ملکوم کمبل سال ۱۹3۵ 
در نامه ای به رولکس نوشت: » 
من از ساعت رولکس استفاده 
می کنم؛ ساعتی که در شرایط 
سخت هم زمان را به طور 
کامل و بی نقص نشان می دهد«. 
سرملکوم کمپل

ِسر مالکوم کمپبل
در دهه 3۰ نام رولکس و یکی از سرعتی ترین رانندگان جهان، سر ملکوم 

کمبل )Sir Malcolm Campbell( که همیشه به دنبال سرعت 
بود، با یکدیگر پیوند خورد. در 4 سپتامبر ۱۹3۵ این »سلطان سرعت« در 
حالی که ساعت رولکس را به مچ داشت و پشت فرمان Bluebird قرار 
گرفت، رکورد سرعت بیش از 3۰۰مایل بر ساعت )حدود 48۵کیلومتر بر 
ساعت( را در دشت بنویل سالت واقع در ایالت یوتا به جای گذاشت.  این 

مرد سرعت، در فاصله سال های ۱۹۲4 تا ۱۹3۵ برای ۹ بار موفق شد 
رکورد جهان سرعت را بشکند که البته ۵ نوبت آن در ساحل دیتونا در 

ایالت فلوریدا اتفاق افتاد.

)Datejust( نخستین ديتجاست
سال ۱۹4۵ سال تولد یکی از ساعت های 
 ،)Datejust( رولکس با نام دیتجاست
نخستین کرونومتر اتوماتیک با نمایش تاریخ 
بر روی پنجره ای مجزا بر روی صفحه 
نمایش ساعت بود؛ ساعتی با یک تمایز 
 Jubilee( بزرگ و بندی منحصر بفرد
bracelet( که یک زه فلزی دارد و 
مخاطب با یک نگاه درمی یابد با یک ساعت 
رولکس مواجه است. این ساعت درواقع رکن و 
پایه و اساس مجموعه Oyster محسوب شد. 
این ساعت ابتدا برای مردان ارائه شد ولی در دهه 
بعد مدل های مختلف و متنوعی از این برند برای 
زنان نیز به بازار آمد.
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ساعت های مچی پیشرو
در اوایل دهه ۵۰ رولکس ساخت ساعت های حرفه ای را 

آغاز کرد که به عنوان ابزار مورد استفاده قرار می گرفتند و 
وظیفه آن چیزی بیش از نمایش ساعت بود. این ساعت ها 

برای فعالیت های حرفه ای همچون غواصی در آب های عمیق، 
هوانوردی، کوهنوردی و اکتشافات علمی طراحی و ساخته 

شد. این ساعت ها شور و شوق پایدار را ایجاد کردند تا آنجا که 
به عنوان ساعت برندگان و فاتحان معرفی شدند. 

اورست
در سال ۱۹۵3 سفر اکتشافی جان هانت 

که طی آن »ِسر ادموند هیاری« و همچنین 
»تنزینگ نورگی« به قله اورست صعود 

 Oyster کردند، بر روی مچ خود ساعت
Perpetuals را بسته بودند. 

کاوشگر
در همین سال به مناسبت این ماجراجویی 

بشر و فتح موفقیت آمیز اورست و نیز دانشی 
که از این طریق حاصل شد، این مدل ساعت 
در سال ۱۹۵3 به طور رسمی با تولید ساعت 
Oyster Perpetual Explorer جشن 
گرفته شد و این ساعت به سرعت به یک نماد 

تبدیل شد. 

سابمرينر
سال ۱۹۵3 فقط به نمونه های ذکر شده 
ختم نشد و در همین سال سابمرینر 
)Submariner( که نخستین ساعت 
غواصی ضد آب محسوب می شود و تا عمق 
۱۰۰متری )33۰ فوت( ضد آب است نیز 
رونمایی شد. گفتنی است که زه چرخشی 
این ساعت، به غواصان کمک می کرد تا 
بتوانند مدت زمان غوطه ور بودن در آب و 
غواصی خود را بخوانند. 

نخستین پروازهای بین قاره ای
به موازات توسعه پروازهای بین قاره ای در دهه ۵۰، ایرالینها و هواپیماهای مسافربری 
نیز بسرعت سفر به چندین منطقه زمانی پیوسته را آغاز کردند و از مناطق جغرافیایی 

مختلف با ساعت های پی در پی عبور  کردند. با توجه به این موضوع مردم یک نیاز جدید 
پیدا کردند و می خواستند که زمان را در نقاط مختلف دنیا به طور هم زمان بدانند. به 

بیان دیگر در هر جای دنیا که باشند بتوانند از ساعت آن محل در جهان که به صورت 
اتوماتیک تنظیم شده است، مطلع شوند. در عصر هواپیماهای جت، رولکس به این نیاز 

پاسخ داد و ساعتی را ارائه داد که با روح زمان ها هماهنگ بود. 

يک همراه بی نقص در خشکی و دريا
ما مدل سابمرينر را اختراع کرديم تا بتواند در 

عمق 660 فوت زير دريا به خوبی کار کند و البته به 
نظر می رسد که اين ساعت به خوبی در هر عمقی 

می تواند عملكردی بسیار مناسب داشته باشد. 
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The GMT-Master
ساعت GMT-Master ویژه خلبان ها و 

برآورده شدن نیازهای آنها تولید و به ساعت 
رسمی بسیاری از ایرالین ها تبدیل شد که در 

میان آنها می توان به خط هوایی معروف جهانی
 Pan American World Airways

اشاره کرد که البته با نام Pan Am معروف 
است. جالب ترین ویژگی ظاهری و وجه تمایز این 

 )two-tone bezel( ساعت، زه دوناحیه ای
بود که دو بخش این زه، با رنگ های مختلف، 

ساعات روز را از شب مجزا می کرد. 

رهبری
ساعت های رولکس تاکنون با نام کسانی عجین 
شده است که در طول تاریخ سرنوشت جهان را 
دردست داشته اند. جدا از دیدگاه، حوزه تعالی آنها و 
یا دستاوردها و موفقیت ها، یک وجه اشتراك همه 
این مردان و زنان موفق، ساعت آنهاست که همگی از 
ساعت های Day-Date بهره گرفته اند. 

 )CERN( سازمان تحقیقات هسته ای اروپا
سازمان تحقیقات هسته ای اروپا )CERN( برترین آزمایشگاه فیزیک ذرات 
پیشین جهان و پیشگام در پژوهش های علمی در کشف رازهای بنیادین و 
اساسی جهان است. این آزمایشگاه میزبان پرانرژی ترین ذره   شتاب دهنده 
جهان است. CERN همچنین در دهه ۵۰، یکی از نخستین مؤسسات 

تحقیقاتی بود که تأ یید کرد ساعت Milgauss می تواند در برابر میدان های 
مغناطیسی تا ۱۰۰۰ گوس )واحد شدت میدان مغناطیسی( مقاومت کند. 

The Day-Date
در سال ۱۹۵6، ساعت رولکس

Oyster Perpetual Day-Date برای 
نخستین بار به نمایش درآمد. ساعتی که فقط از 
جنس طالی ۱8عیار یا پالتین ساخته شده بود و 
به این دلیل با نام Day-Date شناخته می شد 
که کاربر می توانست در دو پنجره جداگانه، هم 
روزهای هفته )کلمه کامل( و هم تاریخ روز را 
روی صفحه نمایش مشاهده کند. این ساعت 
با بندی که به پرزیدنت معروف بود و در اصل 
مخصوِص این مدل ساعت رولکس ساخته  شده 
بود، یک ساعت منحصربفرد و ویژه شخصیت های 
تأثیرگذار محسوب می شد. 

Oyster Perpetual Milgauss
ساعت Milgauss در سال ۱۹۵6 به جهان معرفی شد؛ ساعتی که درواقع برای پاسخ دادن به 
نیازهای جامعه دانشمندان طراحی شده و می توانست در میدان مغناطیسی تا هزار گوس نیز تاب 

بیاورد و مقاومت کند. قلب ابتکار و نوآوری این ساعت را می توان همین موضوع مقاومت باورنکردنی 
در برابر تداخالت مغناطیسی با استفاده از سپر و محافظ موتوری که در آن به کار رفته دانست. این 
محافظ و سپر موتور که توسط رولکس انتخاب شد درواقع از آلیاژ فرومغناطیسی ساخته شده است. 
این آلیاژ شامل دو جزء است که یکی به موتور و دیگری به قاب اویستر )Oyster( پیچ شده بود. 

این ساعت مچی خاص بعد از انجام تست و آزمایش های سخت توسط مهندسان CERN، سرانجام 
موفق شد به اعتبار مناسبی دست پیدا کند و به عنوان یک سپر مغناطیسی کامل شناخته شود. 
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 )Datejust( ساعت زنانه ديتجاست
 )Datejust( ساعت زنانه دیتجاست

نخستین نمونه زنانه کورنومتر رولکس بود که 
تاریخ را هم نشان می داد. این ساعت درواقع 
میراث دار ظرافت بی نظیرو فارغ از زمان بود 
و همچنین به دلیل ظرافت و اندازه کوچک، 

کامال با مچ دست خانم ها سازگار بود و 
همخوانی داشت.

Deep Sea Special ساعت
در دهــه ۵۰ رولکــس بــرای یک مــدل ســاعت آزمایشــی به نام 
“Deep Sea Special”، آزمون های ســختی انجام داد. رولکس 
با اســتفاده از اطالعات و دانشــی که از دو مدل اولیه خود به دســت 
آورده بود، ســومین نمونه این مدل را با قابلیت تحمل بدترین شرایط 
 )Mariana Trench( از جمله ناحیه چلنجر واقع در گودال ماریانا

را طراحی و تولید کرد.

عمیق ترين شیرجه و غواصی
در سال ۱۹6۰، رولکس تصمیم گرفت ساعت Deep Sea Special را مورد آزمایش قرار داده و به همه نشان دهد که این مدل 
رولکس می تواند تا عمق زیادی در آب همچنان زمان را با دقتی باال نشان دهد. به همین دلیل در یک آزمایش سخت، این مدل ساعت را 
به بدنه بیرونی یک ژرف پیما )زیردریایی که در عمق زیاد حرکت می کند( با نام تریسته )Trieste( بست و به این ترتیب ژرف پیما در آب 
انداخته شد. این زیردریایی به زیر آب شیرجه زد و تا عمق ۱۰ هزار و ۹۱6متر )37هزار و 8۰۰پا( غواصی کرد در حالی که ساعت را با خود 
یدك می کشید. تریسته، درازگودال ماریانا به عنوان بزرگترین گودال شناخته شده جهان بر روی سطح کره زمین را طی کرد در حالی که 
دون والش به عنوان سکان دار و همراه وی ژاك پیکارد، سرنشینان این زیردریایی محسوب می شدند. این، یک کار بزرگ و برجسته بود که 
برای همیشه، استانداردهای اکتشاف در اعماق اقیانوس را بهبود بخشید.

ساحل ديتونا
سطح صاف و گســترده و ماسه فشرده ساحل 
دیتونا واقع در فلوریدا به این شهر ساحلی کمک 
کرد تا بتواند عنوان پایتخت سرعت دنیا را از آن 
خود کند. این شــهر در فاصله سال های ۱۹۰4 
تا ۱۹3۵ موفق شــد۱4 رکورد جهانی  سرعت 
زمینی را به خود اختصاص دهد که از این رقم، 
۵ مورد آن را ِســر مالکوم کمپبــِل از آن خود 
کرده بود؛ راننده ای که عالوه بر دیوانگی او برای 
سرعت، به رولکس پوش بودن نیز معروف بود. با 
گذشت سال ها، ماسه ها تخریب شدند و سرانجام 
در سال ۱۹۵۹، یک پیست سرعت با نام »پیست 
سرعت یبن المللی دیتونا« در این شهر ساحلی 
ساخته شــد. دیتونا هنوز هم میزبان مسابقات 

افسانه ای Rolex 24 at Daytona است.
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SEA-DWELLER رولکس مدل
در سال 19۶7 برند رولکس از مدل Oyster Perpetual Sea-Dweller رونمایی 
کرد.، ساعتی که ضد آب است و می تواند تا عمق ۶10 متری زیر آب همچنان به کار خود 
ادامه دهد بدون این که مشکلی پیش بیاید. رولکس در ساخت این مدل ساعت به منظور 
برطرف کردن نیازهای غواصان آب های عمیق، قاب ساعت را به یک دریچه خروج هلیوم 
مجهز کرد تا در فضاهای بسیار پرفشار و در بازه های طوالنی افت فشار، هلیوم بتواند بدون 

آسیب رساندن به ساعت، از مخلوط گازها خارج شود.

کاسموگراف دیتونا
در سال 19۶3 مدل کاسموگراف که به عنوان یک نسل جدید از کورنوگراف رولکس متولد شد، بسرعت از معروفیت برخوردار شد و با عنوان 

دیتونا شناخته شد. دیتوناکاسموگراف که در آن زمان به عنوان آخرین ابزار برای رانندگان مسابقات استقامت طراحی شد بسیار قدرتمند و ضد 
آب بود و یک شاخص تاچیمتری بر روی زه ساعت برای محاسبه میانگین سرعت طراحی شده بود. 

 )COMEX( کومکس
 با توجه به موفقیت و محبوبیت رولکس، بین این برند ساعت و شرکت تخصصی 
دریایی COMEX رابطه ای بسیار عالی شکل گرفت و به این ترتیب غواصان 
این شرکت هنگام کار در اعماق دریا و اقیانوس، ساعت های رولکس مدل 
Sea-Dweller را به مچ خود می بستند. هنری ژرمن دولوز رئیس این شرکت 
در غواصی عمیق پیشرو بود وهنوز هم از از این شرکت  در جهان به عنوان یکی از 
متخصصان حوزه مهندسی فرآیندهای پرفشار و فعالیت های زیر دریا یاد می شود. این 
ارتباط همچنان امروزه پابرجاست و نشانه آن را می توان مخزن پرفشاری دانست که 
این شرکت برای آزمایش ساعت های ویژه عمق )Rolex Deepsea( برند رولکس 
ساخته است. 
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)Explorer II( II ساعت رولکس مدل اکسپلورر
 )Oyster برند رولکس در ســال 1971 مدل اویستر پرپچوال اکسپلورر
Perpetual Explorer II( II را بــا اختصــاص به کاشــفان قطب، 
غارشناسان و همه کسانی که مرزها را برای اکتشاف در می نوردند ارائه داد. 
این ساعت دارای یک عقربه ۲۴ساعته بسیار ویژه و متمایز بود و کاشفان 
با کمک آن می توانستند در مناطق قطبی یا زیر زمین که تشخیص روز از 

شب چندان راحت نیست، متوجه این ساعات شوند. 

جوایز رولکس برای کارآفرینان و پیشگامان
در سال 197۶ برند رولکس به مناسبت پنجاهمین سالگرد اویستر )Oyster( جوایزی ویژه را برای کسانی در نظر 
گرفت که شجاعت و عزم الزم برای گذراندن چالش های بزرگ و اساسی را داشتند. هر جایزه برای پیشگامان به 
پروژه ای تازه و در حال اجرا در یک گوشه از دنیا تعلق می گیرد که به دلیل پتانسیل و ظرفیت باال شایسته حمایت این 
برند هستند تا زندگی مردم را بهبود بخشند یا از طبیعت و میراث فرهنگی حفاظت کنند. این پروژه ها بر تمام ابعاد 
زندگی بشر را با توسعه و بسط دانش و یا ارتقای کیفیت زندگی بشر بر روی کره زمین تأثیر می گذارد.

 Sea-Dweller 4000 رولکس مدل
 Sea-Dweller 4000 برند رولکس مدل
را در سال 197۸ رونمایی کرد. ساعتی که 
تا عمق هزار و ۲۲0 متری )۴هزار پا(، ضد 
آب بود.

SEA-DWELLER 4000
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904L استیل
رولکس نخستین برند ساعت سازی بود که از استیل 90۴L در ساخت 

قاب ساعت های استیل خود بهره گرفت. این نوع استیل بیشتر در صنایع 
هوا-فضا و صنایع شیمیایی و تکنولوژی های برتر به کار می رود و البته به 

دلیل خاصیت ضد زنگ بودن، می توان آن را قابل مقایسه با فلزات گرانبها 
دانست. گفتنی است که پرداخت نهایی این استیْل ساعت را بسیار براق و 

درخشان و منحصربفرد می کند.

رولکس و قایقرانی
 Yacht-Master پس از ارائه ساعت مدل

رولکس مفتخر به اسپانسری تعدادی از 
مسابقات معروف قایقرانی جهان شد. 

Yacht-Master ساعت مدل
برند رولکس که با رشته های مختلف ورزشی پیوندی 

 Oyster Perpetual دیرینه داشت، در سال ۱۹۹۲ مدل
Yacht-Master خود را راهی بازار کرد. این عضو جدید 

خانواده اویستر )Oyster( عمال پیوند بین رولکس و 
دنیای قایقرانی را محکم تر کرد.

 )Pearlmaster( ساعت مدل پرل مستر
در سال ۱۹۹۲ یک نمونه جدی از ساعت های 
زنانه دیتجاست راهی بازار شد که پرل مستر 
)Pearlmaster( نام داشت.

67

رولکس



19712005

20022007

موتور ۴130 
موتور کالیبر کورنوگراف ۴130 که 
شامل ۲90قطعه می شود در سال 

۲000 برای مدل کاسموگراف دیتونا 
طراحی و مونتاژ شد که این تعداد 
قطعه کمتر از کوروگراف استاندارد 

است و به همین دلیل هم سادگی ان 
بسیار مورد توجه قرار گرفته وتحسین 

شده است.

برنامه ابتکاری استاد و شاگردی رولکس
رولکس بتدریج به دنبال کشف استعدادهای برتر رفت و سرانجام 
در سال ۲00۲ با اعالم برنامه و پروژه ابتکاری و نوآورانه هنری 
با نام»استاد و شاگردی« تالش کرد تا استعدادهای برتر هنری را 
از این طریق جذب کند. با گذشت بیش از یک دهه، این برنامه 
ابتکاری رولکس فرهنگ ها و قاره های مختلف را درنوردیده و 
پشت سر گذاشته و حاال بیش از ۸0 هنرمند خالق در نسل ها و 
پس زمینه های مختلف را به جهان معرفی کرده است. 

 )Cerachrom( زه سراکروم
رولکس زه های سراکروم را برای مدل های حرفه ای ویژه به منظور اطمینان 

از کارکرد مناسب ساعت های رولکس در شرایط سختارائه شد. زه این ساعت 
شیک که از سرامیک سخت ساخته شده بود کامال نسبت به هرگونه خش 
مقاوم بوده و درواقع می توان گفت که ضد خش است. همچنین رنگ آن 
تحت تأثیر اشعه ماورای بنفش قرار نمی گیرد و تغییر رنگ ندارد. سطح 

ساعت توسط الماس کامال صیقل خورده و یک درخشندگی منحصربفرد و 
خیره کننده دارد. همچنین اعداد ۲۴ ساعت حک شده بر روی آن با الیه ای 

نازک از پالتین پوشیده شده است.

فنر رقاصک آبی رنگ پاراکروم
برند رولکس که همیشه به دنبال بهترین ها و اولین هاست سرانجام پس از 

۵سال تحقیق موفق به ابداع فنر رقاصک آبی رنگ پاراکروم شد. این رقاصک 
که از جنس آلیاژ پارا مغناطیس ساخته شده است، تحت تأثیر میدان های 

مغناطیسی قرار نمی گیرد و 10 برابر بیشتر از مدل های قبلی رولکس نسبت 
به ضربه و شوک مقاوم است. رنگ آبی رقاصک این ساعت حاال دیگر نشانه ای 

از اعتبار برای ساعت هایی است که بسیار دقیق فعالیت می کنند. 

Yacht-Master II مــدل  ســاعت 
ساعت رولکس مدل   که درواقع کورنوگراف )زمان 

ســنج( مســابقات قایقرانی مورد استفاده 
قرار گرفت و نخســتین ساعتی است که 
قابلیت شــمارش  با  حافظه مکانیکــی 

معکوس دارد. این ســاختار پیچیده و 
سیستم  شــامل  ساعت  منحصربفرد 
ابداعــی از واکنش هــا بیــن موتور و 

قاب ســاعت با اســتفاده از زه چرخانی 
که توســط رولکس طراحی و تولید شده 

است. این کورنوگراف قایقرانی به قایقرانان 
اجازه می دهد که بعد از شــلیک گلوله اغاز بازی 

تا حد امکان ســریع تر از خط پایــان عبور کنند.
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Sky-Dweller ساعت مدل
رولکس ساعت Oyster Perpetual Sky-Dweller را با الهام از وقایع ستاره شناسی طراحی و تولید کرد و به همین دلیل 
هم این نام را برای آن انتخاب کرد. این مئل ابتکاری و نوآورانه رولکس برای مسافران یک شاهار تکنولوژی محسوب می شود. قاب ۴۲ 
میلیمتری جذاب و گیرای این ساعت دو منطقه زمانی را در خود جای داده است تا کاربر ساعت بتواند به راحتی از آن استفاده کند. 
این ساعت همچنین به یک تقویم ساالنه مبتکرانه با نام Saros مجهز است که از ستاره شناسی برای طراحی آن الهام گرفته شده 
است. نکته جالب توجه این است که این تقویم تنها یک بار در سال نیاز به تنظیم دارد. همچنین باید گفت که این مدل ساعت رولکس 
همچنین به منظور تنظیم سریع تر و البته آسان تر، از یک رابط جدید با نام زه چرخان Ring Command بهره گرفته است. 

عمیق ترین جا بر روی کره زمین
در ۲۶ مارس سال ۲01۲ جیمز کامرون کارگردان و فیلمساز بنام و مشهور و همچنین کسی که با نشنال جئوگرافیک پیوندی 
دیرینه دارد به عمق درازگودال ماریانا رفت تا نخستین غواصی انفرادی جهان به عمیق ترین نقطه دنیا را انجام دهد. غواصی به 
عمیق ترین نقطه جهان برای بار دوم انجام شد که البته پیش از این ژرف پیمای تریسته در سال 19۶0 سفر اکتشافی خود را به 
این نقطه از جهان انجام داده بود که البته اسن سفر دونفره بود ولی در هر دو سفر ب اعماق دریا یک مسافر واحد وجود داشت و 
آن هم رولکس بود. 

چالش عمق دریا
چالش ساعت رولکس مدل Oyster Perpetual Rolex Deepsea منجر به دریافت گواهی ضد آب بودن این ساعت 
تا عمق 1۲هزار متر زیر دریا )39هزار و 370پا( شد. ساعتی که به طور کامل توسز برند رلکس طراحی و تولید شده تا در برابر 
فشارهای بیش از حد در عمیق ترین نقاط اقیانوس هم مقاومت کرده و بتواند کامال دقیق کار کند. با این الش عمال این مئل 
ساعت رولکس موفق شد رکورد غواصی در عمیق ترین نقطه جهان را به نام خود ثبت کند. 

2012

20082013

ساعت رولکس مدل دیپ سی 
 )Deepsea(

برند رولکس ساعت Deepsea را 
برای سفرهای اکتشافی ویژه زیر آب 
طراحی و تولید کرد. سیستم رینگ 
الک این ساعت به قاب ساعت اجازه 
می دهد فشار آب معادل وزن 3تن را 

روی شیشه ساعت تحمل کند. رولکس 
Deepsea می تواند بسیار عمیق تر از 

زیردریایی های ساخت بشر در آب فروبه رود و 
حتی 100 بار بیشتر از عمقی که انسان می تواند 
زیر آب تحمل کند و زنده بماند را می تواند تاب 
بیاورد و در چنین شرایطی کامال دقیق کار کند. 

مسابقات فرمول یک 
رولکس که با مسابقات سرعتی پیوندی دیرینه و تاریخی دارد سرانجام در 

سال ۲013 پا به عرصه مسابقات اتوموبیل رانی فرمول یک گذاشت. از این 
سال عمال رولکس شراکتی طوالنی مدت و ماندگار با مسابقات فرمول یک را 
پایه گذاری کرد و همچنان به عنوان زمان سنج و همچنین ساعت رسمی این 

مسابقات شناخته می شود. 
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 )Rolex New Guard( نگهبانان جدید رولکس 
گلف بازان حرفه ای و مشــهور از جمله جوردن اســپیت، جیسون دی، جاستین 
توماس، ریکی فولر، هیدکی ماتســویاما، جان رام، توماس پیترز و بروکز کوپکا که 
 Rolex New( را نگهبان جدید رولکس )1990s( 90 و )19۸0s( ۸0 متولدین دهه
Guard( می نامند. این گروه مدعیان بزرگ ورزش گلف هستند و خود را الهام بخش 

نسل بعدی ورزشکاران نیز می دانند. 

بازی های گلف اپن آمریکا و اپن زنان آمریکا
از ســال 1۸9۵ تاکنون مســابقات قهرمانی اپن مردان آغاز شده که البته شروع این 
مسابقات برای زنان به ســال 19۵3 بازمی گردد. در هریک از این رویدادهای ورزشی 
معتبر نیز بســیاری از گلف بازان حرفه ای جهان حضور یافته و لحظاتی خاص را رقم 

زده اند. یک موضوع مهم این که زمان نگاهدار مسابقات اپن آمریکا از سال 19۸0 تاکنون 
و همچنین مسابقات گلف اپن زنان از سال ۲003 تاکنون برند رولکس بوده است. 

قهرمان های امروزی
قهرمان های امروز دنیای گلف ازجمله جیسون دی، فیل میکلسون، مارتین کایمار 
و آدام اسکات به عنوان چهره های ماندگار رولکس )Testimonee( از قدرت رولکس 

این ساعت ساز سوئیسی کمک می گیرند تا قدرت گلف را بهتر نشان دهند. 

World Class Events رویدادهای جهانی
رولکس با اوج افتخــارات ورزش گلف ازجمله رویدادهــای World Class ارتباطی 
تنگاتنگ دارد. یکی از این رویدادها، Solheim Cup اســت که بهترین رویداد در گلف 

۵۰اسل گلف
رولکس بیش از ۵۰ سال است که در همه سطوح رشته ورزشی گلف نامش عجین شده است 
و یک حامی و اسپانسر قدرتمند برای ورزشکاران حرفه ای این رشته، تورهای حرفه ای اصلی 

و حوزه های حکومتی است این برند همچنین بیش از ۵۰سال است که اسپانسر بهترین 
رویدادهای گلف جهان است و در واقع قلب هریک از این بازی ها محسوب می شود. 
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بانوان محسوب می شود. این رویداد که هر دو سال یک بار برگزار می شود و قدمت آن 
به سال 1990 بازمی گردد، درواقع یک مسابقه برای غرور ملی آمریکا و اروپا محسوب 
می شود و برترین گلف بازهای آمریکا و اروپا با هم به رقابت می پردازند. در این رویداد 
که مشابه مسابقات گلف مردان جام رایدر )Ryder Cup( است هر تیم با 1۲ ورزشکار 
حضور می یابند و در مدت 3روز ۲۸مسابقه گلف برگزار می شود تا تیم برنده مشخص 
شود. برند رولکس از سال 199۴ تاکنون اسپانسر افتخاری این رویداد محسوب می شود. 

Rolex Series
یکی دیگر از رویدادهای ورلد کالس هم رولکس ســریز )Rolex Series( اســت که 
شــامل ۸ تورنمنت معتبر گلف در تور بین المللی اروپا می شود. جدیدترین بخش این 
رویداد هم جشن ۲0سال همراهی برند رولکس در ۲017 بود و درواقع باالترین کیفیت 

ورزش گلف و روح جهانی این ورزش را با تمرکز بر رولکس مورد توجه قرار گرفت. 

این سه بزرگ
»آرنولد پالمر«، »جک نیکالس«، »گری پلیر« ســه ورزشــکار گلف هســتند که به دلیل 
موفقیت های فراوان در این رشته ورزشی کامال شناخته شده اند چرا که 3۴ جایزه را تاکنون 
ازآن خود کرده اند. البته در این میان یک موضوع را نمی توان از نظر دور داشت و آن هم این 
که رولکس بیش از ۴0 سال است که به بخشی از این سه چهره برتر تبدیل شده است. درواقع 
رابطه پایدار رولکس با گلف از سال 19۶7 با »آرنولد پالمر« آغاز شد و سپس »جک نیکالس« 
و »گری پلیر« نیز به آن پیوستند. این سه چهره برتر درواقع چهره گلف را برای همیشه تغییر 
دادند. اگر بخواهیم این سه نفر را رقیب بدانیم شاید راه را کمی اشتباه رفته باشیم چرا که رفتار 
این سه مرد بزرگ گلف در همه مسابقات توام با احترام، حمایت و تحسین متقابل بوده است. 
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رولکس و تنیس
رولکس بسیاری از تورنمنت های معتبر، بازیکنان و نیز سازمان ها را در تنیس 
 ،)The Championships( مورد حمایت خود قرار می دهــد. از قهرمانی ها
ویمبلدون و مسابقات اپن اســترالیا گرفته تا پدیده سوئیس راجر فدرر، حضور 
رولکس در تنیس قدمتی ۴۰ساله دارد در حالی که به سنت های ورزشی احترام 
گذاشته شده است. همکاری رولکس و ورزش تنیس به سال ۱۹۷۸ بازمی گردد 
یعنی درســت زمانی که رولکس به زمان نگاهدار مسابقات قهرمانی ویمبلدون 

تبدیل شد. 

رولکس و ویمبلدون
رولکس مفتخر به زمان نگاهدار بودن در مســابقات قهرمانی تنیس ویمبلدون 
برای حدود ۴۰ سال است. رولکس در تاریخ ویمبلدون نقش مهمی ایفا کرده است و 

هرچه زمان می گذرد تاریخ ساخته شده و قهرمانی ها متولد می شوند. 

چیره دستی های رولکس در شانگهای 
یکی از شاهکارهای رولکس، الهام بخشیدن به سقف استادیومی در شانگهای 
محسوب می شود که به شکل گل مگنولیا ساخته شده است. مگنولیا درست مانند 
تنیس، نماد پاکی و خلوص و شکوه و عظمت است به ویژه وقتی که توسط بزرگان 
این رشته ورزشی بازی می شود و دیگر فقط یک ورزش محسوب نمی شود. بزرگان 
این عرصه برای تعیین جایگاه خود در تاریخ، در شــهری بازی می کنند که پر از 

مگنولیاست و این استادیوم هم برای همین منظور ساخته شده است. 

رولکس و بزرگان مونته کارلو
در مسابقات قهرمانی مونته کارلو رولکس به مدت ۹روز ۵۶ ورزشکار با یکدیگر 
رقابت می کنند تا سرانجام قهرمان مشخص شود. هرچند تاریخچه این مسابقات 

معتبر به ســال ۱۸۹۷ باز می گردد اما از سال ۱۹۲۸ در باشگاه مونته کارلو به طور 
جدی برگزار شــده است. وجود ۲۰ میدان مســابقه در تراس هایی رو به دریای 
مدیترانه یکی از زیباترین محل های بازی را در جهان رقم زده است. بیش از یک 
قرن اســت که بزرگان ورزش تنیس بر خاک سرخ این قمت از جهان، بین زمین و 

آسمان، به بازی تنیس می پردازند. 

رولکس و برترین تنیس بازان
رولکس با بزرگترین تیس بازان مرد جهانروابط خوبی دارد؛ قهرمانان امروز که با 
سرسختی و مهارت عجین هستند. از این ورزشکاران می توان به » میلوش رائونیچ«، 
» ژو ویلفرد تسونگا«، »گریگور دیمیتروف« و » دومینیک تیم« اشاره کرد که رولکس 
از آنها به عنوان چهره های ماندگار )tennis Testimonees( استفاده کرده است. 

 BNP Paribas WTA مسابقات
 BNP Paribas WTA رولکس از ســال ۲۰۰۸ تاکنون اسپانسر مســابقات
سنگاپور که در استادیوم سرپوشــیده این کشور برگزار می شود بوده است. این 
رویداد که به صورت ساالنه برگزار می شود، یکی از مهم ترین مسابقات بین المللی 
تنیس زنان به شمار می رود و در قالب آن هر سال ۸ تنیس باز زن به صورت انفرادی 

و ۸ زوج تنیس باز زن نیز در رقاب های پاینی با هم مسابقه می دهند. 

زنان ورزشکار پیشرو
در میان خانواده رولکس یا Testimonees نام تنیس بازان بزرگ زن از » گاربینه 
موگوروزا« اسپانیایی و»آنجلیک کربر« آلمانی گرفته تا » کارولین وزنیاکی« قهرمان 
دانمارک دیده می شود. این زنان شجاع جا پای قهرمانان این رشته رزشی گذاشتند 

تا در یکی از پرطرفدارترین رشته های ورزشی جهان، تاریخ ساز شوند. 
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رولکس در نمایشگاه بازل پارسال یک نمونه از به نمایش درآمد و حاال 
 )Everose gold( درتازه ترین نمونه معرفی شده آن، یعنی نمونه اورز گلد
1۸ عیار به جای مقیاس تاچیمتریک نمادین، زه ســاعت با یاقوت هایی 
به رنگ رنگین کمان پوشــیده شده است. قاب این ساعت با ۵۶ الماس 
پوشــیده شــده و در ساخت صفحه ســاعت هم 17 یاقوت باگت دیده 
می شود که هریک با رنگ زه مطابقت دارند. کورنوگراف نیز کریستال های 
طالیی صورتی رنگ دارد؛ ماده ای با تاللو خاص که در زمان کریستالیزه 
شدن آلیاژ طالی صورتی در فرآیندی که توسط رولکس صورت می گیرد 

ساخته و تولید می شود. 

قاب اویستر نماد ضد آب بودن ساعت
قاب این نمونه ساعت رولکس تا عمق 100متری )330فوتی( ضد آب 
است و مقیاسی برای قدرتمندی و قابل اعتماد بودن محسوب می شود. 
دسترســی به موتور این ســاعت نیز تنها برای ســاعت سازان رولکس 

امکانپذیر است. 

پرپچوال کالیبر ۴130
کاســموگراف دیتونا به کالیبر ۴130 مجهز شــده است؛ یک موتور 
کورنوگراف مکانیکی اتومات که تماما توسط رولکس ساخته شده است. 
موتور این ساعت کورنوگراف تعداد اجزای کمتری دارد و قابل اعتمادتر 

از نمونه های پیشین این ساعت است. کورنوگراف قوی آن، از مکانیسمی 
 oscillator .بهره می گیرد که سبب شروع به کار بسیار دقیق آن می شود
قلب واقعی ســاعت هم فنر رقاصک آبی دارد که توســط رولکس و به 
صورت یک آلیاژ پارامغناطیس منحصربفرد ساخته شده است. این فنر 
رقاصک نســبت به میدان های مغناطیسی حساس نیســت و در برابر 
دماهای متفاوت استحکام بیشتری دارد و 10 بار دقیق تر از نمونه هاس 
ســنتی عمل می کند وقتی در برابر ضربه قرار بگیرد. این ساعت که به 

کالیبر ۴130 مجهز است می تواند انرژی را تا 7۲ساعت ذخیره کند. 

بند اویستر
کاســموگراف دیتونا  بندی از جنس اورز گلد 1۸عیار با بخش هایی از 
سرامیک همچنین یک قفل ایمنی برای پیشگیری از باز شدن ناگهانی و 
 Easylink تصادفی بند ساعت. این بند ساعت همچنین به سیستم توسعه
که حق اختراع آن مربوط به رولکس در سال 199۶ است مجهط شده. 
این سیستم به کاربر کمک می کند برای راحتی بیشتر، بند ساعت را به 
راحتی تاحدود ۵ میلیمتر افزایش دهد. این ساعت نیز مورد آزمون های 
ســوپرالتیو )Superlative Chronometer Certification( قرار گرفته است. 
این گواهینامه ویژه به ســاعت هایی اعطا می شود که در آزمایشگاه ویژه 
رولکس تحت آزمایش های مختلف قرار می گیرند و از همه آنها سربلند 

بیرون می آیند. 

رولکس کورنوگراف افاسنه ای
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ساعت Yacht-Master II رولکس ویژه نیازهای دریانوردان طراحی و 
ساخته شده است. این کورنوگراف نخستین ساعتی محسوب می شود 
که به برنامه شــمارش معکوس مجهز است و همچنین یک حافظه 
مکانیکی دارد. این ســاعت برای لحظات آغازین مسابق می تواند به 

قایقرانان کمک زیادی بکند. 
ســاعت های رولکس Yacht-Master و نیز Yacht-Master II با روح 
قایقرانان و دریانوردان عجین است و درواقع برند رولکس را از دهه ۵0 
با قایقرانی پیوند داده است. با این که نمونه اول این ساعت عملکرد و 
استایل را با هم ترکیب کرده بود ولی در Yacht-Master II کورنوگراف 

یک ابزار ویژه و کاربردی به ملوانان هدیه کرده است. 

904L فوالد ضد زنگ
در ساخت قاب این ساعت رولکس از فوالد ضد زنگ 90۴L استفاده 
شده اســت؛ فوالدی که درتکنولوژی های باال ازجمله صنایع هوایی 

و شــیمیایی مورد اســتفاده قرار می گیرد که نیاز به 
باالترین حد مقاومت در برابر زنگ زدن و خوردگی 
فلز احساس می شود. این آلیاژ قوی بی نهایت مقاوم 

ولی قابل تمیز شدن است و حتی در سخت ترین 
شــرایط محیطی نیز زیبایــی خود را حفظ 

می کند. 

 White( صفحه سفید ساعت
 )Dial

Yacht- رولکــس  ســاعت 
ســفید  Master II صفحه ای 

رنــگ دارد و عقربه هــای 
زیبایی  نظــر  از  جدیــد 
خاص  جلوه ای  شناســی 
به ایــن ســاعت داده اند 
و از مدل هــای حرفــه ای 

می شوند.  محسوب  رولکس 
بــر روی این صفحه ســاعت 
یک نمایشــگر مثلثی ساعت 

در ســاعت 1۲ و نیز یک نشانگر 
مستطیلی در ساعت ۶ دیده می شود 

تا خواندن آن آســان تر شود. یک صفحه 
درخشــان بر روی عقربه ساعت شمار تا از 

دقیقه شــمار به خوبی متمایز شــود. نحوه 
عملکرد شمارش معکوس این ساعت هم می تواند 

برای یک تا ده دقیقه برنامه ریزی شود. ازآنجا که 
این برنامه توســط مکانیسم ساعت ذخیره و سیو 
می شود، حتی اگر ساعت ریست شود بازهم قایقران 
تنظیماتی که در نظر گرفته است را خواهد داشت. 

 )The Oyster bracelet( دستبند صدفی
دستبند صدفی این مدل ساعت رولکس درست مثل کیمیاگری 
اســت و از لحاظ زیبایی شناسی و تکنولوژی هم ترکیبی از شکل و 
عملکرد مناســب را دارد چرا که طوری طراحی شــده است که هم 
قوی و محکم و هم راحت باشــد. همچنین این بند ســاعت به یک 
قالب تاشو Oysterlock مجهز است که از باز شدن ناگهانی و اتفاقی 
بند ســاعت و گم شــدن آن جلوگیری می کند. همچنین این بند 
ساعت کامال راحت است و در انحصار رولکس قرار دارد. این سیستم 
هوشمندانه همچنین به کاربر اجازه می دهد تا طول دستبند را حدود 

۵ میلی متر افزایش دهد تا برای دست وی راحت تر باشد. 

 )Movement 4161( ۴1۶1 موتور
Yacht-Master II به کالیبر ۴1۶1 مجهز اســت؛ یک موتور کورنوگراف 
اتوماتیک که به طور کامل توســط رولکس ســاخته و توسعه یافته است. 
معماری، کیفیت ساخت و بخش های ابتکاری این ساعت، 
آن را کامــال دقیــق و قابل اعتماد می ســازد. این وفور 
تکنولوژی رولکس در نتیجه بیش از 3۵ هزار ســاعت 
توســعه طرح ازجمله یک عملکرد ثبت شده و نیز 
UV- شامل 3۶0 جزء است. برخی از این اجزا با
LiGA یک تکنولوژی میکرو اســت که تماما 

در کمپانی رولکس ساخته شده است. این 
تکنولوژی در ساخت قطعات و محصوالتی 
که بســیار کوچک و ریز هستند و یا به 
دلیل شکل هندســی پیچیده قابل 
ساخت با روش های سنتی نیستند. 

RING COMMAND زه
وقتــی رولکــس بــه دنبال 
بازتعریف عملکرد و هدف زه های 
ساعت باشد به یک تکامل واقعی 
دست پیدا می کند. در حالت کلی 
یــک زه جدا از مکانیســم داخلی 
ساعت و به طور مستقل کار می کند. 
 RING COMMAND با ایــن حــال زه
در این ســاعت ویژه قایقرانی در اتصال 
با مکانیســم داخلی ســاعت کار می کند. 
درواقع به عنــوان یک جزء مکانیکی که به 
موتور متصل شــده است زه نقش اصلی رادر 
برنامه شمارش معکوس ایفا می کند تا در زمان های 
استارت وشروع مسابقات قایقرانی به ورزشکاران این 
رشته کمک کند. هرچند این ساعت و زه آن از نظر 
ســاختار کمی پیچیده هستند ولی از نظر عملکرد 

کامال ساده هستند. 

Yacht-Master II
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چیزی به تمام شــدن برگ های تقویم نمانده است 
و سال روزهای پایانی خود را تجربه می کند. بهار کم 
کم نزدیک می شود و زمان برگزاری بزرگترین جشن 

ایرانیان، نوروز باستانی، فرا می رسد. 
با برچیده شدن بســاط ننه سرما، کم کم طبیعت 
جانی تازه می گیرد و آغوشش گرم تر و گرم تر می شود. 
نزدیک شــدن به نوروز آن قدر آشــکار و واضح است 
که برای فهمیدنش نیازی به لمس ورق های تقویم و 
شمردن روزهای سپری شده نداریم، کافیست نگاهی 
به اطراف مــان بیندازیم تا نشــانه های آن را ببینیم. 
ساکنان شهرهای بزرگ با شــلوغ شدن خیابان ها و 
ماندن در ترافیک آخر سال این اتفاق را به خوبی حس 
می کنند. بازارها مملو از جمعیت می شود و کار مغازه 
داران رونق می گیــرد. همه چیز رنگ تازه ای به خود 
می گیرد و با یک نفس عمیق به راحتی می توان بوی 

بهار و نوروز را استشمام کرد. 
نوروز، این رســم ایرانی که سال هاست نوید سالی 
تازه را می دهد، با نزدیک شــدنش همــه مردم را به 

تکاپو می اندازد. از تعطیالت عید و شیرینی هایش که 
بگذریم باید طی مراسم خاصی به استقبال کهن ترین 
جشــن به جا مانده از ایران باستان رفت و آمدنش را 

گرامی داشت. 
این روزها همه با نزدیک شدن به سال نو به کارهای 
خاصی مشغول می شوند که همگی آنها از گذشته های 

دور به یادگار مانده اند. این مراسم عبارتند از: 

1- خانه تکانی، زدودن آلودگی ها
اواســط بهمن که از راه می رسد کم کم ذهن خانم 
خانه به شستن، تمیز کردن، وسایل نو خریدن، تعمیر 
کردن ابزارها، شســتن فرش ها و لباس ها مشــغول 
می شود تا به جان آلودگی های خانه بیفتد. طبق رسم 
دیریــن، برنامه ریزی برای خانــه تکانی را خانم خانه 
برعهده می گیرد؛ اما کســی نباید از زیر کار در برود و 
این مراسم مشارکت همه اعضای خانواده را می طلبد. 
معموال بسته به بزرگی خانه و حساسیت ساکنان آن 
به نظافت، بین سه تا چهار هفته طول می کشد تا خانه 

تمیز و برای ورود به سال نو آماده شود. 
دلیل این خانه تکانی چیســت؟ در ایران باســتان 
اعتقاد بر این بود که نباید هیچ گونه آلودگی از ســال 
پیش، بر جسم و جان خانه باقی بماند و باید سال نو در 

محیط پاکیزه برای اعضای خانواده آغاز شود. 
بهتر است در این میان فراموش نکنیم که خانه تنها 
یک نمود بیرونی از زندگی ماست و آنچه اهمیت دارد 
این اســت که با دلی پاک و عاری از هر گونه کینه و 

نفرت به استقبال عید نوروز برویم. 

۲- خرید های نوروزی، آماده شدن برای عید
با آغاز ماه اسفند بازارها و مراکز خرید رنگ دیگری 
به خود می گیرند. همهمه ای در بازارها و خیابان ها برپا 
می شــود و بساط دست فروشان در همه جا به چشم 
می خورد. هرکس بســته به وســع مالی خود سعی 
می کنــد تکه ای لباس نو بخرد و وســایل پذیرایی از 
مهمانان عید نوروز را آماده کند. در این میان بسیاری 
به فکر نو کردن وسایل زندگی شان می افتند و دوست 

نوروز، سنت ماندگار ایران زمنی
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دارند با ورود به ســال نو تعدادی لوازم نو نیز در خانه 
داشته باشند. 

آجیل، میوه و شیرینی هم قسمت های خوشمزه این 
خرید هستند که در بخش پایانی از فهرست خریدهای 
نــوروزی قرار دارند و معموال دیرتر از همه اقالم دیگر 

تهیه می شوند. 

3- از راه رسیدن حاجی فیروز و عمو نوروز
حاجی فیروز یک چهره شــناخته شده در فرهنگ 
فولکلور ایرانی اســت که در روزهای پایانی ســال، به 
شهرها و روســتاها می آید تا خبر رسیدن نوروز را به 
مردم بدهد. حاجی فیروز مردی الغراندام اســت که 
کاله دوکی بر سر دارد و گیوه های نوک تیز با لباسی 
ســرخ برتن می کند. او یک دایــره  زنگی یا تنبک در 
دســت می گیرد و به رقص، شــیرین کاری و خواندن 
آواز می پردازد و هرکس می تواند بســته به وسع خود 

مقداری پول به او پرداخت کند. 
به جز حاجــی فیروز، چهره فولکلــور دیگری نیز 
در خیابان ها به چشــم می خورد که آمدن سال نو را 
نوید می دهد و با نام عمو نوروز یا بابا نوروز شــناخته 
می شود. این شخصیت افسانه ای به همراه حاجی فیروز 
می آید و در شهرها و روستاها به گردش می پردازد. از 
ویژگی های ظاهری او می توان به مو و ریش ســفید، 
کاله نمدی، کمربند ابریشمی آبی، شال سفید، شلوار 

کتان و گیوه تخت  نازکش اشاره کرد. 

۴- کاشتن سبزه
ســبزه کهن ترین و بارز ترین نمادی است که بر سر 
سفره هفت ســین قرار می دهیم. اهمیت این نماد به 
حدی است که در گذشته های دور و در ایران باستان، 
بیست و پنج روز مانده به پایان سال، دوازده ستون از 
خشت خام در میدان شهر می ساختند تا به نشانه 1۲ 
ماه ســال بر روی هریک دانه یا غله ای بکارند. گندم، 
جو، برنج، باقال، کاجیله )گیاهی از تیره  مرکبات(، ارزن، 
ذرت، لوبیا، نخود، کنجد، عدس و ماش را بر روی هر 
یک از این ستون ها سبز می کردند. مردم در ششمین 
روز فروردین، شادی کنان این سبزه ها را می کندند و 

جشنی برپا می ساختند. 
درســت اســت امروزه دیگر خبری از آن ستون ها 
نیســت؛ اما هنوز هم بسیاری در خانه های شان رسم 
سبزه سبز کردن را انجام می دهند و ده روز یا دو هفته 
پیش از نوروز، در ظرف های کوچک و بزرگ دانه هایی 
چون گندم، عدس، ماش و... را سبز می کنند تا بر سر 

سفره هفت سین قرار گیرد. 

۵- پنجشنبه آخر سال
یادکردن از رفتگان یکی دیگر از مراســم استقبال 
از نوروز اســت کــه از دیرباز میان مــردم رواج دارد. 
این مراســم برای آنهایی که به تازگی و در طول سال 
گذشته عزیزی را از دست داده اند، رنگ و بوی دیگری 
دارد و از اهمیت خاصی برخوردار اســت. حتا برخی 
ســبزه و وسایل هفت سین یا نمادهایی از نوروز را بر 

مزار رفتگان می نهند تا روح آنها را در شادی این جشن 
سهیم کنند. 

برای آنکه سال با حال و هوایی معنوی خاتمه یابد، 
به جز زیارت اهل قبور، رفتن به زیارتگاه ها و امامزاده ها 
و مزار شــهدا نیز در این روز انجام می شــود و اماکن 

متبرکه را مملو از جمعیت می کند. 

۶- سمنو پزون
سمنو یکی از اجزای خوشــمزه سفره هفت سین 
است که در بسیاری از مناطق ایران طی مراسم خاصی 
طبخ می شود. اعضای خانواده و دوستان دور هم جمع 
می شوند و با خواندن آوازهای خاص و حتی برگزاری 
رقص های محلی سمنوی هفت سین را تهیه می کنند. 
جوانه گندم و آرد مواد اصلی تشــکیل دهنده این 
خوراکی هســتند که عالوه بر نقش نمادین در هفت 

سین، خواص زیادی نیز برای سالمتی انسان دارد. 

۷- آماده سازی وسایل هفت سین
 ســفره هفت ســین مهم ترین نماد نوروز است که 
در خانه ها برپا می شــود. از دیرباز این سفره رنگین، 7 
روییدنی و خوراکی که با حرف »سین« شروع می شوند 
را در خود جای داده اســت: ســیب، سبزه، سنجد، 

سماق، سیر، سرکه و سمنو. 
عالوه بر این خوراکی ها، قرآن، آینه، شمع، تخم مرغ 
رنگ شده، ماهی قرمز، نان و سبزی، گالب، گل، سکه 
و... نیز بر سر این ســفره قرار می گیرند. برای برپایی 
این سفره باید مواد خوراکی آن خریداری شود و بقیه 
وسایل و عناصر آن نیز آماده باشد. مردم هر شهر و دیار 
به گونه ای این سفره را می آرایند و سعی می کنند به 

بهترین شکل آن را آماده کنند. 

۸- چهارشنبه ســوری، برافروختن آتش در 
پایان سال

غروب آ خرین سه شنبه سال به چهارشنبه سوری 
مشــهور است و در این شب مراســم مختلفی انجام 

می گیرد. اصلی ترین مراسم، برپا کردن آتش و پریدن 
از روی آن است که در همه نقاط کشور برگزار می شود. 
مردم در شــهرها و روستاها جشــنی برپا می کنند و 

نشاط و شادمانی در همه جا به چشم می خورد. 
 

۹- خوردن سبزی پلو، طعم تازگی و نشاط
به شب پیش از سال تحویل شب عرفه می گویند و 
در طی آن از خانه ها، بوی ســبزی پلو با کوکوسبزی، 
سیر تازه و ماهی به مشام می رسد. در قدیم، آنهایی که 
توانمندتــر بودند برنج، روغن، ماهی و تخم مرغ برای 
مســتمندان تهیه می کردند تا آنها نیز بتوانند از این 

شب بهره ببرند. 
اعتقاد بر این اســت که خوردن ایــن غذا در این 
شــب، دل را زنده می کند و نشــاط و سرزندگی به 
همراه می آورد. امروزه تهیه ماهی بســیار آسان است 
اما در گذشــته امکان تهیــه آن به این راحتی وجود 
نداشــت پس آن را بعد از صیــد در آ ب نمک غلیظ 
می خواباندند، دود می دادند و خشــک و نمک سود 
می کردند تا ماهی دودی تهیه کنند و در شــب عید 

به مصرف برسانند. 

10- دید و بازدید و سفر 
با شروع تحویل ســال دید و بازدید ها به خصوص 
دیــدن بزرگترها و پدربزرگ و مادر بزرگ ها شــروع 
میشــود عیدی دادن به کوچکترها و بچه ها نیز لطف 
بســیار زیادی دارد. همچنین سفر به شهرهای زیبا و 
دیدنی ایران و گذراندن اوقات تعطیلی درمیان دشت ها 
و سبزه ها از الطاف عید نوروز و فرا رسیدن بهار طبیعت 

در ایران است

11- سیزده به در
همه ساله ایرانیان روز سیزده نوروز و بهار را به همراه 
خانواده به دل طبیعت پناه میبرند و با خوردن آش و 
کاهو و سکنجبین و گره زدن سبزه این روز را در کنار 

خانواده به تفریح می پردازند. 
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مــوزه زمان »نخســتین مــوزه زمان 
ســنجی در ایران« در خرداد ماه ســال 
137۸ هجری شمسی به همت موسسه 
فرهنگــی موزه های بنیاد مســتضعفان 
فعالیت خویش را در زمینۀ نمایش سیر 
تکاملی ابزارهای زمان سنجی آغاز نمود. 
  این موزه با فراهــم آوردن زمینه ای 
مناسب به موضوعاتی چون مفهوم زمان، 
دیــدگاه اقوام و ملــل مختلف و نگرش 
آنها نســبت به زمان و چگونگی تکامل 
ابزارهای زمان سنجی و صنعت ساعت و 

ساعت سازی پرداخته است. 
  نمایــش ابزارهای زمان ســنجی به 
سه بخش ابتدایی، ساعت های مکانیکی 
وزنه ای و کوکی، ساعت های قابل حمل 

)جیبی و مچی( تقسیم شده است. 
  در بخــش فضــای بــاز مجموعه، 
ماکــت ســاعت های ابتدایــی همچون 
ســاعت آفتابی، آبی، شنی، سوختی به 
نمای گذاشــته شده اســت. طبقه اول 
ســاختمان موزه اختصــاص به نمایش 
ســاعت های مکانیکی وزنه ای و کوکی 
اعم از طاقچه ای، دیواری و ایستاده دارد 
و در طبقه دوم مجموعه ای از نفیس ترین 
ساعت های جیبی و مچی و تقویم و نیز 
موضوعــات مرتبط با زمــان در معرض 

نمایش می باشد. 
   ســاختمان موزه با حدود 700 متر 
مربع زیر بنا در محوطه ای با مســاحت 
حدود ۵000 متر مربع واقع شــده است 

موزه زمان »خنستنی موزه زمان سنجی در ایران«
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که به لحاظ دارا بودن هنرهای گچ بری، 
کاشــی کاری، مقرنــس و گره چینی از 

بناهای برجسته به شمار می رود. 
  ســاختمان موزه، بنایــی قدیمی و 
دوطبقه می باشــد که حدود ۸0 ســال 
قدمت دارد و پیشــینه ایــن باغ که در 
زعفرانیه واقع شــده به دوره محمد شاه 

و ناصرالدین شاه برمی گردد. 
  ســاختمان پیشــین از خشت و گل 
ساخته شده بود و اسکلتی چوبی داشت 
ولی به طور کلی مورد مرمت قرار گرفت 
و به صورت اســکلت آهنــی در آمد و 
تغییراتی نیز در داخل بنا صورت پذیرفت. 
  مهنــدس ابتکار، مهندس مشــاور 
ساختمان بود و استاد کاشی نیز به عنوان 
معمار در این بنا مشــغول به کار بودند. 
مهندس ابتکار، حاج رمضان عباسیان را 
به عنوان معمار معرفی کردند و ســپس 
در سال 13۴۵ ه. ش از حاج عبدالکریم 
نوید تهرانی به منظور گچبری ساختمان 
دعوت کردند که تعداد آنها حدود ۴0 نفر 

بود. 
  از طراحان گچبریها می توان به حاج 
عبدالکریــم نوید تهرانی، اســتاد فرهاد 
یحیی پور و حاج علی شیخی اشاره کرد. 
  گچبری های انجام شــده در این بنا 
تلفیقی از ســبک ایرانی و فرنگی است. 
نمای بیرونی ساختمان مانند سردرها  و 
حاشــیه آنها ترکیبی از سبک قاجاریه و 

سبک جدید است. 
  در قسمت هایی از داخل بنا نظیر سقف 
طبقه اول و ستون ها گچبری یر روی آینه 

انجام شده است که جذابیت خاصی دارد. 
گچبری ســتونهای طبقه اول را استاد 
نعمت، شــکل بندی و قاب بندی سقف 
را آقایان اســتاد حبیب و حاج عبداهلل، 
سقف سالن اصلی را حاج عبدالکریم نوید 
تهرانی، دور پنجره ها و درها در قســمت 
خارجی ســاختمان و سقف پاگرد طبقه 
اول را آقای یحیی پور و بخشی از سرسرا 

را حاج علی شیخی انجام دادند. 
  از دیگر شــاخصهای هنــری این بنا 
می توان به هنــر گره چینی چوبی درها 
و پنجره ها اشــاره کرد که کار دســتان 
هنرمند اســتادانی همچون حاج محمد 
کاشــی و استاد حسین اســت. بر روی 
دیوارهای اطراف ایــن بنا آجرکاری ها و 
انجام شــده  مقرنس کاری های زیبایی 

است. 
  در داخل بنا اتاقی بســیار با شــکوه 
چشم هر بیننده ایی را خیره می کند که 
به اتاق اصفهانی ها معروف اســت. طرح 
گچبری این اتاق برگرفته از اتاق موزیک 
کاخ عالی قاپوی اصفهان و به سبک دوره 

صفویه میباشد. 
  در ســال 13۵3 ه. ش آقــای جواد 
رستم یکی از مینیاتوریست های معروف 
برادران روحانی را برای گچبری این اتاق 
به آقای حسین خداداد صاحب بنا معرفی 

کرد و ایشان هم پذیرفت. 
  گچبری اتاق اصفهانی ها به مدت سه 

سال )13۵۶-13۵3 ه. ش( طول کشید. 
طرحهای این اتاق به تشعیر معروفند که 
طراح آن آقای عیسی بهادری از شاگردان 

کمال الملک بودند. 
  در این اتاق تابلوی بســیار زیبایی با 
نام تابلوی آفرینش گچبری شده است. 
گوشه های سقف نیز مقرنس سه پایه ای 
با روکش طال کار شــده است که در این 
روکش %99 مس و %1 طال به کار رفته 

است. 
  گچبــری این مکان حدود ده ســال 
به طــول انجامید که حاصــل زحمات 
هنرمندان بســیاری چون: مرحوم حاج 
عبدالکریــم نوید تهرانی، اســتاد فرهاد 
یحیی پور، استاد محمد یحیی پور، استاد 
حســن جعفری، عباس عباسیان، استاد 
نعمت، استاد شــیخ فرج، استاد یحیی 
برجردی، حاج کاظم، حســن کوزه گر، 
حسین باقری، حاج حسین آهنگر، حاج 
اکبر رستم پیشه، احمد موسیوند، علی 
صادقی، اســکندر صادقی، حاج ماشاءا... 
قزوینــی، محمــد علی اعالئی، اســتاد 
حبیب، اســتاد حسن تهرانی، حاج علی 
شیخی، برادران عشقی، برادران روحانی، 
حاج عباس شهوندی، استاد غالمحسین 

و... می باشد. 
   این مجموعه تلفیقی از هنر و صنعت 
اســت که چشــم هر بیننده ای را خیره 

می کند.
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می شــود و کســی هم از وی خبر ندارد. هم 
او و هــم مادرش»کیت« معتقدند که »الکس« 
پاسخ ســؤال هایی درباره چرایی وجود بشر و 
موضوعات مربوط بــه آن را یافته و به همین 
دلیل هم توسط نیروهای فرازمینی ربوده شده 
اســت و حاال دیگر در جهانــی دیگر زندگی 
می کند. یک روز برادر کوچک تر »مگ« یعنی» 
چارلز« با زنی عجیــب با موهایی قرمز و یک 
لباس بلند و گشــاد آشنا می شــود. این زن 
که نامی عجیب تر دارد و »این چیســت« 

چني خوردگى در زمان
A Wrinkle in Time

داستان فیلم
اما داستان این فیلم چیست؟ در این فیلم 
سه نوجوان خوش می درخشند. »مگ موری« 
دختر 13ساله ای است که از زمان ناپدید شدن 
پدرش تبدیل به یک دانش آموز ناســازگار در 
مدرسه و خانه شده است. پدرش » الکس« یک 
دانشمند برجسته و یک اخترفیزیکدان است 
کــه وقتی وی بســیار کوچک 
بود ناپدید 

بسیاري از فیلم هاي مورد پســند و محبوب جهان به نوعي به زمان گره خورده است تا بر 
جذابیت هاي آن افزوده شــود. با توجه به استقبال مردم از چنین فیلم هایي کارگردانان و 
فیلمنامه نویســان دائم تالش مي کنند تا از این عنصر بهره بگیرند و فیلم هایي بسازند که 
حول محور گذشته در آینده، آینده در گذشته، سفر در تونل زمان و... بچرخد. یکي از فیلم 
هایي که مورد توجه دوستداران فیلم بویژه آثار علمي- تخیلي قرار گرفته، »چین خوردگي 
در زمان « )A Wrinkle in Time(   است. این فیلم علمی- تخیلي که سرشار از ماجراجویي هاي 
عجیب و غریب است محصول سال ۲۰۱۸ از کشور امریکاست و درواقع در ۲۶فوریه ۲۰۱۸ در 
سینماهاي امریکا اکران شد. این فیلم که به زبان انگلیسی ساخته شده بودجه اي ۱۰۰ تا ۱3۰ 
میلیون دالري را به خود اختصاص داد و باعث موفقیت کارگردان این اثر یعني»ایوا دوورنی« 
شد. الزم به ذکر است که فیلمنامه این اثر توسط »جنیفر لی« نوشته شده ولي داستان اصلي 
آن یک اقتباس از رماني به همین نام مربوط به سال ۱۹۶۲ و به قلم»مادلین لنگل«  است که 
البته این کتاب نیز در زمان خودش بسیار مورد توجه قرار گرفت. یکي دیگر از جذابیت هاي 
این فیلم را بازیگران آن رقم زدند که مطرح ترین آنها» اپرا وینفری« است. از دیگر بازیگران 
فیلم هم مي توان به »ریس ویترسپون«، »میندی کالینگ«، »گوگو امبتا را«، »مایکل پنیا«، »زک 
گالیفیاناکیس«، »کریس پاین« و »استورم رید« اشاره کرد. این فیلم توسط کمپاني هاي برتر 
فیلمسازي یعني والت دیزنی پیکچرز و  در قالب آی مکس و سه بعدی رئال دی ساخته شد و 

جذابیت هاي بصري زیادي براي بیننده به ارمغان آورد.
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نامیده می شــود مدعی است محل دقیق پدر 
خانواده را می داند به همین دلیل هم »چارلز« 
وی را به خانه دعوت می کند تا همگی با وی 
آشنا شــوند. وی می گوید که پدر خانواده بر

tesseract که یک ماشــین و ســفینه زمان 

محسوب می شود سوار شــده و از زمین دور 
شده اســت و در این زمینه، زنی به نام خانم 
»چه کســی« می تواند به آنها کمک کند. روز 
بعد »کالوین« از همکالسی های »مگ« به این 
خواهر و برادر می پیونــدد تا به خانه این زن 
بروند؛ زنی که فقــط در قالب جمالتی کوتاه 
ســخن می گوید و به زحمت می تــوان از او 
حرف کشــید. البته وقتی این سه نفر به این 
خانه قدم می گذارند 3زن یعنی »کدام«، »چه 
کسی« و»این چیست« روبه رو می شوند؛ زنانی 
با ظاهرهایی عجیب کــه می خواهند به این 
سه نوجوان کمک کنند تا پدر خانواده که در 
اعماق یک ســیاره دور در چنگ یک شیطان 
جهانی اسیر شده است را نجات دهند. این سه 
مسافر فضایی سوار بر یک سفینه فضایی در 
 Uriel زمان سفر می کنند و در سیاره ای به نام
فرود می آیند. بعد از این که اطمینان حاصل 
می شــود پدر خانواده به این سیاره وارد شده 
خانم»این چیســت« به یک موجود سبز رنگ 
پرنده تبدیل می شود و بچه ها را سوار می کند 
و به اتمسفر می برد؛ جایی که یک سایه سیاه 
دیده می شود. وقتی این سه بچه، اعتماد این 
زنان عجیب را به دســت می آورند سرانجام با 
کمک آنها راهی سیاره ای دیگر می شوند تا با 
کمک شخصی به نامHappy Medium، »الکس« 
را بیابند. وی به آنها نشان می دهد که پدرشان 
در سیاره ای به نام Camazotz گیر افتاده و اسیر 
است؛ سیاره ای که مرکز آی تی جهان هستی 
محســوب می شــود و 

البته یک رهبر بسیار بدجنس دارد. خانم»چه 
کســی« نمونه هایی ازویژگی های شخصیتی 
همچون غــرور، عصبانیت و خشــم، غرور، 
خودخواهــی و خودپســندی را به این ســه 
کودک نشــان می دهد و می گوید که رئیس 
این سیاره می تواند ویژگی های شخصیتی آنها 
را پیدا کند و در ذهنشان رخنه کند. به عنوان 
مثال از برخی همکالسی هایشان می گوید که 
بسیار نگران وزن باالیش است. او همچنین به 
کالوین می گوید که می داند در کودکی مورد 
سوء اســتفاده قرار گرفته است. در کنار همه 
این حرف ها به آنها خبر می دهد که »الکس« در 
خطر است. این سه زن اصرار می کنند که هر 
سه مسافر فضایی به زمین برگردند و برنامه ای 
دیگر بریزند چون که اوضاع بســیار خطرناک 
اســت. ولی»مگ« نمی خواهد پدرش را که در 
خطر اســت رها کند و می گوید بدون پدرش 
این محل را ترک نخواهد کرد. ســرانجام در 
ســیاره Camazotz پیاده می شــود و این سه 
زن وقتــی می بینند حریف قدرت شــیطان 
Camazotz نیســتند محل را ترک می کنند 

ولی قبــل از ترک محل، قدرت هایی خاص را 
به »مگ« می بخشند. »مگ« عینک خاص »چه 
کسی«، دانش»این چیست« و قدرت جدا نشدن 
از بقیه را از»کدام« دریافت می کند. حاال »مگ« 
و»کالویــن« از »چارلز« جدا شــده و به اعماق 
جنگلی وحشی می روند. آنها تالش می کنند 
تا ســریع تر به دیوار برسند و مانع یک توفان 
تورنادو شوند که می تواند جنگل را خراب کند. 
ســپس این دو به چارلز یعنی برادر یزرگ تر 
می رسند و ناگهان خانه ای را جلو چشمشان 
می بینند که صاحبخانه از آنها برای ناهار دعوت 
می کند ولی»مگ« قبول نمی کند و می گوید 
آنها در این لحظه و در سیاره Camazotz نباید 

به کسی اعتماد کنند. 
آنها ســرانجام جــای پدر خانــواده را پیدا 
می کنند ولی می بینند که در دژی مستحکم 
اسیر است که به نظر نمی رسد بتوان وارد آن 
شد. در این میان، یک نفر با نام Red به آنها غذا 
تعــارف می کند و به آنها می گوید که »الکس« 
کامال ســالم است و جای هیچ نگرانی نیست. 
وقتی »چارلز« با لقمــه اول غذا می گوید مزه 
شــن و مایه می دهد، »کالوین« و »مگ« درمی 
یابند که مشکلی وجود دارد و وی را از خوردن 
بازمی دارند ولی دیگر دیر شده است. ناگهان 
چارلز هیپنوتیزم می شــود و شــیطان سیاره 
Camazotz حاال دیگر می تواند کنترل ذهنش 

را در دســت بگیرد. »مگ« و »کالوین«، Red را 
تعقیب می کنند و ناگهان خود را در یک اتاق 
خالی می بینند که اتاق و هسته مرکزی هوش 
مصنوعی این سیاره محسوب می شود. چارلز 
که حاال دیگر خودش نیست شروع به توهین 
کردن به »مگ« و»کالوین«می کند و می خواهد 
مانع ادامه حرکتشــان شــود. ولی »مگ« که 
حدس می زند پدرش در همین نزدیکی است 
با استفاده از عینک ویژه که هدیه گرفته است 
می تواند پله های مخفی و نامرئی را پیدا کند 
و به ســمت پدرش برود که زندانی است ولی 
چارلز برادرش که تحت کنترل شیطان است 
برایش دردسرهای زیادی درست می کند. در 
داستان فیلم ســرانجام او نیز طی ماجراهای 
فــراوان به حالت معمولی درمــی آید، قدرت 
شیطان کم می شــود و چارلز همراه با پدر و 
خواهر و دوستشــان کالوین راهی کره زمین 
می شوند و سه زن عجیب این داستان موفقیت 
بچه هــا را تبریک می گویند. در پایان فیلم بار 
دیگر کل خانواده کنار یکدیگر و در یک قاب 
قرار می گیرند و خیره به آســمان از ســه زن 

عجیب تشکر می کنند. 
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رقص روی شیشه« وارد شبکه نمایش خانگی شد

اسعت چمی » کاتنا » را در رقص روی شیشه جستجو کنید 
هدیه رعنا )مهتاب کرامتی( به یغما )بهرام رادان( ساعت مچی کاتنا

  آئین افتتاحیه ســریال »رقص روی شیشــه« به 
کارگردانی مهدی گلستانه با حضور جمع کثیری از 
هنرمندان و عوامل فیلم و همچنین اسپانسرینگ این 

سریال در پردیس سینمایی کوروش برگزار شد.
به گزارش سینماپرس، سریال »رقص روی شیشه« 
به کارگردانی مهدی گلســتانه در ۲۶ قسمت تولید 
شده اســت که تاکنون ۶0 درصد از آن آماده پخش 

است و از ۲9 بهمن ماه توزیع آن انجام شد.
در این مراســم مهتاب کرامتی، بیتا فرهی، حامد 
کمیلی، همایون ارشــادی، هدی زین العابدین، جواد 
یحیوی، ابوالفضل میری، صفر کشکولی، نورا هاشمی، 
طال معتضدی، نگین معتضدی، حمیدزرگرنژاد، مهدی 
گلستانه، یاسر بختیاری )یاس( و مهدی دارابی، مهدی 

مقدم و... حضور داشتند.
مهدی گلســتانه کارگردان این اثر طی ســخنانی 
کوتــاه گفت: این پروژه حاصــل زحمت 1۸0 نفر به 
شکل مستقیم و ۵00 نفر به شکل غیرمستقیم است. 
امیدوارم سریال »رقص روی شیشه« را دوست داشته 
باشید و مبلغ سینه به سینه آن باشید. همچنین به 

مردم توصیه کنید که نســخه اصلی این ســریال را 
بخرند، چرا که برای تولید آن افراد بســیاری زحمت 

کشیده اند.
او ادامه داد: اگر حمایت سرمایه گذار و اسپانسر نبود 

قطعا ما اینجا نبودیم. 
گفتنی است برند ســاعت مچی کاتنا به مدیریت 
جناب اخوان حســینی در بخش هایی از این سریال 
نقش مهمی را ایفا میکند و به عنوان یک هدیه بسیار 
ارزشمند از سوی رعنا)مهتاب کرامتی( به یغما )بهرام 
رادان( در گالری ســاعت زرین به مدیریت سید رضا 

حسینی خریداری و سپس اهدا می شود.

خالصه داستان سریال رقص روی شیشه
» ســریال رقص روی شیشه یک ملودرام اجتماعی 
در مذمت مهاجرت، در ســتایش خانواده و به لحاظ 
تعداد کاراکتر با »عاشــقانه« متفاوت است زیرا چهره 
های سینمایی بیشتری در این سریال حضور خواهند 

داشت.
سریال »رقص روی شیشه« داستانی عاشقانه را در 

بســتری اجتماعی روایت می کند که فیلمنامه آن را 
طال معتضدی براساس طرحی از ابوالفضل کاهانی به 

نگارش در آورده است.
در خالصه داستان این فیلم آمده است: رعنا و یغما 
زندگی خوب و عاشقانه ای دارند اما زندگیشان را سایه 
رازهایی که پنهــان کرده اند تهدید می کند و همین 
پنهان کاری ماجراهای هولناکی را برایشان رقم می زند.

بهرام رادان، مهتاب کرامتــی، امیر آقایی، مهرداد 
صدیقیان، میترا حجار، هــدی زین العابدین، حامد 
کمیلی، ستاره اسکندری، بیتا فرهی، سحر قریشی، 
همایون ارشــادی، ترالن پروانه، علیرضا زمانی نسب، 
عیســی یوسفی پور، ســیاوش چراغی پور، ابوالفضل 
میری، جواد یحیوی، احســان عباسی، بیژن افشار، 
عباس توفیقــی، هانی صالحی، پانته آ کیقبادی، نگار 
جعفری، مجتبی واشــیان، دلســاکریم زاده، احسان 
ســعادتی، دانیال کریمی ، مریم نصرتی، دنیا انبیر و 
حسین شمس رضوی در این مجموعه به ایفای نقش 

پرداخته اند.
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مراســم گردهمایی بــزرگ تولیدکنندگان، فروشــندگان و 
صادرکننــدگان هنر صنعت طال و جواهر ایران و افتتاح مجتمع 
تجاری اداری الماس کریمخان روز۵شنبه ۲۵بهمن 97 به میزبانی 
محمدعلی روحی فردپور مالک پروژه و خیربزرگ کشور برگزار 
شد. در این مراسم هیئت مدیره اتحادیه ساعت و همکاران صنف 
ساعت نیز حضور داشــتند و از دیگر میهمانان این گردهمایی 
می توان به روسای اتحادیه های طال و جواهر تهران و شمیرانات 
جناب آقایان محمد ولی و امیریان و همچنین مهندس شفایی 
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طال و جواهراشاره 
کرد. ابراهیم درســتی نماینده وزیر صنعت، معدن و تجارت در 
اصناف و نائب رئیــس اتاق اصناف تهران و آقایان خســروی و 
شیرازی روسای محترم اتحادیه های امالک و پوشاک نیز حضور 

داشتند. و هرکدام سخنانی ایراد فرمودند.
 محمدولی، رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طال و جواهر 
تهران در مراسم افتتاح الماس کریم خان از ضریب باالی امنیتی 
این پروژه سخن گفت. وی اظهار کرد: ایجاد چنین مجتمع هایی 
در هر منطقه و محله ای نیاز است بخصوص برای طال و جواهر چرا 
که ضریب امنیتی این گونه مجتمع ها بسیار باالست و به درد صنف 
طال و جواهر می خورد که با درایتی که آقای روحی و همکارانشان 

دارند مطمئنا می توانند زمینه را مساعد کنند. 
به هرحال به دلیل تحریم ها، مشــکالت اقتصــادی به وجود 
آمده اســت ولی امیدواریم همکاران مــا و مردم با همکاری هم 
مساعدت های الزم را انجام دهد تا مشکالت حل شود. امیدواریم 
که در این مجتمع و مجتمع هایی شبیه به آن همکاران صنعت 
طال و جواهر بتوانند ورود پیدا کنند و در این گونه مکان های امن 
کســب و کارشــان را ادامه دهند. اطمینان دارم که در این گونه 
مجتمع ها طبیعتا از نظر هر مسیری که بخواهیم برنامه ریزی کنیم 
خیلی سهل تر و آسان تر خواهد بود. تا جایی که بنده می دانم از 
نظر امنیتی، ظاهرا و آن طور که گفته می شود از مواد اولیه بسیار 
عالی استفاده شده است، از بتن آرمه و... بهره گرفته شده است و 
دوربین های امنیتی، تأییدیه اماکن و همه مراحلی که باید ایجاد 
شود، در این مجتمع شاهد هستیم و به آن توجه شده است. تنها 
چیزی که باقی می ماند این اســت که باید مساعدت الزم برای 
همکاران وجود داشته باشند تا بتوانند ورود پیدا کنند و فعالیت 

کسب و کار خودشان را انشاله انجام بدهند. 
در این همایش ســینا شــعبانخانی از خوانندگان هم حضور 
داشت و در مراسم آغاز واگذاری واحدهای تجاری و اداری الماس 

کریم خان اجرای زنده داشت. 

با حضور روسای اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی و تجار طال و جواهرتهران صورت گرفت

افتتاح جمتمع جتاری الماس کرمیخان
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با ســالم و احترام خدمت ســروران 
ارجمند و مخاطبان نشریه وزین صنفی 

عصرزمان
آرزو دارم امســالتان به قلم تدبیر آن 
نقــاش بی همتا چنان زیبــا نقش بندد 
که حتی طبیعت به تماشــای شکوهش 
برایتان  جدید  بهترینهارادرسال  بایستد 

آرزودارم. 
ارادتمند فرهاد سلیمانی

انواع ورشکستگی
ورشکســتگی را می توان به عادی، به 

تقصیر و به تقلب تقسیم نمود. 

الف - ورشکستگی عادی
برابر مواد ۴1۲ و ۴13 ق. ت. کســی 
ورشکســته عادی محسوب می شود که 
تاجر یا شرکت تجارتی بوده و از پرداخت 
وجوهی که برعهده دارد متوقف گردد و 
ظرف 3 روز از تاریــخ وقفه که در ادای 
قروض یا ســایر تعهدات نقدی او حاصل 
شده باشــد توقف خود را به دفتر دادگاه 
عمومی محل اقامــت خود اظهار نموده 
و صورت حســاب دارائــی و کلیه دفاتر 
تجارتــی خود را به دفتــر دادگاه مزبور 
تسلیم نماید. صورت حساب موصوف باید 
مورخ بوده و به امضا تاجر رسیده و تعداد 
و تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول 
تاجر متوقف بطور مشروح صورت کلیه 
قــروض و مطالبات و نیــز صورت نفع و 
ضــرر و صورت مخارج شــخصی در آن 
مندرج گردد. بنابراین اگر تاجر یا شرکت 
تجارتی بدهکار ظرف مهلت مقرر توقف از 
تادیه دیون خود را به دادگاه صالحیتدار 
به انضمام مــدارک موردنظر اعالم کرد 
ورشکســتگی عادی محسوب می شود.( 

لنگرودی

 ب - ورشکستگی به تقصیر
مــوارد چهارگانه الزامــی صدور حکم 
ورشستگی به تقصیر )ماده ۵۴1 ق. ت( . 
1( مخارج شــخصی یا مخــارج افراد 
تحت تکفل تاجر در ایام عادی به نسبت 

عایدی او فوق العاده شود. 
۲( تاجر مبالغ زیادی از سرمایه خود را 
صرف معامالتی کند که در عرف تجارتی 
موهوم بــوده و یا ســودآوری معامالت 

مذکور منوط به اتفاق محض باشد. 
3( تاجر بــه منظور به تأخیر انداختن 
ورشکســتگی خود خریــدی گران تر یا 
فروشی ارزان تر از قیمت روز کند و برای 
به دســت آوردن وجه نقــد به روش دور 
از صرفه متوســل شود مثل استقراض یا 

صدور برات سازشی وغیره. 
۴( تاجــر پس از تاریــخ توقف از ادای 
دیون و قروضی که بر عهده دارد یکی از 
طلبکاران خود را بر سایرین ترجیح داده 

و طلب او را بپردازد. 

ج - ورشکستگی به تقلب
مطابق ماده ۵۴9 ق. ت. اگر تاجر دفاتر 
تجارتی خود را از روی عمد و سوء نیت 
مفقود نماید یا قســمتی از دارائی خود 
را مخفــی کند و یا بــه طریق مواضعه 
و معامالت صــوری آن را از بین ببرد و 
باالخره اگر به وسیله اسنادن یا به وسیله 
صــورت دارائی و قروض به طور تقلب به 
میزانی که در واقع مدیون نمی باشد خود 
را مدیون قلمداد نماید ورشکسته به تقلب 
محسوب می شــود. تقلب تعقیب جزائی 
تاجر ورشکســته به تقلب همانند تعقب 
جزائی ورشکســته به تقصیر می باشد و 
مجازات کسانی که به عنوان ورشکسته 
به تقلب محکوم می شوند از 1 تا ۵ سال 
حبس می باشد )ماده ۶70 قانون مجازات 

اسالمی )تعزیرات( ( .

انواع ورشکستگی به روایت قانون

فرهاد سلیمانی، وکیل اتحادیه ساعت تهران
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ســالم و عــرض ادب جنــاب  �
برگزاری  درباره  توضیحاتی  طاووسی 
بفرمایید  برندهایتان  و  سمینار کیش 
فعالیت های  از  چکیده ای  همچنین  و 
شرکتتان بفرمایید تا مخاطبان ما نیز 

با این فعالیت ها آشنا شوند. 
هدف اصلــی ما در ســمینار کیش، 
رونمایی از برند جدیدمان فری لوک بوده 
اســت که خدا را شکر استقبال خوبی از 
آن شد و مشتری ها هم از طراحی ها و هم 
دیزاین این برند اصالتا فرانسوی رضایت 

داشــتند. این برند کامال زنانه و فشن با 
نگین هــای سواروســکی اســت و اصال 
مردانه نــدارد. برند فری لوک با گارانتی 
دوساله، ضدآب کامل است، خدمات پس 
از فروش بی نظیــری دارد و جزو اولین 
برندهایی محسوب می شود که در ایران 
خدمات پــس از فروش صد درصد دارد. 
یعنی هر مشکلی که ساعت داشته باشد 
به عنوان مثال رنگ ساعت برود یا آب به 
آن وارد شود، نمایندگی های ما در سراسر 
ایران بالفاصله ساعت را تعویض می کنند 
و یک عدد ساعت نو به مشتری تحویل 

می دهند. 
شما چند نمایندگی خدمات پس از  �

فروش در ایران دارید؟ 
کال باشــگاه پولــو ۸0 نمایندگی در 
تهران و کل ایــران دارد ولی باید توجه 
داشــته باشــید که بیــش از ۴0درصد 
مساحت ایران را بیابان تشکیل می دهد 
به همین دلیل در کل دنیا وقتی جلسه 
بیزینســی می گذاریــد می گویند ایران 
خیلی بزرگ است و باید فروشتان خیلی 
بیشتر باشد که ما می گوییم نه این طور 

نیست ایران بیشــترش بیابان است. در 
۶0درصد باقیمانــده هم باید نقطه یابی 
کرد و در بعضــی فضاها می توان چنین 
نمایندگی هایی ارائه داد نه در همه نقاط. 
ازســوی دیگر برند و باشگاه پولو و فری 
لوک به خاطر سلیقه ها ی خاص مشتری، 
نقطه چینی اش خیلی محدود شده است 
و فقط بــه مغازه هایی که برند اورجینال 
دارنــد راه پیدا کرده اســت پس به هر 

مغازه ای نمایندگی نداده ایم. 
اصــل این برند به چه کشــوری  �

مربوط می شود؟ 
کال باشگاه پولو اصالتا آمریکایی است 
و فری لوک فرانسوی و فشن است. البته 
برند جدید دیگری هم به نام برند سرجیو 
تاچینــی )SERGIO TACCHINI( داریم 
که یک برند ایتالیایی اســت که یکی از 
پرفروش ترین لوازم ورزشی دنیا را دارد. 
این برند به دلیل موفقیتش امســال به 
عرصه تولید ساعت هم وارد شده و ساعت 

هایش هم به روز و فشن است. 
چند نفر را برای ســمینار کیش  �

دعوت کردید؟ 

آوا زمان برتر میزبان گردهمایی بزرگ نمایندگان فروش ساعت 
در جزیره زیبای کیش

زمان به وقت جزیره 
در میانه زمســتان امسال شرکت آوا زمان برتر نماینده ساعت های پولو و فری لوک در ایران میزبان نمایندگان فروش 
ساعت کشور و همچنین اعضای هیئت مدیره اتحادیه ساعت تهران در هتل زیبای داریوش در جزیره خاطره انگیز کیش 
بود. در این سمینار که بیش از ۱۴۰ نماینده برند از سراسر کشور به آن دعوت شده بودند از برند جدید فرانسوی»فری 
لوک» رونمایی شد و تعداد نمایندگی های برند پولو نیز افزایش یافت. موضوعی که در این سمینار جالب توجه بود توجه 
به بازه قیمت محصوالت بود تا بتوان در شرایط اقتصادی امروز بخش بیشتری از مشتریان را راضی نگه داشت. با مهدی 

طاووسی مدیر عامل شرکت آوا زمان برتر در خصوص این سمینار با شکوه به گفت وگو نشستیم. 
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1۴0نماینده از کل شــهرهای کشور 
حضور یافتند که البته بیشــتر از تهران 
است ولی از کوچک ترین نقطه ایران هم 
ما نمایندگی داشتیم و به سمینار دعوت 

کرده ایم. 
 از سمینار راضی بودید؟  �

بله خدا را شــکر اســتقبال خوبی از 
برندهــا به ویژه برند فــری لوک صورت 
گرفته اســت. به هرحال ما از قبل برای 
باشگاه پولو پایه گذاری کرده بودیم و یک 
برند شناخته شده بود که در این سمینار 
موفق شــدیم تعداد70 نماینده فروش 

خود را به حدود 90 نماینده برسیم. 
 شرکت آوازمان برتر ازچه زمانی  �

شروع به کار کرده و چه زمانی آن را 
ثبت کرده اید؟ 

حدود ۵ســال است که با برند اسنس 
و آرباتوس کار را شــروع کرده ایم و االن 
با ۵برند جدید در خدمت شما هستیم. 

۵برند جدید کدام ها هستند؟  �
باشگاه پولو خودش سه برند پولو بورلی 
هلیز، پولو سانتاباربارا و پولو اکسچنز دارد 
که هرکــدام قیمت های متفاوت دارند و 
طراحی و دیزاین مخصوص به خود را نیز 

دارا هستند. 
دربــاره قیمت صحبــت کردید  �

همان طور که مستحضرید االن وضعیت 
اقتصاد مملکت چندان مناسب نیست 
و مشتری ها چندان توان خرید باالیی 
ندارند ساعت های شــما در چه بازه 
قیمتی به فروش می رسند؟ آیا عموم 

مردم را می تواند در بر بگیرد؟ 
ما قیمت هایمان از 700هزار تومان آغاز 
می شــود تا ۲میلیون و ۵00هزار تومان 
هم می رسد که البته طبقه بندی کرده ایم. 
به عنوان مثال بهای برند اکســچنز ما از 
700هزار تومان تــا یک میلیون تومان 
و به ترتیب قیمت ها در پولوسانتابارابارا 
و پولو بورلی هلیــز باالتر می رود. بهای 
برند فری لوک نیــز از ۸00 هزار تومان 
تا یک میلیون و ۶00هزار تومان متغیر 
اســت. با این موانعی که وجود دارد روز 
به روز ارزش پول مــا پایین تر می آید و 
نقدینگی و قدرت خرید مردم هم 
با  می شود.  کمتر 

توجه به تحریم ها برای وارد کردن جنس 
مشــکل داریم چرا که هیچ هواپیمایی 
پیدا نمی کنید که جنستان را از اروپا یا 
حتی خاورمیانه به طور مستقیم به ایران 
بیــاورد. مــا االن در دو مرحله بارگیری 
می کنیم یک نوبت بار ما به قطر می رود 
که آنجا باید هزینه گمرک بپردازیم و بعد 
بار را به تهران وارد کنیم. تمام این موانع 
باعث شده قیمت ساعت رشد افزایشی 
بیشتری داشته باشد. انشاله که این موانع 
برطرف شود چون بر قیمت ساعت هم 

تأثیرگذار خواهد بود. 
شما با کارت بازرگانی تان مشکلی  �

نداشته اید که مثال می خواستید اولین 
واردکننده باشید؟ 

نه خداراشکر مشکلی نداشتیم. 
به شرایط موجود  � با توجه  امسال 

ثبت سفارش هم داشته اید؟ 
بله در همین تحریم ها هر دو ماه یکبار 
از ترکیه جنس و کاال وارد کرده ایم. ولی 
چون چون از ترکیه هیچ پروازی بار را به 
ایران نمــی آورد جنس از مبدا به ترکیه 
ســپس به قطــر و بعد به تهــران وارد 
می شود. این موضوع خود سبب افزایش 
هزینه گمرک می شود قبال قیمت دالر 
۴ هزارتومــان بود و حاال هزینه گمرکی 
و باربری با نرخ دالر فعلی بســیار گران 
می شود. ما کال مجبوریم برای رساندن 
بار بــه تهران دوبــار هزینــه گمرک، 

هواپیمایی و. . پرداخت کنیم. 
جشنواره فروشتان همچنان ادامه  �

دارد یا فقط مخصــوص همین مدت 
زمانی است که در کیش برگزار شده 

است؟ 
نه خداراشــکر برنامه ریزی برای یک 
ســال انجام داده ایم و اگر خدا بخواهد 
در اردیبهشت دوربعدی جشنواره را در 
آنتالیا برگزار خواهیــم کرد تا با دعوت 
از نماینده برترمان ســمینار بعدی را در 

خارج از کشور برگزار کنیم. 
دیده هــا و شــنیده ها حاکی از  �

این است که شــما با شرکت توزیع و 
پخش »دیجیران« همکاری دارید نحوه 
فعالیت و همکاری تان به چه شــکل 

است؟ 
شــرکت دیجیران یک شرکت بنام و 
مطرح در ایران محسوب می شود 

و ســابقه پخش برندهای بسیار خوبی 
دارد. ازآنجا که این شرکت در امور توسعه 
پخش بســیار موفق بوده اســت در ماه 
جاری قرارداد خوبی با این شرکت بستیم 
و توزیع و پخش در استان تهران و چند 
شــهر بزرگ ایران را کال به این شرکت 
واگذار کردیم. به این ترتیب هم مشتری 
منفعت می برد چون دسترسی اش به کاال 

راحت تر شده است. 
برند پولو معــروف و آمریکایی و  �

خیلی جوان پسند بوده چه مدت در 
ایران نبود و دوباره احیا شد؟ 

در ایــران تــا االن فقــط نمایندگی 
پوشــاک این برند وجود داشته و کسی 
کــه نمایندگی رســمی ســاعت را در 
اختیار داشته باشد وجود نداشته است. 
ما دوســال اســت که موفق به گرفتن 
نمایندگی رســمی پولو شــده ایم و این 
مژده را به همه طرفداران باشــگاه پولو 
می دهیــم که بهترین برنــد پولو که یو 
اس پولو است را در سال جدید در آنتالیا 

رونمایی می کنیم. 
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طراحی ساعت های صنعتی شامل دو بخش می باشد: 
1-سیستم مکانیکی

۲-سیستم الکترونیکی
در سیستم مکانیکی ابتدا باید مکانیزمی طراحی کنیم که در ازاء یک دور ورودی 
- دو دور خروجی داشــته باشیم یعنی یک شفت برای عقربه ساعت شمار و شفت 

دوم برای عقربه دقیقه شمار. 

طرح پیشنهادی اولیه

برای اینکه به تعداد دور مطلوب با گشــتاور مناسب برسیم پیشنهاد می شود که 
تعداد دندانه های گیربکس به طریق زیر باشد. 

با توجه به شکل و تعداد دندانه ها داریم: 
ns=تعداد دندانه های متحرک            n۲=تعداد دندانه های متحرک

مشاهده می شود که در ازاء یک دور چرخ دنده z۶ چرخ دنده z۲، ۶0 دور خواهد 
زد. بنابراین می توان چرخ دنده شماره ۶ را به عنوان دقیقه شمار و چرخ دنده شماره 

۲ را به عنوان ثانیه شمار به کار برد. 

مشاهده می شود که در ازاء یک دور z10 چرخ دنده شماره 7، 1۲ دور خواهد زد 
و این همان نســبت مطلوب ما است. پس ما می توانیم چرخ دنده های z۶، و z7 که 
روی یک شفت قرار دارند به عنوان دقیقه شمار و چرخ دنده شماره 10 را به عنوان 

ساعت شمار به کار ببریم. 
با توجه به اینکه ســاعت یک دستگاه حساسی می باشد و در طرح پیشنهادی ما 
تعداد دندانه ها بین ۶T تا ۵۴T می باشد بنابر این مدول پیشنهادی برای ساخت چرخ 

دنده ها m=۶/0 می باشد. 

در یک ســاعت به ابعاد بزرگ 
گشتاور برای به حرکت درآوردن 
عقربه ها باید به اندازه ای باشد که 
به گشتاور به وجود آمده ناشی از 
وزن عقربه ها غلبه کند. بنابراین 
بهتر است که در قسمت ورودی 
گیر بکس از پیچ و چرخ حلزون 
استفاده شود تا گشتاور باالئی در 

خروجی ها داشته باشیم. 
 ۴0=z۲ همانطور که در طرح پیشنهادی اولیه مشاهده می شود تعداد دندانه های
می باشد و از طرفی دیگر متوجه شدیم که چرخ z۲ ثانیه شمار می باشد پس برای 
تعیین موتور محرک چرخ دنده ها باید از یک استپ موتور با ۴0rpm و پیچ حلزون 
 Irpm ،۲ یک راهه اســتفاده شود تا در ازاء ۴0 دور اســتپ موتور چرخ دنده شماره

بچرخد. 

طراحی پیچ حلزون

طراحی چرخ حلزون: )چرخ دنده شماره ۲( 

به دلیل اینکه زاویه محور پیچ و چرخ حلزون 90 می باشد px=p انتخاب شده است. 

با اســتفاده از قانون دست راست برای چرخش حلزون، خواهیم دید که انگشت 
شســت در جهت مثبت z خواهد بود. حال از قیاس پیچ و مهره استفاده می کنیم 

طراحی اسعت های صنعتى
مدرس: احمد خّرم
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)حلزون راســتگر راســت، مانند رزوه پیچ یک و پیچ مهره(، و پیچ مهره را با دست 
راست، ساعتگرد می چرخانیم در حالی که از چرخش مهره با دست چپ جلوگیری 
می کنیم مهره در راستای محوری در طول پیچ مهره به طرف دست راست حرکت 
می کند. بنابراین ســطح چرخ دنده که با حلزون در تماس اســت در جهت منفی 

z حرکــت خواهد کرد. در 
نتیجــه چرخ دنــده حول 
محور x ساعتگرد می چرخد 
و انگشت شست راست در 

جهت منفی x است. 
مقادیــر تمثیلی ضریب 

اصطکاک برای چرخ دنده ی حلزونی. این مقادیر بر اســاس روانکاری خوب در نظر 
گرفته شده اند. از منحنی B برای مواد مرغوب، مانند حلزون سخت شده که با چرخ 
دنده ی فسفر برنزی درگیر است استفاده کنید. از منحنی A هنگامی که اصطکاک 
بیشتری متصور اســت برای مثال، حلزون و چرخ دنده ی حلزونی چدنی، استفاده 

کنید. 

طراحی چرخ دنده شماره3

طراحی چرخ دنده شماره ۴

طراحی چرخ دنده شماره ۵
چرخ دنده شماره ۵ مانند چرخ دنده شماره 3 می باشد بنابراین: 

طراحی چرخ دنده شماره ۶

طراحی چرخ دنده شماره ۷

طراحی چرخ دنده شماره ۸

طراحی چرخ دنده شماره ۹

طراحی چرخ دنده شماره 10
چرخ دنده شماره 10 مانند چرخ دنده های شماره ۲ و 3 می باشد. 

تحلیل نیروها

 )T( محاسبه گشتاور چرخشی

هندسه عقربه ها
ســاخت عقربه برای صفحه ای به ابعاد )1mm .1mm( به شکل و ابعاد زیر مناسب 

می باشد. 
وزن عقربه ها حتی المقدور باید ســبک انتخاب شــود تا نیروی کمتری به چرخ 
دنده ها وارد شود بنابراین ما از ورق آلومینیوم برای ساخت عقربه ها استفاده می کنیم. 
بــرای اینکه عقربه ها با حالت پایدار باقی بمانند و با یک ارتعاش کوچک عقربه ها 
 ۵mm خم تعادل خود را از دست ندهند مناسب خواهد بود در محیط عقربه به اندازه

زده شود. 

طرح نهایی عقربه دقیقه شمار
در خاتمــه بایــد عقربه ها را وزن کنیــم و با در نظر گرفتن روابط اســتاتیکی و 
گشــتاورگیری حول نقطه o مقدار جرم باالنس کننده ی عقربه ها را تعیین کنیم. 
وزن عقربه دقیقه شمار ۲1grو وزن، وزنه باالنس کننده 3۵gr می باشد که به انتهای 
عقربه ها متصل می شود. وزن عقربه ساعت شمار 17gr، و وزن، وزنه متعادل کننده 

۲۸grمی باشد که به انتهای عقربه ساعت شمار متصل می شود. 

جنس وزنه های متعادل کننده بهتر است از سرب انتخاب شود که نسبت به فلزات 
دیگر سنگین تر است. 

طراحی قاب ساعت: 
قاب ســاعت باید به نحوی باشد که عالوه بر زیبایی، استحکام و مقاومت در برابر 
زنگ ردوگی واترپروف نیز باشــد. جنس و ضخامت ورقی که باید قاب ساعت با آن 
ساخته شود بهتر است ورق گالوانیزه به ضخامت 1mm انتخاب شود. دور شیشه یک 
واشرآب بندی مناسب باید تعبیه شود و برای اینکه واشر زیبایی خود را از دست ندهد 
گوشه های قاب باید به صورت مغنی ساخته شود. شکل ظاهری قاب ساعت در نمای 

روبه رو به صورت زیر پیشنهاد می شود. 
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با ســالم و آرزوی سالمتی و تندرســتی برای کلیه همکاران محترم صنف 
ساعت تهران به اطالع می رساند: 

به همت اتحادیه ســازندگان و فروشــندگان ســاعت تهران و جناب آقای 
خراســانی مدیریت شعبه ۴۸۶0 بیمه ایران پاســاژ طال در بازار بزرگ تهران 
قرداد بیمه تکمیلی درمان اعضای محترم صنف ساعت تهران برای سال 97-

9۸ منعقد گردید. 
این قرارداد شــامل هزینه های بیمارستانی )جراحی عمومی( تا سقف 1۲0 
میلیون ریال، جراحی تخصصی تا ســقف ۲۴0 میلیون ریال، زایمان تا سقف 
۴0 میلیون ریال خدمات پاراکلینیکــی جمعا 1۵ میلیون ریال، جراحی های 
ســرپایی تا ســقف ۵ میلیون ریال، هزینه های آمبوالنس داخل و خارج شهر 
تا ســقف حدود یک میلیون و ۴00 هزار ریــال، هزینه های نازایی و ناباروری 
تا ســقف 10 میلیون ریال، ویزیت و دارو و خدمات اورژانســی یک میلیون و 
دویســت هزار ریال ســمعک ۲ میلیون ریال خدمات آزمایشگاهی ۴ میلیون 
ریال بیماری های چشــم به طور کلی 1۴ میلیون ریال بیمه عمر تا سن کمتر 

از 70 ســال به ازای هر نفر ۵0 میلیون ریــال و بیمه حوادث به ازای هر نفر 
100میلیون ریال میباشد. 

گفتنی اســت چنانچه بیمه شــدگان از بیمارســتان های غیر طرف قرارداد 
اســتفاده نمایند هزینه ها با اصل صورتحساب بر اساس تعرفه بیمارستان های 

همتراز محاسبه می گردد. 
بر اساس این گزارش الزم به ذکر است ارائه لیست بیمه گر اول واحد و تائید 

آن در هنگام صدور قرارداد الزامی می باشد. 
همچنین به اطالع می رســاند: برای گروه های کمتر از 1000 نفر حق بیمه 
بیمه شدگان تا قبل از ۶0 سال مطابق با حق بیمه اعالمی و برای بیمه شدگان 
۶0 تا 70 سال و 70 سال به باال به ترتیب با ۵0 درصد و 100 درصد افزایش 

نسبت به حق بیمه اعالمی محاسبه می گردد. 
در ضمــن جدول جزئیات تعهدات بیمه تکمیلــی بیمه ایران برای اتحادیه 
ساعت تهران و همچنین فرم پی دی اف ثبت نام جهت تکمیل بر روی وبسایت 

اتحادیه در قسمت بخشنامه های مهم صنفی در دسترس می باشد. 

بیمه درمان تکمیلی اعضای حمرتم صنف اسعت هتران 
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 مراســم افتتاح مرکز خدمات پس از فروش شــرکت »زمان و زیور« بــه میزبانی اخوان اقبالی 
درساختمان آرش نیاوران روز چهارشنبه 19 دیماه 97 باحضور هیئت مدیره اتحادیه ساعت واعضا 

محترم صنف ساعت تهران برگزار شد. 
در این مراســم اخوان اقبالی با بیان اینکه خدمات پس از فروش این مرکز تنها شامل برندهای 
زمان و زیور نیســت و ســایر شــرکت ها نیز می توانند برای خدمات و تعمیرات ساعت هایشان با 
ایــن مرکز ارتباط برقــرار کنند، تأکید کردند: مرکز خدمات »زمان و زیــور« آماده عقد قرارداد با 
واردکنندگان و همکاران محترم صنف ســاعت جهت ارائــه خدمات مطلوب به تمامی همکاران 

محترم در خصوص هرگونه گارانتی و تعمیرات ساعت هایشان می باشد. 

آینی افتتاح مرکز 
خدمات پس ازفروش 
رشکت »زمان و زیور« 
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۱۵برند برتر حمبوب الکچری آنالین 
در اسل ۲۰۱۹

مجلــه خبري luxe.digital محبوب ترین برندهاي الکچري از نظر 
فروش آنالین را رده بندي کرده و یادآور شــده است که هیچ برندي 
در عصر حاضر نمي تواند به موفقیت دست یابد مگر این که بتواند در 
عرصه فضاي مجازي و فروش آنالین با قدرت خودنمایي کند و از این 
فرصت بیشترین بهره را بگیرد. در همین لیست 1۵تایي هم ۵برند 
نخست جدول در مجموع ۶0درصد کاربران را به خود اختصاص داده 

اند که رقمي قابل توجه است.
1-گوچي 

نخستین برند محبوب در این لیست که رتبه برتر این لیست را به 
خود اختصاص داده، گوچي )Gucci(است. این برند ایتالیایي در جهان 
طرفداران پروپاقرصي دارد و در سال ۲01۸ بیشترین و تاثیرگذارترین 
کمپین هاي آنالین را براي فروش محصوالت پرفروش خود ایجاد کرد. 
از هشتگ هایي که این برند در فضاي مجازي ایجاد کرد مي توان به 
#GucciGram و#TFWGucci اشاره کرد. این برند با تغییرات اساسي و 

ابتکاري که در محصوالتش ایجاد کرده بسیار جوان پسند شده است. 
این برند را مي توان یکي از برندها با سریع ترین رشد از نظر ارزش در 
جهان دانست چرا که گوچي در سال هاي ۲017 و همچنین ۲01۸ 
یکي از برندهایي بوده است که بیشترین جست و جوي گوگل ازسوي 
کاربران را به خود اختصاص داده است. گفتني است که کفش، صندل 
و کمربندهاي گوچي جزو محصوالتي از این برند بوده که بیشترین 

جست و جوي گوگل را به خود اختصاص داده اند.
۲-شنل

دومین برند این جدول را مارک فرانسوي شنل به خود اختصاص 
داده اســت. این برند البته در لیست 100برند پرارزش مجله فوربز 
رتبه ۸7 را در ســال ۲019 به دســت آورده و تخمین زده شــده 
اســت که ارزش آن ۸میلیارد دالر است. هرچند این برند در تجارت 
الکترونیــک چندان موفق عمل نکرده ولي ازآنجا که در بخش هاي 
دیگر دنیاي دیجیتال حضوري پررنگ دارد دومین برند برتر آنالین 
در ســال ۲019 نام گرفته است. این برند با ساخت ویدئوهاي روایي 
تالش دارد تا کاربران بیشتري را به سوي خود جذب کند و البته مي 
خواهد در زمینه فروش آنالین هــم گام هایي بزرگ تر بردارد. این 
برند که در حوزه پوشــاک، ساعت، کیف و عطر فعالیت دارد با یک 
لباس سیاه کوتاه و همچنین عطر شنل شماره ۵ بسیار معروف شده 
و بر طرفدارانش افزوده شده است. Coco Chanel، کیف هاي شنل و 
همچنین عطر Bleu de Chanel از پرفروش هاي این برند به صورت 

آنالین است.
Louis Vuitton 3-برند

 Louis Vuitton ســومین رتبه این جدول نیــز به برند فرانســوي
مربوط مي شــود. در ســال ۲01۸ ارزش این برند در مجله خبري 
فوربز، 33.۶میلیارد دالر تخمین زده شد که عنوان باارزش ترین برند 
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الکچري این لیست را به خود اختصاص داده بود. در 
این لیست هم برترین و پرطرفدارترین محصوالت 
آنالین این برند کمربند، کیف دســتي و کیف پول 

Louis Vuitton عنوان شده است.

)Hermès(۴-برند هرمس
برند فرانسويHermès نیز در جایگاه چهارم این 
لیســت جاي گرفته است. این برند یک وب سایت 
پــرکار طراحي کرده که کاربر مــي تواند در آن به 
راحتي به جست و جو بپردازد و به فروشگاه آنالین 
دسترسي مناســبي داشته باشــد. میزان رضایت 
بــاالي کاربران از خرید آنالیــن این برند هم دلیل 
دیگري براي موفقیت آن محســوب مي شود. این 
کمپاني همچنین حضوري موفق در عرصه تجارت 
الکترونیک داشته و موفق شده است رتبه اي مناسب 
در این لیســت به خود اختصاص دهــد. این برند 
مجموعه اي از روســري هاي ابریشمي،محصوالت 
چرمي،ســاعت و... را در فروشگاه آنالین خود ارائه 
داده است. پرفروش هاي آنالین این برند نیز کمربند، 

کیف و روسري Hermès بوده است.
۵-برند رولکس

رولکس هم پنجمین ردیف این جدول را به خود 
اختصاص داده اســت. معروف ترین برند ســاعت 
جهان در لیســت فوربز هم بــا ارزش 9.3میلیارد 
دالر در ردیف 71 قرار داشته است. این برند که در 
نمایشــگاه بازل ورلد ۲01۸ نمونه هاي جدید خود 
را به نمایش گذاشت در رشته هاي ورزشي ازجمله 
قایقراني،تنیس و ورزش هاي مرتبط با موتورسیکلت 
و همچنین گلف نقش اسپانسر را دارد. همچنین از 
افراد مشهوري که ســاعت هاي این برند را به مچ 
دارند مي توان به »تایگــر وودز«،»راحر فدرر«،»فیل 
میکلسون« و»لیندسي« اشــاره کرد. از ساعت هاي 
پرفروش آنالین ایــن برند هم مي توان به رولکس 
سابمرینر، رولکس دیتونا و رولکس اویستر پرپچوال 

اشاره کرد.
۶-برند تیفاني

تیفاني برند که در حوزه جواهرات، کیف و کفش 
، عطر و.. خوش درخشیده ششمین برند این لیست 
است. از محبوب ترین محصوالت آنالین این کمپاني 
پرطرفدار و موفق مي توانب ه انگشــتر، گردنبند و 

دستبند تیفاني اشاره کرد.
۷-دیور

برند فرانســوي دیور هم در جایگاه هفتم از نظر 
محبوبیت آنالین ایستاد. این برند بویژه از اینستاگرام 
بیشترین بهره را برده اســت. محصوالت زیبایي و 
عینک ها ي برند دیور بیشترین محبوبیت را در بین 

کاربران آنالین دارند.
Armani ۸-برند

برند ایتالیایي آرماني یکي از موفق ترین برندهاي 
الکچري ایتالیایي است که جایگاه هشتم را به خود 
اختصاص داد. این برند که در ســال 197۵ توسط 
»جورجو آرماني« راه اندازي شد محصوالت چرمي، 
ساعت، کفش، جواهرات و اکسسوري هاي مختلف 

را تولید مي کند.
Prada۹-پرادا

پرادا نیز دیگر برند ایالیایي است که تاریخچه آن 
به سال 1913 باز مي گردد و حاال نهمین برند برتر 
آنالین جهان در ســال ۲019  شناخته شده است. 
کمپین هاي برگزار شــده توســط این کمپاني به 
موفقیت بیشتر این برند کمک شایان توجهي کرده 
است. از محصوالت آنالین پرطرفدار این برند هم مي 

توان به عینک، کیف و کفش پرادا اشاره کرد.
Balenciaga 10-برند

دهمین ردیف جدول نیز در اختیار برند فرانسوي 
Balenciaga قرار گرفته است. این برند هم در حوزه 

کیف و کفش و پوشاک بسیار پرقدرت وارد شده و از 
پرفروش ترین هاي آنالین آن هم مي توان به کفش 

ها و اسنیکرها اشاره کرد.
11-کارتیه

کارتیه یازدهمین برند پرفــروش آنالین در این 
لیســت معرفي شده است چرا که براي معرفي این 
برند و افزایش تعداد مشــتري ویدئوهاي تاثیرگذار 
فراواني در فضاي مجازي یعني یوتیوب و اینستاگرام 
تولید کرده اســت. این برند فرانسوي که در حوزه 
ســاعت و جواهــرآالت فعالیــت دارد همچنین 
ویدئوهایي ارائــه داده تا همه محصوالتش را بتوان 
به صورت 3۶0درجه دیــد. حاال دیگر برند کارتیه 
۴3درصد از فروش زیر 3۵ســاله هاي جهان را به 
خود اختصاص داده و تعداد مشتریان باالیي از سطح 
آسیا دارد. ساعت، دستبند و عینک جزو محصوالت 

پرفروش آنالین این برند محسوب مي شود.
1۲-بربري

برند بربري در این لیست در جایگاه دوازدهم آرام 
گرفته است. روسري و دســتمال گردن، عینک و 
عطرهاي این برند انگلیسي بیشترین فروش آنالین 

را به خود اختصاص داده است.
13-النکوم

یکــي از محبوب ترین برندهاي آرایشــي جهان 
النکوم است. این برند که در حوزه لوازم آرایش و عطر 
فعالیت دارد رتبه 13 این جدول را به خود اختصاص 
داده است. از محصوالت پرفروش آنالین آن مي توان 

به ریمل، کرم هاي زیرساز و عطر اشاره کرد.
Yves Saint Laurent1۴-برند

برند فرانســويYves Saint Laurent که در سال 
19۶1 پایــه گذاري شــده، چهاردهمین رتبه این 
لیســت را دارد. این برند در حوزه پوشاک، کفش، 
عینک، محصوالت چرمي و... فعالیت دارد.  در سال 
۲019 فالوئرهــاي این برند افزایشــي 70درصدي 

داشته است.
1۵-بولگاري

پانزدهمیــن ردیف این جــدول در اختیار برند 
ایتالیایي بولگاري قرار گرفته اســت. این برند که از 
سال 1۸۸۴ فعالیت دارد . ساعت، جواهرات و حلقه 
هــاي بولگاري جزو پرفروش ترین هاي آنالین این 

برند محسوب مي شود. 
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برند »بربری« 
از آغاز تا امروز
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یکــی از برندهــای مطــرح در جهان 
برنــد بریتانیایی »بربری« اســت؛ برندی 
کــه در ســال 1۸۵۶ توســط »توماس 
بربری«۲1ساله معرفی شد و حاال در حوزه 
لباس های زنانه، مردانــه، کودکان، عطر، 
عینک های آفتابی، لوازم آرایشــی، چتر، 
جوراب، کاله، روســری، کفش، کمربند، 

کیف و... فعالیت دارد. 
وی برند بربری را با ایده محافظت مردم 
در برابر هــوای بریتانیا طراحی کرد و در 
ســال 1۸۸۸ از پارچه گاباردین رونمایی 
کــرد؛ پارچه ای که ضد آب بــود و مانع 
تنفس بدن نمی شــد. این پارچه بســیار 
مورد توجه قرار گرفت. وقتی این برند در 
سال 191۲ کت های موسوم به trench را 
طراحی کرد بیش از پیش مورد توجه قرار 
گرفت؛ کت هایی بلند که با سگک بسته 
می شوند و یک دکمه مشخص روی یقه 
دارند. کت های وی در جنگ جهانی اول 
هم مــورد توجه قرار کرفــت و در کنار 
کت بلند، دستکش و محفظه هایی برای 
تفنگ ها بــه تولید انبوه رســید. درواقع 
توماس بربری در ســال 191۴ یونیفورم 
فرماندهــان ارتش بریتانیا را طراحی کرد 
و به این ترتیــب طرح چهارخانه معروف 
بربری که شــامل رنگ های کرم، سفید، 
مشکی و قرمز اســت برای نخستین بار 
متولد شد که این طرح البته ابتدا در آستر 

همین یونیفورم ها به کار می رفت. 
یک برند و هزار افتخار

از دیگر افتخارات این برند این اســت 
که در ســال 19۵۵ ملکــه الیزابت دوم 
نشــان ســلطنتی را به آن اهدا کرد و در 
ســال19۶۵ از هر ۵ بریتانیایی یک نفر 
کت بربری را به تن داشت که آمار جالب 
توجهی بود. این برند در ســال 1990هم 

نشان سلطنتی را از پرنس ولز گرفت. 
البته این برند از جهات دیگری نیز موفق 
شد نگاه جهان را به سوی خود جلب کند 
اما چگونه؟ در پاسخ باید گفت دانشمند 
نروژی که در سال 1۸93 در قطب کاوش 
و مطالعــه می کرد لباس هــای گاباردین 
بربری را به تن داشــت. دکتر»فریتیوف 
نانســن« که برنده جایــزه صلح نوبل هم 
شد از پوشیدن این لباس ها لذت می برد 
و عنوان کرده بود که این لباس ها عالوه بر 
زیبایی و شیک بودن بسیار گرم هستند. 
همین موضوع تبلیغی مناسب برای برند 
»بربری« محســوب می شــد. لباس های 
بربری در طوالنی ترین سفر بالنی بریتانیا 
نیز مورد اســتفاده قرار گــرت و »ادوارد 

میلتــون« لباس برند بربری را در ســفر 
 Crystal( طوالنی که از کریســتال پلس
Palace( بریتانیا تا روســیه سوار بر بالن 

انجام داد به تن داشت. در سال 191۴ تا 
1917 هم که ارنست شکلتون به عنوان 
نخســتین بریتانیایی پا به قطب جنوب 
گذاشت باز هم لباس های این برند خوش 
درخشــید چرا که در سه سفر اکتشافی 
تولیــدات این برند را به تن داشــت. در 
ســال 1937 دو خلبان یــک زن و یک 
مرد به نام های »بتی کربی گرین» و »آرتور 
کالستون» با پوشیدن لباس ای برند بربری 
بر فراز کیپ تاون پرواز کردند. این برند از 
سال ۲00۸ به کارهای بشردوستانه وارد 

شده است. 
گفتنی است که در ســال 1901 این 
برند به دنبــال لوگویی خــاص بود که 
ســرانجام با برگزاری مسابقه ای، لوگوی 
جدیدی شوالیه ســوار بر اسب برای این 
برند طراحی شد و هنوز هم از آن استفاده 
می شــودد هرچند تغییراتی در ظاهر آن 

داده شده است. 
یکی از مشخصه های این برند در طول 
این سال ها پارچه های چهارخانه بسیاری 
از لباس ها و تولیدات این گروه است. این 
مدل پارچه در سال 19۲0 در برند بربری 
متداول شد که هنوز هم با گذشت چندین 
ســال طرفداران خاص خود را دارد. البته 

باید گفت که این برند در یک بازه 
زمانی دیگر خالقیتی نداشــت 

بازار فروشش سقوط کرد  و 
به همین دلیل در ســال 

مدیرعامــل   1997
کمپانی  ایــن  جدید 
»رز  یعنی  مــد  دنیای 

آمریکایی  بــراوو«  ماری 
یک طرح و برنامه نوین برای 

این دوست داشتنی دنیای مد 
ارائه داد. احیای استفاده از پارچه 

ســنتی چهارخانه این برند در طرح های 
جدید لباس باعث شد تا افرادی همچون 
ویکتوریا بکهام که خبره دنیای مد هستند 
به ســمت این برند گرایش پیدا کنند و 
عمال ارزش سهام این کمپانی عرصه مد 

را باال ببرند. 
 کت های بلنــد مردانــه و زنانه که با 
نام کلی trench شــناخته می شــوند، از 
برترین ها و محبوب ترین های برند بربری 
محسوب می شود و یکی از پرفروش ترین 
 Chelsea Heritage نمونه مردانــه آنهــا
اســت. یک کت از جنــس گاباردین که 
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گرانقیمت به خریدار ارائه می شود. 
امسال عینک های زنانه قدیمی بربری 
مدل 19۵0 به بازار ارائه شــده که فریم 
پروانه ای شــکل دارند. شیشــه های این 
عینک ضدخش هستد و در ساخت فریم 

حداقل از ۵رنگ استفاده شده است. 
کوله پشــتی های متوسط و همچنین 
بزرگ بربری ســاخت ایتالیا هســتند و 
در دو نوع زنانه و مردانه تولید شــده اند. 
این محصوالت بســیار خــوش دوخت و 

پرطرفدار هستند. 
کیف کوچک زنانه زرشــکی از جنس 
چرم یکی دیگر از محصوالت زیبای برند 
بربری است. این کیف کوچک یک سگک 
به شکل حرف دی انگلیسی دارد و ازچرم 
بز ســاخته شده و بند آن هم درواقع یک 
زنجیر فلزی بســیار زیباست که کیف را 
دلرباتر می کنــد. برخی از کیف های زنانه 
برند بربری هم از پارچه چهارخانه مشهور 
بربری تولید شــده که درواقع نمونه های 

سال 19۸3 باز آفرینی شده است. 
جاکارتی هــای بربری با داشــتن جای 
۴کارت حرف هایــی برای گفتــن دارد. 
جنس الیه بیرونی و داخلی این جاکارتی 
از چرم گوساله است و کناره های آن هم 
دســت دوز اســت. گفتنی است که این 

محصول هم در ایتالیا تولید می شود. 
جاکلیدی بربری برای ســنین 1۴سال 
به باال مناســب اســت؛ خرس هایی که 
با پارچه چهارخانه ســاخته شــده اند و 
گردنبند و گوشواره دارند. دست و پاهای 
این خرس ها متحرک و ازجنس پلی استر، 

پلی اورتان و چرم ساخته شده است. 
این برنــد در زمینــه زیــورآالت نیز 
حرف هایــی بــرای گفتــن دارد. از این 
زیورآالت می توان به گوشــواره، دستبند، 
گردنبند، انگشــتر و سنجاق سینه اشاره 
کرد. زیورآالت این برند مخلوطی از طال، 
برنج و کریســتال هســتند. یکی از این 
زیورآالت، سنجاق ســینه هایی به شکل 
سنجاق قفلی های طالیی رنگ است که 
از جنس برنج ساخته شده و با سنگ های 
کریستال بسیار زیبا پوشیده شده است. 
این سنجاق سینه در ایتالیا ساخته شده 
و نام برند »بربری« بر روی آن حک شــده 

است. 
زیورآالت این برنــد در بازه های قیمت 
متفــاوت تولید شــده اند و یکــی از این 
زیبایی هــا، گوشــواره ای با کریســتال و 
مروارید قرمز رنگ است که در ساخت آن 
۶0درصد برنج و طال، 30درصد آکریلیک 
و 10درصد هم شیشه به کار رفته است. 

دستبندهایی از جنس چرم، پاالدیوم و 
همچنین مروارید زیبای صنعتی ساخته 
شده اســت. همچنین انگشتری با نگین 
مروارید کــه از ۵0درصد برنز و ۵0درصد 
طال ساخته شــده و نام برند هم بر روی 
آن حک شده اســت از دیگر زیبایی های 

این برند است. 
شــال، روسری های کوچک و شال های 
کشمیری بخشی دیگر از زیبایی های برند 
بربری را تشــکیل می دهند. برخی از این 
شال ها نماد پارچه های مخصوص این برند 
یعنی چهارخانه و همچنین لوگو را به طور 
یکجا دارند و هم زن و هم مرد می توانند از 

آن استفاده کنند. 
دســتمال هایی که به عنوان کش مو و 
برای تزئین مو از آن استفاده می شود هم 
بخشــی دیگر از محصوالت پرزرفدار این 

برند محسوب می شود. 
کاله هایی به سبک قدیمی که هم زنانه 
اســت و هم مردانه چهارخانه و به صورت 
کج بر روی سر گذاشته می شود که با پالتو 
چهارخانــه بربری نمایی خاص به شــما 
می دهد و همچنین دستکش های ترکیب 
بافــت و چرم دردو مــدل بلند و کوتاه یا 
چهارخانه و ســاده هم در سبد این برند 

دیده می شود. 
کفش های زنانه از نمونه های اســپورت 
و اســنیکر گرفته تا پاشــنه بلند و کوتاه 
و همچنیــن بوت های شــیک و زیبا از 
برند هســتند؛  این  توانمندی های  دیگر 
اســنیکرهایی که با رنگ هایی زیبا شما 
را به یاد پارچه های ســاتن می اندازند و از 
چرم گوسفند و پلی آمید ساخته شده اند 
یــا کفش هایی با لوگوی برنــد بربری از 
جنس چرم گوساله و گوسفند که نمایی 
زیبا دارند. کفش های پاشنه بلند این برند 
هم تماما از چرم ساخته شده اند و با یک 

بند روی قوزک پا بسته می شوند. 
ایــن برند در بحــث لوازم آرایشــی و 
عطرهای زنانه و مردانه نیز بســیار موفق 
عمل کرده اســت. به عنــوان مثال خط 
چشــم های دوکاره در دو رنگ مشــکی 
و قهــوه ای دارد که ابتــدا یک خط مایع 
کشیده می شــود و سپس با سایه به این 
خط چشم شکل می دهید. این محصول 
که رنگدانه های زیادی دارد، ضد آب است 

و ماندگاری باال دارد ساخت ژاپن است. 
رژ لــب مایع و جامــد در طیف رنگی 
گسترده که در ایتالیا ساخته شده است، 
کرم پودر، هایالیتر، ســایه چشم، کانتور، 
رژ گونه، کانســیلر و بــراش هم از دیگر 

محصوالت بربری هستند. 

کمی شبیه بارانی است. این کت ضدآب، 
قد 97سانتی متر دارد. 

چهارخانــه  کراوات هــای 
مدرن بربری هم از معروفیت 
زیــادی برخوردار هســتند. 
این محصوالت که از جنس 
ابریشم ایتالیایی هستند، در 
قرمز،  مختلــف  رنگ  چهار 
کرمی، خاکستری ارائه شده 
و از محصوالت پرطرفدار برند 

بربری محسوب می شود. 
کیف های کمــری مردانــه مدل های 
قدیمی دهه 90 هم دوباره مد شده است؛ 
کیف هایی که برند بربری بر روی آن حک 
شده و کناره های چرم دارد و زیپ بیرونی 

آن هم بسیار کاربردی است. 
شــلوار جین هــای زنانــه و مردانــه، 
سوئیشرت، بلوزهای بافتنی و... هر کدام 
بخشــی از زیبایی های برند بربری 

محسوب می شوند. 
بربری  از دیگر محصوالت 
می توان به چترهای باکیفیت 
اشــاره کرد که البته برخی 
هم بسیار تشریفاتی هستند، 
مثل چتر چرمی با یک بند 
فلزی که درواقــع زنجیری 
بسیار زیباست و البته قابلیت 
جدا شدن از چتر را دارد. الیه بیرونی 
این چتر که در دو رنگ مشکی و قهوه ای 
تولید شده، صد درصد چرم است و الیه 
داخلی آن از جنس پلی آمید ساخته شده 
است. همچنین نمونه هایی از چترها هم 
از جنس پارچه چهارخانه معروف بربری 

هستند. 
کمربندهای چــرم مردانه در رنگ های 
مختلف از مشکی گرفته تا چهارخانه و راه 
راه می تواند حق انتخاب زیادی به مردان 
بدهد چرا که برای هرگونه لباس اسپورت 
یا رســمی یک گزینه در دست دارند. از 
دیگر محصوالت مردانه این برند می توان 

به دکمه های سردست اشاره کرد. 
از عینک های مردانه معروف بربری هم 
می توان به Keyhole D-shaped اشــاره 
کرد که در ۶رنگ تولید شــده و درست 
مشابه طرح های موجود بر روی الک الک 
پشت هاست. فریم عینک شبیه حرف دی 
انگلیســی ساخته شده و نام برند بر روی 
دسته عینک حک شده است. لنزهای آن 
ضد خش هســتند و صد درصد از چشم 
در برابر اشــعه ماورای بنفش محافظت 
می کنند. این عینــک با یک جعبه چرم 
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الک های این برند هــم در 11رنگ در 
لوگزامبورگ ساخته شده است و از طیف 
صورتی، قرمز، بنفش، آبی و ســبز دیده 

می شود. 
این برند عطر های مردانه و زنانه دارد و 
از معروف ترین نمونه زنانه آن می توان به 
ادوپرفیومMy Burberry Blush اشاره کرد 
که 90میلیمتری است. بوی آن مخلوطی 

از میوه ها و گلهاست؛ گویی در باغ گیاهان 
لندن قدم می زنید. رایحه این ادوپرفیوم 
که در فرانسه ســاخته شده با بوی انار و 
لیمو آغاز می شود سپس به طیف یاسمن، 

رز و سیب می رسد. 
شــمع های خوشــبو و مایع شست و 
شــوی دست در خانه هم بخشی دیگر از 

محصوالت این برند است. 
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ســاعت های چند وجهی، برای صدهــا و هزاران 
طراح بااســتعداد که به اصالت و منحصربفرد بودن 
اشتیاق دارند و همیشه درجست وجوی ایده ها و راه 
حل های نویی که نشــان دهنده ی دیدگاه و مهارت 
سازنده است برای طراحی اجزای مختلف ساعت بنا 
به سلیقه افراد، تبدیل به وسیع ترین زمینه فعالیت 
برای آنان شده اســت. از طرح های ساده ی ظریف 
و طرح های کالســیک محدود شــروع می کنیم تا 
صفحه های زیبای لوکس و راه حل های غیرمعمول و 
پیشتاز، همه ی صفحه ها یک داستان منحصربفرد از 
سبک کار و ساخت را نشان می دهند. قرن آرام و با 
ابهت نوزدهم بازتابی از طرح های زیبا و الکچری بود. 
صفحات نمایش، به صفحه ی نقاشی برای استادان 
چیره دست تبدیل شده بود که آنها را به آثار هنری 
تبدیل می کردند. با این حال قرن صنعتی بیستم با 
عجله به سمت پیشرفت شــتافت و نیاز به قابلیت 
و عملکردهای مختلف، زندگی مردم را احاطه کرد 
و صنعت ســاعت نیز از این موضوع مستثنی نبود. 
این نیاز، به تدریج شــروع به جایگزینی طرح های 
زیبا با دقت باال نمود. در ادامه قرن بیســت و یکم، 
عصر ســرعت با درآمیختن فرهنگ بود. طرح های 
متفاوت و گرایش های هنــری به روش های جدید 
در ترکیب های مختلف آشکار شد. در هزاره ی جدید 
تجربه هنری که توسط نسل-های گذشته به دست 

آمد شروع به ایجاد یک رابطه ی خاص با انواع مختلف 
هنر نمود که در ادبیات، معماری، مد و همچنین در 
زمانسنجی هزاره جدید مشخص است. قرن بیستم 
کار را برای اختراع چیزهای جدید ســخت تر کرد و 
نســل مدرن به نظر می رســید که میراث فرهنگی 
ســاده ی گذشته را فقط برای ارائه ی آن به شیوه ای 
جدید یا برای ترکیب کردن اجزاء مختلف دوران و 

فرهنگ ها به روش های دیگر استفاده می کردند. 
چنین نگرشی نســبت به زندگی، دیدگاه خاص 
بسیاری از صنایع دستی را شکل داده است. اولویت 
اصل عملکــرد و محدودیت بود. ایده ساده ســازی 
)مینیمالیســم( در اغلب موارد معمــاری، طراحی 
داخلــی، مد و دیگــر هنرهای کاربــردی و حتی 
در ادبیات بــه خط مقدم تبدیل شــده و جزئیات 

غیرضروری شد. 
همه چیــز از هنر فرامدرن از بعدهای هنری آغاز 
شد، که در یک گرایش هنری جداگانه، مینیمالیسم- 
یکی از برجسته ترین و بحث برانگیزترین گرایش های 
هنر نیمه دوم قرن بیســتم بود. نمادی از طرح های 
ساده )مینیمالیسم( نقاشی از کازمیر مالویچ »میدان 
ســیاه« است که یک اثر در دیدگاه رسمی به عنوان 
دنباله ای از ساختار ســه بعدی در نظر گرفته شده 
است. اختالف نظر منتقدان و طرفداران هنر معاصر 
همچنان ادامه دارد. با این حال واقعیت این است که 
ســال 191۵ نقطه عطفی بود و یک روند جدید در 
هنر نمایان شد، که مفهوم اصل هماهنگی ساده ترین 
عناصر بود. مینیمالیسم به عنوان یک روند هنری در 
دهه ۶0 در نیویورک ظاهر شد. این معموالً به عنوان 
یک واکنش به اشــکال هنری از بیان گرایی انتزاعی 

مطرح شد. 
اساساً هنر مینیمالیســمی اشکال هندسی است 
فــارق از اســتعاره ها و نمادها. هنرمنــدان معروف 
مینیمالیست ها عبارتند از: سول لوریت، دونالد جود، 
کارل اندر، رابرت موریس، دن فلوین و فرانک استال. 
مینیمالیســم در توصیف با معانی مختصر بیان، 

دقت، وضوح ترکیب مشــخص می شــود. این روند 
تکنیک هــای کالســیک هنر و مواد ســنتی را رد 
می کند. مینمالیســت ها از هر دو مــواد طبیعی و 
صنعتــی عمدتاً از رنگ های خنثی )خاکســتری و 
سیاه( اشکال هندسی ساده و سایز کوچک استفاده 
می-کنند. مینیمالیســم به عرصه هــای مختلف 
مینیمالیسم ژاپن در فعالیت مردم نفوذ کرده است: 

طراحی، مد معماری و حتی ادبیات. 
مینیمالیسم در معماری در تمایل به ساده سازی 
شــدید ترکیب ها، بی توجهی به دکــور به منظور 
دستیابی به نســبت های ایده آل و ترکیب رنگ در 
اشکال اصلی بیان شــده است. مینیمالیسم، که به 
طراحی داخل نفوذ کرده است، مدل سازی فضا است 

که فقط از موارد الزم استفاده می کند. 
مهم تریــن مســئله در طراحــی نیــز فضــای 
مینیمالیســتی، نور آرام و پخش شــده است که اثر 
بصری دیوارها و سقف های فلورسنت را ایجاد می کند. 
اصلی تریــن موضوع در یک محیط مینیمالیســت، 
فضای بســیار روشن اســت. یکی از محبوب ترین و 
شایع ترین جنبه های مینیمالیسم داخلی، مینیمالیسم 
ژاپنی است. چه کسی بهتر از ژاپنی ها بیشتر درباره 
زیبایی محکم و ریز می داند. طراحی مینیمالیســتی 
ژاپن با استفاده از پارتیشــن های دیوار، کرکره های 
چوبی یا پارچه کفپوش های نی و لوازم جانبی مختصر 
)مجسمه، دکوراسیون گل، مجسمه سازی( استفاده 
می کند. عمل تقســیم بندی فضا می تواند توســط 
پارچه های نیمه شــفاف، درهای کشویی شیشه ای و 

چراغ ها در دیوارها یا روی زمین انجام شود. 

 Jihun ســاخت جیهــان یووم )Aurora( آورورا
Yeom

 ساعت »آورورا«، ســاعت فاقد صفحه نمایش در 
لیست ساعت های بدون صفحه نمایش ما قرار دارد. 
در ســال ۲010 طراح جیهان یووم مدل »آورورا« را 
به جهان معرفی کرد که یک ســاعت بدون عقربه و 
بدون صفحه نمایش بود. اســاس برای ساخت این 
ســاعت غیرمعمول، دیدگاه و چشم انداز طراح بود. 
ایندکس های سنتی و معمولی صفحه ساعت برای 
او کمــی قدیمی و از مد افتاده بنظر میرســید، لذا 
او تصمیــم گرفت به همه طرفداران طراحی مدرن، 
تکنولوژی مدرن و مبتکرانه را پیشــنهاد دهد. جی 
هان عقربه های ســنتی را برداشت، آنها را با دو پرتو 
نــازک جایگزین و به آرامی میــان صفحه نمایش 

ناموجود حرکت داد. 
  این عقربه ها معموالً نامرئی هستند و فقط زمانی 
که فضای خالی صفحــه نمایش را لمس می کنید 
فعال می شــوند. این تصمیم به معنای واقعی کلمه 
ناپدید شــدن و ظاهر شــدن عقربه های لیزری در 
موج انگشت به جز بحث زیباشناسی و عملکرد، یک 
منطق نیز می باشد. طرح لیزری انرژی زیادی مصرف 
می کند که تولید کنندگان تصمیم به صرفه جوئی در 

استفاده از آن می کنند. 

بدون صورت: اسعت هایی بدون 
شماره، عقربه، و حتی صفحه
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»Diesel DZ۹0۴۴« از شرکت دیزل
 دیزل DZ90۴۴ ایده ابتکاری صفحه نمایش غیبی با این واقعیت که این ساعت توجه 
و اصالت را در مچ دســت نشــان می دهد قابل توجه است. با این حال، حتی طراحان 
پیشرفته راه هایی برای ساخت طرح های مختلف در ایده صفحه نمایش پیدا کرده اند 
که به نظر می رسد که هیچ چیزی برای اضافه کردن وجود ندارد. دیزل یک مثال است. 
به نظر می رسد این ایده خود ابتکاری و منحصر به فرد است. یک فضای خالی به 
جای صفحه نمایش. با این حال، شــرکت ایتالیایی دیزل که در سال 197۸ توسط 
رنزو روسو تأسیس شد. با تولید لباس، لوازم جانبی و ساعت های ابتکاری در جهان 

مشهور شد. 

)Yiran Qian(  چشم طوفان« از طراح چینی یاران کیان«
در سال ۲010، ساعت »چشــم طوفان« از طراح چینی 
یاران کیان همــه طرفداران ســاعت های غیرمعمولی و 
ابتکاری را شــگفت زده کرد. او ساعت های فاقد صفحه 
نمایش را پیشــنهاد کرد و یک مرد عمل شــد و مدل 
کرونوگراف شگفت انگیزی را بدون صفحه نمایش ارائه 
نمود. ایده یــاران در طراحی به مفهوم کلی، چشــم 
طوفان، “Eye of the Storm” نام گذاری شــد. به گفته 
طراح، نام این طرح براســاس مفهــوم بوده و نه یک 
شانس. به نظر می رسد »چشم طوفان« 

گفته یک اســم هواشناسی  بــه  اســت. 
این  هواشناســی  کارشناســان 
اصطــالح به یــک منطقه آرام 
کم فشــار در قلب یک سیکل 
استوایی اشــاره دارد. این نوع 
از آبــادی در قلــب طوفان 
که  بود  طــراح  الهام بخش 
معتقد بود که یک صفحه 
خالی یادآور از یک چشم 
طوفان است. بیایید یک 
لحظه احســاس را کنار 
بگذاریم و در مورد نشانه 

زمان فکر کنیم. 
 سازندگان چشم طوفان تأکید می کنند که این 

بسیار ساده است. سوراخ خالی در مرکز ساعت به جای صفحه نمایش 
توســط نمایش یک حلقه نازک احاطه شــد که دارای دو نقطه درخشان است که 

نمادی از عقربه های دقیقه و ساعت است. آنها زمان واقعی را نشان می دهند.  

 Hironao از طــراح ژاپنی هیرونا تی ســوبوی LED ســاعت
Tsuboi

 یک رویکرد مبتکرانه به ساعت معمولی LED از طراح ژاپنی هیرونا 
تی سوبوی، مردم ژاپن را از ملت های دیگر متمایز می کند. هیرونا تی 
سوبوی از ژاپن بار دیگر در سال ۲009 تصویر برجسته از ساعت های 
نامرئی را تولید کرد. در حقیقت در محصولی که توسط هیرونا تی 
سوبوی ایجاد شده چیز غیرمعمولی وجود نداشت. این ساعت شبیه 
یک دســتبند فلز نقره ای معمولی بر روی مچ است با این حال این 
دستبند معمولی در نگاه اول کاماًل جدید و غیرمعمول است که در 

آن طراح به طراحی کرونوگراف مدرن نگاه کرده است. 
 دستبند ساده فلزی نقره ای رنگ با هیچ کدام از صفحات مرسوم 
و الکترونیکی مجهز نشده است با این حال هنوز هم زمان را نشان 
می دهد نکته این است که تیسوبو یک تراشه مینیاتوری که نمایش 
زمان را کنترل می کند و چند LED که به طور مستقیم در دسترس 

هستند در آن قرار داد.  

جاذبه صفــر Zero Gravity از هنرمنــد آلمانی رابرت دابی 
Robert Dabi

 ســاعت جاذبه صفر یک ســاعت 
مفهومی اســت که توسط هنرمند و 
طراح آلمانی رابرت دابی از نورنبرگ 
طراحــی شــد. رابرت یــک طراح 
رسانه ای برای رسانه های دیجیتال 
و چاپــی متخصــص در طراحی 
است. همان طور که رابرت خودش 
می گوید او در تالش است که تا هنر 
قالب ها و تکنولوژی های  مدرن در 
جدید را پیدا کند. در زمان ساخت 

تصویر، طراح جاذبه صفر تصمیم گرفت که جنبه 
کاربردی ســاعت را به حداقل برساند و تنها به طراحی بیرونی تمرکز کند. ساعت 
هیچ عقربه و عددی ندارد. دو دیسک برای تعیین زمان استفاده می شود. به ترتیب 
یکی برای دقیقه و دیگری برای ساعت. عقربه ها خطوط نور را نشان می دهند و روی 

دیسک ها حرکت می کنند.  

فراری »Elusive« از مؤسس شرکت داسالت سیستم، دیوید بالنک
 قــرن بیســت و یکم عصــر کمبود زمان اســت. 
تولیدکنندگان و متخصصان تبلیغات به طور مداوم بر 
ایــن واقعیت تأکید دارند و البته این موضوع با حوزه 
ساعت سازی مرتبط می شود: این زمانسنج ها بر روی 
مچ دست ما به طور مدام ما را در زمان مسابقه دائماً 

بر روی زمان متمرکز می کند.  
او عقیده داشت هیچ محدودیتی در مینیمالیسم 
وجود ندارد و نهایتا ســاعتی بدون عقربه و اعداد و 
هیچ صفحه نمایشی ســاخت. دیوید بالنک یکی 
از مؤسســین شرکت دسالت سیســتم به عنوان 
خالق یک اثر غیرمعمول متوجه شــد که ساعت 
غیرمعمولــش یک قطعه تکنولــوژی مدرن برای 
مینیمالیســم مدرن است. به گفته وی عقربه ها و 
اعداد و خود صفحه نمایش و چیزهای بیشماری 
هستند که ساعت های آینده نیازی به آن ندارند. 

 با این حال، با وجود بیانیه خود، فراری هنوز دارای 
عدد است: این اعداد به محض اینکه دکمه ای را که 
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اصال وجود ندارد فشار دهید دقیقا بر روی مچ شما نمایان خواهند شد. عملکرد »دکمه 
غیر موجود« توسط حسگرهای داخل حلقه انجام می شود. برای اعدادی که روی پوست 
شــما ظاهر می شود شما فقط احتیاج به فشار دادن صفحه نمایش نامرئی با انگشتتان 
دارید: سپس سنسور ساخته شده در آن، زمان دقیق را روی پوست شما نشان می دهد. 
همان »فشار« تنها با دو انگشت همچنین تاریخ را بر روی پوست نشان خواهد. نمایش 
زمان، ســاعت به طور خودکار به حالت آماده به کار می رود: سازندگان صرفه جویی در 
باتری ها را در این مدل ارائه داده اند. و در حالی که شــما از ســاعت »نامرئی« خود لذت 
می برید، بعضی دیگر به مچ دست خود نگاه می کنند، سرشان را خم می کنند که لوازم 

جانبی درخشان و غیر معمول آن را پیدا کنند.  
دیوید بالنک به عنوان ســازنده اصلی این ساعت رویکرد خود را از ساخت مدل 
»Elusive« این گونــه تعریف کرده، اگر صفحه کلید لیزری وجود دارد، چرا ســاعت 

لیزری ساخته نشود: آینده به احتمال زیاد متعلق به این گونه ساعت هاست... 

ســاعت های »Ora Lattea«، »Ora Ameba«، »Ora Vago« و »Ora Unica« از طراح 
Denis Guidone   ایتالیایی دنیس گیدون

به عنوان یکی از بهترین طرح های ساعت های مینیمالیستی، 
یک مجموعه کوچک از طــراح ایتالیایی دنیس گیدون، در 
بهترین ســبک مینیمالیسم اجرا شــده است: ساعت سیاه 
کالســیک بدون جزئیات. دنیس آگاه است از دید سازنده، 
معروف ترین ســاعت ها »گاه گاه« و »همه جا »، که عالوه بر 
طراحی اصلی مینیمالیســتی نیز کاربردی هستند و برای 
افرادی که اغلب مجبور به حرکت هســتند مفید است. در 
چنین شــرایطی، اغلب الزم است بدانید که ساعت در شهر بومی شما چند است و 
البته زمان را محل اقامتتان مشخص کند. به منظور ساده سازی جمع کردن یا کم 
کردن تفاوت در زمان، دنیس یک ساعت مچی مجهز به یک عقربه اضافی ساخته 
اســت که به راحتی می تواند زمان را در منطقه زمانــی دوم ردیابی کند. . راه حل 
طراح جوان با بهینه سازی و سهولت استفاده از آن متفاوت بود که بدون شک یکی 
از دالیل موفقیت پروژه بود: تنها یک عقربه اضافی پاسخ تمام سؤاالت بود، ردیابی 

زمان در دو منطقه زمان. 
پروژه »ساعت گاه گاه« نیز بخاطر عقربه های خود شناخته شد: در آن زمان طراح 
اصلی عقربه های ساعت خود را در حرکت ثابت تنظیم کرد به طوری که آنها برای 
اولین بار شکل یک چند ضلعی، و سپس به تدریج به یک خط متصل می شدند. یک 
تصویر غیر معمول و واکنش گرم را مجدد به دست می آورد. به عنوان ساعت »ساعت 

گاه گاه«، در واقع، از صفحه نمایش محروم اســت: در پس زمینه تاریک راه راه های 
ســفید حرکت می کنند، در جریان حرکت آنها شکل های شگفت انگیز عجیبی و 

گاهی خط راست است که صفحه نمایش را به دو بخش تقسیم می کند. 
با این حال، طراح جوان فعالیت خود را ادامه داد تا از ساعت های بدون عقربه و در 
کل بدون اعداد، ایده بگیرد، دنیس چهار طرح، بدون اعداد و با عقربه ابتکاری و بدون 
 Ora« و »Ora Lattea«، »Ora Ameba«، »Ora Vago».عقربه را در یک زمان ارائــه داد
Unica«. جوان ایتالیایی، که قبال به طرفداران طراحی مدرن به عنوان خالق مفاهیم 

شگفت انگیز شناخته شده بود، دوباره با رنگ سفید و سیاه طراحی خود را آزمایش 
کرد. آثار او در هفته طراحی در میالن نمایش داده شد و جایزه نفیسی دریافت کرد. 
  نام ساعت به معنی »یک ساعت« است و این مدل جایزه »Adamo Eva« را دریافت 
کرده است. ویژگی خاص Ora Unica طراحی صفحه نمایش است: عقربه های دقیقه 
و ساعت نشان دهنده یک خط ثابت است، »پیچیده« در یک »توپ » اصلی، اما الگوی 
صفحه نمایش در نگاه اول روشن نیست، در واقع، بسیار ساده است: مهم ترین چیز 
این اســت که صاحبش توانست آن را شــکل دهد. تمام ساعت های این مجموعه 
در یک صفحه ســیاه و ســفید غیر معمول ساخته شده اســت که به جز یک مد 
مینیمالیستی، بســیار کاربردی است: ساعت ممکن است با لباس های مناسب هر 

سبک مطابقت کند. ساعت های دنیس برای هر مرد و زنی مناسب است. 

 ساعت Ora Unica، به جای عقربه، مجهز به نقاط متحرک است، که به ساعت نوعی 
تصویر کیهانی می دهد. 

 مدل »Ora Ameba« تنها به راس عقربه های خود مجهز است که توسط طراح در نظر 
گرفته شده و برای نشان دادن زمان بیش از اندازه کافی است. 

ساعت »Ora Unica« هنگام رونمایی باعث ایجاد سر و صدای فراوانی شد. 
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ســاعت های باینری Binary یــا ده دهی، بدون ســاعت و عقربه - برای 
کسانی که شمارش و حساب کردن را دوست دارند

صدای آشنای »تیک-تاک« در اکثر ساعت های مدرن 
با عملیات ســکوت جایگزین می شود. ساعت سازی 
به خوبی دیگر صنایع پیشــرفته و مدرن به طور 
مداوم در حال توسعه است: زمان جدید، شرایط 
جدید و نیازهای جدید را تعیین می کند. یک 
ساعت باینری می تواند به عنوان آخرین واژه 
در صنعت ساعت ســازی معاصر باشد. ما 
می توانیم بگوییم که ساعت باینری یک 
وسیله جانبی است که قدم ها را با زمان 
جلو میبــرد و حتی کمی از آن عبور 
می کند. تفاوت این وسیله مبتکرانه 

دهی  ده  باورنکردنی سیستم 
مورد نیاز برای خواندن زمان 
اســت. البته، برای کسانی که 
ریاضیات را دوست ندارند، این 
ساعت بعید است که مناسب 
باشــد. اما، برای مثــال، برنامه 
نویسان کامپیوتر و یا افراد ساده ای 
که دیوانه انواع مختلف تکنولوژی های 
این  پیشرفته هســتند، مطمئنا مجذوب 
ســاعت ها خواهند شد. یک ساعت باینری 
چیست و چگونه با مفهوم سنتی ما از یک 

زمانسنج ســاده متفاوت است؟ اول از همه، 
نام »باینری« به معنای »جفت« است. صفحه 
نمایش های ساعت های جفتی با دیودهای 
نور( تکنو لوژی led  برای نشان دادن زمان 
ارائه می شوند. مدل های مختلف ساعت ها از 
نظر موقعیت، شــکل و اندازه آنها متفاوت 
 LED است، اما اصل همان است: بخشی از

ساعت، بخش دیگر - دقیقه است. 
 بــه عنوان مثال، صفحــه نمایش یک 
مدل بــا نام »ویروس«، یــک مجموعه ی 
منحصر به فرد از »باکتری های بیولوژیک« 
اســت LED ها دقیقا به شکل سلول های 

بیولوژیکی ساخته می شوند. 
ساعت های دودویی را می توان یکی از 
آخرین تحوالت صنعت 

ساعت دانست که طراحی آن ریشه در یک دوران دارد، زمانی که فناوری کامپیوتری 
تازه شروع به توسعه کرد و کامپیوتر یک دستگاه خاموش و روشن کننده ویژه برای 
نشــانگرهای المپ بود. اساسا، ساعت های باینری به راهنماهایی مجهز شده اند که 
مشکالت استفاده از آنها را از بین می برند. اکثر ساعت های سبک مینیمالیست هنوز 
هم مفاهیم را نشــان می دهند و در تولید انبوه قــرار می گیرند. امروزه با این حال، 
روند افزایش تقاضا برای لوازم غیر معمول بســیار محبوب و شایع است. تقریبا تمام 
سازندگان این سازوکارها مطمئن هستند که آینده ساعت سازی متعلق به ساعت های 
مینیمالیستی است... و ما فقط شما را با ساعت های اصلی آشنا کردیم که بر اساس 
جنبش هنری ساخته شده اند و اخیرا بسیار محبوب شده اند چیزی مثل مینیمالیسم، 

که محروم می کند ساعت ها را از عددها، عقربه ها و حتی صفحه نمایش ها، ... 

اسپانیایی لویتو اسیندنســاعت کوکو مئــو “Koko Muo” از طراح 
Loyto Esineiden

 

ساعت هایی با صفحه نمایش های غیر معمول مداوم 
در حال توسعه هستند، طوری که طراحان مدرن در یک رقابت 

مخفی درگیر طراحی زمانسنج های غیر معمول هستند. به عنوان مثال، یک 
طراح اسپانیایی، لویتو اسنیدن، توجه طرفداران ساعت های مبتکرانه و انواع ابزارها 
را به اختراع خود جلب کرد: ساعت »Koko Muo«، بیشتر شبیه به سرعت سنج است 
تا یک ساعت سنتی. بدیهی است، او در هنگام ساخت این کرونومتر بدون توجه به 

مینیمالیسم عمل نکرده است. 

  ایــن طرح پس از آن کــه در پورتال »Yanko Design« برای اولین بار ارائه شــد، 
محبوبیت زیادی به دســت آورد. سبک ســاعت - نصف و نیم است. بر روی صفحه 
نمایش، به جای عقربه، الیتو کمانی را نصب کرد - دو نیمه دایره ای بزرگ و کوچک، 
یکی از آنها ســاعت را نشــان می دهد، و دیگری دقیقه را. در لبه هر نیمکره عالمت 
اعداد اعمال می شــود که اجازه نمی دهد که شما در تعیین زمان فعلی اشتباه کنید. 
این گونه که نشان می دهد، خانم ها نه تنها عاشق لوازم زیبا و شیک هستند، بلکه قادرند 
کاالهای غیر معمول و خاص خودشان را ایجاد کنند: ساعت »Koko Muo« دقیقا در این 
دسته قرار گرفته است. این ساعت عالوه بر نشان دادن زمان اصلی، زمان روز و شب را 
نشان میدهد: در روز به تدریج به رنگ سفید و در شب به رنگ سیاه می شود. جالب 
است که این ساعت ها از نظر طراحی بسیار پیچیده تر از کرونومتر معمولی سنتی است: 
دایره های دو رنگی با قطر های مختلف در قاب قرار داده می شوند، به طوری که یک نیم 

دایره در صفحه نمایش و دومی در زیر پنجره ای پنهان می شود. 
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آقای ســاعتچی ساعتش را دوبار در شــبانه روز کوک 
می کند. یک بار ســاعت ۷.۵ بامداد که ۸ مرتبه پیچ کوک 
ساعت را می چرخاند و یک بار هم هنگام خوابیدن که ۸ بار 

پیچ کوک را می چرخاند. 
مشخص کنید آقای ساعتچی در چه ساعتی می خوابد؟

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 

جواب معمای 
شماره قبل

۸

عليرضا احمدی برنده خوش شانس معمای زمان که از سوی شرکت گروه جاده ابريشم يک عدد ساعت مچی 
وسترن کورنوگراف هديه گرفت. 
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هوالباقی 

همکار ارجمند جناب آقای علیرضا امین شریفی با تاسف 
و تالم فراوان مصیب وارده را به شــما و خانواده محترمتان 
تســلیت عرض نموده برای آن مرحوم مغفور علو درجات و 
برای بازماندگان صبر و طول عمر از خداوند منان مســئلت 

می نمائیم.

هوالباقی 

برادر ارجمند جناب آقای خلیل پرتوزاده 
معاون محترم امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران

با تأســف و تالم فراوان درگذشــت والده گرامیتان را به 
حضرتعالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، از خداوند 
متعال بــرای آن مرحومه علّو درجات و غفران الهی و برای 

خانواده معّززتان، شکیبایی و طول عمر آرزومندیم..

هوالباقی 

با تاسف و تالم فراوان درگذشت شادروان فرامرز رفیع زاده 

را به خانواده محترم ایشان و همکاران تسلیت عرض نموده 

برای آن مرحوم مغفور علو درجات و برای بازماندگان صبر و 

طول عمر از خداوند منان مسئلت می نمائیم.

انا اهلل و انا الیه راجعون 

با تاسف و تاثر فراوان درگذشت همکار گرامی و پیشکسوت 
صنف ساعت تهران شادروان حاج رحیم عیوق  را به خانواده 
محترم ایشــان و همچنین همکاران محترم صنف تسلیت 
عرض نمــوده برای آن مرحوم مغفور علــو درجات و برای 
بازماندگان صبر و طول عمر از خداوند منان مســئلت می 

نمائیم.

هیئت مدیره اتحادیه ساعت تهران -عبدالرحیم احمدی رئیس اتحادیه 

هیئت مدیره اتحادیه ساعت تهران -عبدالرحیم احمدی رئیس اتحادیه 

هیئت مدیره اتحادیه ساعت تهران -عبدالرحیم احمدی رئیس اتحادیه 

هیئت مدیره اتحادیه ساعت تهران -عبدالرحیم احمدی رئیس اتحادیه 
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تاریخ : ............................................................

شماره : ..........................................................

نام و نام خانوادگی : ...................................................................................... نام و نام خانوادگی تحویل گیرنده : ....................................................................................................

نام شرکت یا سازمان : ....................................................................................................................................................... شماره شروع اشتراک : ......................................................

شماره تماس

.............................................................................................  : الکترونیــک  پســت    .....................................................  : ................................................همــراه   :  ثابــت 

آدرس پستی : ................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

کد پستی : .......................................................................................................................................................................................................................................................................................

نشریه ماهنامه اجتماعی، فرهنگی و صنعتی عصر زمان  - هزینه ارسال پستی برای ۶ شماره سراسر ایران:    7۲0.000 ریال 

شماره تماس پذیرش تبلیغات: ۰۹3۰۵۱۷۲۶۵۱
ettehadieh2015@gmail.com :آدرس الکترونیکي

آدرس سایت اتحادیه :
    www.twatchu.com
آدرس کانال تلگرام عصر زمان:
telegram.me/asrezaman

@asrezaman

 فرم اشتراک را خوانا و دقیق کامل کرده و کد پستی را حتما قید نمائید.

 هزینه پست را به شماره حساب ۱-3۲۰۸۰۰۰۱۲۱۲۸۷۰ و یا شماره کارت ۵۰۲۲۲۹۱۰۲۰۶۸۹۸۲۲ بانک پاسارگاد واریز فرمایید.

 در صورتی که متقاضی اشتراک فرد حقیقی باشد ، نام و نام خانوادگی و در صورتی که حقوقی ، شرکت یا سازمان باشد می بایست نام 

تحویل گیرنده را قید نماید.

 چنانچه از هر مجله درخواست بیش از یک شماره را دارید به ازای هر نسخه اضافی مبلغ فوق را واریز نمایید.

نکات مهم و مورد توجه: 

فرم اشرتاک یک سـاله   ۶ شماره



In the name of God the Merciful and The 
Compassionate

First of all allow me to thank all of my partners 
for their kind cooperation and endeavors and in 
particular the esteemed members of Tehran guild 
during the current year.

Unfortunately we experienced an unsuccessful 
year within the scope of our business during the 
year of 97. Due to lack of assistance in terms of " 
order registration" which is a very required factor 
in the field of goods importation, many missed 
out market opportunities actually. In order to get a 
rational solution over this case we visit those who 
are involved in this dilemma on a regular basis after 
every Tehran guild Monday General Meeting in 
order to collect constructive comments for a better 
solution in this regard. A comprehensive report 
has been provided out of distributors' views after 

Abdul Rahim Ahmadi

holding twelve constructive meetings in order to 
put forward the case with authorities concerned. 
The report is set to initially lodge to chamber of 
guilds and thereafter Ministry of industry and 
mine. Since wrist watch manufacturing is not yet 
feasible in our country, we take it for granted that 
a promising solution would be offered soon by 
authorities concerned.   

As I previously mentioned the companies used to 
import goods are still up but unable to cope with 
expenses such as insurance, employees' wages, 
consumable bills, etc. They really experienced 
difficult circumstances and still a heavy burden 
on their shoulders. With the help of God we are 
very much looking forward for a good news in this 
regard.

On the other hand very poor conversion of x-rate 
as well as its severe fluctuations could be considered 
as a big problem for importers. Since using state rate 
such as Nima's rate etc is stopped now whereby the 
importers inevitably were forced to increase prices 
accordingly. Unfortunately prices are not affordable 
and in return many people are not able to afford it 
due to poor power of purchase.

Last but not least, I would like to reiterate that very 
poor service in terms of aftermarket services is now 
turned into a problem. Due to embargo and a ban 
on " order registration" distributors are in lack of 
spare parts. They used to get relevant accessories 
together with shipment however it is not possible 
now to get spare parts even by courier.

A huge number of people within the scope of 
wrist watch career are very much looking forward to 
hearing good news through authorities concerned. 
They are eagerly looking forward to resume their  
job on a regular basis, shopkeepers, repairers and 
all of which affiliated to this profession. 

May God bless you all.

????????????
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آدرستلفننام خانوادگینامردیف

بازاربزرگ تهران -پاساژ قیصریه -طبقه همکف -پالک ۵۵۶30۸91۴/3۸المعیمحمدعلی1

جاده مخصوص کرج -شهرک اکباتان -فازیک -ورودی A  -  پالک ۴۴۶۵۴۵30۲افتخاری مجدحسن۲

دامپزشکی -نرسیده به قصر الدشت- پالک ۶۶۸7۶۶۴7333امنیانمحسن3

خیابان جمهوری- ساختمان آلومینیوم -پاگرد دوم -پال ک۶۶7139۵9۵1امیری اصلسراج۴

سبالن شمالی -خ ابراهیم حسنی -پالک ۸۸۴07۴۲71۴3احمدیسید حسین۵

افسریه -1۵ متری دوم -بین خیابان  11و1۲ -پالک 331۴۸۴۶۴۴0۵اسبقی مهربانمحسن۶

خ ولیعصر -پایین تر ازمعز السلطا ن -پالک ۵۵37۶۲۴7۵۸۶اذانیعباس7

افسریه- انتهای پانزده متری دوم -جنب داروخانه -پالک 33۶۴۲۶00۵۲۵اسف گازارحسن۸

جمهوری - ساختمان آلومینیوم -طبقه دوم -پالک ۶۶7۲۴۸۴۶1/۲1۸آهندوست محمدرضا9

خ آزادی -شادمهر- پایین تر از نصرت -پالک ۶۶00۵۸301۴3اجرایی طوسیپرویز10

جمهوری- ساختمان آلومینیوم -طبقه سوم -پالک ۶۶70۸۲13331انوری منفردمحمدرضا11

خ خوش -نرسیده به مرتضوی- پالک ۶۶۸۵۸3۲1۲۸۴اسدیمحمدرضا1۲

جمهوری -جنب بانک ملی -پالک 3311۲01۵301امین شریفیرضا13

خ دماوند -ابتدای 30متری نارمک- پالک 77۴۲1۲۸7۸۸آبانیغالمرضا1۴

    خ نامجو- مقابل خ آریا  -  پالک 77۵۴13۵۲10۴0آخوندیمصطفی1۵

هفده شهریور- ایستگاه ناصری -پالک 33۵0910۵۲1/10احمدیسیدمحمد1۶

پانزده خرداد -سرای چیت ساز -طبقه اول پالک 3399۴37۴۴اکبری اعلمفرهاد17

خ حافظ -خ سرهنگ سخایی -پالک ۶۶70۶7191۴۸انوری منفردمحمد1۸

پانزده متری دوم افسریه بین خیابان ۲۸ و ۲9- پالک 331۴۶۸۵۶۴00امامی فرمحمد مهدی19

 پانزده  خرداد -زیرگذر ناصر خسرو -پاساژ خلیج فارس- پالک 13  339۲7۲0۵امیدیرسول۲0

میدان جمهوری -ابتدای جمهوری -پالک ۶۶۴۲۸۶۵9۸9۸احمدیمجتبی۲1

خ خراسان -خاوران - ۲0متری ذوالفقاری- پالک 3373۲۲03۴۲3اعرابیعزت ا له۲۲

خ نامجو -جنب کالنتری -پالک 77۵۵۶۲7110۶احمدیسیدمهدی۲3

نازی آباد -اکبر مشهدی - مجتمع تجاری پارس -پالک ۵۵30137۵۲31امامی فردمرتضی۲۴

خ پیروزی -خ شهید افراسیابی -پاساژ الماس پالک 77۴۶۸۵۵3۲/۲۵اجیلیانی تهرانیمحمد۲۵

خ خاوران -خ شهیدانورزاده- جنب مسجد -پالک 337131۲0۶۸اعرابیحمید۲۶

۲1متری جی- بین طوس ودامپزشکی- پالک ۶۶03۲۶۶۴۲/97اردبیلیلطف الهی۲7

میدان  شهدا -خ شکوفه -خ کرمان- نبش کوچه سفید- پالک 33370۶9۲173ابوالقاسمیمحمدجواد۲۸
فلکه اول تهرانپارس - پاساژ سپید طبقه همکف واحد A-71 گالری ساعت ریتم777131۸۸برغمدیحسن۲9
خ کمیل-مقابل کوچه جمالی -جنب داروخانه- پالک ۵۵7۲۴790۶۸۸/۲برمکیرضا30

نارمک- انتهای دردشت - ۲0متری خاور -پالک77۲0۶۲11۶۸بیغشیحسن31

تهرانپارس- خ تیرانداز -نبش 1۸۴ شرقی- پالک77۸۸۶71310۵بینائی زادهمسعود3۲

نازی آباد- بوعلی جنوبی -پالک ۵۵0۸113۸۴/3بوذریمحمدجواد33

  نارمک - خ مدائن جنوبی -پالک 19۵       7791۴10۵بهادری مقدمسیروس3۴

فلکه دوم تهرانپارس- ضلع شرقی -ابتدای تاگور -پالک 77۸7۲۲۲077برغمدیمحمود3۵

شادآباد-17شهریور- 1۵متری دوم جنوبی- پالک ۶۶۸0۲۴۸۴19۴باقریحسن3۶

خ ولیعصر جنوبی- نرسیده به چهارراه مختاری -پالک ۵۵37003۵100بهشتیمجید37

میدان ابوذر- خ  ابوذر ۸-متری طالقانی- پالک ۵۵771۲۴37۵باقری اصلعزت اله3۸

تهرانپارس -خ جشنواره -خ امین -روبروی بانک صادرات -پالک 777۸۵9۸3۵3۵برغمدیعلی39
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خ شمیران نو ۲0-متری شهدا شرقی -پالک77۴۴107۲1۵7برغمدیحسن۴0

خ جمهوری اسالمی- ساختمان آلومینیوم- طبقه سوم -پالک 3۲۴بند گیانفاطمه۴1

خ خواجه نظام الملک ایستگاه افخمی پالک 77۵۴۸۶۶۶۵۲9پیروزمندنجف علی۴۲

خیابان کارگرجنوبی چهارراه لشگر -خ کمالی چهارراه مخصوص پالک ۵۵۴131۲۴1۵۴پارسای احمدیمهرداد۴3

خ آزادی -خ شادمهر -چهارراه مستعانیه پالک ۶۶0071۴۲9۴پروانیانکریم۴۴

خیابان آذربایجان بین نواب و سلسبیل پالک ۶۶۴۲3977۶۶1پروین ثانیمحمد علی۴۵

میدان  رسالت -ابتدای سمنگان- پالک 77۸0۲1۵۵۵۸9پوئیدهرضا۴۶

ضلع شمالی میدان امام حسین پالک 77۵0۶۸۲0۶۵پورمحمد فتالیکریم۴7

تهرانسر -خیابان 1۴ - پاساژ تماشا -پالک۴۴۵0۲017917پژ وهشگرپرویز۴۸

خ قزوین - دوراهی قپان- ابتدای امین الملک -پالک ۵۵719۴1۴10پاکزادحسن۴9

میدان ونک -خ  گاندی- پالک ۸۸۸۸3۸۲۸100پور جواهریانسید محمد تقی۵0

دروازه شمیران ابتدای هدایت پالک 77۵۲۲۲۴310تشرفیعلی۵1

شوش ایستگاه قندوشکر شهید بوربور پالک ۵۵۶0۲۴۶31۴۴تقویعباس۵۲

 ۲0متری افسریه دوم وسوم پاساژ صدف پالک 331۴9۸۴۵7تقوائیعطا اله۵3

خ-جمهوری اسال می ساختمان آلومینیوم طبقه همکف پالک ۶۶7030۶01۲توکلی جعفری عبداهلل۵۴

خ-سهروردی شمالی بین آزادی وکوچه باغ پالک۸۸7۵917۶۲7۲توسلرضا۵۵

۲0متری ابوذر خ فالح  ۸متری عادل پالک ۵۵17077910۶تال وتیعلی۵۶

جوادیه -ابتدای ۲0متری -مقابل یکتا -پالک۸۸۸30۴19۴77جداری حسن پورکریم۵7

فلکه دوم صادقیه- جنب بانک صادرات -پالک۸۸۲0۸1۴1۲۴3جعفرییداله۵۸

جوادیه -ابتدای ۲0متری- مقابل یکتا -پالک۵۵۶۶1۵۵۸۴77جعفریاصغر۵9

خ آزادی- ابتدای جمالزاده -پالک۶۶9۲7۲۸0۲70جاودانفراکبر۶0

17شهریور-خ شهید اسما عیل رضائی-پالک3370۸۲۲7۶۲0جواهری نکومصطفی۶1

شهید نامجو- ایستگاه کاشی ها- کوی شفق -پالک۶۴9 77۵۵۵7۶۸جمشید ی مرامسیدمحمود۶۲

خ شهید مدنی -با التر از سه راه وحیدیه -پالک77۸3۶۸00۴۸جمشیدیسیدجواد ۶3

خ انقال ب -جنب نجات الهی -پالک۸۸۸091۶۲۶۵7جواهری ساعتچیسعید۶۴

خ ابوذر -ابتدای فریدون گودرزی- پالک۵۵73۸9۲71۶9جعفری ممقانیمحمد۶۵

خ ولیعصر -چهار راه جمهوری -جنب سینما آسیا -پالک ۶۶۴0797719جواهریانمصطفی۶۶

یاغچی آباد- ۲0متری عباسی -پالک ۵۵0۲۶۸7017۶جاودان فررجب۶7

خ امام خمینی- مقابل خ استخر -پالک 30۶ ۶۶۴1033۵جم نژادمسعود۶۸

جمهوری -ساختمان آلومینیوم- طبقه سوم -پالک۶۶71301۴3۲7جلیلوندمهدی۶9

 جمهوری -جنب ساختمان آلومینیوم - طبقه سوم-  پالک  ۶۶70۸3۲13۲9جلیلوندعلی70

خ وحدت اسال می- چهارراه مختاری- جنب مسجد شارعی -پالک ۵۵37717۵۲90جالل وندعلی رضا71

ستارخان -سه راه تهران ویال -روبری مسجد -پالک۶۶۵0۸۴1۸39۴جهانیمحمد7۲

خیابان رودکی- باالتر از بوستان سعدی- پالک ۶۶۸۸91۲۸۵۲0جعفریمهدی73

شهرارا- خیابان آرش مهر- بلوک 10- پالک ۸۸۲۵31071۸جعفریمهدی7۴

ستارخان- سه راه تهران ویال- پالک ۶۶۵1۸۸۴۶۲3جعفریمهدی7۵

تهرانپارس- فلکه اول -ضلع شرقی- پالک77 777۲۶1۴0حسینیانحمید7۶

میدان فاطمی -نبش بازار چه هدیه- پالک۸۸9۶۲۸9۶۲۶حسینیذبیح اله77

رسالت -چهارراه مجیدیه -استاد حسن بنا -پالک۲۲۵091۲۸73حسینی نژادسیداکبر7۸
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بزرگراه رسالت-1۶متری اول مجیدیه جنوبی- پالک۲۲۵۲۵۴۴9۲۸۴حسینی محمد 79

 جمهوری - جنب سا ختمان آلومینیوم -طبقه سوم -پالک ۶۶7۲۶۶7333۲حسینیعلیرضا۸0

جمهوری- ساختمان آلومینیوم- طبقه سوم- پالک  ۶3711۴۲3330حسینیسید حسین۸1

1۵خردادشرقی- نرسیده به خ ری- پالک 33۵0۶17۵1171حکاکان جوزانیمحمد۸۲

چهارراه سبال ن- 10متری تهرانی- پالک 77۵۴۲۲777حسن پورکراتیمسیب۸3

خ ولیعصر- امیریه -روبروی سینما سپیده -پالک ۵۵37۵177919حنیفه زادهمحمدعلی۸۴

پیروزی- ۲1 متری دهقان- پالک 77۴۸1۶۲۵۵9حنیفه زادهمحمدکاظم۸۵

اتوبان بعثت -مجتمع تجاری زیتون- طبقه اول -پالک 33۶13۴9139حسینیروح اهلل۸۶

مجیدیه جنوبی -سه راه ارامنه-  پالک ۲۲۵0۵۶۲۵۴3۴حسینی نژادسیدحبیب۸7

 میدان فاطمی-خ فاطمی-  پالک۸۸9۶۲77۸۲/37حسینیسیدعلی۸۸

1۵خرداد -بازاربزرگ تهران- پاساژ قیصریه- طبقه سوم -پالک ۵۵۸0103۴۸۴حق شناسرضا۸9

خ جمهوری - جنب سا ختمان آلومینیوم -پالک ۶۶70۵۵33۸0۸حقیقت ساریخان اکبر90

خ آزادی -خ شادمان -خ گل افشان-پالک ۶۶۵1۲0۲۸3/3۸1خرم پژوهفاطمه91

میدان خراسان- جنب مسجد نوری- پالک 333۵۸7۴71۶خاکیجال ل9۲

ابتدای میدان خراسان- پالک77۸0۴۴۲۴۸خوردبینمحمود93

 1۶متری دوم مجیدیه شمالی- نرسیده به بازار روز -پالک ۲۲۵0۲9۶۶۸۶خانعلی پورورزانیحسین9۴

میدان نبوت- ضلع شمال غربی -مرکز خرید ساعت -پالک 771۲7۸9۶1۸خالقیشهرام9۵

1۵متری اول افسریه- نبش خیابان 3۵- پالک 331۴۴9۶۶۵۸9دهنویرجبعلی9۶

خ شریعتی -خ پلیس -سه راه زندان -پالک ۸۸۴037۶0۲۶دلیریابوالقاسم97

سی متری جی- حاجیان- پالک ۶۶۶۲9۲۶۴3۴۴دهقان محمد9۸

سراسیاب دوالب -چهارراه وثوق -پالک 3319۲17۴300داورزنیحسن99

شهرک اکباتان -مجتمع تجاری فاز 3- پالک ۴۴۶۶۲۵1۶۲۲درویشیسهیل100

میدان امام حسین- ابتدای 17 شهریور- پالک 77۶0۴۵7091دستجانی فراهانیعلی101

خ آذربایجان -بین خوش ورودکی -پالک ۶۶3۵7۶۲3۲/۸۲۲دانائیحسن10۲

خیابان استاد معین- دستغیب- پال ک ۶۶003۶19111دربانعبداله103

گیشا- کوی نصر- بازار بزرگ نصر- پالک10۲ گالری سیکو9-۸۸۲7۶۶۵۸دهرویهمرتضی10۴

شهرک ولیعصر- خیابان یاران -به خیال-پالک ۶۶۲۲۴۶۵۲1۴زندکریمیحمید رضا10۵

خ مولوی- روبروی بیمارستان اشرفی اصفهانی- پالک ۵۵۵70۶0۲377زاهدی امجدیفریبرز10۶

خ پیروزی -خ نبرد- جنب مسجد جعفری- پالک 3317379۲۴۸۵زمّردیانمحمد جواد107

خ هاشمی -مقابل ۲1 متری جی- پالک۶۶0011۸۶110۴زرگریمحمد10۸

خ مطهری -سلیمان خاطر -پالک ۸۸۸3۲7۴013زمردی فردارسالن109

خ مالک اشتر -نرسیده به دستغیب -کوچه مهر جویی -پالک ۶۶۸3۸0۲1۸۲7زرگریمجتبی110

بلوار ابوذر- بعد از دادسرای شهید محال تی- پاساژ ولیعصر -پالک 33۸03۶۲۲190زمّردیانمحمدحسین111

۲0متری جوادیه- ایستگاه یکتا- مقابل بانک کشاورزی -پالک ۵۵۶۶۴۵9۶۵1۸رفیع زادهفرامرز11۲

خ کارون -مقابل بیما رستان بابک- کوچه فرامرز -پالک ۶۶۸۶۲1۲01/۴33رفیع زادهمطلب113

خ شریعتی -خ ادیبی- پال ک۶۶9۴۲730۵۸روستا ئیغالمرضا11۴

علی آباد- خ ابریشم جنب پارکینگ اطمینان پالک ۵۵317۸9۲1۶1روستائی پاتپهمحمود11۵

 17شهریور-ضلع شمال شرقی میدان شهدا -پالک77۵3739۶۲1روستا آبادیمحمدحسن11۶

شهرک غرب - ایران زمین - مرکز خرید گلستان - طبقه همکف - واحد 17 ۸۸0۸1719رنگچیعلی اصغر117
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خ بهشتی- ابتدای سرفراز - مجتمع دنیای نور- طبقه ۲ - واحد  ۸۸7۵۶۶۴۴۲0۴رضا خانلوعلی رضا11۸

سیدخندان -اول۴۵متری رسالت -پالک ۲۲۸۶۸77۲1ساعتچیاحمد119

1۵متری اول افسریه- نبش ۲۶- پالک 331۵۵013۶3۲سدیدیحسن1۲0

اتوبان کردستان خ ۶۴یوسف آباد-برج آ.اس. پ-زیربرج- پالک ۸۸030933۴17سعادت پورعلی1۲1

خ انقالب اسالمی -روبروی نجات الهی -پالک 3390073۶37ساعتچیربابه1۲۲

جمهوری -ابتدای الله زارجنوبی- پالک 339039۸۶۴۲۸سبحانیقربانعلی1۲3

تهرانپارس- قنات کوثر- بلوار مطهری- نبش 9  مرکزی- پالک 7737۴9۶11/1۵۶سلیمیسعید1۲۴

جمهوری -ساختمان آلومینیوم -طبقه سوم -پالک ۶۶70۶79۲1۵شهبازیالیاس1۲۵

یوسف آباد- خ ابن سینا - جنب مسجد حضرت ابوالفضل -پالک ۸۸7۲009۲۵۵شفقتیانمحمد1۲۶

فلکه دوم خزانه بخارائی- خ شهید سالمت- پالک ۵۵0۵۸1۶۶۴3شفیعیاسالم علی 1۲7

خ شریعتی- مقابل داروخانه قرآن -پالک۶۶۶۶7۶۴377۸شهبازیانمحمود1۲۸

خزانه بخارائی- بین فلکه دوم وسوم -پالک ۵۵30۲۴1۶۲۸۵شیرازیحسن1۲9

ستارخان -خ یکم دریان نو- مجتمع تجاری مفید- طبقه همکف- پالک ۶۶۵13۵۵7۵۴شاه قلیمعرفت اهلل130

خ انقالب بین الله زار و سعدی- پالک ۶۶107۸1۵۸0شجاع رضویعلی اکبر131

خ نواب -چهارراه رضائی- ابتدای بریانک -پالک ۵۵73۲31۸137شهرستانی زلدهسیدمحمود13۲

خ قزوین - حسام السلطنه -نرسیده به 1۶متری امیری -پالک ۵۵71۸۸۸۶۴۶1شریف کاظمینجفعلی133

نازی آباد -خ مدائن -بازار دوم -جنب کال نتری -پالک ۵۵0۶۸۸30۴1۲شاه ابراهیمی داود13۴

میدان   ولیعصر -جنب سینما قدس- پالک ۸۸۸91۸001۲شیر محمدشهربانو 13۵

خ کارون -بین امام خمینی وهاشمی- پالک ۶۶۸393۴031۶شفقتیانعلیرضا13۶

خ جیحون -بین امام خمینی ومالک اشتر- پالک ۶۶۸۵3۶۲3۲۵۲شاه ابراهیمیاکبر137

خ وحدت اسال می -بین چهارراه فرهنگ وابو سعید -پالک ۵۵3۸371310۶۲شریعت مصطفویسید سعید13۸

بازار بزرگ تهران- پاساژ قیصریه- طبقه دوم - پالک 17 ۵۵۶317۲۶شعبانی فردحاج رسول139

خ تهران نو -بالل حبشی -پالک 77۴۶۵۵9۲۵7شقاقیپیمان1۴0

افسریه- 1۵ متری دوم- نبش خیابان 30- پاساژ عالی قاپو- پالک33۶۵9000۴شفق سرخمحمد1۴1

خ  پیروزی- خ همایون -موتوآب- پالک ۲۶ 77۴3۶7۵۲صفری دستجردیحسن1۴۲

خ پیروزی- خ افراسیابی -پالک 3۸ قدیم ۵01 جدید77۴۶37۸9صفاریانعباس1۴3

خ ولیعصر- نرسیده به میدان ولیعصر -پالک ۶۶۴1۵1۸9۸/۶۲۵صباغ زادگانمحمدعلی 1۴۴

بازار بزرگ تهران - روبروی  پاساژ طال -پالک  ۵۵۶۲0۸9۶101صفائی قادریمصطفی1۴۵

 پاسداران -با التر از اختیاریه -پالک ۲۲۵۸739۲۶۸صبوریمحمد1۴۶

خ رودکی -نرسیده به   چهارراه وثوق - پالک ۶۶۸۶03۴۶۲3۴صولت زاده مقدمپرویز1۴7

میرداماد -میدان مادر -مرکز خرید محسنی- پالک ۲۲۲7۴۶10۲۸طباطبایی  آزادداریوش1۴۸

افسریه- 1۵متری دوم جنوبی -بین خیابان  ۲۴و۲۵ پالک 331۴۶03۲1۸۸طبیبیمحمد1۴9

خ پیروزی -خ پرستار- پالک 331793۵۵۵9عبدیحسن1۵0

خانی آباد نو- خ میعاد -بین کوچه ۲۲و۲۴ -پالک ۵۵00۴۵7۴۲۲۴عالیجاهابراهیم1۵1

بلوار فرحزاد -پونک- مرکز خرید سپهر- پالک ۸۸0۸9۵7133علیپوراسد اله1۵۲

نارمک -سی متری- ایستگاه دفتر -پالک 77903۵01۶۲0عزیز الهیمحمد 1۵3

 جمهوری -ساختمان آلومینیوم -طبقه سوم -پالک ۶۶710۶9۲3۲۸عباسلومحمد1۵۴

جمهوری -ساختمان آلومینیوم -طبقه همکف- پالک ۶۶7109307عباسیحسین1۵۵

 سهروردی جنوبی -روبروی خ اورامان -طبقه همکف -پالک ۸۸۴199۲۴107عباسیمراد1۵۶
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گیشا- بین خیابان نهم و بازار نصر - پالک 1۵0 - ساعت۸۸۲۸۶۲9۵1۲۲عباسیمیثم1۵7

 جمهوری -ساختمان آلومینیوم -طبقه سوم غربی - پالک ۶۶70337۲113علی غنیحسن1۵۸

خ ابوذر - شهید قربانی- پالک۵۵777۸۲0۴30عا لیجاهیوسف1۵9

 جمهوری- چهارراه استانبول- پاساژ گلشن- پالک ۶۶70۵۶۲۶33غالمیمحمد مهدی1۶0

قصرالدشت -چهارراه امام خمینی -پالک ۶۶۸3۶0۲3۲۲7قدیانیحمید1۶1

میدان انقالب -جنب سینما بهمن- پالک ۶۶۶199۵910۸9قاسمیجواد1۶۲

شوش -خ صاحب جم -مقابل سر قبر آقا -پالک 33۵۶3۵9۲313قاضویسیدعزیزاله1۶3

خ- وحدت اسالمی -جنب بیما رستان رازی -پالک ۵۵۸13۲۴۴۵37قائمی منتظریسیدوجه اله1۶۴

 خ ابوذر-میدان ابوذر- خ شهید قربانی- پالک ۵۵700۸۸۸۵07قلی پور میرکی سلطان علی 1۶۵

 جمهوری -ساختمان آلومینیوم- طبقه اول- پالک ۶۶700۸۴93۲قره موسیعباس1۶۶

خ هاشمی- بین جیحون و کارون- پالک ۶۶۸3۵۸3۶۶۵1قائمیعباس علی1۶7

فلکه دوم صادقیه -پاساژ گلدیس -طبقه همکف -پالک ۴۴۲۸90۶۸۵قمری اصلمحرم1۶۸

خ هاشمی - بین ۲1 متری و استاد معین - پالک   ۶۶0۲373911۶۶قند چیلربهرام1۶9

ستارخان- مابین فلکه اول و دوم صادقیه- مجتمع ولیعصر-پالک ۴۴۲۴7311۲3۴قاسمی نژادعبدالرضا170

خ کارون- نرسیده به مرتضوی-  پالک ۶۶۸۸۲۸791۲9فرح زادمحمود171

سی متری شهید آیت -ایستگاه مسجد- پالک 77۴30۶۲۵11۵0 فرهومندمرتضی17۲

خ نظام آبادشمالی- سه راه وحیدیه- جنب بانک ملت- پالک77۶9۴0739۵3فتحیامید علی173

17شهریور- خ شکوفه -خ دلگشا- نبش میدان کالنتری- پالک 333۴0۵9010۴فوالدوندحسن علی17۴

خ دماوند -ایستگاه فرودگاه- ابتدای حسینی -پالک 77۵7۲۴7۴۴/۲فدائیصغری17۵

نارمک- شهید آیت- ایستگاه مسجد- پالک 77۸0397۴۸۲۸/۲کشاورز تبریزیسیاوش17۶

خ مولوی -مقابل مسجد مشیر السلطنه- پالک ۵۵3۸۴01۸1090کریمی پورمرتضی177

سر آسیاب  مهر آباد -۲0متری توکلی -پالک ۶۶۶۴۶19919۵کیانی علی آبادیهوشنگ17۸

امامزاده حسن- چهارراه قاضی- ۸ متری احمدی- پالک ۲97 ۵۵7009۶7کالنتری ممقانییوسف179

خ دماوند-  خ وحیدیه  - هدایتی -پالک 77۸1۲۸۲۵1۶1کمالی یگانهمسعود 1۸0

شمیران نو - هنگام - میدان پاکدامن- پالک 77۴۵3۲0۸10۸کاربرقاسم1۸1

خ شهید مد نی- ابتدای برادران فتاحی- پالک 77۲۸۵3۴۲۲۲کاتبیانمحمد حسین1۸۲

لویزان - خ شهید شاه رضائی- پالک ۲۲937971۲۵کندی دائینیمهدی1۸3

خ خوش- بین ارومیه و آذربایجان- پالک ۶۶۴30۲397/۸73گل محمدیقربانعلی1۸۴

شهرک ولیعصر -خ یاران -روبروی بازار- پالک ۶۶۲3۵۲7۵۲/11۸نوری بجندی نظام الدین1۸۵

30متری نیروی هوایی -جنب فروشگاه پالک 77۴۸3۲0۲۵71نجفی انفرادیمحمد علی 1۸۶

خ نارمک -خیابان سمنگان -پالک 77۸0۸01۶۵۲۵نانکلیعلی اکبر1۸7

 جوادیه -نرسیده به 10متری اول- پالک ۵۵۶۴۸90۴۴۵نادیداوود1۸۸

 جمهوری -سا ختمان آلومینیوم- طبقه سوم- پالک ۶۶7079۸03۲1نیاکان جممهرداد1۸9

خ قزوین -شهید فرامرز تهمتن -جنب داروخانه- پالک ۵۵73۸۶۲۵۴ناظریقهرمان190

میدان شادآباد- کوی 17 شهریور- 1۵ متری دوم جنوبی- پالک ۶۶۸13۴9۴۲۵۶نشاطی حورعلی191

خ مصطفی خمینی -بازار سید اسماعیل- پالک ۵۵۵7۸7۶0۴۲نجبائیمیر الدوله19۲

خ رسالت -خ هنگام - کوچه1۲ مرکزی- پالک 77۴۴۲۵۴77۵نانکلیعلی اکبر193

خ انقالب - مقابل خ نجات اللهی - پالک ۸30 - گالری نگین ۶۶713019نوین سعید 19۴

مجیدیه جنوبی- ایستگاه پل 1۴متری لشگر پالک ۸۸۴۲۵79۸۲۶۶نادعلیعلی اکبر19۵
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 کیانشهر -خ ابراهیمی -نبش قره داغی -پالک 33۸9۲۸۵۵۲/۸7۵ناصری نسب مهدی 19۶

 جمهوری -جنب باغ سپهساالر پالک 33113۵71193نجفی انفرادیعبدالحسین197

میدان بهارستان- نبش کوچه جورکش پالک 33901۴9۶۲مهاجری تهرانیجواد19۸

میدان امام حسین -ابتدای خ مازندران- پالک 77۶7770033مسعودیناصر علی199

خ 17 شهریور- خ عارف جنوبی -پالک 337۲190۵۸9مهدی نژاد حسن ۲00

خ  دامپزشکی- نرسیده به داروخانه- پال ک۶۶013۸9۶7۵9مختاریعباس۲01

خانی آباد نو ۲0متری میعاد پالک ۵۵03۲۵9۸۲1۶مسعودی همت آبادی علی۲0۲

خ کارگر شمالی- جنب پمپ بنزین - پالک ۸۸00۸90۵3۵7محمودی ساعتی علی۲03

خ پیروزی -پنجم نیروی  هوایی- نرسیده به فلکه اول- پالک 77۴71۶90۴3مشهدی حسینحسن ۲0۴

۲0متری افسریه -نبش 1۵متری دوم -پاساژ طال- پالک 331۵۸۶۸۸19۸مهرجوئیجواد۲0۵

خ- شهید بهشتی- باالتر از میدان تختی- نبش تکش -پالک۸۸7۴۴۶01محمد زاده چنگانعلی ۲0۶

میدان توحید - اول ستارخان-  پالک ۶۶۴۲۲۶91۲3معینیامین علی۲07

میدان  خراسان -خ خاوران - اتابک- پالک ۸۸۲۶3۶0۲19۶محمدیمحمد۲0۸

خ دماوند -خ شهید اسماعیل افشار  -پالک 77۸۲0۲۴07۶میرزا رضائی ناصر۲09

خ هاشمی- بعداز میدان- پالک1009  ۶۶۸۸۸97۸مقیمی نیا علی اکبر ۲10

خ دماوند- ارباب مهدی- جنب مسجد -پالک 77۸37۴31۲1۲منصوریعلی ۲11

سید جمالدین اسد آبادی روبروی داروخانه پالک۸۸7۲07۵۵۶3محسن زاده سید رضا۲1۲

خ جمهوری نبش کوچه توحید ظحیرالوله پالک 33913۶۶3133مهاجری تهرانیجواد۲13

 خ مهرآباد جنوبی- ۲0متری شمشیری- 1۲متری طهماسبی -پالک ۶۶۶9۵07۸۴9منصوری اغمیونیاصغر۲1۴

خ پیروزی- خ همایونشهر- نبش 1۲متری اول- پالک 33197۲3179معینیمحمد علی ۲1۵

میدان  امام حسین- جنب سینما تهران- پالک 77۵0۴۶7۲۵9/1مهرآبادی یاریعلی محمد۲1۶

بلوار اشرف اصفهانی باغ فیض پالک ۴۴۴1۸073۲۲۶محمودی ساعتی محسن ۲17

میدان انقالب اول کارگر شمالی جنب بانک ملت پالک ۶۶939۴۶۸۴محمودی ساعتی بهروز۲1۸

خ جمهوری چهارراه فروردین پالک ۲۵1و۶۶۴۶7۵1۵۲۵3میریسید رضا۲19

خ دماوند - خ شهید فتحنائی -- نبش کهن  پالک 77۵۶3۸۴۴13۸میرحسنی حسن ۲۲0

خیابان انقالب - مقابل خیابان استاد نجات الهی )ویال( پالک ۶۶713019۸30مومنسعید۲۲1

م نارمک - اوقاف - خ تکاوران - نبش 30متری پالک 77۵۶3۸۴۴173مومنیحسین ۲۲۲

خ 1۵خردادجلوخان غربی جنب مسجد امام )ره( پالک ۵۵۶0۸۸001میررفعتیسید مهدی۲۲3

 خ  شهید نامجو -  ایستگاه کاشی ها- پالک 77۵۵17۶99۵۶محبیحسن ۲۲۴

عبدل آباد -بلوار شکوفه 19متری بدر- پاساژ فاضل پالک ۵۵۸۴3۶۲1۴/۲محمدزاده نیاریاروج۲۲۵

خ-جمهوری ساختمان آلومینیوم پالک ۶۶70۸91۴1۲۶موالئیمجید۲۲۶

خ جمهوری ساختمان آلومینیوم طبقه اول پالک ۶۶7۲۴11۶101موالئیمحمود۲۲7

خ جمهوری ساختمان آلومینیوم طبقه همکف پالک ۶۶701۶1۲11میرباقرسیدغالمرضا۲۲۸

خ فالح -خ ابوذر 1۶متری حسنی } عیوضیخانی{پالک۵۵70۲۲1۶71میرزاده اصل شربیانیسیدعلی اصغر۲۲9

خ جمهوری اسالمی ساختمان آلومینیوم طبقه سوم پالک ۶۶7۲۴00۶3۲۶ماجدیناصر۲30

خ جمهوری اسالمی ساختمان آلومینیوم طبقه سوم غربی پالک ۶۶7079۸033۴مصدراالمورمحمدامین۲31

خانی آباد نو- ابوریحان- پالک ۵1 ساعت الله۵۵۸۲۶۵۴1وفادارانحمید۲3۲

خ تهران نو وحیدیه ایستگاه نجاری پالک 77۸۲۲39۲10۶یعقوبیان حاجی آبادیسروژ۲33

جاده قدیم کرج-  خ شادآباد 1۵-متری شهید عباس انصاری -پالک۶۶۸03۲۴۵9۲۴یعقوبیعلیرضا۲3۴

خزانه بخارائی بین فلکه اول ودوم پالک ۵۵31۵۸10۲9۴     یزدی شهرضائیعباسعلی۲3۵
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