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حقیقت نگار وجود و عدم

سپاس خدایی را که اول است بیآنکه پیش از او اولی باشد .آخر است بیآنکه پس از او آخری باشد .خدایی که دیدههای
بینندگان از دیدنش فرومانده و اندیشههای توصیف کنندگان از وصفش عاجز شدهاند .سپاسی که از دیگر سپاسها برتر باشد؛
خدایی را که به من نعمت زندگی کردن بخشیده است .آن خدایی که ،قبل از هر کس سالم شایستۀ ابراز ارادت به اوست و
سپاس برازندۀ ذات الیتناهی او.
بعد از سالم و ستایش خداوند مهربانم ،سالم میکنم به شما عزیزانی که چشمانتان خوانندۀ خط نوشتاری من است .خدا
را شاکرم که نخستین شماره از نشریه با اعیاد خجسته و پر برکت قربان و غدیر همزمان شده است و این اعیاد بزرگ را به
حضورتان تبریک و شادباش عرض میکنم.
بیل گیتس ،جمله جالبی درخصوص رقابت کردن دارد .او میگوید که "من با هیچکس جز خودم رقابت نمیکنم ،هدف
من مغلوب کردن آخرین کاری است که انجام دادهام" .در واقع ،انسانها از همان دوران کودکی خود با مفاهیم مهمی چون
رقابت ،شکست ،پیروزی و  ...آشنا میشوند و چگونگی درک آنها از این مفاهیم در زندگی شان ،به مرور در شکل گیری
شخصیتشان مثمرثمر خواهد بود .رقابت خون حیاتبخش اقتصاد است که مانع از رکود و ایستایی داد و ستد میشود و
توسعه اقتصادی ،کارایی ،کاهش هزینههای تولید ،ارتقای کیفیت و کمیت منافع مشتری را به بار میآورد .امروزه رقابت در
اقتصاد جهانی و بازارهای مختلف رایج بوده و عامل اصلی شکلگیری علم مارکتینگ است  .البته رقابت و سطح شادابی و
سالمت آن وابسته بهوجود برخی پیشنیازها و ایجاد و گسترش فرهنگ رقابت است و بهطور کلی آنچه منافع بازار را رقم
میزند ،رفاقت و رقابت سالم به شکل توأمان است.
با توجه به گستردگی و افزایش فعالیت صنف اپتیک در چند سال اخیر در زمینه برگزاری نمایشگاهها و دوره های آموزشی و
نیز رونق بازار تولید داخلی برخی از محصوالت اپتیکی و براساس نیاز سنجی انجام شده از سوی همکاران و فعاالن این عرصه
ما نیز در مجموعه دید برتر بر آن شدیم تا صفحاتی را پیش روی شما قرار دهیم که عالوه بر جذابیتهای هنری بصری،
سرشار از محتوا و نکات علمی-آموزشی مفید و کاربردی باشد تا بتوانیم درکنار دیگر رسانهها نقش کوچکی در ارتقاء و
افزایش سطح آگاهی خوانندگان محترم داشته باشیم و با چاپ نخستین شماره از دید برتر امید داریم تا شما خوانندۀ گرامی
هم یکی از اعضای این نشریه شوید و در ادامۀ این مسیر ،همراه و یاور ما باشید.
ما خود را از بهتر شدن کارمان بینیاز نمیبینیم و نظرات  ،پیشنهادات و انتقاداتتان را معیاری ارزشمند برای توجه و ارزیابی
مجموعۀ کاری خود میدانیم؛ چرا که این آرا مایۀ بهتر شدن فعالیت ما و در نتیجه رضایت بیشتر شما فرهیختگان خواهد بود
تا به لطف خداوند و همراهی و همدلی شما عزیزان بتوانیم ارائهکننده نشریهای موفق و شایستۀ فعاالن عرصه اپتیک ایران
زمین باشیم.
با سپاس
معصومه محمودیان
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آنومالیهای انکساری

1

(قسمت اول)

به منظور درک بهتر آنومالی2های انکس��اری چشم ،الزم است
ابتدا پیرامون سیس��تم اپتیکی چش��م و حدت بینایی 3توضیحات
مختصری داده شود.
سیستم اپتیکی چشم
توجه داش��ته باش��ید که در ای��ن مقاله از عالئم ق��راردادی زیر
استفاده شده است:
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1-Anomalies of
Refraction
-2آنومالی :ناهنجاری؛ عبارت
است از انحراف از وضعیت
طبیعی به خصوص مواردی که
در اثر نقایص مادرزادی یا ارثی
به وجود میآیند.
3-Visual Acuity

 -1فرض را بر این قرار میدهیم که نور از سمت چپ به سمت
راست حرکت میکند.
 -2مبنای اندازه گیریهایمان را عدسی قرار دهیم ،یعنی تمامی
فواصل از عدسی اندازهگیری میشوند (این فواصل عبارتند از :
فاصلۀ شیء،فاصلۀ تصویر ،فاصله کانونی و)...
ال��ف) .چنانچه فاصلۀ موردنظر در مس��یر حرک��ت نور(یعنی از
س��مت چپ به راست) اندازهگیری شود ،فاصله را مثبت در نظر
میگیریم.
ب) .چنانچه فاصلۀ موردنظر در مسیر مخالف حرکت نور(یعنی
از س��مت راست به چپ) اندازهگیری ش��ود ،فاصله را منفی در
نظر میگیریم.
 -3پرتوه��ای همگرا مثبت و پرتوهای واگرا منفی در نظر گرفته
میشوند.
 -4فواص��ل باالی مح��ور اپتیکی مثبت و فواص��ل پایین محور
اپتیکی منفی در نظر گرفته میشوند.

در تصوی��ر  ،1پرت��و نور از ش��یء  Oواگرا ش��ده بنابراین این
پرتو منفی اس��ت .این پرتو پس از برخورد به یک عدسی مثبت
(عدس��ی همگرا کننده) مثبت خواهد ش��د و پ��س از ترک این
عدس��ی همگرا خواهد شد و تصویر' Oرا میسازد .در این مثال
فاصلۀ شیء منفی است زیرا در سمت چپ عدسی یعنی در مسیر
خالف حرکت نور قرار دارد و فاصله تصویر مثبت است زیرا در
سمت راست عدسی یعنی در مسیر حرکت نور قرار دارد .توجه
داش��ته باشید که یک عدس��ی مثبت ،عدسی ای است که باعث
همگرا شدن پرتوهای نور میشود و یک عدسی منفی عدسیای
است که باعث واگراشدن پرتوهای نور میشود.
فاصلۀ عدس��ی تا ش��یء با حرف  lو فاصلۀ عدسی تا تصویر با
حرف ' lنشان داده میشود.
تمامی فواصل (فاصلۀ شیء  ،فاصلۀ تصویر ،فاصلۀ کانونی و)...
برحس��ب متر و ورجنس نور (همگرایی و واگرایی) برحس��ب
دیوپت��ر عنوان میش��ود .برای به دس��ت آوردن میزان ورجنس
نور در فضای ش��یء و تصویر کافی است عکس فاصلۀ شیء و
تصویر را بر حسب متر به دست آوریم .بنابراین ،میزان ورجنس

نور در فضای ش��یء که آن را با حرف  Lنش��ان میدهیم برابر
است با
و میزان ورجنس نور در فضای تصویر که آن را با حرف' Lنشان
میدهیم برابر است با

تصویر -1عالئم قراردادی
رابطه می��ان فاصله و توان دیوپتریک را به راحتی ،تنها با کمک
یک فلش ( → ) میتوان نشان داد.
به عنوان مثال .20cm→5.00D:این ش��یوه آس��ان و مناسب
ب��رای تبدیل فاصله ب��ه دیوپتر و بالعکس اس��ت .ب��رای تبدیل
فواصلی که بر حسب س��انتیمتر مشخص شده فقط کافی است
عدد  100را به فاصلۀ مورد نظر تقس��یم کنید .بدین ترتیب برای
مثال باال خواهیم داشت:
20 cm→ 100/20→5.00D
همانطور که در تصویر  2نشان داده شده ،عدسی همگرا کنندهای
را در نظر بگیرید که یک ش��یء در فاصله  50س��انتی متری آن
قرار گرفته اس��ت .ی��ک پرتو نور ب��ا واگرای��ی  2.00دیوپتر.
( )100/50از ش��یء جدا ش��ده و به س��طح این عدسی میرسد.
از آنجایی که در اینجا واگرایی داریم ،عالمت منفی میش��ود و
میزان ورجنس این پرتو برابر است با  .-2.00Dفرض کنید که
این عدسی همگراکننده دارای یک فاصله کانونی ثانویه ( )Fدر
فاصله  20سانتیمتری است( .یعنی )F=100/20→5.00D
ن��وری که ب��ا ورجنس  -2.00دیوپتری به س��طح این عدس��ی
میرس��د ،پس از ترک این عدس��ی با توان  ، 5.00Dورجنس
تغییر خواهد کرد و به اندازه  3.00Dهمگراتر میشود .بنابراین
پرتونوری که ورجنس اولیهاش -2.00دیوپتر بوده پس از عبور
از عدس��ی با ت��وان  ،5.00Dورجنس +3.00Dخواهد ش��د.
بنابراین تصویر در فاصله  33س��انتیمتری از این عدس��ی شکل
خواهد گرفت )3.00D→33cm(.آنچه در باال ذکر ش��د در
تصویر  2نشان داده شده است.
توجه داش��ته باش��ید که تا اینج��ا هیچ فرمولی ب��ه کار نبردهایم.
شیوهای که با کمک آن توانستیم به این نتایج دست یابیم ،شیوه
 Step- alongن��ام دارد .اگر به جای ش��یوه Step- along
بخواهیم از فرمول استفاده کنیم ،خواهیم داشت:

و یا F=Lʹ-L
که در آن  F, Lوʹ Lبرحس��ب دیوپتر وʹ l, Fوʹ lبرحس��ب متر
هس��تند .اگر بخواهیم مثال باال را با اس��تفاده از فرمول اول حل
کنیم ،خواهیم داشت:
L= 2.00D
Fʹ= + 5.00D
و برای به دست آوردنʹ Lخواهیم داشت:
Lʹ=F+L=+5.00D-2.00D=+3.00D
و اگر بخواهیم همین مثال را با استفاده از فرمول دوم حل کنیم،
خواهیم داشت:
اطالعات داده شده به صورت زیر استL=-0.50m:
 l= -0.50mوfʹ=+0.2m
و برای بدست آوردنʹ lخواهیم داشت:

یا +33cm

فواصل محوری:
ضخام��ت قرنی��ه←0.5mm؛ فاصل��ه از رأس قرنی��ه تا س��طح
جلویی عدس��ی←3.6mm؛ فاصله از رأس قرنیه تا سطح پشتی
عدسی←7.2mm؛ فاصله از رأس قرنیه تا فووه آ(طول محوری
چشم)←24.0mm
صفحات اصلی و نقاط گرهی
صفحات اصلی به ترتی��ب در فاصلۀ  1.35mmو 1.60mm
از رأس قرنیه قرار دارند؛ بنابراین در سطح پشتی عدسی هستند.
توان انکساری قسمتهای مختلف چشم انسان
ق��درت انکس��اری قرنی��ه←43.05D؛ ق��درت انکس��اری
عدسی←19.11D؛ قدرت انکساری کل چشم←58.64D
وضعیت انکس��اری این چش��م ش��ماتیک به اندازۀ +1.00D
هایپرتروپ(دوربین) است(زیرا اگر دقت کنید ،متوجه خواهید
ش��د که ط��ول مح��وری آن  0.38میلی متر کوتاهت��ر از طول
کانونی ثانویه آن اس��ت) مقادیری که ذکر شده برای چشم در
حالت اس��تراحت است ،یعنی چشمی که تطابق نکرده باشد .در
هنگام تطابق در محل س��طح جلویی عدسی ،ش��عاع انحنایی و
توان عدسی تغییراتی ایجاد خواهد شد.
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تصویر  -2روشstep-along
چشم شماتیک
از آنجای��ی که مقادیر ش��عاع انحنای قرنیه ،عم��ق اتاق قدامی،
ضخامت عدس��ی ،و شعاع انحنای عدسی و طول محوری چشم
از ف��ردی به فرد دیگر به طور قابل توجهی تغییر میکند بنابراین
بهتربن روش ش��رح دادن اپتیکی چشم انس��ان ،براساس «چشم
شماتیک» است که در آن مقادیر متوسط در نظر گرفته میشوند.
 )1953(Emsleyچش��م ش��ماتیک دقیق��ی ک��ه توس��ط
 Gulls Trandطراحی شده بود را شرح داد (تصویر.)3
مقادیر این چشم شماتیک به صورت زیر است:
ضرایب شکست:
قرنی��ه← ، 1.376مای��ع زاللی��ه و زجاجی��ه←1.336؛ پوس��ته
عدسی←1.3386؛هسته عدسی← .1.406
شعاعهای انحنا:
س��طح قدامی و خلفی قرنیه به ترتیب← 7.7mmو 6.8mm؛
سطح قدامی و خلفی عدسی به ترتیب←  10.0mmو 6.0mm
طولهای کانونی(:فواصل کانونی از رأس قرنیه اندازهگیریمیشوند)
ط���ول ک��ان��ون��ی اولیه← 15.70mmط���ول ک��ان��ون��ی
ثانویه←24.33mm

تصویر -3چشم شماتیک Gulls Trend
قرنیه و الیه اشکی
بیش ازدو س��وم از انکس��ار چش��م برعهده قرنیه است .قدرت
انکس��اری قرنیه از حداقل  36.00دیوپتر تا حداکثر 50.00D
تغیی��ر میکن��د و حد متوس��ط آن را تقریب��اً  43.00Dدر نظر
میگیریم( و برای چش��م شماتیک دقیق این میزان را 43.05D
در نظر میگیریم).
گرچ��ه ضریب شکس��ت قرنیه  1.3367اس��ت ،ولی کرانومتر
برای ضریب شکست  1.3375تنظیم ش��ده تا بتواند انکساری
که در س��طح پش��تی قرنیه اتف��اق میافتد را نی��ز در نظر بگیرد.
(کرانومتر وسیلهای اس��ت که برای اندازهگیری توان انکساری
قرنیه تعریف ش��ده اس��ت) .با توجه به این که ش��عاع انحنا قرنیه
 7.7mmاست ،توان انکساری آن برابر است با:
(در اینجا از ضریب شکس��تی که کرانومتر برای آن تنظیم شده
استفاده شده است)

قرنیه س��طح اپتیکی ش��فاف خود را مدیون وجود الیۀ اش��کی
است .ضریب شکس��ت الیۀ اشکی  1.336اس��ت .یعنی بسیار
نزدیک به ضریب شکس��ت آب( .این میزان با ضریب شکستی
ک��ه  Gulls Trandب��رای مایع زاللیه و زجاجی��ه عنوان کرد
برابر اس��ت)  .در واقع نور در الیۀ اشکی انکسار پیدا میکند نه
در قرنیه .با محاس��بۀ انکس��اری که بین هوا و الیۀ اش��کی اتفاق
میافتد و مقایسۀ آن با انکساری که بین الیۀ اشکی و قرنیه اتفاق
میافتد ،میتوان به اهمیت انکس��اری که در الیۀ اش��کی اتفاق
میافتد پی برد .در الیۀ اش��کی با شعاع انحنا  ،7.7mmقدرت
انکس��اری در فصل مشترک هوا و اشک به صورت زیر خواهد
بود:
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با دقت در معادله باال میتوان پی برد که تقریباً تمامی انکس��اری
که به قرنیه نسبت داده میشود توسط الیۀ اشکی انجام میگیرد.
یک قدم جلوتر میرویم ،اگر فرض کنیم که الیۀ اشکی به طور
نامحدودی نازک باشد ،قدرت انکساری در فصل مشترک الیۀ
اشکی و قرنیه به صورت زیر خواهد بود ( :دقت داشته باشید که
ش��عاع انحنای سطح جلویی قرنیه و س��طح جلویی الیۀ اشکی با
هم برابر هستند).

با مقایس��ۀ دو معادلۀ باال متوجه میش��ویم که انکس��اری که در
فصل مش��ترک الی��ۀ اش��کی و قرنیه اتف��اق میافتد نس��بت به
انکساری که در فصل مش��ترک هوا و الیۀ اشکی اتفاق میافتد
بس��یار ناچیز اس��ت .انکس��اری که بین هوا و الیۀ اش��کی اتفاق
میافت��د در هنگام تجویز عینک چن��دان اهمیت ندارد ،ولی در
هنگام فیت عدس��ی تماس��ی اهمیت پیدا می کند ،زیرا عدس��ی
تماسی اغلب در انحنای الیۀ اشکی تغییر ایجاد میکند .هنگامی
که یک عدس��ی تماسی س��خت روی قرنیه قرار گیرد ،همچنان
تمایل دارد انحنای خود را حفظ کند؛ در این حالت اگر عدسی
تماسی شعاع انحنایش بیشتر از شعاع انحنای الیۀ اشکی باشد در
نتیجه باعث میش��ودکه شعاع انحنای الیۀ اشکی نیز بیشتر شود.
ولی اگر عدسی تماسی شعاع انحنایش تختتر از شعاع انحنای
الیۀ اش��کی باش��د ،در نتیجه باعث خواهد شد که شعاع انحنای
الیۀ اشکی نیز تختتر ش��ود .با این حال ،در هنگام فیت کردن
عدسیهای تماسی نرم ،عدسی تماسی نرم معموالً با انحنای الیۀ
اشکی سازگار میشود.

عدسی چشم
در این چشم شماتیک ،عدسی 3.6mmپشت قرنیه قرار گرفته
و از جلو در مایع زاللیه و از پش��ت در مایع زجاجیه شناور است.
ضریب شکست عدسی چشم 1.416در نظر گرفته شده که این
مقدار به طور قابل مالحظهای بیش��تر از ضریب شکس��ت قرنیه،
مایع زاللیه و مایع زجاجیه است.
عدس��ی چشم تنها یک سوم انکسار چش��م را برعهده دارد ،ولی
وظیفۀ مهم دیگری برعهده دارد و آن تطابق است که عبارت است
از توانایی فوکوس کردن واضح برروی اشیاء در فواصل مختلف.
هنگامی که چش��م به ش��یء که در فاصلۀ دور ق��رار گرفته نگاه
میکند ،عدس��ی در حالت استراحت است و چنانچه هیچ گونه
خطای انکس��اری وجود نداشته باش��د و یا اگر هم وجود داشته
باشد توسط عدس��ی تماسی یا عینک اصالح شده باشد ،در این
حالت یک تصویر واضح بر روی ش��بکیه تشکیل خواهد شد و
هنگامی که چشم به شیء که در فاصلۀ نزدیک قرار گرفته ،نگاه
میکند ،قدرت انکس��اری عدسی به گونهای افزایش مییابد که
تصویر مجددا ً روی ش��بکیه فوکوس خواهد کرد .در قس��متa
تصویر  4نشان داده شده که برای شیء نقطهای که در بینهایت
قرار گرفته ،سیستم اپتیکی چشم یک تصویر نقطهای را بر روی
شبکیه تشکیل میدهد و در قسمت bهمان تصویر شیء نقطهای
را نش��ان میدهد که در فاصلۀ مش��خصی در جلوی چش��م قرار
گرفته ،در این حالت ورجنس نوری که از این ش��یء به چش��م
می رسد کم ش��ده و در نتیجه تصویر این شیء در پشت شبکیه
تش��کیل میش��ود و در قس��مت Cتصویر  4تطابق انجام شده و
باعث شده که تصویر شیء مجددا ً روی شبکیه تشکیل شود(در
قس��مت  Cتصوی��ر  ،4تح��دب عدس��ی افزایش یافت��ه که این
نشان دهندۀ تطابق است).

تصوی��ر  -4تطابق برای یک ش��یء که در فاصل��ۀ نزدیک قرار
گرفت :الف) ش��یء در فاصلۀ دور در حالتی که تطابق ریلکس
اس��ت یعنی در حالت اس��تراحت اس��ت .ب) ش��یء در فاصلۀ
نزدی��ک در حالت��ی که تطابق ریلکس اس��ت یعن��ی در حالت
اس��تراحت است.ج) شیء در فاصلۀ نزدیک در حالتی که تطابق
فعال است.

تصویر شبکیهای
تصویر اپتیکی و تصویر ش��بکیهای با ه��م تفاوت دارند .تصویر
اپتیکی(همیشه واضح)  ،تصویری است که توسط سیستم اپتیکی
چشم تشکیل شده و همیش��ه بهطور واضح کانونی میشود .این
تصویر میتواند بر روی ش��بکیه منطبق ش��ود و ی��ا اینکه منطبق
نشود ،ولی تصویر شبکیهای(واضح یا نا واضح) ،تصویری است
که برروی ش��بکیه تشکیل میش��ود که ممکن است به صورت
واضح و یا تار کانونی ش��ده باشد .به این نکته توجه داشته باشید
که اگر تصویری که توس��ط سیس��تم اپتیکی چشم تشکیل شده
به طور واضح روی ش��بکیه کانونی شده باشد ،تصویر اپتیکی و
تصویر ش��بکیهای برهم منطبق میشوند و در نتیجه دقیقاً یکسان
خواهن��د بود ،ولی چنانچه تصویر اپتیکی یک ش��یء نقطهای به
طور واضح روی ش��بکیه کانونی نشده باشد ،در شبکیه به جای
یک نقطه  ،یک دایره تار خواهیم داشت.
دوایر تار
اگر قطر مردمک مشخص باشد ،اندازۀ دایره تار با فاصلۀ تصویر
اپتیکی از شبکیه رابطۀ مس��تقیم دارد.همانطور که در تصویر 5
نشان داده شده ،با افزایش فاصله تصویر اپتیکی از شبکیه ،اندازۀ
دای��ره تار نیز افزایش مییابد .از س��وی دیگر در حالی که محل
تصویر منطقهای ثابت است اگر بتوان قطر مردمک را تغییر داد،
اندازۀ دوایر تار نیز تغییر خواهد کرد به این ش��کل که با افزایش
سایز مردمک اندازۀ دایره تار نیز افزایش مییابد و با کاهش آن،
اندازۀ دایره تار نیز کمتر خواهد شد (تصویر.)5

تصویر -5اندازۀ دایره تار شبکیهای به فاصلۀ تصویر اپتیکی از
شبکیه بستگی دارد.

توجه داشته باش��ید که مفهوم دایره تنها برای یک شیء نقطهای
به کار برده میشود .برای یک شیء خطی فرض میشود که هر
نقط��ه روی این خط یک دایره تار را تش��کیل دهد(مگر این که
این خط به طور واضح روی ش��بکیه کانونی شده باشد) و برای
یک ش��یء دو بعدی تصویر میش��ود که هر نقطه از این ش��یء
یک دایرۀ تار را تش��کیل میدهد .دوایر تار تشکیل شده توسط
یک ش��یء خطی و یک ش��یء دوبعدی به ترتیب در تصاویر 7
و  8نش��ان داده ش��ده اس��ت .با توجه به این تصاویر ،این نتیجه
حاصل میشود که وقتی چشمها در حالت فوکوس نیستند میزان
وضوح و ش��فافیت یک شیء (مث ً
ال یک حرف از چارت حدت
بینایی) به س��ایز دایره تاری که توس��ط دو نقطه از شیءتشکیل
میشود بس��تگی دارد .اندازۀ دایره تار نیز خود به فاصله تصویر
اپتیکی از شبکیه و اندازۀ مردمک بستگی دارد.
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تصویر -7دوایر تار تشکیل شده توسط یک شیء خطی

تصویر -8دوایر تار تشکیل شده توسط یک شیء دو بعدی
ادامه دارد...
مرجع:
;Primary Care Optometry; Theodore Grosvenor
Fifth Edition; Chapter 1; 2007

تصوی��ر -6ان��دازۀ دایره تار ش��بکیهای به ان��دازۀ قطر مردمک
بستگی دارد.
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اهمیت دادن به کودکان و عینکهایشان
آیا تا به حال از خودتان پرسیدهاید که چرا مقالهای تحت عنوان " ایمنی و سالمت عدسیهای بزرگساالن" وجود ندارد .اما بهطور معمول
مقاالتی دربارۀ "ایمنی عدسیهای کودکان " به چشم میخورد .شاید به این علت است که ما فکر میکنیم کودکان توانایی تصمیمگیری
و حق انتخاب را ندارند و در عوض به تصمیمات و انتخاب والدین اکتفا میکنیم.
نکتۀ مهم
هدف اصلی ما مراقبت از قدرت بینایی کودکان است .کودکان هم مانند بزرگساالن کارهای نادرستی انجام میدهند که برای سالمت
چشمشان مضر است از قبیل بازیهایی مثل تنفگ بازی،آتش بازی ،شکستن اشیاء و دیگر بازیهایی از این قبیل .شما نمیتوانید
کودکانتان را دور از این بازی ها قرار دهید ،اما می توانید با راهکارهایی مراقب چشم آن ها باشید.
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مواد:
پلی کربنات هنوز جنس بادوامی برای کودکان است .این نوع جنس بسیار سبک وزن و ضد ضربه  ،مستحکم  ،ارزان و آماده در انواع
اشکال میباشد.
از روشهای حفظ سالمت چشم و محافظت از نور خورشید استفاده از پلی کربناتهای رنگی است که در زمان کاهش شفافیت و
روشنی عدسیهای تک دید در معرض نور خورشید؛ در حدود نیم ساعت رنگی میشوند و به ابعاد  -6/00تا +4/00اسفر و تا 2/00
سیلندر موجود میباشند.
 Trivexتنها جایگزین واقعی پلی کربنات است  .این جنس در طرح های سبک وزن ،ضد ضربه ،ضد نور موجود است و باعث تنوع
در خرید آنان برای کودکان میشود .بنابراین با ضریب شکست نور  1/53قطر لبه در تجویزهای مسطح باالتر از کودکان نیز رواج پیدا
کرده است.
همان گونه که ذکر شد مسئولیت انتخاب درست عدسی برای کودکان بخشی از مهارت حرفهای ما است .ناتان تروکسل 1مدیر بازاریابی
جهانی  PPGو مدیر فروش مواد اپتیکی میگوید " :متخصصان حرفهای مراقبت از چشم نقش بسیار مهمی در انتخاب لنز کودکان و
آگاهی والدین در زمینۀ مراقبت و نگهداری عینک و نوع قاب آن دارند.
دکتر ِگرگ هایکس 2عضو مرکز مراقبت چشم در  Sanduskyاهایو میگوید" من معتقدم که دستیار چشم پزشکان در توصیه و
مشورت دادن به خانواده ها افراد مطمئنی هستند .بنابراین در معاینات کودکان ،والدین را آرام کرده و با بیان اینکه مانند فرزند خود
آن ها را معاینه میکنم و به آنان عدسیهایی که سبک وزن و ضد ضربه هستند را پیشنهاد میکنم .همان اندازه که توصیه به والدین مهم
است به همان اندازه هم تجویز و طرح لنز مهم میباشد.
هزینه باال
باید بدانیم کودکان هزینههای زیادی دارند .در معاینات خود شما والدینی را مالقات می کنید که از سه طیف کمدرآمد و پردرآمد
و سطح متوسط .هیچ کودکی قاب عینک طراحی شده مات و عدسیهای رنگی قابل تغییر را دوست ندارد .تعداد زیادی از آنها
میخواهند ارزان ترین و با کیفیتترین فریم را که شما پیشنهاد میدهید انتخاب کنند.

1- Nathan Troxell
2- Greg Hicks
3- Linda Chous

عدسیهای ترانزیشن
هنگامی که این نوع عدسیها را معرفی میکنید تعداد زیادی از افراد از انتخاب آن خودداری میکنند .من شخصاً این نوع عدسی را برای
کودکان میپسندم ،زیرا این عدسیها کام ً
ال برای خارج و داخل از منزل برای کودکان مناسب است .با انتخاب این نوع عدسی نیازی به
استفاده از عینک آفتابی یا آفتابگیر نیست .با استفاده از این عدسی در ورزشهای متفاوت از پوشش چشمی همان ورزش استفاده میشود.
از آنجایی که بیشتر حرکات ورزشی از صبح زود تا غروب آفتاب انجام میشود داشتن سلیقه رنگی متغیر در عدسی بهترین راهحل است.

اینگونه عدسیها کمک زیادی به سهولت شرایط پزشکی کردهاند .به گفتۀ دکتر لیندا چوز 3اپتومتریست و متخصص بیماریهای
کودکان  ،بسیاری از کودکان از داروهایی استفاده میکنند که باعث حساسیت به نور میشود .متداولترین تجویزهایی که میزان خطر
در کودکان را افزایش میدهد داروهای  ADHAدار (برای مثال ریتالین که باعث اتساع زیاد مردمک چشم میشود) ،داروهای ضد
آکنه (شامل آنتی بیوتیک) و قطرههای آتروپین در درمان تاربینی(آمبلیوپی) میباشند .والدین کودکانی که داروهای فوق را استفاده
میکنند باید بدانند حساسیت به نور ،اثر جانبی این داروها میباشد و اینگونه عدسیها این عالئم را کاهش میدهند .همچنین باید بدانید
که در بسیاری از بیماران جوان با خطاهای انکساری باال (به ویژه آستیگماتیسم) تجربه نورگریزی (فوتوفوبیا) و ...اینگونه عدسیها بسیار
مفید و مناسب خواهد بود.
عدسی  A/Rمات
به افرادی که میخواهند گواهینامه رانندگی بگیرند ،همیشه نوع مات را توصیه میکنم AR .بسیار عالی است و دید بهتر و همچنین ظاهر
بهتری ایجاد میکند .هر زمان که الزم شد از مهارتهای فروش خود استفاده کنید و  ARرا پیشنهاد کنید .من صددرصد مصر هستم به
اینکه اگر شما در انتخاب بین بدون  ARو  ARارزان ،هیچ کدام را انتخاب نکنید.
عینکهای آفتابی
اگر والدین با دو جفت عینک موافق هستند هر دو را بگیرید .با توجه به اینکه کودکان عالقۀ زیادی به عینک آفتابی دارند ،اگر از
منزل زیاد بیرون میروند ،میتوانید برایشان تهیه کنید .عینکهای آفتابی برای فعالیتهای خارج از منزل و ورزشهایی مانند قایقرانی
و اردوها مجاز می باشند .داشتن مجموعه ای از عینکهای آفتابی ایدۀ خوبی است .مطمئناً در طول تابستان فروش این نوع عینک رونق
بسیاری دارد.
شرکتهای سازنده عدسی با طراحیهای جدید برای کودکان عدسیهای ماتی که برای نزدیکبینها و دوربینها طراحی شدهاند و با
توانایی محافظت از نور  UVمخصوص کودکان بین  5تا  12سال میباشند را وارد بازار کردهاند .اینگونه عدسیها با جنس پلی کربنات
® Airwearو خاصیت بزرگنمایی اشکال و محافظت از نورخورشید استاندارد میباشند .
در مجموع عدس��یها دارای فاکتور محافظت چشم از نور خورش��ید®  E-SPFبا  SPFبیست و پنج درصد
هس��تند ک��ه معنای آن این اس��ت که چش��م بیماران جوان  25بار نس��بت ب��ه زمانی که هیچ
عدسیای به چشم ندارند ،محافظت بیشتری دارد.
فریمها
همانقدر که عدسی باید از جنس خوب و مرغوبی باشد به همان اندازه
هم فریم آن باید جنس خوبی داشته باشد.یکی از سخت ترین کارها
فروش فریم به کودکان است .بعضی مواقع در اثر نداشتن نوع
خاصی از فریمها از فروش آن امتناع میورزید و با شرمندگی
مجبورید به خریدار بگویید "نه" .پس توجه کنید تعدادی
از قابهای محکم کودکانه در انواع مدلها و قیمتها
داشته باشید .
همیشه فریمی را انتخاب کنید که مناسب فعالیت
کودکانتان است و همزمان بهترین جنس
عدسی موجود باشد.در مجموع قدرت بینایی
کودکانتان به دید بهتر آنها در آینده کمک
میکند و باید از آن محافظت کرد.
مرجعECP Mag 2015 :
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کارب�رد فن�اوری تلس�کوپهای
بایواپتیک در خواندن نت موسیقی
خواندن نتهای موسیقی ممکن است یکی از فعالیتهای چالشبرانگی ِز افراد ناتوان از نظر بینایی باشد .دیدن نتها و موقعیت آنها ،نیازمند
بینایی و تش��خیص خوب جزئیات است و معموالً الزم اس��ت که بزرگنمایی بیشتری داشته باشد .برای اینکه بتوان نتها را به خوبی خواند
و دنبال کرد ،میدا ِن دید وس��یع مورد نیاز اس��ت .عالوه بر این ،فاصلۀ کاری برای خواندن نتهای موسیقی به اندازۀ کافی دور باشد تا فضای
کافی برای نوازندهها فراهم شود.
تنها وسایل اپتیکی که میتوانند سطح باالیی از بزرگنمایی را در فاصلۀ کافی فراهم کند ،تلسکوپها هستند که برای فاصلۀ نزدیک به کار
برده میش��وند .آن ها حتی میتوانند قابل فوکوس باش��ند یا اینکه فوکوسهای ثابتی برای فواصل کاری مورد نظر داشته باشند .هنگامیکه
توان تلسکوپها باالتر باشد ،میدانهای دید آنها نیز محدودتر خواهند شد .خوشبختانه میدان دید تلسکوپها مانند قیف است .هر چه بیشتر
از جسم دور شوید ،بیش از یکبار میتوانید آنها را ببینید .تلسکوپهای مورد استفاده به صورت عینک در دو نوع گالیلهای وکپلری ساخته
میشوند .در نوع گالیلهای عدسی چشمی یک عدسی واگرا و میدان دید این عدسی محدودتر است در صورتی که در نوع کپلری عدسی
چش��می از نوع همگرا و میدان دید وس��یعتر اس��ت .اگر چه مجبور به استفاده از یک سیس��تم وارونه کننده در این نوع تلسکوپ میباشیم.
تلسکوپهای گالیلهای میتوانند میدان دید وسیعی را با بزرگنمایی
حدود دو برابر تأمین کنند ،در حالیکه تلسکوپهای کپلری هنگامی
که بزرگنمایی بیشتر از سه مورد نیاز است ،میدانهای دید وسیعتری
را فراهم می کنند.
مراحل زیر ب��رای اس��تفادۀ حداکثر از تلس��کوپهای بایو اپتیک
پیشنهاد میشود:
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 -1پش��تیبانی از دورترین فاصلۀ ممکن از نتهای موسیقی ،شما را
قادر میسازد تا نتهای موسیقی را از طریق تلسکوپ بخوانید .این
فاصله میتواند دورتر از بازوی ش��ما باشد و طوری که شما بتوانید
خم شوید تا برگۀ نت را در مواقع ضروری بچرخانید .مطمئن شوید
که برگۀ نت به حدی کافی قابل رؤیت باشد.
 -2موقعیت تلسکوپ باید بر دید چشمانتان مقدم باشد.
-3تلسکوپ را برای فواصل کاری تعیین شده در مرحلۀ اول تنظیم کنید.
 -4تعیین کنید که آیا تلسکوپ میتواند بزرگنمایی کافی را برای خواندن روان نتهای موسیقی فراهم کند یا خیر؟
الف -اگر شما میتوانید به خوبی بخوانید ،فواصل دورتر را هم امتحان کنید و دوباره تلسکوپ را تنظیم کنید تا میدان دید وسیعتری به دست
آورید.
ب -اگر نمیتوانید به خوبی نتها را بخوانید ،روشنایی و نور مکان را بیشتر کنید یا اینکه برگۀ نتها را در فاصلۀ نزدیکتر قرار دهید.
نکات مهم:
 -1یک ابزار دو چشمی قادر است میدان دید وسیعی را فراهم کند ،اگر چه شما هم به مشخص کردن اولین فاصلۀ کاری ممکن ،نیاز دارید؛
تلسکوپ دو چشمی میتواند برای همترازی فاصله استفاده شود.
 -2تعیین کنید که موقعیت برگۀ نت در سطح چشم(مث ً
ال در پیانو) باشد یا پایینتر از آن باید قرار گیرد .این کار کمک می کند تا موقعیت
مناسب تلسکوپ را در صحنه مشخص کنید.
 -3اگر بخواهید با یک گروه یا رهبر ارکستر باشید ،ترجیح میدهید دقت بصری و دیداری تان را میان رهبر ارکستر ،نوازندهها و برگۀ نت
تغییر دهید.
 -4وسعت میدان دید به دست آمده اهمیتی ندارد ،این میدان دید فقط میتواند یک سری از ردیفهای نت موسیقی را پوشش دهد ،بنابراین
با تمرین میتوانید بیاموزید که سر و چشمها با هم حرکت کنند تا به طور هماهنگ و منظم نتها و نوازندهها و رهبر ارکستر را دنبال کنید.
مرجعOcutech :

معرف�ی ش�ش ن�وع عینک مؤث�ر در اصلاح ت�اری دید
نوشته:کاتلینونگاهر

1

عینک یک اختراع قدیمی و ساده اما حیاتی است که بر طبق اعالم موزه بینایی به سرعت در قرن  13در ایتالیا پیگیری و دنبال شد .مخترع
واقعی عینک هنوز ش��ناخته نش��ده است اما  ،امروزه یک مسیر طوالنی رشد و توس��عه تکنولوژی ساخت عینک را طی کردهایم .طراحی
عینکها  ،کام ً
ال از حالت اصلی و پایهش��ان تغییر یافته و به مدلهای جدید و ابتکاری رس��یدهاند .البته منظور ما عینکهای با تکنولوژی
نوین مربوط به واقعیت انگاری مجازی نیس��ت (به تازگی عینکهایی توس��ط گوگل ساخته شده است که شما را در محیط مجازی قرار
میدهد .) 2در این مقاله عینکهایی معرفی میشود که به دنبال هدفی باالتر از فقط اصالح دید نزدیک یا دید دور شما میباشد.
 -1عینکه�ای مخصوص نگاه کردن به نمایش�گرهای
الکترونیکی
ام��روزه به ندرت میتوان ف��ردی را یافت ک��ه حداقل یک بار
در روز از نمایش��گرهای الکترونیکی اس��تفاده نکند .تعدادی از
افراد بیشتر از این و طوالنی مدت از رایانه استفاده میکنند .طبق
گزارش ویژن کانس��یل 61 ، 3درصد از افراد بزرگسال ،خستگی
چشم ناشی از وسایل و تجهیزات دیجیتالی را تجربه کردهاند.
اما در حال حاضر عینکهای طبی ساخته شدهاند که مخصوص
افرادی اس��ت که زندگیش��ان حول محور کار با این نمایشگرها
میگ��ذرد! ش��رکت س��ازنده عین��ک Gunnar Optiks
عدسیهای زردرنگ منحنی شکل دارای حق انحصاری اختراع
را میفروش��د که با پوش��اندن کامل چش��مها رطوبت چشم را
افزایش داده ،س��وزش و ناراحتی آنه��ا را کاهش میدهد و از
پرتوه��ای  UVو آبی ب��ا تکرار ممانعت ک��رده و نور طبیعی را
بازسازی میکند.
در یک بررسی در سال  2012از  PCWorldآمده است که این
عینک ها تفاوت قابل توجهی را در کنتراست صفحات نمایشگر
ایجاد میکند ،در نتیجه فرد متن را بسیار واضحتر میبیند.
-2عینکهای با شیشههای نارنجی رنگ
آخرین باری که به یک صفحه نمایشگر الکتریکی نگاه کردید،
چه زمانی ب��ود؟ احتماالً هنگامی که میخواس��تید بخوابید .نور
آبی که از لپ تاپ گسیل میشود ،به عنوان عاملی شناخته شده
که س��طوح مالتونین طبیعی بدن را تحت تأثیر قرار داده و سبب
کمخوابی شده و باعث میشود مدت زمان بیشتری بیدار بمانید.
در مطالعهای در سال  ، 2014عینکهای نارنجی رنگ که از نور
آبی جلوگیری میکنند ،توس��ط گروهی تشکیل شده از پسران
نوجوان از ساعت  6بعدازظهر تا وقت خوابشان استفاده شد .این
افراد که عینکهای نارنجی رنگ زده بودند ،احس��اس خستگی
بیش��تری داش��تند و میزان س��لوی آزمایش ش��ده در آنها برای
4
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1-Kathleen Wongarpr
 -2عینک گوگل (Google
 )Glassیک برنامهی تحقیقاتی
است که مربوط به تولید اولیه و
ساخت یک نمایشگر سربند واقعیت
افزوده میباشد و توسط گوگل
پشتیبانی میشود .عینک گوگل در
واقع یک رایانۀ پوشیدنی به حساب
میآید .عینکی با وزن کمتر از یک
عینک آفتابی که به مدت یک روز
باتری آن را شارژ نگه میدارد و
در صورت استفاده از فیلمبرداری
این مدت زمان کمتر میشود.این
عینک بدون شیشه است .در واقع
یکی از چشمهای کاربر کام ً
ال آزاد
بوده و تصویر توسط یک منشور
بر روی چشم دیگر تابش میشود.
تصویر نهایی معادل یک نمایشگر
 ۲۵اینچی است مادامی که کاربر
در فاصله  2/5متری آن قرار دارد.
یک دوربین  ۵مگاپیکسلی در
جلوی عینک وظیفۀ عکسبرداری
و فیلمبرداری با کیفیت از آنچه را
که کاربر میبیند به عهده دارد .این
دوربین به همراه صفحه نمایش،
صفحه کنترل لمسی ،باتری و
سایر اجزا در یک سمت عینک
(پیشفرض در سمت راست کاربر)
قرار داشته و بقیه اجزای عینک را
قاب آن تشکیل میدهد.
3-Vision Council
4-Orange –tinted

مالتونین ،بیش��تر از پس��رانی بود که عینکهای شفاف و روشن استفاده کرده بودند .به هر حال کنار گذاشتن یک جفت عینک با ساختار
نارنجی رنگ الزاماً منجر به بی خوابی نمیش��ود .طبق نوش��ته نیویورک تایمز ،اوالً بزرگساالن با سن باالتر ممکن است کمتر تحت تأثیر
نور آبی قرار بگیرند و ثالثاً تمام عینکهای نارنجی رنگ مؤثر نبوده یا برای کمک به خوابیدن مورد آزمایش و بررسی قرار نگرفتهاند.
 -3عینکهای میگرن
اگر از میگرن رنج میبرید از عینک  Thread Specsاستفاده
کنید .هارت شفر 6این محصول جدید را برای همسرش اختراع
ک��رد که از میگرنه��ای مزمنی رنج میبرد .عینکهای س��بک
وزن و کم��ی تیرهت��ر که با محک��م قرار گرفت��ن روی صورت
نور فلورس��نت را فیلتر میکند  .انجمن فیلتر آمریکا تأیید کرده
اس��ت که نور میتواند درد میگرن را بدتر کند .نتایج پژوهش��ی
از دپارتمان رادیولوژی دانش��گاه میشیگان در سال  2011نشان
میدهد ک��ه عینکهای رنگی از افزایش رون��د فعالیت میگرن
جلوگیری میکنند.
به هر حال ،اس��تفاده از عینکهای خ��اص برای کاهش میگرن،
هنوز در مرحله تحقیق و بررس��ی است و به گفتۀ یکی از مدیران
س��ابق انجم��ن س��ردرد آمریکا در اف��رادی ک��ه از میگرن رنج
میبرند ،استفاده منظم از عینکهای آفتابی ممکن است راه حل
سادهتر باشد.
5

 -4عینکهای نوروفید بک
ش��اید پدربزرگ و مادر بزرگ ش��ما هرگز پرورش و تربیت هوش با یک جفت عینک را تصور نمیکردند .ش��رکت  Narbisبه دنبال
س��اخت نوروفیدبک مورد استفاده در وس��ایل نظارت بر وضعیت فیزیولوژی در حال کار با استفاده از حسگر است که برای عموم مردم
قابل اس��تفاده باش��د  .این شرکت توانس��ت از طریق قراردادهایی که با مصرفکنندگان این نوع عینکها بسته بود  150هزار دالر کسب
درآمد کند ،زیرا مردم می خواستندکه بیناییشان را بهبود بخشند و حتی یکی از این عینکها نیاز به  295دالر بیعانه و ضمانت داشت.
اطالعات جمعآوری و استنباط شده از این نوع عینکها نشان میدهد که از سه حسگر ساخته شده که به سر یا بازوی فرد مورد آزمایش
وصل میش��ود که آن را کنترل کند ،بهطوری که وقتی ش��خص فوکوس وضوح تصویر را از دست میدهد ،عدسی خودش تیره و کدر
7
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5- Migraine
6- Hart Shafer
7- Neurofeedback
8- Dyslexia

میشود و وقتی که که فرد مجدد تمرکزش را برای دیدن تصویر
واضح به دست میآورد ،عدسی روشن میشود.
اما تحقیقات روانشناس��ی نش��ان میدهد که هنوز هم در مورد
کیفیت این عینک به عنوان یک ابزار معالجهای و درمانی ،شک
و تردید وجود دارد و هیچ دس��تورالعمل رس��می برای تکنیک
نوروفیدبک دقیق وجود ندارد.
 -5عینک برای خوانش پریشی
خوانش پریش��ی که به آن اختالل رش��دی در خواندن هم گفته
میش��ود ،عارضهای اس��ت که در آن مغز نمی تواند به درستی
تصاوی��ر معینی مانند اعداد و حروف را پردازش کند .س��ه نوع
زیرگروه ش��ناختی برای خوانشپریش��ی تعریف شده است که
ش��امل :ش��نیداری ،دیداری و توجه اس��ت .محقق��ان دریافتند
افراد مبتال به خوانشپریش��ی در تشخیص و شناسایی چهره افراد
نیز با ابهاماتی روبرو هس��تند .خوانشپریش بزرگس��ال میتواند
به صورت روان بخواند اما افراد خوانشپریش معموالً س��رعت
خوان��دن پایین��ی دارن��د؛ و هم چنی��ن توانایی ِهج��ا و دیکتهی
پایینی دارند و اگر واژهای بیمعنا باش��د در خواندن آن دچار مش��کل میش��وند .خوانش پریشی هیچ رابطهای با سطح آیکیو یا هوش و
تواناییشناختی فرد ندارد.
عینک  ، ChromaGenعینکی برای تصحیح خوانش پریش��ی از اعوجاج بینایی اس��ت .عالئم خوانش پریشی شامل نمایش کلمات به
صورت متحرک و احساس سردرد ،حالت تهوع و خستگی است.
س��ازمان مواد غذایی و دارویی ایاالت متحده آمریکا )FDA( 9این عینکها به طور رس��می تأیید نکرده اس��ت .اهداف این عدس��یها
مطابقت همزمان هر دو چشم توسط تصحیح طول موج نور است.
مطالعات و تحقیقات در مورد این عینکها کم و محدود است .طبق گزارش  ABC newsدر سال  ،1999اکثریت این عینکها با اختالل
مطالعهای که دارند ،یک نشانه پیشرفت با این عدسیها را دارد .به هر حال این گزارش به ساخت عینک  ChromaGenمنتهی شد.
8

 -6عینکهایی برای کوررنگی
براس��اس گزارش��ی ک��ه توس��ط توس��ط س��ازمان اطالع��ات
کوررنگی 10ارائه ش��ده است % 80 ،از مردان و  1نفر از  200نفر
زنان ،به کوررنگی قرمز -سبز مبتال هستند.
با  600دالر ش��ما میتوانید یک جفت عینک از Enchroma
بخرید که به دنبال ایجاد رنگهای روشنتر و اشباع شدهتر است
و با استفاده از فیلترهای چندکاره باریک در طیف بینایی ،محلی
که رنگهای قرمز و سبز همپوشانی دارند را برش میدهد .اگر
چ��ه این کار تع��ادل رنگی بیاثری دارد ول��ی ،افراد کوررنگ
هنوز هم خواستار تقویتی در بینایی خود هستند.
این عینک درمانی قطعی برای کوررنگی نیست اما برای  80%از
کسانی که کوررنگی دارند ،میتواند مؤثر میباشد.
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9- Food and Drug
Administration
10- Color Blind
Awareness

اپتیک تطبیقی محاسباتی،
تکنیـک�ی جدی�د ب�رای
تماش�ای درون چش�ــم
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از مطالب علمی و متنوع وب سایت دیدبرتر بازدید کنید.
سایت:
www.didebartarmag.ir

اپتی��ک تطبیق��ی )AO(1روش��ی اس��ت که به موج��ب آن اثر
مخرب جو زمین بر تصاویر اجرام آس��مانی در تلس��کوپهای
زمین��ی حذف میش��ود .نور رس��یده از اجرام آس��مانی با عبور
از اغتشاش��ات جوی زمین آش��فتگی و اعوج��اج پیدا میکند و
کیفیت و ش��فافیت تصویر را تحت تأثیر قرار میدهد .فنآوری
اپتیک تطبیقی تغییر ش��کل طولموج رسیده از جرم آسمانی را
از طریق تغییر شکل دادن به آینهی تلسکوپ تصحیح میکند و
باعث بهبود تصاویر آس��مان میشود ،در این روش معموالً لیزر
بس��یار نیرومندی (تا حدودی شبیه نش��انگر یا پوینتر) به آسمان
نشانه میرود .انتهای مسیر این لیزر در جو زمین به صورت یک
س��تاره دیده میش��ود .اختالالت جوی منجر به تغییرات ظریفی
در ش��کل ستارۀ مجازی شده و سیس��تم تنظیم فوکوس ،کیفیت
تصاویر را تنظیم و تصحیح میکند.
فن��اوری جدی��د روشهای محاس��باتی ،برای دی��دن واضحتر
سلولهای مخروطی و میلهای که نور را در شبکیه چشم آشکار
میکنند ،اس��تفاده میش��ود .طولی نکش��ید که چشمپزش��کان
توانس��تند به کمک ابزارهای محاسباتی تک سلولهای واقع در
شبکیه چشم بیمار را ببینند .این کار با استفاده از فناوری تصویر برداری
توسط مهندسان دانشگاه ایلینوی 2ایجاد شد و توسعه پیدا کرد.
ای��ن گونه تصاوی��ر دارای اطالعات دقیق و جزئی از س��لولها،
عروق خونی و اعصاب در ش��بکیه چش��م می تواند پزشکان را
قادر به تش��خیص س��ریع و درمان بهتر برای چش��م آسیب دیده
و بیماریه��ای عصب ش��ناختی ،س��ازد .این تکنی��ک ،اپتیک
تطبیق��ی – روش��ی که ستارهشناس��ان ب��رای اص�لاح تصاویر
تلس��کوپی استفاده میکنند تا بتواند س��تارهها را با وضوح بیشتر
با حذف چشمکزدنش��ان ببینن��د -برای ابزاری که ش��بکیه را
اس��کن میکند ،ب��ه کار میبرد .در این روش به جای اس��تفاده
از س��ختافزار پیچیده تصحیحات الزم از طریق محاس��به انجام
میش��ود .گروه ایلینوی با راهنمایی و هدایت پروفس��ور استفان
بوپارت از این تکنیک بهره برد .چشم تا حدودی به خاطر نوع
تصویربرداریاش چالش برانگیز است و عضوی پیچیده در بدن
اس��ت .دکتر بوپارت ب��ا بیان این مطلب میگوید :س��اختارهای
میکروسکوپی بسیاری وجود دارند که به سختی دیده میشوند.
بسیاری از بیماریها که قدرت بینایی را تحت تأثیر قرار می دهند
از همین مقادیر کوچک آغاز میش��وند ،بنابراین توانایی دیدن
این تغییرات بس��یار کوچک اولیه به درمان سریعتر و بهتر منجر
خواهد ش��د .تا پیش از این تکنیک تصویرب��رداری متداول در
چشمپزشکی  ،مقطع نگاری همدوسی اپتیکی یا OCTبود که
برای تصویر برداری عمومی از چش��م مفید است ،اما نمیتواند
روی س��لولهای حساس به نور در پوشش ش��بکیه که بینایی را
ممکن میس��ازند ،متمرکز شود .همچنین تصاویر  OCTاغلب
به خاطر عیوب و تحرک ثابت چشم تار هستند.
اپتیک تطبیقی محاس��باتی ،الگوریتمهای پیچی��دهای به منظور

تصحی��ح اطالع��ات  OCTب��رای انحراف و حرکت چش��م ،
وضوح باال ،تصاویر زمان واقعی که نشاندهندۀ تک سلولها و
اعصاب هستند به کار میبرد.
به گفتۀ پروفس��ور بوپارت :سیس��تمهای تطبیق��ی اپتیک برپایۀ
سختافزار و برای نمایش تصاویر  OCTگسترش داده شدهاند
که با نصب و هدایت عدسیها ،آینههای ریز و نور لیزر همراه
اس��ت ،اما چنین سیس��تمهایی بس��یار گرانقیمت و سنگین وزن
هستند و به این علت برای استفادۀ بالینی کاربردی ندارند.
به هر ترتیب رویکرد محاس��بات جدید میتواند برای سیستمهای
 OCTموجود با قابلیت بروز رس��انی سختافزاری سیستمهای
قدیمیتر به منظور س��ازگاری بیش��تر به کار برده شود.همچنین
سیستم اپتیک تطبیقی محاسباتی مزیتی قبل از نصب سخت افزار
در آن دارد و آن داش��تن ای��ن قابلیت اس��ت که برای س��اختار
چشمی منحصر به فرد برای بیمار و پزشک خود را مناسب کرده
تا پزشکان بتوانند یک اسکن سریع انجام داده و روی بخشهای
مختلف چش��م فوکوس کنند .فردریک ساوث از همکاران این
طرح میگوید :این تکنیک میتواند به چشمپزشکان اطالعاتی
بده��د ک��ه در حالت معمول��ی آنها مجب��ور هس��تند از روی
اندازهگیریهای خودش��ان ح��دس بزنند .پزش��کان نمیتوانند
مس��تقیماً به گیرندگان نور نگاه کنند ،این کار میتواند از طریق
اپتیک تطبیقی محاسباتی در جهان واقعی برای تشخیص بیماری
و پیگیری روشهای درمانی قابل اجرا شود .پژوهشگران درابتدا
بر استفاده از اپتیک تطبیقی محاسباتی برای تشخیص دژنراسیون
ماکوال وابس��ته به سن 3که نوعی بیماری پیشرفته چشمی است و
ام اس )MS( 4که یک بیماری تدریجی اعصاب اس��ت متمرکز
ش��دهاند .از آنجایی که فیبرهای عصبی باالترین الیه از ش��بکیه
را تش��کیل میدهند ،چش��م میتواند پنج��رهای بینظیر به روی
سالمت عصبی بیماران ام اس بگشاید.
محقق�ان امیدوار هس�تند که تصاویر بدس�ت آمده از
گوش�ه و کنار کاربرد اپتیک تطبیقی محاسباتی بتواند
چگونگی تغییرات ش�بکی ه را که با بیماری های سخت
مرتبط است و همچنین پاسخگویی سلولها و اعصاب
را به روش درمانی روشن کنند.
دکتر بوپارت میگوید :چشم عضوی بسیار مهم در بدن ما است
زیرا ما از چش��م بیش��تر از حواس دیگر خود استفاده میکنیم و
تکنی��ک بیان ش��ده در این مقاله در ابتدا فناوری مورد اس��تفاده
توس��ط ستارهشناس��ان بود که اکنون ما میخواهیم آن را برای
تصحی��ح نقایص و عیوب مادرزادی اس��تفادهکنیم تا به بیماران
چشمی بیشتر و بهتر از قبل کمک کنیم.
مرجعNature Photonics :

1- Adaptive Optic
2- lllinois
3- Age- related Macular
)degeneration(AMD
4- Multiple Sclerosis

شاخص  UVیا  UV Indexچیست؟

نش��ریه دید برت��ر در نظر دارد ب��ه دلیل اهمی��ت توجه موضوع
شاخص UVدر دنیای امروز در هر شماره از نشریه توضیحاتی
را برای افزایش س��طح آگاهی خوانندگان محترم ارائه دهد که
امید است مورد استفاده قرار گیرد.

شاخص UVچیست؟
ش��اخص UVعددی اس��ت که توس��ط ادارات هواشناسی در
کش��ورهای مختلف دنیا همراه با پیشبین��ی وضع هوا پیشبینی
و ارائه میشود.
این ش��اخص مقدار تابش پرتو فرابنفش در روزهای آینده بین
س��اعت  10صبح ت��ا  2بعدازظهر در زیر تابش نور خورش��ید را
بیان میکند.
برای اطالع رس��انی عمومی و س��ادگی درک مقدار تابشUV
آن را به صورت یک عدد س��اده بین صفر تا  10اعالم میکنند؛
ک��ه صفر مربوط به حالتی اس��ت که تابش پرت��و فرابنفش صفر
اس��ت که معموالً در روز هیچگاه چنین وضعیتی پیش نمیآید
و عدد  10مربوط به حالت بس��یار بحرانی و خطرناک میباشد.
چنانچه شاخص  UVعددی بین صفر تا  3باشد مردم میتوانند
در فضای باز از نور خورش��ید اس��تفاده و در آن به تفریح و کار
بپردازند .هنگامی که شاخص  UVاز  3فراتر میرود به تدریج
اقدامات محافظتی مانند استفاده از سایه ،کاله لبهدار در آفتاب،
عینک آفتاب��ی  ،کرمهای جاذب پرتو UVو غیره در دس��تور
کار قرار میگیرد.
در ش��مارههای آینده نش��ریه اطالع��ات بیشت��ری در رابطه با
شاخص UVدر همین قسمت ارائه خواهد شد.
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مـروری بـر ضـریب
شکست انواع عدسی
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امروزه کاربرد عدس��یهای م��ورد اس��تفاده در صنعت اپتیک و
عینکس��ازی بسیار وسیع و گسترده شده و همین امر لزوم داشتن
اطالعات کافی از ویژگیها و کاربردهای آنها را ثابت میکند.
در این بخش سعی شده بهصورتی خالصه و کاربردی اطالعاتی
در این مورد در اختیار شما خوانندگان محترم قرار گیرد.
در سالهای اخیر به علت پیشرفت تکنولوژی و نیازهای گوناگون
مصرف کنندگان تحقیق و مطالعه بر روی مواد پالس��تیک یا آلی
و نیز مصرف آنها از مواد و عدسیهای شیشهای یا معدنی پیشی
گرفته اس��ت و هرروز ش��اهد ارائه ویژگی جدی��د در این مورد
هس��تیم ،لذا در اینجا در مورد عدس��یهای پالس��تیک بحث و
اطالعاتی در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

عدسیهای  1.5یا CR-39
ای��ن پلیمر که در اصطالح  CR-39نامیده میش��ود ،برای اولین
بار توسط یک شرکت آمریکایی به نام Columbia Rezine
تحت یک پ��روژۀ نظامی که برای جایگزین��ی مادهای در مخزن
سوخت بمب افکنها از طرف ارتش به آن محول شده بود ،تولید
شد .ش��رکت مذکور بیش از  180آزمایش انجام داد که حاصل
سی و نهمین آزمایش آنها این ماده بود که به همین علت آن را
 CR-39نامیدهاند که از سال  1974به مدت حدود چهل سال تنها
عدسی پالستیکی موجود در بازار بود .ضریب شکست واقعی آن
 1/498اس��ت که در اصطالح  1/5و در حال حاضر شفافترین
ضریب شکست موجود در بازار است.
گفته میشود:
ضریب شکست1/498 :

میزان جذب پرتو350nm : UV

عدد آبه(58 : )Abbe

جرم حجمی (شاخص وزن)1/32 g/cm3 :

نوع دور تراشی :به همراه آب

نمره پیشنهادی :تا حدود 2/00

پیشنهاد مصرف در:
 بیمارانی که دارای فریم کامل هستند. افرادی که عیوب انکساری در حد نمرۀ  2/00دارند. محیطهای سربسته که نور  UVوجود ندارد.Trivex 1.53
این ضریب شکست که جدیدترین ضریب شکست بازار عدسی
اپتیک اس��ت ،اولین بار برای پروژه س��اخت سپر شفاف طراحی
و تولی��د گردید .این ضریب شکس��ت در حال حاضر مقاومترین
گزینه در صنعت اپتیک میباشد.
از جمله مزیتهای این عدس��ی سبکی ،شفافیت و مقاومت بسیار
عالی آن اس��ت .الزم به ذکر است عدس��ی  Trivexضربۀ وارد
ش��ده را بهصورت انعطاف پذیر در تمام جه��ات پخش و خنثی
میکند.
ضریب شکست1/53 :

میزان جذب پرتو395nm : UV

عدد آبه(45 : )Abbe

جرم حجمی (شاخص وزن)1/11 g/cm3 :

نوع دور تراشی:
ترکیبی(سنگ سخت
خشک /سنگ نرم همراه
آب)

نمره پیشنهادی :تا حدود 2/50

پیشنهاد مصرف در:
 ب��رای بیمارانی ک��ه دارای فریمه��ای  rimlessیا بدون قابهستند.
 افرادی که در نگهداری عینک دقت و توجه کافی ندارند. ورزشکارانMid- Index 1.56
این ضریب شکس��ت که بیشتر توسط شرکتهای آسیایی تولید
و عرضه میشوند در کش��ور ما بهطور معمول مورد مصرف قرار
میگیرن��د و چون اکثرا ً به نحوی نازکس��ازی ش��ده نس��بت به
عدسیهای  1/5معمولی نازکتر و بیشتر مورد انتخاب و مصرف
مردم و عینکسازان میباشد.
نکتۀ دیگر درباره این عدس��ی این اس��ت که این ضریب شکست
بیشترین گستره را در تولیدات دارد  ،بدین معنی که با آزمایش میزان
ضریب شکست از حدود  1/55تا  1/57را میتوان مشاهده کرد.

پیشنهاد مصرف:
با توجه به اینکه در حال حاضر امکانات ویژهای برای این ضریب
شکس��ت وجود دارد و بیشتر همراه کوتینگهای عالی و  UVبه
مصرف کننده ارائه میش��ود ،میتوان آنه��ا را به جز فریمهای
بدون قاب به هر فردی پیشنهاد کرد.
پلی کربنات 1.59
این عدسی به عنوان الیهای مقاوم در جلیقههای ضد گلوله مورد
اس��تفاده قرار میگرفت .حدود  15سال پیش وارد بازار عینک و
اپتیک ش��د و س��ال ها به عنوان تنها عدسی نشکن شناخته شده و
بکار میرفت.
یکی از بزرگترین معایب این عدسیها عدم شفافیت الزم بهویژه
در افراد مس��ن و کودکان است .در مورد امکان رنگ کردن این
نوع ضریب شکس��ت باید بدانید امروزه برخی شرکتها توانایی
رن��گ کردن آنها را بهص��ورت محدود دارن��د( .در رنگهای
اصلی قهوهای/سبز /دودی)
ضریب شکست1/59 :

میزان جذب پرتو380nm : UV

عدد آبه(32 : )Abbe

جرم حجمی (شاخص وزن)1/2 g/cm :
3

نوع دور تراشی :بدون آب نمره پیشنهادی :تا حدود 4/00
و به صورت خشک
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:1.61
در واقع این ضریب شکست مناسبترین و بهترین ضریب شکست
برای استفاده در عینکسازی میباشد .زیرا عالوه بر ،برخورداری
از فشردگی نسبی و شفافیت باال ،از مقاومت خوبی نیز برخوردار
است .در واقع هرگاه ما اطالع دقیق از نحوۀ مصرف و نگهداری
بیمار نداشته باشیم از این ضریب شکست به عنوان بهترین انتخاب
همه کاره اس��تفاده خواهیم کرد.ضریب شکس��ت  1/61به دلیل
وج��ود مواد MR-8در س��اخت ،ضمن ایجاد ش��فافیت باال در
عدس��ی ،مقاومت قابل قبولی ایجاد میکند و برای تمامی فریمها
توصیه میشود.

ضریب شکست1/56 :

میزان جذب پرتو380nm : UV

ضریب شکست1/61 :

میزان جذب پرتو400nm : UV

عدد آبه( : )Abbeحدود 38

جرم حجمی (شاخص وزن)1/28 g/cm3 :

عدد آبه(42 : )Abbe

جرم حجمی (شاخص وزن)1/30 g/cm3 :

نوع دور تراشی :به همراه
آب

نمره پیشنهادی :تا حدود 2/50

نوع دور تراشی :همراه آب

نمره پیشنهادی :تا حدود 5/00

:1.74
این ضریب شکس��ت در حال حاضر بیش��ترین ضریب شکست و
فشردهترین عدسی استاندارد در بین عدسیهای پالستیک میباشد
و بیشتر مورد استفاده افرادی است که هزینه برایشان مطرح نیست
و به دنبال فشردهترین و نازکترین عدسی موجود هستند.

پیشنهاد مصرف:
 برای تمام سنین تمام نمرات تمام فریمها:1.67
این ضریب شکس��ت که جزو عدس��یهای فش��رده بود و بیشتر
درنمرات ب��االی 3/00تولید میش��وند .دارای بیسهای کمتر از
بیسهای معمول در عدس��یها میباش��ند و به دلی��ل وجود مواد
سولفوری در ساختمان آنها در هنگام تراش بویی نامطبوع دارند.
م��واد بکار رفته در این ضریب شکس��ت  MR-7بوده که باعث
توانایی اس��تفاده این ضریب شکست برای فریم های بدون قاب
میشود.

Primary sight Magazine

دو ماهـنامه فرهـنگی اقتصادی سال اول
شـمــاره نخســت صفحــه20

مق�االت تخصص�ی

ضریب شکست1/67 :

میزان جذب پرتو395nm : UV

عدد آبه(32 : )Abbe

جرم حجمی (شاخص وزن)1/36 g/cm3 :

نوع دور تراشی :همراه آب

نمره پیشنهادی :تا حدود 10/00

پیشنهاد مصرف:
 برای نمرات باال -و افرادی که میخواهند عدسی ظریفتری داشته باشند.

ضریب شکست1/74 :

میزان جذب پرتو395nm : UV

عدد آبه(33 : )Abbe

جرم حجمی (شاخص وزن)1/46 g/cm3 :

نوع دور تراشی :همراه آب

نمره پیشنهادی :تا حدود 5/00

پیشنهاد مصرف:
 مشتریانی که نیازمند و عالقهمند به حداکثر فشردگی و ظرافتهستند و البته در فریمهای کامل یا حداکثر گریف نخ
مطالب این مقاله براساس تحقیقات و اطالعاتی بود که تا این لحظه
به دس��ت آمده است و ممکن است در آینده شاهد کاملتر شدن
اطالعات باشیم.
تهیه و تننظیم :کاوه حدادی
مرجعEssilor;BBGR :

مقاومت

ضخامت

UV

وزن

شفافیت

ضریب

XXX

XXX

XXX

X

***

1/5

***

XX

**

***

**

1/53

نظ��رات و پیش��نهادهای ش��ما خوانندگان عزی��ز همواره

**

X

X

**

XXX

1/59

ما همراه ش��وید تا در رشد و تعالی خود و دیگران سهمی

*

*

***

*

*

1/61

ارزشمند داشته باشیم.

X

**

**

XX

XX

1/67

ب��ه نش��انی didebartarmag@gmail.com:ی��ا از

XX

***

**

XXX

X

1/74

راهنمای م��ا در بهبود کیفیت محتوای دید برتر اس��ت .با

همواره نظرات خود را از طریق پست الکترونیک دیدبرتر

طریق نمابر به شماره  66057534ارسال نمایید.

محافظ�ت از چش�م در براب�ر دژنراس�یون ماک�والر
یکی از بیماریهای چش��می که فرد با افزایش س��ن به آن دچار میشود دژنراس��یون ماکوالر وابسته به سن ”AMD”1است که موجب
کاهش دید مرکزی خواهد ش��د AMD .ماکوالی چش��می و بخشی به اندازه یک پاک کن بس��یار کوچک در شبکیه است که دید را
کاهش میدهد .اصطالحاً دو نوع خشک و تر از  AMDوجود دارد که میتواند به درجات مختلفی از کاهش دید مرکزی منجر شود.
استفان کینگ  2رمان نویس مطرح داستانهای ترسناک ،یکی از  10میلیون آمریکایی است که به  AMDمبتالست .او به طنز دربارۀ نبرد
ده س��اله با بیماری اش میگوید“ :بخش��ی از بینایی من را که هم به عنوان یک مرد و هم به عنوان یک نویس��نده میخواهم نگه دارم ،این
است که من میتوانم بیرون گوشههای چشمم را ببینم!” با همه این طعنهها او تصریح میکند که افت دید مرکزی اش به خاطر ،AMD
ایجاد ش��ده اس��ت .با اینکه تعداد کمی از افراد مبتال به  AMDکام ً
ال نابینا ش��ده اند ،اما کاهش دید مرکزی میتواند فعالیتهای مستقل
ابتدایی یک فرد مانند مطالعه و رانندگی را با س��ختی روبرو کند .بنابراین باید از س��نین جوانی مراقبتهای پیشگیریکننده از  AMDرا
آغ��از نمود .مراقبان پزش��کی ماهر و حرفهای قبول دارند که تنه��ا کار مهمی که می توان برای کاهش  AMDیا پیشگیری از آن انجام
داد ،معاینهی سالیانه چشم است .این تنها راه برای تشخیص زودتر عالئم خطر است .اما از سوی دیگر ،گزینههای دیگری هم وجود دارند
که میتوانند در کاهش پیشرفت  AMDو یا پیشگیری از آن کمک کنند.
پروفس��ور لری اس��پیتز برگ 3میگوید“ :تغذیه عنصر اصلی مفیدی در محافظت از بینایی است .پژوهشی که توسط انستیتوی ملی چشم
انجام شده است ،نشان می دهد که ویتامین  Cو  Aو  Eو بتاکاروتن ،لوتئین و زینک ،نقش مهمی در محافظت از چشم ها دارند و مصرف
غذاهایی با چنین مواد غذایی ،توصیه می شود”.
نور خورشید همانطور که به پوست آسیب میرساند ،برای چشمها هم مضر است و این آسیب میتواند منجر به  AMDشود.
استفاده از عینک آفتابی مقاوم در برابر پرتو  UVراه هوشمندانهای برای جلوگیری از  AMDاست.
4
“برای افراد مبتال به  AMDاز نوع تر ،گزینههای درمانی از تجویز دارو تا درمان به وسیله پرتو لیزر متغیر است ”.دکتر ژوزف راپن ضمن
بیان این مطلب میگوید منتظر دورانی اس��ت که پیوند ش��بکیههای مصنوعی به درمان رایج  AMDتبدیل ش��ود .او می گوید“:ما منتظر
دورانی هستیم که بتوانیم یک میکروچیپ بسیار ریز را در درون شبکیه جای دهیم و این وسیله به ارسال اطالعات دیداری به عصب بینایی
و مغز کمک خواهد کرد .این روش دستاورد بزرگی است که تأثیر مهمی روی بیماران مبتال به  AMDخواهد گذاشت”.
به خاطر داشته باشید که برای مراقبت از چشم هایتان ،کارهایی مانند خوردن مواد غذایی دوستدار بینایی و معاینه سالیانه چشم را فراموش نکنید!
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1- Age-related Macular
Degeneration
2- Stephan King
3- Lary Spitzberg
4- Josef Rappon

تأمین آس�ایش و دید بهتر کاربران وس�ایل دیجیتالی با عدس�یهای جدید
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تا به حال فکر کردهاید که روزانه چه مقدار صفحات دیجیتالی تلفن هوش��مند ،تلویزیون ،تبلت ،رایانه و لپ تاپ را نگاهمیکنید .به طور
معمول ،در حدود  %93از بزرگساالن از این وسایل برای حداقل دوساعت در روز و  %60از آنها هم حدود  5ساعت یا بیشتر از آنها استفاده
میکنند.
تنها با گذراندن چند س��اعت کوتاه مقابل نمایش��گر ،میتوانید خستگی چشم ناشی از کار با این وسایل را احساس کنید .نشانههای خستگی
چشم عبارتند از :خستگی بدنی ،سردرد،تاری دید ،خشکی و قرمزی چشم.
نتایج مطالعات و بررسیها نشان میدهد که  50تا  90درصد از افرادی که از وسایل دیجیتالی استفاده می کنند ،خستگی چشم ناشی از این
وسایل را تجربه کردهاند و احتماالً شما هم یکی از آن ها هستید .به همین دلیل برای کاهش و تسکین خستگی چشم ،عدسیهای دیجیتالی
جدیدی ساخته شدهاند.
هنگامی که از فاصلۀ نزدیکی به نمایشگر نگاه میکنید و بعد از آن به چیز دیگری مینگرید ،چشمان شما متقاعد میشوند که چندین مرتبه و
به سرعت دوباره فوکوس کنند و این مسئله موجب خستگی در عضالت چشم خواهد شد که به تاری دید و چشمهای خسته منجر میشود.
برای رفع این مش��کل ،عدسیهای دیجیتالی جدید تجویز میشود که برای تماشای نمایشگرهای دیجیتالی طراحی شده و موجب راحتی و
آسایش شما خواهد شد.
عدسیهای دیجیتالی جدید دید دور واضح و وسیعی مانند عینکهای معمولی برای شما فراهم میکند ،اما عالوه بر
این موجب تقویت دید شما به هنگام تماشا کردن و نگریستن به دستگاه دیجیتالی میشود.
این عدس��یها در تمام مدت روز قابل اس��تفاده هس��تند و به صورت ویژه برای افرادی که معموالً از عدسی های تک دید استفاده میکنند،
طراحی شدهاند.
ک با عدس��ی پروگرس��یو استفاده میکنند نیز میتوانند عینکهایش��ان را به این تکنولوژی دیجیتالی مجهز و به روز کنند.
افرادی که از عین 
عدسیهای پروگرسیو جدید بسیار دقیق تنها برای تسکین خستگی چشم نیست ،بلکه این عدسیها نازک و سبک هستند و منطقۀ دیدی را
که فراهم میکند تا  %50وسیعتر از عدسیهای پروگرسیو است.
امروزه ش��رکتهای تولیدکننده داخلی و خارجی با توجه به نیازهای مش��تری و نوع استفاده آن در محیط داخلی یا خارجی مث ً
ال هنگام مطالعه یا
رانندگی یا در هنگام کار با رایانه و یا هر دو محیط داخلی و خارجی به طور همزمان ،انواع مختلفی از عدسیها را ساخته و وارد بازار کردهاند.
عدسیهای سفارشی دید زیرکانه و ظریفی را در فواصل مختلف ارائه میدهند و با عدسیهای چندکانونه متفاوت هستند ،زیرا آنها با فواصل
مطالعه نزدیکتر و باالتر که وسایل دیجیتالی نیاز دارند ،سازگار هستند .بنابراین؛ این عدسیها برای افرادی که دچار پیرچشمی هستند و از تلفنهای
هوشمند ،تبلت و رایانهها به صورت مداوم استفاد ه میکنند انتخاب مناسبی است .این عدسی ها منطقه دید بهینه شده دیجیتالی را ارائه میدهند .یکی
از مشکالت افراد مبتال به پیرچشمی این است که بسیاری از عدسیهای پروگرسیو در اشکال و سبک معین فریم ،خوب کار نمیکند.
نوع دیگری از این عدسیها به بیان مسئلهی ساختمان عصبی چهره که در وضعیت چشمها مؤثر است و اینکه چگونه فریمهای عینک روی
بینی و گوشهای افراد س��وار میشوند ،میپردازد .با این سنجشها عدسیهای دقیق تری از نسخه تجویز شده پزشک فراهم خواهد کرد و
موجب آسایش و راحتی شما در نگریستن به تجهیزات دیجیتالی خواهد شد.
محافظت در برابر پرتو آبی
دستگاههای دیجیتالی و حتی گاهی المپهای کم مصرف ،نورآبی با انرژی زیادی را گسیل میکنند .پژوهشگران دریافتهاند که پرتودهی
افزایش یافته به نورآبی ممکن است منجر به دژنراسیون ماکوالر و آسیب به شبکیه شود .مطالعات همچنین نشان میدهدکه قرار گرفتن در
معرض نورآبی قبل از ساعت خواب ،میتواند فعالیت مغز را برای تولید هورمون مالتونین مختل کند و موجب اختالل خواب شود.
پوش��ش(کوتینگ) عدس��یها ،به طور خاص برای اف��رادی که عینک میزنند و مدت زمان زیادی را به تماش��ای نمایش��گرهای دیجیتال
میگذرانند ،گسترش یافته است.
هنگامی که پوش��ش در قس��مت جلویی عدس��ی به کار میرود مقدار کافی از نور مضر آبی را بلوکه میکند .استفاده از پوشش در قسمت
پش��ت عدس��ی نیز موجب کاهش بازتابها و افزایش بهبود شفافیت و وضوح دید شود .همچنین پوشش ،بدون محافظت در مقابل نور آبی
در دسترس و موجود است .هر دوی این پوششها ،ضد بازتابش و انعکاس و با کیفیت باال هستند و مقاومت در برابر خش ،شستشوی آسان
و بازتاب کم و دید واضح را فراهم میکنند .این پوش��شها برای افراد اس��تفاده کننده از عینک موجب شفافیت و جذابتر شدن به ویژه در
عکسها میشود.
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پژوهشگران پیشگیری از س��رطان توصیه میکنند که کودکان
کمتر از  12ماه را در زمانی که ش��اخص UVس��ه یا بیشتر از
آن است ،در معرض تابش مستقیم خورشید قرار ندهید .پوست
نوزادان نازک و لطیف اس��ت و بهطور کلی حساس و به راحتی
آفتاب زده میشود .هر چه میزان آفتاب سوختگی کودک بیشتر
باش��د به همان اندازه هم احتمال ابتال به سرطان پوست در طول
زندگیاش افزایش پیدا میکند.
هنگامی که میزان  UVپایین اس��ت محافظت از نور خورش��ید
به طور عمومی الزم نیس��ت و کمی نور خورش��ید برایشان الزم
و س��ودمند میباش��د گرچه بیشتر س��اعات روز در معرض نور
خورش��ید باش��ند .در طول زمان��ی که میزان  UVپایین اس��ت
پیش��نهاد میشود پوست نوزادان به وسیله پارچه و یا آفتاب گیر
از نور خورشید محافظت شود.
زمانهای محافظت از نور خورش��ید نشاندهنده این است که چه
زمانی ش��اخص  UVعدد سه و یا بیش��تر از آن است .شورای
پیشگیری از سرطان پنج مرحله را برای محافظت پوست در برابر
آسیبهای نور خورشید توصیه میکند:
 -1لباسهای محافظ گرما تهیه کنید.
حتی االمکان پوس��ت ن��وزادان را با لباسهای گش��اد و خنک
بپوشانید  .هر چه قدر میزان پرتو  UVباالتر برود ،محافظت این
نوع اجناس هم بیشتر میش��ود.در صورت امکان پارچههایی را
انتخاب کنید که  UPF15میباش��ند ( UPFفاکتور محافظت
در براب��ر  UVاس��ت) و ق��درت محافظ��ت خوب��ی دارند،اما
ترجیح��اً UPF50را انتخاب کنید که ق��درت محافظت عادی
دارد .اگر پارچه یا لباس��ی را انتخاب میکنید که مارک UPF
ندارد ،در جس��تجوی اجناس��ی باش��ید ک��ه ش��امل نتایج باالی
محافظتی باش��ند و یا ترکیبی از اجناسی که بافت طبیعی سنگین
وزن دارند مثل کتان،پنبهای  ،کنف و یا مرکب از مواد مصنوعی
سبک وزن از قبیل پلی استر،نایلون،الیکرا،پلی پروپیلن.
هر چقدر بافت فش��ردهتر باشد از نظر جنس چه با دست درست
ش��ده باشد ،چه با ماش��ین بافته شده باش��د بهتر از نور خورشید
محافظت میکند.
 SPF 30 -2درصد یا ضدآفتابهای باالتر
کرمه��ای ضدآفتابها پرتوهای  UVرا فیلتر میکنند اما حائل
پرتوهای دیگر نیستند .اگر دائم در معرض نور خورشید هستید،
از ضدآفتاب اس��تفاده کنید و با آن قس��مت هایی از بدن را که
پوش��یده نیس��تند را بپوشانید .قس��متهایی که زیر لباس و یا کاله
نیستند باید توسط یک الیه از ضدآفتاب ها آغشته شوند.
یک متخصص پوست و استاد دانشگاه در استرالیا توصیه میکند

ضدآفتابها را در هر سنی که در معرض تابش خورشید هستید
اس��تفاده کنید .ضدآفتاب باید به نواحیئی از پوست مالیده شود
که در لباس نیس��تند .آکادمی پزشکان کودکان آمریکایی بیان
داش��تند که ضدآفتابها ممکن است در قسمتهایی از پوست
نوزادان کمتر از  6ماه که پوشیده نیست نیز ،استفاده شوند.
بس��یاری از مارکه��ای ضدآفتابه��ای مختل��ف ضدآفتابی
مخصوص کودکان و نوزادان دارند .اینگونه ضدآفتابهای نرم
محافظ پوس��ت میباش��ند  .ضدآفتابی را انتخاب کنید که برای
پوستهای حساس تست شدهاند.
نکاتی در مورد استفاده از ضدآفتابها:
 برای کنترل حساس��یتزای��ی ضدآفت��اب،آن را روی ناحیهکوچکی از پوست کودک بمالید.
  SPF30درصد یا باالتر ،طیف بیرنگ ضد آب را اس��تفادهکنید.
  20دقیق��ه قب��ل از خارج ش��دن از منزل ضدآفت��اب را رویپوست بمالید و هر  2س��اعت یکبار آنرا تمدید کنید(.اگر چه
ضدآفتابهای ضد آب مقاومتشان از  2ساعت بیشتر است).
 ض��د آفتاب نبای��د فقط به عن��وان تنها محافظ نور خورش��یداستفاده ش��ود یا در نور خورش��ید بهطور طوالنی استفاده شود.
بچهها و کودکانی که پوستش��ان خیلی تیره است (پوستهایی که
به ندرت یا کمتر میسوزند) احتیاجی به ضدآفتاب ندارند،زیرا
میزان باالی رنگدانهی تیره روی پوستش��ان به اندازه ضدآفتاب
طبیع��ی عمل میکند .تمام کودکان ب��دون درنظر گرفتن رنگ
پوستشان باید از کاله استفاده کنند.
 -3کاله به سر بگذارید.
کاله ه��ا باید پوش��ش دهندهی مناس��بی برای صورت ،پش��ت
گردن ،چش��مها و گوشها باشند .کالههای لبه دار که چشم را
میپوشانند تا  %50پرتو  UVرا کاهش میدهند.
کالههای متفاوت محافظت از نور خورشید شامل:
کالهه��ای ن��رم لبه دار با ی��ک لبهی آویزان در پش��ت برای
محافظت گردن و لبهی آویزان در جلو
کالههای مخصوص کودکان که به راحتی روی سر کودکان
میمانند.
کالههای لبه پهن
کالههای بیس ب��ال محافظت زیادی ب��رای گونهها ،گوشها و
گردن ندارند و توصیه نمیشوند.
برای کودکان کوچک جنس��ی را انتخاب کنی��د که به راحتی
در دس��ت مچاله ش��ود و زمانی که سرش��ان را پایین میآورند،
روی سر میماند .زمانی که کالهی را انتخاب میکنید به سایز و
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راحتی و میزان س��ایهبان برای صورت آن توجه کنید .کالههایی
که در قس��مت باالی کاله یا تاج ،قابل تنظیم میباش��ند بهترین
هس��تند .اگ��ر کاله بند بلن��د و حلقه زنجیر دارد مطمئن ش��وید
قزن س��المی داش��ته باش��د و بند در آن جا بیفتد و در پشت سر
و لبه تودوزی ش��ده باش��د و با محکم بستن کاله روی سر ثابت
میماند .بس��یاری از کودکان عالقهای ب��ه کاله ندارند .باید در
جامعه فرهنگ س��ازی شود تا کودکان کاله بگذارند و این کار
را قسمتی از زندگی روزمرهشان باشد.
 -4دنبال سایه باشید.
اگر در بیرون از منزل هستید سعی کنید کودکتان در سایه باشد.
اگر چه در محیط س��ایه هم پرتو UVاز سطوح شن و آسفالت
بازتابمی شود .بنابراین کاله یا پارچه ضدآفتاب و عینکهای
آفتابی را اس��تفاده کنید .سایه از پشت نور در حرکت است پس
همیشه در س��ایه حرکت کنید .هنگام سفر از س��ایه بان استفاده
کنید یا یک ملحفه لبهی پنجره ماشین آویزان کنید،کنار و پشت
پنجرهها محافظت زیادی به اندازه جلو ندارد.
زمانی که میخواهید کالس��که خریداری کنید ،مراقب باش��ید
کالهک جا افتاده باش��د و از نوع متغیر باشد که برای محافظت
از نور خورش��ید و حرکت در سایه حرکت کند .برای محافظت
از نور خورش��ید ،کالسکه باید سایهبان داش��ته باشد و از جنس
بافته ش��ده متراکم باشد که یک قس��مت توری دارد که کودک
به راحتی ببیند و هوا در جریان باشد .قسمت فابریک سایهبان باید
 %100پرتوها را بپوشاند و قسمت مشبک باید حداقل تا  70%از
پرتو UVرا بپوشاند.
 -5از عینک آفتابی استفاده کنید.
برای محافظت از چشم ها به دنبال عینکهای آفتابی باشید که:
اندازه صورتتان باش��ند و بیش��تر نواحی چشم و اطراف آن را
بپوشاند.
مطابق استاندارد باشند.
ترجیحاً دارای فاکتور محافظت چشم () EPF105باشند.
نرم و قابل ارتجاع باشد و در جای خود ثابت بماند.
عینکهای مد و اس��باب بازی عالئم استاندارد را ندارند و برای
محافظت از نور خوشید استفاده نمیشوند .به خاطر داشته باشید
که حتی بدون عینک آفتابی ،با اس��تفاده از یک کاله لبه دار با
لبه سایهباندار میتوان پرتو  UVرا تا  %50کاهش داد.
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نقش مدل سازی
ک��ودکان از بزرگتره��ا تقلید میکنن��د و با تقلی��د و تکرار یاد
میگیرن��د .اگر بزرگس��االن خود را با ع��ادات محافظت از نور
خورشید تطبیق دهند،کودکان نیز یاد میگیرند و مشتاقانه انجام
میدهند.

ویتامینD
ویتامین  Dهورمونی اس��ت که میزان کلسیم در خون را کنترل
میکند و برای سالمت استخوانها ،عضالت و دندانها و سالمتی
عمومی مهم است.
بیشتر ویتامین  Dدر پوس��ت در اثر نور خورشید ساخته میشود.
کودکان ذخیره اساس��ی نورخورش��ید را از مادرانشان میگیرند.
بنابراین احتمال کمبود ویتامین Dآن ها در اثر کاهش این ویتامین
در بدن مادران افزای��ش مییابد .اگر تمایل دارید دربارهی میزان
ویتامین Dکودکان تان با پزشک شان مشورت کنید.
پیامدهای بهداشتی
 قرار دادن کودکان در معرض مستقیم نور خورشید حتی برایدرمان زردی (یرقان)توصیه نمیشود.
بیماری زردی باید توسط کادر پزشکی و در محیط کنترل شده
پزشکی مورد مداوا قرار گیرد.
 اگر کودک ش��ما به پوش��ک حساس��یت دارد قراردادن ویدر معرض تابش مس��تقیم آفتاب باعث صدمات پوس��تی زیادی
میشود.
برای پوست حس��اس به اصطکاک پوشک در کودکان توصیه
میش��ود ،عالوه بر تعویض زود به زود پوش��ک و اس��تفاده از
کرم برای نواحی حس��اس و متورم ،تا میتوانید وی را در هوای
آزاد بگذارید نه اینکه در معرض تابش مس��تقیم نور خورش��ید
قرار بگیرد.
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اهمی�ت اس�تفاده از
یونیفرم در مؤسس�ات
مرتبط با صنعت اپتیک
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در گذش��ته اس��تفاده از یونیفرم ب��رای دانش آموزان ،افس��ران
پلیس ،آتشنش��انان و سربازان بس��یار متداول بود و همیشه در
اولی��ن ی��ادآوری ذهنیمان از این مش��اغل ،پوش��ش و یونیفرم
مخصوصش��ان برایمان تداعی میش��ود .اما امروزه ،استفاده از
یونیف��رم در میان س��ایر حرفهها و در بیش��تر محیطهای کاری
به صورت عادتی رایج تبدیل ش��ده است .بس��یاری از مدیران
و صاحب��ان مش��اغل ،اس��تفاده از یونیف��رم خ��اص و یکس��ان
کارمندانش��ان را که براساس الگوی خاصی طراحی شده است،
عاملی مهم و ضروری در دنیای تجارت می دانند.
بی��ش از  32میلیون نفر آمریکایی ،در محیط کاریش��ان یونیفرم
میپوش��ند .ای��ن لباسه��ا ارزش خاصی دارند ،زی��را عالوه بر
مش��خص ک��ردن اینکه کارمن��دان متعلق به کدام س��ازمان یا
ش��رکت یا حرفه هس��تند ،روحیه تیمی و همس��ان ب��ودن را در
کارمن��دان تقویت میبخش��د و ب��ه جهت کارآی��ی منحصر به
فردش��ان ،آنها را در طول زمان کارش��ان از خطرات محیطی
مصون و محفوظ میدارد.
یونیفرم اولین چیزی اس��ت که به چش��م مشتریان یک شرکت
اپتیکی و یا بیماران مطب اپتومتری میآید .مش��تریان و بیماران
براساس آنچه به چشمشان میآید قضاوت میکنند و تصورات
خ��ود را از آنچ��ه ک��ه میبینن��د ،در مورد مس��ائل دیگری که
نمیتوانند به سادگی ارزیابی کنند ،مانند معاینۀ چشم یا کیفیت
عدس��یهای ساخته شده ،تعمیم میدهند .در واقع شهرت حرفۀ
ش��ما و رونق کس��ب و کارتان ،در ابتدا براس��اس تصورات و
برداش��تهای دیداری مردم از حوزه کاریتان اس��ت و در این
مورد بخصوص  ،یونیفرم نقش اساسی را بر عهده دارد.
نکت��ۀ مهمی ک��ه در اینج��ا مطرح میش��ود این اس��ت که در
انتخ��اب یونیفرم هماهنگ و راضی نگهداش��تن تمام کارمندان
و پرس��نل مشکل اس��ت! اما با در نظر گرفتن شرایط مخصوص
حرفهای خود و همچنین روحیات کارمندانتان میتوانید یونیفرم
مخصوص را س��فارش داده و بعد از مدتی مشاهده میکنید که
همه از ظاهر جدیدشان راضی خواهند بود.
باید توجه داش��ت که جن��س لباسها و الگ��وی دوخت آنها
برای یونیفرم باید به گونهای باش��د که ب��ه راحتی برای کارمند
قابل اس��تفاده باش��د .کارمند باید بتواند با آن تحرک مناس��ب
و آس��انی داش��ته باش��د؛ بتواند به راحتی خم و راست شود و با
آرام��ش خاط��ر نیازهای ارب��اب رجوع را برآورده س��ازد و به

بهترین نحو پاسخگوی او باشد .یونیفرم باید جذاب ،با دوام و با
طول عمر باال باشد و به آسانی قابل شستشو باشد.
رنگ یونیفرم باید به گونهای باش��د که برای بیماران و مشتریان
به راحتی قابل شناس��ایی و تش��خیص باش��د .انتخاب لباسهای
رنگی میتواند در روحیۀ بیماران و مشتریان مؤثر بوده و آنها را
شاد کند .اپتومتریس��تهایی که لباسهای رنگی می پوشند ،در
پاسخگویی به بیماران موفقتر هستند؛ زیرا بیماران احساس راحتی
بیش��تری با آنها میکنند .همچنین کودکان با اپتومتریستهایی
که لباسهای رنگی میپوش��ند و از طرحهای دوس��ت داشتنی
مخص��وص کودکان اس��تفاده میکنند ،توجه بیش��تری کرده و
ارتباط بهتری برقرار میکنند و از آنها نمیترسند .البته ذکر این
نکته ضروری است که کارمندان شرکتی که در ردههای شغلی
مختلفی هس��تند ،بهتر است یونیفرمهایی با رنگهای مخصوص
بپوش��ند تا مشتریان در مراجعه به آنها بتوانند به راحتی آنها را
از یکدیگر تشخیص دهند.
در مشاغلی مانند فروشندگی عینک که به طور روزانه با مشتریان
متعدد س��روکار دارد ،یونیف��رم می تواند به توس��عۀ نام تجاری
کم��ک کند ،به طوری که تصویری حرفهای از ش��رکت ش��ما
به نمای��ش میگذارد و انگیزه عالی را برای داش��تن کارمندانی
آراسته در شما ایجاد کنند.
در ادامه به بیان پاره ای از مزایای استفاده از یونیفرم میپردازیم.
 -1تصویر حرفهای
بهتری��ن روش برای برجس��ته ک��ردن کارمندانت��ان در اجتماع،
معرفی آنها با یونیفرم مخصوصش��ان اس��ت .ش��ما میتوانید با
یونیفرمهای سفارش��ی خود ،شناسایی و تشخیص نام تجاریتان
را پیشرفت دهید.
یونیف��رم حتی میتواند به عنوان ی��ک روش تبلیغاتی عمل کند.
اگ��ر نام تج��اری یا لوگوی ش��رکت خود را ب��ه یونیفرم اضافه
کنید ،این کار میتواند به منزلۀ تبلیغ متحرکی محس��وب شود و
پس از آن دیگر نه تنها مش��تریانتان بلکه عموم مردم هرکجا که
کارمندانتان را به همراه لوگوی مخصوصش��ان ببینند ،کس��ب و
کار شما برایشان تداعی خواهد شد.
 -2رضایت مشتری
برخ��ی از صنایع مش��تری مدارند؛ ب��ه عنوان مثال رس��تورانها،
فروش��گاههای بزرگ نیاز دارند تا نیروی کارشان با یونیفرم در
محیط کار حاضر ش��وند و مشتریان به آسانی بتوانند کارکنان را
تشخیص دهند و دستیابی آسان و سریعی به آنها داشته باشند.
به خاطر نزدیکی مشتریان به کارمندان ،یونیفرم میتواند موجب
افزایش آس��ایش و راحتی و اعتماد به نفس در مش��تریان شود.
عالوه بر این ،مش��تریان با کارمندان از طریق نشانههای دیداری
مانن��د یونیفرم ارتب��اط برقرار میکنند .بنابراین ،پوش��ش خاص
کارمندانت��ان میتوانند احس��اس قابل اطمینان ب��ودن و حرفهای

بودن را در شما و کارمندانتان بهبود ببخشند.
 -3ایمنی در محیط کار
استفاده از یونیفرم در برخی از مشاغل ،موجب افزایش ایمنی کارمندان
خواهد ش��د .با یونیفرم مناس��ب در کارهای ساختمانی ،جوشکاری،
کشتیرانی ،کار با دستگاههای اپتیکی مثل دستگاه های تراش عدسی
و  ...میت��وان جراح��ات کارکنانتان را در حین زمان کاریش��ان
کاه��ش داد .این پوش��ش مخصوص ب��ه کارمندانت��ان کمک
میکند تا وظیفه شان را بدون نگرانی انجام دهند.
ای��م��ن��ی ح��رف��ه ای و م��دی��ری��ت س�لام��ت)OSHA( 1
چندین اس��تاندارد ایمنی را وضع کرده اس��ت که رعایت آنها
برای افرادی که در صنایع پرخطر کار میکنند ،اجباری و الزامی
است .بنابراین استفاده از یونیفرمهای طراحی شده ،مناسبترین
و بهتری��ن روش ب��رای تطابق حرفهتان با اس��تانداردهای قانونی
است.
 -4ایجاد برابری و احساس واحد در میان کارمندان
زمان��ی ک��ه کارمندان صرف نظر از ش��غل و جایگاه رس��می و
موقعیت مالی ش��ان ،لباسهای متحدالشکلی میپوشند ،احساس
براب��ری با هم دارند .نوع لباس ،راهنمایی متمایز برای طبقه های
اجتماعی است و میتواند موجب حسادت و تنش در میان افراد
کند .با در اختیار گذاشتن لباسهای متحدالشکل در یک محیط
کاری ،این المان حذف خواهد ش��د و روابط همکاری س��الم و
بهتر خواهد شد.
 -5تفاخر و مسئولیت
مطالعات نش��ان میدهد یونیفرم مستقیماً در بهرهوری کارمندان
مؤثر اس��ت .کارمندانی که در یک شرکت محصوالت اپتیکی
لباس متحدالش��کل مخصوص خود را به همراه لوگوی تجاری
شرکتشان میپوشند ،احساس غرور و تفاخر و مسئولیت پذیری
دارند که موجب میش��ود با صداقت بیش��تری برای شرکتش��ان
کار کنند .آنها انگیزهی کاری بیش��تری پی��دا میکنند و برای
ارائۀ کار بهتر ،بیش��تر تش��ویق خواهند ش��د .و خود را سفیرانی
ب��رای شرکتش��ان میدانن��د .بنابرای��ن ،ایج��اد ح��س تفاخر و
مسئولیتپذیری ،تأثیر مثبتی روی تصویر کسب و کار و کیفیت
خدمات شما خواهد داشت.
 -6ایجاد درآمد از طریق کاهش هزینه ها
تأمین یونیفرم برای کارمندان میتواند یک پاداش مالی برایشان
باش��د .زیرا با این کار ،کارمندان حقوقشان را برای لباسهایشان
خرج نخواهن��د کرد و میتوانند آن هزین��ه را هر ماه پس انداز
کنند .ه��ر چند که فراهم ک��ردن لباسهای رای��گان برای همۀ
کارمندانتان ،کار دش��واری خواهد بود ،ام��ا به عنوان یک ایدۀ
خوب پیش��نهاد میکنیم که بخش��ی از هزینه لباسها را به طور
رای��گان برای کارکنانتان در نظر بگیری��د و مابقی هزینه ها را با
احتساب نرخ تخفیفی با آنها محاسبه کنید.

نکاتی دربارۀ انتخاب یونیفرم
و اما در اینجا به چند نکتۀ اساس��ی و مهم درباره انتخاب یونیفرم
اشاره میکنیم.

 -1از کاتالوگه��ای سفارش��ی پس��تی برای تحویل آس��ان و
یکباره یونیفرم خود اس��تفاده کنید .بس��یاری از ش��رکت های
تأمی��ن کننده یونیفرم ،این کاتالوگها را به همراه قیمتش��ان در
اختیارتان قرار می دهند.
 -2ممکن اس��ت ش��رایط به نحوی پیش رود که مجبور باش��ید
یونیفرمهای دریافتیتان را عودت دهید .از قبل در مورد این کار
با شرکت تأمین کننده یونیفرم صحبت کنید.
 -3ابتدا یک دست یونیفرم سفارش دهید و بعد از امتحان و حتی
شستن آن مطمئن شوید که دچار تغییر شکل نخواهد شد .سپس
تعداد مورد نظر را سفارش دهید.
 -4برای اینکه تحویل سفارش��تان به تعویق نیفتد ،بهتر است در
ابتدای فصل سفارشتان را نهایی کنید.
 -5برای کاهش هزینهها میتوانید در کنار یونیفرم به کارمندانتان
کفش ندهید .اما در مورد نوع کفش قوانین خاص خود را داشته
باشید.
 -6بهتر است هر سال دو دس��ت یونیفرم به کارمندان داده شود
و این موضوع در نظر گرفته ش��ود که هر دس��ت لباس بارها در
طول سال شسته و پوشیده میشود و در نهایت کهنه خواهد شد.
 -7برای تابستان و زمستان لباسهایی مختلف و متناسب با فصل
سفارش دهید تا کارمندان دچار اذیت و ناراحتی نشوند.

دیدبرتر را در شبکه اجتماعی اینستاگرام دنبال کنید:
اینستاگرام@did_e_bartar :
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بازگش�ایی م�دارس و ل�زوم معاین�ۀ چش�م ک�ودکان
نوشته:آنتونی رکورد

1

بعضی از والدین زمانی که از ش��یطنتهای کودکانشان در اواخر
تابستان خسته می ش��وند ،با گفتن این کلمات به خیال خودشان
آنها را تهدید میکنند“ :مدرسهها از شنبه شروع میشود!”
چه تابس��تان را دوست داشته باش��ید و چه دوست نداشته باشید،
شروع و بازگشایی مدارس با این شرایط همراه است :لباسهای
جدی��د ،خودکار ،م��داد ،دفتر ،کیف ،دفتر یادداش��ت ،تبلت و
بخش مورد عالقه مراقبان بهداشت چشم یعنی معاینه چشم.
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معاینات چشم ،تستهایچشمی محدود هستند که در شناسایی و
تشخیص افرادی که در معرض مشکالت چشمی هستند ،کمک
میکنند .این تس��تها توس��ط مربی بهداش��ت مدرسه ،پزشک
مخصوص اطفال ،مراقبان بهداشت چشم و اپتومتریستها انجام
میشود.
برخ��ی از تحقیقات نش��ان میدهد ک��ه بیش��تر از  10درصد از
کودکان پیش دبس��تانی ،دچار اختالالت چشمی تشخیص داده
ش��دهای هس��تند .با توجه به این موضوع ،بای��د والدین را پیش
از ش��کایت کودکش��ان از اختالالت بینایی به انجام تس��تهای
چشمی ترغیب نمود.
مراقبان بهداش��ت چشم ،والدین را باید متقاعد کنند که کودک
به سه عینک نیاز دارد:
عینک آفتابی ،عینک ورزشی و عینک یدکی
عینک آفتابی
گروهی معتقد هس��تند که مراقبان بهداش��ت چش��م نس��بت به
ترغیب کودکان به اس��تفاده از عین��ک آفتابی قصور و کوتاهی
کردهاند؛ عینک آفتابی وسیلهای است که به لزوم استفاده از آن
در کودکان توجه زیادی نش��ده و روی فرهنگس��ازی استفاده
از آن کاری انجام نش��ده است و با استداللهای فراوان می توان
گفت که عینک آفتابی و محافظ فرا بنفش برای کودکان بسیار
ضروریتر از بزرگس��االن اس��ت .عالوه بر این ،به خاطر اینکه
س��اختارهای چش��می در کودکان به طور کامل رش��د نکرده و
ش��کل نگرفته اس��ت ،تابش های فرا بنفش میتواند به عدس��ی
چش��م نفوذ کرده و به ش��بکیهی حفاظت نشده کودک راه پیدا
کند و آسیبهایی بیشتر نسبت به بزرگساالن برجای گذارد.
تغیی��ر دیدگاه والدین در زمینۀ اس��تفاده از عین��ک آفتابی برای
فرزاندانش��ان ،نیاز ب��ه ارتباط خوب میان عینک س��از و والدین
دارد.
اگر به لزوماس��تفاده از عینک آفتابی مانند کرم ضد آفتاب نگاه
کنیم ؛ همانط��ور که کرم ضد آفتاب ب��ا ( 2 SPF 30فاکتور

محافظت��ی خورش��ید را  SPFمیگویند) را ب��رای محافظت از
پوس��ت بدن و صورت کودکتان اس��تفاده میکنید تا او سرطان
پوس��ت نگیرد! باید بدانید که او نیاز ب��ه عینک آفتابی هم دارد
تا چش��مانش را در براب��ر آب مروارید یا دژنراس��یون ماکوالر
(تخری��ب و از بین رفت��ن ماکوال) که از عوامل نابینایی اس��ت،
محفوظ نگه دارد.
عالوه ب��ر این ،اگ��ر بخواهید در ف��روش عین��ک آفتابی برای
کودکان موفق باشید ،باید به توصیه باب بیر 3توجه کنید“ .باب”
یک س��خنران آموزشی بسیار قوی است و تحقیقات گستردهای
در زمینه فروش انجام داده اس��ت و مدعی است که زمان فروش
عینک ،از خریدار سؤاالتی را هم در مورد کودکش بپرسید .مث ً
ال
بپرس��ید که آخرین بار چه زمانی نسخه چشم فرزندانتان را برای
عینک آفتابیاش عوض کردید؟ پاس��خ این سؤال معموالً در 3
مرحله اس��ت :اول اینکه فرض میشود که والدین پیش از اینها
یک جفت عینک برای کودکشان خریدهاند (که  80درصد این
کار را نمیکنند!)؛ دوم اینکه والدین نمیتوانند به س��ادگی به
این پرسش پاسخ دهند و شما را به انجام یک دیالوگ آموزشی
در زمینه لزوم استفاده از عینک تشویق میکنند؛ و سومین مرحله
زمانی اس��ت که والدین میگویند“ :او نم��ی تواند هیچ عینک
آفتابیای داشته باشد!” و در این زمان عینکساز باید توضیحات
الزم را به والدین ارائه کند.
دو نوع تفکر در مورد عینک آفتابی وجود دارد ،در نظر بگیرید
که فرزندان باید از عینکهای طبی اس��تفاده کنند .حال از همه
مش��تریان بزرگس��التان دربارۀ کودکانشان بپرس��ید که چگونه
عینکها از چش��مان فرزندانش��ان محافظت میکند .نه فقط در
زمین��ۀ نزدیکبینی ،دوربینی و آستیگماتیس��م و آنها را متقاعد
کنید که عینکهای آفتابی هم برای س�لامت چش��م فرندانشان
مفید و ضروری است.
در ش��رایط محیط طبیعی  ،عدس��یهای ترانزیش��ن را نمیتوان
گزینۀ مناسبی برای عینک آفتابی در نظر گرفت ،زیرا آنها فقط
میتوانن��د جایگزین نهایی برای عین��ک آفتابی واقعی کودکان
باشند.
به خاطر داشته باشید در بعضی از کشورها در بسیاری از مدارس
به کودکان اجازه نمیدهند از عدس��یهای تیره رنگ در فضای
باز اس��تفاده کنند؛ اما به عدس��یهای ترانزیشن مجوز میدهند.
عدسی ترانزیش��ن حتی در روشنترین وضعیت خود ،محافظت
 100درص��د را در مقاب��ل پرتوه��ای  UVBو  UVAفراه��م
میکند.

عینکهای ورزشی
براساس گزارش “ ”USA Todayدر  18آپریل  ،2015حدود
 35میلی��ون کودک آمریکایی (بین  5تا  18س��ال) هر س��اله به
صورت منظ��م و مداوم ورزش میکنن��د 60 .درصد کودکان،
ورزشه��ای بی��رون از فضای مدرس��های انج��ام میدهند و 66
درصد پسران و  55درصد دختران ورزشکار هستند .حال آنکه،
ممکن اس��ت بیش از  40هزار جراحت چشمی به خاطر شرکت
در ورزشهایی به وجود آید که  90درصد آنها قابل پیشگیری
است.
افزایش آگاهی و اطالع رس��انی به والدین در زمینۀ ایمنی چشم
ک��ودک در ورزش ،میتواند والدین را به پرداخت هزینه برای
عینک ایمنی ورزش��ی با عدس��ی های پلی کربنات یا Trivex
ترغیب کند.
فرد مراقب بهداش��ت چشم باید بداند بس��کتبال و بیسبال عامل
بیشترین جراحات چش��می هستند .ورزشهای آبی و راکتدار
در ردۀ بعدی آس��یبهای چش��میاند .عالوه بر این ،جراحات
چش��می در ورزشهایی که در آنها توپ ،گوی ،چوب بازی
هاکی ،چوب بیس��بال یا راکت و تماس فیزیکی وجود دارد نیز

دیده میشود .ورزشهای کم خطر برای چشم طنابکشی ،شنا،
دوچرخه سواری و ژیمناستیک هستند.
در ورزشه��ای پرخطر از توپ ،چوب بیس��بال ،چوب هاکی،
راک��ت و گوی اس��تفاده میش��ود و در آنها تم��اس فیزیکی
هم وج��ود دارد .از این ورزشه��ا میتوان به بیس��بال ،والیبال،
بسکتبال ،والیبال ،هاکی،فوتبال ،الکراس ،واترپلو ،تنیس و حتی
پینگ پنگ اشاره کرد.
ورزشهای بس��یار پرخطر همراه با تماس فیزیکی است و در آن
از محافظ اس��تفاده نمیش��ود .از این ورزشها میتوان بوکس،
کشتی ،رگبی(نوعی توپ بازی) و ورزشهای رزمی را نام برد.
تمام عینکهای ایمنی(از نظر فریم و حفاظ) باید استاندارد بوده
و از جنس پل��ی کربنات یا  Trivexبا عدس��یهایی که هرگز
زیر  3میلی متر نیس��تند ،باشند .درس��ت مانند عینک آفتابی باید
به خاطر داش��ته باشید کودکانی که نیاز به تصحیح بینایی ندارند
هم ،باید از محافظ و عینک ایمنی چشم استفاده کنند.
عینک یدکی
همیش��ه از الس��تیکهای یدکی ،باتریهای یدکی چراغ قوه و
حت��ی کمکهای اولیه اس��تفاده میکنیم ول��ی عینک یدکی را
مس��ئلۀ جدی و مهمی نمیدانیم! اهمیت این مس��ئله زمانی است
ک��ه فردی دوربینی  +7ی��ا نزدیک بین��ی  -4دارد و عینکش را
گم میکن��د .موقعی که والدین در خری��د عینک یدکی دچار
تردید هس��تند ،راهی را برای متقاعد کردنش��ان در پیش بگیریم
و به آنه��ا ثابت کنیم که واقعاً دید کودکانش��ان بدون عینک
چگونه است!
به عنوان مثال اگر نس��خه چش��م کودکی با محدودۀ  -5دیوپتر
باشد ،یک جفت عدسی  +5دیوپتر را جلوی چشمان والدینشان
ق��رار دهید؛ یا اگر  +3دیوپتر بود یک جفت عدس��ی  -3دیوپتر
را پیش رویش��ان قرار دهید تا ب��ه آنها ثابت کنید ،بدون عینک
کودکشان دچار چه دشواری و سختیهایی در دید خواهد بود.
بنابرای��ن ،پی��ش از آنکه زنگ م��دارس بخورد ،بای��د والدین
مطمئن باش��ند که کودکش��ان به عینکهای آفتابی ،ورزشی و
یدکی مجهز است یا خیر.
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اخبـ�ار و گزارش

گزارش
آقای مهندس محسن جناب
متولد 1338
رش��ته تحصیلی :کارشناسی فیزیک (اتمی) -کارشناس��ی ارشد بهداشت حرفه ای و
حفاظت صنعتی
دانشگاه محل تحصیل دانشگاه شهید بهشتی -دانشگاه تهران
مسئولیتهای اجرایی :مسئول گروه فیزیک (جهاد دانشگاهی صنعتی شریف)
مدیر مرکز اپتیک (جهاد دانشگاهی صنعتی شریف)
معاون آموزشی (جهاد دانشگاهی صنعتی شریف)
رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی (جهاد دانشگاهی صنعتی شریف)
مدیر منابع انسانی (جهاد دانشگاهی صنعتی شریف)

در صبح پنجش��نبه یکی از روزهای گرم پایان مرداد ماه در س��اختمان ش��هید مهندس ماندگار واقع در جهاد دانش��گاهی صنعتی شریف،
مهندس محس��ن جناب رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی ش��ریف و مدیر مرکز آموزش مهارتهای پیشرفته صنعتی
شریف ،میزبان نشریه دید برتر بودند تا با فعالیتهای اپتیکی این مرکز بیشتر آشنا شویم .آقای مهندس با چهره ای گشاده و آرامش خاصی
پاسخگوی پرسشهای مطرح شده بودند که در ذیل مشروح آن را از نظر میگذرانید.
لطفاً در ابتدا توضیحاتی درباره فعالیتهای بخش اپتیک جهاد دانشگاهی بفرمایید.

فعالیت های تخصصی جهاد دانش��گاهی صنعتی ش��ریف در حوزه اپتیک دو بخش " فعالیت های پژوهش��ی" و "فعالیت های آموزشی"
را ش��امل می ش��ود .طبیعتاً توضیحاتی که من ،در پخش پژوهش ،ارائه می کنم تنها در حد کلیات خواهد بود .جهاد دانش��گاهی صنعتی
شریف یکی از مراکز پیشگام پژوهش های کاربردی در حوزه اپتیک بوده است .بخش قابل توجهی از این فعالیتها در سالهای نخست
ب��ر طراحی و تولید قطعات اپتیکی متمرکز ش��ده ب��ود .این مرکز جزو اولین مراکزی بود که تکنولوژی س��اخت قطعات اپتیکی ،از قبیل
عدس��یهای دقیق و منش��ورها ،را در کشور بومی س��اخت .این فعالیت ها بتدریج س��اخت و پس از آن طراحی سیستم های اپتیکی را نیز
دربرگرفت .تجهیزاتی همچون میکروس��کوپ دانش آموزی ،میکروسکوپ اتاق عمل ،تلسکوپ ،تجهیزات متعددی در حوزه پزشکی،
دفاعی و صنعت از سیس��تم هائی بودند که در این س��ال ها براس��اس نیاز بخشهای گوناگون طراحی و به مرحله تولید یا ساخت محدود
رسیدند .در حال حاضر نیز این بخش به انجام پروژه های کاربردی در بخشهای فوتونیک و سیستمهای پیشرفته اپتیکی و پردازش تصویر
اشتغال دارد.
فعالیت دیگری که در کنار مرکز اپتیک ش��کل گرفت ،راه اندازی آزمایش��گاه مرجع عینک بود که با طی مراحل اخذ مجوزها و اجازه
فعالیت در زمینه عینک ،این آزمایش��گاه هم اکنون یکی از آزمایش��گاههای پیش��رفته مرجع عینک کشور است که به خدمات خود ادامه
میدهد.

در مورد فعالیت های آموزشی مرتبط با عینک که توسط این مرکز انجام شده توضیحدهید؟

در بخش دورههای کوتاه مدت در حال حاضر س��ه فعالیت انجام میشود .دو دوره تحت عنوان عینک آفتابی مقدماتی و پیشرفته(هریک
 54س��اعت) تدوین ش��ده است .این دوره ها ،با محوریت مس��ائل فروش عینکهای آفتابی ،استانداردهای الزم ،ساختمان چشم ،سالمت

Primary sight Magazine

دو ماهـنامه فرهـنگی اقتصادی سال اول
شـمــاره نخســت صفحــه31

اخبــــــــــــار

چش��م ،جنبه های فنی خود عینک مانند فریم ،خواص شیش��ه به کار رفته ،تجویز و مس��ائل مش��ابه آن را پوشش میدهد .موضوع عینک
آفتابی علیرغم س��ادگی ،دارای حساسیت باالیی است .اشتباه در استفاده از عینک آفتابی هزینهی به مراتب بیشتری نسبت به عدم استفاده
از آن ایجاد می کند .این دوره ها پس از س��ه س��ال تحقیق و بررسی هم اکنون در حال برگزاری است .در برگزاری این دورهها ،به دلیل
ماهی��ت خاص صنفی آن با اتحادیههای عینک س��ازی در ارتباط هس��تیم و پذیرش فراگیران از طریق اتحادی��ه های مرتبط با عینک در
استانها و شهرستان ها صورت می پذیرد .این دوره ها در استان های تهران ،هرمزگان ،آذربایجان غربی ،ارومیه ،خوزستان و کرمان اجرا
شده و یا در حال برنامه ریزی و اجرا می باشد.
از اواخر س��ال گذش��ته نیز تدوین دوره های س��اخت و فروش عینک و عدس��ی طبی در دس��تور کار قرار گرفت .نتیجه تدوین دو دوره
مقدماتی و پیشرفته در این بخش بود .اجرای این دوره ها ،که تجهیزات جدیدی را طلب میکرد ،از اوایل بهار امسال در استان آذربایجان
غربی آغاز گردید و بعد از آن در خوزستان نیز اجرا شد.
فعالیت دیگری که در حال تکمیل است ،تدوین یک دوره کسب و کار در حوزه عینک است .در بررسی هایی که انجام گرفته ،متوجه
شدیم که بخش قابل توجهی ازشاغلین حوزه عینک دارای اطالعات فنی خوبی می باشند و در واقع در بخش تخصصی از لحاظ اطالعات
فنی مش��کلی ندارند اما پیچیدگی های این حوزه ،توس��عه دانش و مهارت های کسب و کار را ایجاب میکند .باید توجه داشت که حتی
مدیری��ت یک مغازه معمولی عینک فروش��ی نیز از پیچیدگی های خاص خود برخوردار اس��ت .تدوین ای��ن دوره ،با توجه به نیاز فوق
شروع شد که به دالیل متعددی کمی این کار به طول انجامید و امیدواریم بتوانیم در شش ماهه دوم سال  ،94اولین دوره را اجرا کنیم.
درکنار این فعالیت ها ،تدوین و اجرای دوره های علمی کاربردی در این حوزه نیز مورد توجه قرار داشته است .شخصاً معتقدم تدوین و
اجرای دوره های صنفی و شغلی در قالب آکادمیک ،به دلیل ضوابط و نظام حاکم در این دوره ها ،باعث ارتقای کیفی و بهبود اثربخشی
دوره ها می ش��ود .تدوین پودمان س��اخت عینک در قالب نظام تک پودمان در دانش��گاه علمی کاربردی یکی از فعالیت های این بخش
محسوب می شود .این پودمان با توجه به نتایج و تجربیات دوره های قبلی تدوین و برای طی مراحل بررسی و تصویب ارسال شده است.
تالش می ش��ود این پودمان با س��ایر پودمان های موجود و در حال تدوین قابلیت تجمیع و تبدیل به یک دوره کاردانی را داش��ته باش��د.
افرادی که این دورهها را طیکنند ،مدرک دانشگاهی دریافت خواهند کرد.
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آیا الزم اس��ت افراد ش��رکت کننده در دوره ها حتماً عینک س��از باش��ند یا افراد دیگر هم میتوانند به صورت داوطلب برای کسب این
مدرک اقدام نمایند؟

دو بحث وجود دارد .یک بحث آکادمیک و فنی است که به لحاظ آموزشی ،فردی که در این دورهها شرکت می کند ،باید یک سری
مشخصات خاص  ،مانند مدرک تحصیلی داشته باشد و بحث دوم ،بحث صنفی است که افرادی که در دوره ها حضور دارند ،باید سابقه
کار داشته باشند .البته در عمل هم معموالً دورههای عینک با حضور افرادی برگزار میشود که در این حوزه سابقه کاری دارند.

دربارهی ماهیت جهاد دانشگاهی توضیح دهید؟

طبیعتاً من صالحیت ندارم در این مورد اظهار نظر جامعی داش��ته باش��م اما از یک منظر جهاد دانش��گاهی حلقه واسط میان دانشگاه و نیاز
بخ��ش های جامعه ،مانند صنعت اس��ت .در بخش آموزش ه��م ،آموزشهایی که یک نیازکاربردی و مهارتی را برطرف میکند زمینه
کاری جهاد اس��ت .لذا آموزش های کاربردی و مهارتی ،که الزمه توس��عه واقعی قلمداد می شوند ،هدف ما را تشکیل می دهد .البته الزم
اس��ت دوره ها به لحاظ علمی و اس��تاندارد آموزش��ی واجد ش��رایط باش��ند ،یعنی هم ماهیت آکادمیک و علمی و هم ماهیت مهارتی و
کاربردی .هر کدام از این دو ماهیت را اگر به تنهایی داشته باشد مفید فایده نبوده و حداقل در مأموریت ما قرار ندارد.

لطفاً در مورد تفاهمنامهای که با اتاق اصناف منعقد کردهاید توضیحاتی بفرمایید؟

یکی از اقدامات معاونت آموزش��ی جهاد دانشگاهی در سال گذشته ،عقد تفاهمنامه سه جانبهای میان این معاونت ،اتاق اصناف کشور و
هیئت عالی نظارت بر س��ازمان های صنفی وزارت صنعت معدن تجارت در حوزه آموزش بود .بر این اس��اس ما رس��ماً همکاری هایی را
با اتاق اصناف آغاز کردیم .اتفاقا دورههای آموزش��ی مرتبط با عینک از مهمترین فعالیت هایی اس��ت که در این همکاری قرار می گیرد.
از طرف دیگر ،طبق مجوز مجوز شماره  302230مورخ  94/5/13وزارت علوم جهاد دانشگاهی اجازه برگزاری آموزشهای عالی آزاد
را کس��ب نموده اس��ت .برخورداری از این مجوزها و تفاهم نامهها شرایط پاسخگویی به نیازهای صنفی را فراهم می سازد .این مطلب از
آن جهت مهم است که به هرحال مراکزی که به ارائه آموزش های صنفی مبادرت می ورزند بایستی همزمان واجد دو ویژگی صالحیت
آموزشی و تأییدیه توسط مرجع صنفی را داشته باشند.

درباره دوره عینک آفتابی که در مشهد برگزار می شود بیشتر توضیح دهید؟

این دوره با عنوان پودمان فروش��ندگی عینک آفتابی در س��ال های گذشته تدوین شده و تابستان امسال مجوز آن گرفته شد و اجرای آن

نیز ش��روع ش��ده است .این پودمان یکی از پودمان هایی اس��ت که می تواند در کنار دوره تدوین شده ساخت و دو یا سه پودمان دیگر
تجمیع شده و به مدرک کاردانی منجر گردد.

آموزش ها به صورت عملی است یا صرفا مباحث به صورت تئوری تدریس می شود؟

در بخش علمی کاربردی  70درصد ساعات دوره ها باید عملی باشد .که این میزان شامل پروژه ،کاربینی ،کارورزی و بازدید نیز هست.
س��ایر دوره ها نیز دارای بخش عملی ،آزمایشگاه وکارگاه می باشند .در مجموع کلیه دورهها همزمان ارتقای مهارت های کاربردی و
افزایش و روزآمد شدن دانش تخصصی را دنبال می کنند.

لطفا درباره برنامه های آینده و در دست اقدام این مرکز توضیحاتی بفرمایید؟

همان طور که قب ً
ال ذکر شد ،عالوه بر پودمان ساخت عینک ،تکمیل و اجرای دورههای مدیریت کسب و کار و برگزاری دوره پیشرفته
عینک طبی از برنامههایی اس��ت که امیدواریم امس��ال موفق به اجرای آن ها ش��ویم .با توجه به اینکه دوره کاردانی اپتیک به دالیلی
متوقف شده ،یکی از موضوعاتی که دنبال میکنیم ،احیای همان دوره کاردانی است یا اینکه در قالب نظام پودمانی دوره های جدیدی
را ارائه دهیم تا ش��اغلین این صنف امکان اخذ مدرک کاردانی داش��ته باشند .این فارغ التحصیالن قادر به انجام وظیفه در  4الی  5زیر
شغل ( مانند بنکداری ،فروشندگی ،ساخت و مدیریت کسب و کار و  )...خواهند بود.

و اما صحبت پایانی شما با خوانندگان نشریه دید برتر؟

امیدوارم این نشریه بتواند در ارتقای دانش صنف مؤثر باشد .قطعاً هر حرکتی در جهت ارتقای اطالعات میتواند منجر به ارتقای دانش
ش��ود .امیدوارم با هر ش��ماره از نشریه شما ،سؤاالت جدیدی در ذهن مخاطبان ایجاد شود و شما هم برای پاسخگویی سؤاالت ،کیفیت
نشریه را باال ببرید .در اینصورت همه کسانی که که در این مجموعه قرار میگیرند ،اعم از جامعه مصرف کنندگان ،کلیه مشاغل مرتبط
و ، . .از این حرکت منتفع خواهند شد.
تهیه و تنظیم :مهندس سمانه محمودیان

کس�ب مقام اتحادی�ه برترکش�ور توس�ط اتحادیه
عینکسازانوعینکفروشاناستانآذربایجانغربی
اتحادیه عینکسازان و عینکفروشان استان آذربایجان غربی از میان
 8750اتحادیهصنفیکشورموفقبهاحرازرتبهبرترکشوردرسال1393
گردید که تقدیرنامه و لوح سپاس مربوطه طی برنامه با شکوهی در روز
اول تیرماه س��ال  1394همزمان با روز اصناف در س��الن همایشهای
صدا و س��یما در تهران توسط دکتر الریجانی رئیس مجلس شورای
اس�لامی به یعقوب قاسمنژاد ریاست آن اتحادیه اعطا گردید  .در این
مراسم معاون رئیس جمهور  ،وزیر صنعت  ،معدن و تجارت  ،جمعی از
نمایندگانمجلس،رئیساتاقاصنافایرانوجمعکثیریازنمایندگان
و روسای اتحادیه ها و اتاق های اصناف کشور حضور داشتند .
کسباینافتخاربزرگبراتحادیهعینکسازانوعینکفروشا ناستان
آذربایجانغربیوتمامیجامعهعینکسازانکشورتهنیتباد.
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تداوم برگزاری دوره های آموزشی
در اتحادی�ه عین�ک س�ازان و عینک
فروش�ان اس�تان آذربایج�ان غرب�ی

با همکاری مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی صنعتی شریف
اولین دوره آموزش تئوری و عملی عینکسازی مقدماتی از تاریخ
 94/3/6لغایت  94/3/27و شش��مین دوره آموزش عدس��یهای
جذب��ی و عینکهای آفتابی از مورخ��ه  94/2/2لغایت 94/2/22
در محل جهاد دانش��گاهی ارومیه ،توسط اتحادیه عینکسازان و
ک فروشان استان آذربایجان غربی برگزار گردید.
عین 
گواهینام��ه قبو ل ش��دگان در ای��ن دورهها در س��ومین همایش
عینک س��ازان اس��تان آذربایجان غربی و س��مینار هواشناس��ی و
شاخص  UVدر  94/5/1به ایشان اعطا گردید.
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برنام�ه زن�ده تلویزیونی اتحادیه عینک س�ازان
اس�تان آذربایجان غربی با محوریت ( :استفاده
از عینک آفتابی یک ضرورت اس�ت نه زینت )

با همکاری س��ازمان هواشناسی استان در روز پنجش��نبه  94/5 / 1در

کارشناسان ش��رکت کننده در سمینار هواشناس��ی و شاخص  UVدر

کل س��ازمان صنعت  ،مع��دن و تجارت  ،و نیز حس��ن خانی فرماندار

پنجشنبه مورخه  94/5/1شرکت نمودند .

اداره نظ��ارت بر اماکن عمومی  ،اتاق اصن��اف  ،اتحادیه های صنفی

کهوریان معاون اس��تاندار آذربایجان غربی  ،مهندس اسکندری مدیر

برنام��ه زن��ده تلویزیونی اولدوز ش��بکه آذربایجان در س��اعت  22روز

ارومیه و مهندس ضیائیان مدیر کل سازمان هواشناسی استان  ،مسئولین

در این برنامه که با رصد ماه توس��ط آقای مهندس امام کارشناس نجوم

اس��تان  ،جهاد دانشگاهی ارومیه  ،س��ازمان آموزش فنی و حرفه ای ،

کش��ور با بیان نقش انسان در دویست سال گذشته در تخریب طبیعت از

برگزار گردید.

و افزودند که س��ازمان هواشناسی کش��ور جهت پیشگیری و به حداقل

اتحادیه برتر کشور در سال  93از میان  8750اتحادیه صنفی کشور این

 – 1ایجاد مراکز سنجش و پایش پرتو فرابنفش ()UV

و افزودند که با کس��ب این مقام امروز هیئت مدیره اتحادیه مسئولیت

جمله الیه اوزن در زمینه اث��رات مخرب پرتو فرابنفش توضیحاتی داده

اخبــــــــــــار

آذربایجان غربی و س��مینار تخصصی هواشناس��ی و ش��اخص UV

در ای��ن برنامه که ب��ه همت اتحادیه عینک س��ازان و عینک فروش��ان

همراه بود ،آقای دکتر بداق جمالی رئیس س��ابق پژوهشکده هواشناسی
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س��ومین همایش سراس��ری عینک س��ازان و عینک فروش��ان استان

محل سالن همایش های کانون جوانان بسیج ارومیه با حضور مهندس

اس��تان آذربایجان غربی ترتیب داده ش��ده بود ریاست اتحادیه به همراه
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س�ومین همایش سراس�ری عینک س�ازان اس�تان
آذربایجان غربی و سمینار هواشناسی و شاخص UV

صدا و س��یما و جمع کثیری از دانشگاهیان و فرهنگیان و انجمن نجوم
در ابتدای این مراسم قاسم نژاد ریاست اتحادیه با اشاره به کسب مقام

رساندن آن اثرات مخرب دو کار اساسی را می تواند انجام دهد :

موفقیت را مدیون همکاری و همدلی تمامی اعضاء اتحادیه دانس��تند

 – 2ایج��اد مدله��ای پیش بینی و اعالم هش��دار ش��دت پرتو فرابنفش

بیشتری را در قبال همکاران و مردم احساس میکنند.

مهندس کثیریها کارشناس اپتیک و عینک سازی نیز بهترین راه محافظت

عینک س��ازی در مطب چشم پزش��کان ،ضمن تأکید بر تعطیلی این

استاندارد بیان نمودند و اصطالح  UV 400در عینک های آفتابی را در

عینک س��ازان در حیطه مسئولیت کاری خود ش��دند .وی با اشاره به

( )UVحداقل برای سه روز آینده

چشم از صدمات ناش��ی از اشعه ( )UVرا استفاده از عینکهای آفتابی

این برنامه زنده تلویزیونی یک س��اعته به طور مفصل برای مردم توضیح

دادند .

وی با اشاره به برخی از مشکالت صنفی از جمله واحدهای غیر مجاز

واحدهای غیرمجاز خواس��تار فعالیت چشم پزشکان  ،بینایی سنجها و

اینکه متأسفانه در اجرای قانون در مورد برخی از افراد که دارای نفوذ

قاسم نژاد ریاس��ت اتحادیه عینک سازان نیز با اعالم اینکه امروزه دیگر

مالی یا نفوذ علمی و یا نفوذ سیاس��ی میباشند ،دچار مشکل میباشیم
گفتند که اتفاقاً قانون باید در مورد ایش��ان بسیار صریح و با دقت اجرا

صرفاً یک کاالی لوکس در اختیار بخش مرفه جامعه نباید باشد ،استفاده

چشمپزشکان نمونه بارز این مورد و احترام به قانون خواهد بود .

هزینه عینک آفتابی را نیز تحت پوشش بیمهای خود قرار دهند .همچنین

جامعه و تأمین نیروی متخصص بر اس��اس آن نیازس��نجی افزودند که

عینکهای آفتابی و طبی خود را فقط از مراکز مجازی که دارای پروانه

جوان��ان تحصیل کرده بیکار فراوانی را در جامعه مش��اهده میکنیم و

تهیه نمایند.

جامعه اصناف از اش��تغال کاذب در درون خود رنج میبرد .وی افزود

استفاده از عینک آفتابی یک ضرورت می باشد نه زینت و عینک آفتابی

ش��ود که جم��ع آوری واحدهای غی��ر مجاز عینک س��ازی از مطب

از آن را برای عموم مردم توصیه داشت و افزود شرکتهای بیمه میبایست

قاسم نژاد با اش��اره به موضوع مهم نیازسنجی در هر رشته و شغلی در

ایش��ان از مردم خواس��تند که در جه��ت احترام و ارج نه��ادن به قانون،

متأس��فانه در جامعه به این امر مهم توجه نشده و به همین علت امروزه

کسب از اتحادیههای مختلف عینک سازان در سراسرکشور می باشند،

متأس��فانه سایۀ این بال و مصیبت بر س��ر اصناف نیز سنگینی میکند و

ضمناً این برنامه بنا به اظهار تهیه کننده و کارگردان آن توانسته بود توجه

اس��تاندارد جهانی برای تأس��یس هر واحد صنفی به ازای هر  128نفر

خ��اص بینندگان را به خود اختصاص دهد که پیامکهای بس��یار مردم

یک واحد میباش��د ولی متأسفانه این رقم در کشور ما به ازای هر 25

این برنامه را گواه این موضوع میدانستند.

مشکالت عدیدهای را ایجاد و موجب بروز نابسامانیهای مالی و روانی در

شامل س��ؤاالت انبوه از ریاست اتحادیه و کارشناسان شرکت کننده در

نفر به یک واحد صنفی رسیده است که این امر در جامعه اصناف کشور

عالقهمن��دان میتوانند فای��ل تصویری این برنامه زن��ده تلویزیونی را از

جامعه خواهد شد .

اتحادیه عینکسازان و عینکفروشان استان آذربایجان غربی تهیه کنند.

وی برای حل این مش��کالت و س��ایر مش��کالت اصناف خواس��تار

بازنگری و اصالح در برخی مواد قانون نظام صنفی گردید و به همین

منظور پیشنهاد تش��کیل کارگروهی مرکب از نمایندگان اتحادیهها و

اتاقهای اصناف کشور جهت اصالح برخی از مواد قانون نظام صنفی

ش��دند تا اصناف بصورت واقعی در امر قان��ون گذاری برای خود نیز
نق��ش مؤث��ر و عملی ایفا نماین��د .وی همچنین در مورد مس��ائل ذیل
توضیحات مفصلی دادند :

 – 1عدم رعایت قانون و عدالت در وصول مالیات از اصناف.
 – 2ل��زوم جایگزین��ی مدیریت و روشهای علم��ی بجای مدیریت
س��نتی در اتحادیههای صنفی و اتاقهای اصناف جهت حل س��ریعتر
مشکالت.
 – 3ایج��اد پل ارتباطی بین مراکز علمی و دانش��گاهی با اتحادیه های
صنف��ی و اتاقه��ای اصناف ب��ا در اولویت قرار دادن ام��ر آموزش و
پژوه��ش که در نهای��ت منجر به افزایش بهره وری در کس��ب و کار
اصناف خواهد شد.
وی با اشاره به مصوب شدن دوره آموزش پودمانی عدسیهای جذبی

و عینکهای آفتابی در دانشگاه علمی کاربردی اظهار امیدواری کرد

که بزودی شاهد ایجاد رشته کاردانی عینکسازی در دانشگاه علمی
کاربردی باشیم و از زحمات اعضاء کارگروه کشوری عینک سازان

و به ویژه ریاست و اعضاء هیئت مدیره اتحادیه مشهد در این خصوص

تشکر داشتند.

ایشان همچنین با اعالم اینکه در آینده بسیار نزدیک شاهد ورود نشریه

دید برتر در جامعه اپتیک و عینکسازان خواهیم بود از تمامی فعاالن

این عرصه خواس��تند که از این نشریه نوپا که میتواند گامی مؤثر در
ارتقاء سطح علمی همکاران عینک ساز ایفا کند حمایت نمایند.

وی همچنین هدف برگزاری س��مینار هواشناس��ی و شاخص  UVرا

تحقق این سه موضوع دانستند.

ال��ف  :اس��تفاده از عینک آفتابی از طرف عموم م��ردم به عنوان یک
ضرورت نه زینت.

ب  :تحت پوشش قرار دادن هزینه عینک آفتابی توسط شرکتهای بیمه

ج  :اع�لام روزان��ه ش��دت پرتو فرابنف��ش ( )UVاز طرف س��ازمان
هواشناسی جهت آگاهی و اقدام به موقع مردم.
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در ادامه همایش معاون اس��تاندار  ،مدیر کل صنعت  ،معدن و تجارت

برگزاریاولیندورهپودمانیآموزشعدسیهای
جذبی و عینکهای آفتابی در مشهد

افزودن��د که آماده همکاری در جهت رفع مش��کالت اصناف به ویژه

همکاری دانش��گاه جامع علمی کاربردی استان خراسان توسط اتحادیه

اصناف به امر آموزش و پژوهش گردیدند.

عالقهمندان جهت کسب اطالعات بیشتر با اتحادیه عینک سازان مشهد

و مدیر کل س��ازمان هواشناس��ی استان طی س��خنانی ضمن تشکر از

زحم��ات هیئت مدیره و تبریک کس��ب مق��ام اتحادیه برتر کش��ور

اولین دوره پودمانی آموزش عدس��یهای جذبی و عینکهای آفتابی با

عینک س��ازان بوده و خواس��تار توجه هرچه بیش��تر اتحادیهها و اتاق

عینک سازان مشهد در نیمه اول مهرماه  1394برگزار خواهد شد .

در ادامه مراس��م س��مینار هواشناسی و ش��اخص  UVبا حضور دکتر

تماس حاصل نمایند.

بداق جمالی رئیس س��ابق س��ازمان هواشناسی کش��ور و مهندس امام

برگ�زاری دوره ه�ای مختلف آموزش�ی توس�ط
اتحادیه عینک سازان اهواز

اثرات مخرب و منفی آن در انس��ان بویژه در بینایی افراد توضیح داده

دوره آموزش عدس��یهای جذبی و عینکهای آفتابی توس��ط اتحادیه

کارشناس نجوم و مهندس کثیریها مسئول آموزش کارگروه کشوری

عینک س��ازان و کارشناس اپتیک به تفصیل در مورد پرتو فرا بنفش و
و برای پیش��گیری از آن استفاده از عینک آفتابی استاندارد را به مردم
توصیه کردند و از سازمان هواشناسی کشور نیز خواستند تا در جهت

آگاهی مردم از میزان شدت پرتو فرابنفش اقدام الزم را انجام دهند.

همچنین در فضای بیرونی محل برگزاری سمینار برنامه رصد خورشید

با سه دستگاه تلسکوپ توس��ط مهندس احسان ابراهیمیان برنده مدال

نق��ره المپیاد جهانی نجوم در س��ال  2010چین و ب��ا همکاری آقایان
مهندس محمدی و مهندس زارعی از انجمن نجوم ارومیه با اس��تقبال

جم��ع زیادی از همش��هریان مواجه گردید و عالقهمن��دان در مدت 4
ساعت به رصد خورشید پرداختند.

این مراسم با اهدای جایزه به نفر اول ششمین دوره آموزش عدسیهای
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جذبی و عینکهای آفتابی و اولین دوره آموزش عینکسازی مقدماتی
و نیز اعطا گواهینامه سایر قبول شدگان در این دورهها به پایان رسید.

عالقهمن��دان میتوانن��د فای��ل تصویری ای��ن همایش و نیز س��مینار
هواشناسی و شاخص  UVرا از اتحادیه عینکسازان و عینک فروشان
استان آذربایجان غربی تهیه نمایند.

با همکاری مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی صنعتی شریف اولین
عینک سازان اهواز و به مدیریت آموزشی آقای مهندس کثیریها رئیس

کمیته آموزش کارگروه کش��وری عینک س��ازان از تاریخ 93/11/15

لغایت  93/12/5در محل جهاد دانش��گاهی دانشگاه شهید چمران اهواز

با حضور  52نفر از همکاران عینک س��از و عینک فروش از استان های

خوزس��تان و ایالم برگزار گردید .در طی برگزاری این دوره مس��ئولین

مختلف اس��تان از جمله رئیس دانشگاه علوم پزشکی و معاونت سازمان

صنعت  ،معدن و تجارت اس��تان خوزس��تان از چگونگی برگزاری آن

بازدید و ضمن تقدیر از اتحادیه عینک س��ازان اهواز حمایت خود را از

برنامههای آموزشی آن اتحادیه اعالم داشتند.

همچنین اولین دوره آموزش تئوری و عملی عینک س��ازی مقدماتی در

نیمه اول مهر ماه  1394توس��ط اتحادیه اهواز و با همکاری مرکز علمی

کاربردی جهاد دانش��گاهی صنعتی ش��ریف در محل جهاد دانشگاهی
اهواز برگزار خواهد شد.
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تکنی�ک پیش�رفته جدید
برای کاهش اثر هالهای
ناشی از عدسیها
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مطالع��ات جدی��د در زمین��ۀ ارتباط��ات نوری نش��ان میدهد،
دانشمندان به روش جدیدی برای کاهش قابل توجه اثر هالهای
که هنگام اس��تفاده از عدسیهای چندکانونه و یا نگاه کردن به
منابع نقطه ای نور ش��دید در ش��رایط تاریکی ،تولید می ش��ود،
دستیافتهاند.
پیرچشمی ناشی از افزایش طبیعی سن و کاهش انعطافپذیری
عدس��یهای درون چشم است .عدس��یهای اصالحی که برای
شناسایی پیرچشمی استفاده میشوند ،اغلب ،منجر به اثر هالهای
خواهند ش��د .این اساساً یک الگوی سرخ یا رنگ روشن است
که هنگام نگاه کردن یک چش��مه نورانی پر ش��دت در جلوی
یک زمینۀ تاریک مشاهده میشود .بیشتر افراد هالهها را هنگام
شب و پیرامون چراغهای برق خیابان و چراغ خودروها میبینند
که ممکن اس��ت رانندگی را در ش��ب خطرناک و غیر ممکن
سازد.
محقق��ان میگویند راه ح��ل ما صاف و صیقلی کردن س��طح
ساختار عدسی تماسی یا عدس��ی داخل چشمی است که عمق
فوکوس یا قابلیتهای چندکانونه عدسی را وسعت میبخشد.
با صاف و صیقلی کردن ،ساختار پیچیدۀ عدسی کامل نمیشود
و هنوز هم همان عملکرد اپتیکی در درمان پیرچشمی و حمایت
بیماران بعد از جراحی آب مروارید انجام میشود ،اما در اندازۀ
کمتری ای��ن اتفاق صورت می پذیرد .ای��ن کار به مردم اجازه
میدهد تا بتوانند بعضی از عدس��یها را در ش��ب هم اس��تفاده
کنند.
بسیاری از محصوالت دارویی چشمی ”EDOFگستردگی عمق
فوکوس” و فنآوریهای دید چند کانونه در عدس��ی تماس��ی
و عدس��ی داخل چش��می با هم متحد و پیوسته شدهاند تا مشکل
پیرچش��می را برطرف کنند .تا امروز برخی از عدسیها به هنگام
اس��تفاده در فضای تاریک با مشکالت و محدودیت هایی همراه
بودن��د .اما پژوهش��گران معتقدند با راهکارهای پیشنهادیش��ان
میتوانند مشکالت فوق را برطرف کرده و محصوالت موجود
را نیز سودمند و کاربردیتر کنند.

مرجعElsevier :

توانایی بالقوه چش�م انس�ان در دیدن نور فرو س�رخ
گروه��ی از محققان بین المللی در پژوهشهای خود به این نتیجه
رس��یدهاند که تحت شرایط معینی  ،شبکیه میتواند نور فرو سرخ
را احس��اس کند .با اس��تفاده از س��لول هایی از ش��بکیه انسان و
م��وش و لیزرهای قوی که پالس های نور فرو س��رخ را گس��یل
میکنند،پژوهش��گران دریافتهاند که وقتی لیزر به س��رعت و به
صورت پالس گسیل میشود ،سلولهای حسگر نور در شبکیه،
گاه��ی اوقات ،یک ضربه دوبرابر از انرژی مادون قرمز را ایجاد
میکند .وقتی این اتفاق می افتد ،چش��م قادر اس��ت تا نوری را
آشکار کند که بیرون از طیف بینایی می افتد.
نتای��ج این پژوهش در پروس��دینگ آکادمی بی��ن المللی علوم
()PNASبه چاپ رسیده است .همکاران این پروژه دانشمندانی
از آمری��کا ،هلند ،س��وئیس و نروژ بودند .ای��ن پژوهش پس از
آنک��ه دانش��مندان تیم تحقی��ق گزارش کردند ک��ه تابشهای
ناگهانی از نور سبز را هنگام کارکردن با لیزر فرو سرخ مشاهده
کردهاند راهاندازی ش��د .برخالف نش��انگرهای لی��زری که در
سالن کنفرانس یا وس��ایل بازی استفاده میشود ،لیزر فرو سرخ
قدرتمندی که دانش��مندان با امواج نوری گسیل شده از آن کار
میکردند ،برای چشم انسان نامرئی بود.
به طور معمول ،فوتونهای نور توس��ط شبکیه جذب میشوند و

یک مولکول ب��ه نام رنگدانه نوری ایجاد و فرآیند تبدیل نور به
تصویر را آغاز میکنند.
در دید اس��تاندارد ،هریک از این تعداد زیاد رنگدانههای نوری
یک فوت��ون تنها را ج��ذب میکند اما تراکم تع��داد زیادی از
فوتونها در یک پالس کوتاه از نور لیزر پالس��ی سریع ،موجب
میش��ود که امکان جذب دو فوتون در یک زمان توس��ط یک
رنگدانهنوری وجود داش��ته باش��د و انرژی مرکب از دو بخش
نوری برای فعال کردن رنگدانهها کافی است که به چشم اجازه
دهد تا آنچه را که طور معمول نامرئی است ،ببیند.
ب��ا اینک��ه محققان به تازگی در گزارشهایش��ان ب��ه این نتیجه
رسیدهاند که چش��م میتواند نور را از طریق این مکانیسم حس
کند ،اما ایدۀ استفاده از نور لیزری کم توانتر برای مرئی کردن
اشیاء ایدۀ تازهای نیست.
برای مثال ،دو فوتون میکروسکوپی ،از لیزر برای آشکار کردن
مولکولهای فلورسنت بافتهای عمیق استفاده میکنند.
محقق��ان میگویند آنها پی��ش از این ،روش های اس��تفاده از دو
فوتون در نوع جدیدی از معاینۀ ته چشم (افتالموسکوپ :وسیله ای
است که به پزشکان امکان میدهد تا درون چشم بیمار را معاینه
کنند) ،کار کردهاند.
ایدۀ این کار این اس��ت که با نور افکن��دن یک پالس ،لیزر فرو
سرخ در چشم ،پزشکان قادر خواهند بود تا بخشهایی از شبکیه
را تحریک کنند تا بتوانند دربارۀ س��اختار و عملکرد چش��م در
رابطه با سالمت چشم و همین طور بیماریهای مربوط به شبکیه
مانن��د ماکوالر دژنراس��یون (تخری��ب و از بین رفت��ن ماکوال)،
آگاهی بیشتری پیدا کنند.

مرجعscience news :
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اخیرا ً کیت معاینۀ چش��م قابل حمل براساس تلفن هوش��مند که "پیک" 1نامگذاری شده است ،با هدف کمکرسانی به مردمی که در نقاط
دورافتادۀ جهان زندگی میکنند و از بیماریهای چشمی رنج میبرند ،اختراع شد .در کنار قابل حمل بودن و کاربرد راحت از این کیت ،این
دستگاه طوری طراحی شده است که معاینات چشم بدون نیاز به تجهیرات گرانقیمت  ،ممکن باشد.
دس��تگاه معاینۀ چش��م پیک  ،شامل یک برنامه و اپلیکیشن تلفن همراه و سخت افزار clip- onاست که تلفن هوشمند اندرویدی را به یک
مجموعۀ قابل حمل با قابلیت انجام آزمایش و تشخیص تبدیل میکند.
این کیت با داش��تن ویژگیهای زیادی مانند برچس��بزنی زمین که س��بب میشود کیت آس��انتر بیماران را مکانیابی کند ،قادر به انجام
آزمایشهای چشمی متعدد از قبیل میدان دید ،تیزبینی(وضوح بینایی) ،دیدن رنگها ،حساسیت کنتراست،تصویربرداری عدسی برای
آب مروارید و تصویربرداری شبکیه است.
پژوهشگران میگویند تحقیقات پیرامون برنامههای دیگر نظیر عدسیهای اتو رفرکتور(نورشکن خودکار) ،تصویربرداری از سطح جلویی
چشم و مجموعهای از ابزارهای معاینهای با تمرکز روی بیماریهای کودکان ادامه دارد.
این پروژه توسط تیمی از محققان از جمله دکتر آندرو بستاوروس 2چشم پزشک و پژوهشگر یکی از دانشگاههای بهداشت و پزشکی لندن و
استوارت جردن 3از مؤسسان  Golden Gekkoکه از بزرگترین شرکتهای ساخت اپلیکیشن تلفن همراه در اروپاست ،انجام شده است.
تیم تحقیقاتی پیک میگویند  285میلیون نفر از مردم جهان دارای نقص بینایی هستند که  39میلیون نفر از آنها عم ً
ال نابینا هستند .خبر خوب
اینکه  80درصد از موارد نابینایی قابل پیشگیری است ،هر چند که 90درصد از این مردم در کشورهای کم درآمدی زندگی می کنند که
شرایط درمان در آنها معموالً در دسترس نیست  .روند کار به این شکل است که بیمار توسط تیم پیک معاینه و ویزیت میشود و اطالعات
معاینۀ چشم او روی گوشی تلفن هوشمند ثبت شده و میتواند با محققان سراسر دنیا مانند بیمارستان چشم مورفیلد لندن به اشتراک گذاشته
شود  .گوگل مپ 4نیز در مکانیابی بیماران کمک میکند و تلفن هوشمند به منزلۀ یک راهنمای مکانیابی برای کارکنان سالمت است .به
محض اینکه بیماری تشخیص داده شد ،کار درمان آغاز میشود.
این سیس��تم همچنین توس��ط اعضای  Coldest Journeyدر  ( Antarcticaقارهای گفته که پیرامون قطب جنوب ،زمین را در
برگرفتهاست) آزمایش شد .آنها گفتند که این اولین تالشی بود که به شکل خطرناکی  2000مایل ( 3219کیلومتر) در  Antarcticaدر
زمس��تان انجام ش��د .تیم به یک نسخه ابتدایی از پیک مجهز بود که برای معاینات چشمیشان استفاده کرده و آن را در شرایط آب و هوایی
مختلفی امتحان کردند و دریافتند که چشمها و دید آنها در شرایط درازمدت سرما و تاریکی تغییر خواهد کرد.
در حال حاضر نیز پژوهشگران پیک در حال برنامهریزی روی اجرای یک سری تحقیقات تازه در این زمینه میباشند.
مرجعGizmag :

اگ��ر پ��س از آنکه زمان��ی را صرف ن��گاه کردن به وس��ایل
الکترونیکی کردید ،احساس خش��کی یا خستگی در چشمانتان
داش��تید ،نور آبی مقصر این اتفاق است .پرتوگیری با نور آبی
می تواند مشکل مهمی باشد که منجر به آسیب دائمی به چشم شود.
نورآبی بخش طبیعی از طیف نور مرئی و نیز قسمتی از نور گسیل
شده از سمت خورشید است .این نکته مهم است که همۀ نورهای
آبی هم مضر نیستند.
نورآب��ی در مقادیر مناس��ب ،منافعی هم برای ب��دن ما دارد .مثل
کمک به ما در مورد تصمیم گرفتن برای زمان خواب با تفکیک
ش��ب از روز .همچنین نور آب��ی در برخی از عملکردهای مغزی
از قبیل هوش��یاری ،حافظه ،هیجان و احساسات و توانایی درست
اندیشیدن مورد بحث میباشد.
نورآبی در کوتاه ترین طول موج از نور مرئی اس��ت  .این به این
معناست که بس��یار به پرتو فرابنفش که موجب آفتابسوختگی
پوست میشود نزدیک است .نور آبی توانایی آسیب به چشمان
م��ا را دارد زی��را انرژی کافی برای پرتوده��ی از طریق فیلترهای
طبیعی چشم و نفوذ در نقطۀ انتهایی شبکیه پشت چشم را دارد.
نور آبی میتواند به سلولهای شبکیه نیز آسیب بزند که این فرآیند
منجر به از دس��ت دادن دید دائمی به خاطر بیماریهای چش��می
نظیر دژنراس��یون ماکوالر میشود .در این شرایط سلولهایی که
در بخش��ی از شبکیه هستند که وظیفهش��ان دیدن اشیاء در مرکز
دید مان اس��ت ،آس��یب می بینند و دیگر کار نمیکنند .حضور
این حفرهها در مرکز میدان دید ،کارهای روزانۀ ما مثل خواندن،
رانندگی کردن و تشخیص چهره را سخت یا غیرممکن میسازد.

ضرروآسیب نورآبی مسألهایجدی استکه بهخاطر افزایش استفاده
از ابزارهای تکنولوژی ،رش��د پیدا کرده اس��ت .صفحات نمایشگر
رایانهای ،تبلتها ،تلفنها و تلویزیونهای دیجیتالی ،همه نورآبی از
خود گسیل میکنند که موجب آسیب یکجا به چشم میشود .حتی
در المپهای  LEDیا  CLFجدید هم نورآبی گسیل میشود که
آنها هم در آسیب رساندن به چشمها شریک هستند.
همانطور که نورآبی برای چش��م بزرگس��االن مضر است ،خطر
پنهانی آن برای کودکانی که از تکنولوژی استفاده میکنند بسیار
ی و بیشتر اس��ت ،زیرا چشمان کودکان هنوز در حال رشد
جد 
اس��ت و آنها تمام��ی رنگدانههای حفاظتی را در چش��مان خود
ندارند تا در فیلتر ک��ردن پرتوهای نورآبی کمک کند .افراد زیر
 18سال در آماج خطر بیش��تری از آسیب چشم از طریق نورآبی
هستند.
بهترین راه محافظت چشمها از آسیب نورآبی این است که مدت
زمان��ی که صرف اس��تفاده از صفحات نمایش��گر رایانه و دیگر
وسایل الکترونیکی میشود را کاهش دهید.
ش��ما میتوانی��د از قانون  20-20-20اس��تفاده کنید تا به ش��ما در
به یاد داش��تن وقت اس��تراحت برای چش��مانتان کمک کند .یک
زمان سنج را روی  20دقیقه تنظیم کنید .وقتی که  20دقیقه تمام شد،
 20ثانیه به نقطهای غیر از صفحۀ نمایش��گر نگاه کنید ،به شیئی که
حدود  30س��انتیمتر دورتر از ش��ما قرار گرفته است .سپس دوباره
زمانسنج را روی  20دقیقه تنظیم کنید .اگر نمیتوانید زمان استفاده
از صفحۀ نمایشگر را محدود کنید ،باید با چشم پزشک دربارۀ تجویز
عینک با عدسی خاص که برای فیلتر نور آبی طراحی شده مشورت
کنید .برخالف گذشته که عدسیهای فیلتر نور آبی  ،نارنجی روشن
بودند ،طراحیهای امروزی ،عدسیهای بدون رنگ هستند.
آس��یبهای چشمی که توس��ط نورآبی ایجاد میشود متراکم و
یکجاس��ت و غیرقابل بازگشت میباش��د .با پزشک خود دربارۀ
مراقبت چشم از آسیب این نور مشورت کنید.
مرجعEmpowHER :
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مطالعه جدیدی که در مرکز تحقیقات چشم پزشکی و علوم بینایی )IOVS( 1انجام شد نشان میدهد که فشار خون مزمن احتمال ابتال به
آ 
ب سیاه( 2گلوکوم) را در فرد افزایش میدهد.
نتایج این تحقیق حاکی از آن اس��ت که پزش��کان باید س��طح فش��ار خون بیمار را مورد بررس��ی قرار دهند تا بتوانند اختالالت بالقوه و
نابیناکنندهی چشم وی را تحت کنترل قرار دهند.
آب س��یاه(گلوکوم) دومین عامل ابتال به نابینایی در سراس��ر جهان است (بر اساس تحقیقات پژوهشگران آبمروارید (کاتاراکت) اولین
علت نابینایی در جهان شناخته شده است) و این وضعیت هنگامی که فشار درون چشم بیش از اندازه باال میرود ،اتفاق میافتد .فشار بیش
از حد ،خونی را که تالش میکند وارد چشم شود را به صورت مخالف و برعکس به عقب هل داده و موجب کاهش بینایی میشود.
مطالعات نش��ان میدهد که فش��ار خون باال یک عامل خطر برای ابتال به آب سیاه است ،اما هرگز دالیل آن واضح و مشخص نبود ه است.
این مطلب را بانگ بو 3پروفس��ور دانشکدهی علوم بینایی و اپتومتری دانشگاه ملبورن استرالیا میگوید .در مطالعهی  ، IOVSفشار خون
مزمن ،مس��تعد بودن موش را به چالش حاد  IOPافزایش میدهد .بانگ و همکارانش از دانش��گاه ملبورن و مدرس��ه پزشکی Deakin
استرالیا دالیلی را برای این اظهار نظر خود بیان کردند .قب ً
ال  ،این نظریه مطرح بود که فشار خون باال میتواند فشار باالی چشم را که منجر
به آب سیاه میشود ،خنثیکند .این نظریه توسط محققان گذشته تأیید شده بود که افزایش فشار خون برای یک دوره زمانی کوتاه(یک
ساعته) ،محافظتی را علیه فشار چشم باال ارائه میدهد ،بهطوریکه فشار خون باال جریان خون پیوسته و دائم درون چشم را تضمین میکند.
اگر چه اطالعات جمعآوری شده از جمعیت بزرگ آماری بیماران مبتال به آبسیاه نشان میدهد که فشارخون در بیماران جوان  ،آنها
را علیه این اختالل محافظت میکند اما عامل خطری برای بیماران مسنتر خواهد بود.
برداشتی که از این پدیده میشود این است که فشارخون باال عالوه بر این که فشار باالی چشم را خنثی میکند ،ولی یک پیامد آشکار از
فشارخون هنگام آسیب رساندن به رگ های خونی است که بیشتر شایع است.
محققان این فرضیه را با مقایسه تأثیر حاد (یک ساعته) و فشارخون مزمن (برای  4هفته) در موشهای آزمایشگاهی دارای فشار چشم باال،
مورد بررسی قرار دادند.
هنگامی که فش��ار خون باال رفته اس��ت برای مدت  4هفته؛ ما همان محافظت را علیه فش��ار چش��م باال رفته در مدت یک ساعت به دست
نمیآوریم" .بانگ" ضمن بیان این مطلب میگوید :معنی این کار این است که داشتن فشارخون باال برای دورهی طوالنیتر ،توانایی چشم
را برای مقابله با فشار چشم باال به خطر میاندازد و به نظر میرسد که فشارخون ممکن است به رگهای خونی درون چشم آسیب برساند،
بنابراین نمیتوان تغییراتی را که در جریان خون به هنگام افزایش فشارچشم ایجاد شده ،خنثی کرد.
این یافته جدید از پیامدهای فشار خون باال به پزشکان در درمان بیماران مبتال به آب سیاه کمک میکند .به جای در نظر داشتن فشارخون
به عنوان یک مزیت و منفعت در مقابله علیه اختالل بینایی" ،بانگ" پیشنهاد میکند که فشار خون باال به عنوان یک عامل خطر مشخص
شناخته شود.
تحقیقات بعدی در این زمینه امکان کسب اطالعات بیشتر را در چگونگی درمان بیماران با فشارخون باال که ممکن است دچار آب سیاه
هم شوند فراهم میکند.
مرجع:

1. He Z, Vingrys AJ, Armitage JA, et al. Chronic hypertension increases susceptibility to acute IOP
challenge in rats. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2014;55:7888-95.

دانش��مندان دانش��گاه لیورپول بررس��ی های زنتیکی را در بیماران مبتال به آب س��یاه دنبال کرده اند تا به درک بیشتری در زمینه اساس
ژنتیکی این بیماری برسند.
آب س��یاه( 1گلوکوم) یک علت مهم برای نابینایی برگش��تناپذیر است که بیش از  60میلیون نفر را در سراسر جهان ،تحت تأثیر خود
قرار داده و تخمین زده می شود که تعداد بیماران تا سال  2020به  79/6میلیون نفر هم برسد.
با این تفکر که گلوکوم منشاء ژنتیکی دارد ،بسیاری از آزمایشها نشان میدهد که بررسی  DNAبا روشهای جدید میتواند در فهم
چگونگی ایجاد و پیشرفت گلوکوم کمک کند.
مطالعات روی آب س��یاه "زاویه باز" –رایج ترین نوع آب س��یاه -نش��ان داده اس��ت که جهش ناگهانی در میتوکندریا (س��اختارهای
تولیدکننده انرژی در همه سلولها) میتواند به ما آگاهی و بینش با ارزشی را در چگونگی پیشگیری از این بیماریها ارائه دهد.
با استفاده از تکنیکهای جدید بررسی چگونگی ترتیب ژنها در  DNAکه توالی موازی وسیع نامیده میشود ،تیم لیورپول اطالعاتی
را در زمینه ترکیب ژنتیکی میتوکندریال ارائه کرده است که از بیماران مبتال به آبسیاه از سراسر جهان به دست آورده است.
پیشرفت بیماری
بررس��ی اثر تغییرات ژن میتوکندریال روی پیش��رفت بیماری گلوکوم با توجه به ممزوج بودن ژنهای جهشیافته و س��الم در DNA
میتوکندری انسان و دشواری در تفکیک آنها بسیار مشکل است .استفاده از این تکنیکهای جدید (توالی موازی جدید) به دانشمندان
جهت تولید داروهایی که به صورت اختصاصی روی جهش ژنتیکی میتوکندری اثر میگذارد ،جهت درمان گلوکوم کمک میکند.
ِ
اساس ژنتیکیِ آب سیاه
فهم
پروفسور  Colin Willoughbyاز مؤسسه دانشگاهی سالخوردگی و بیماریهای مزمن ،بیان میکند که ِ
میتواند مستقیماً با کمک به تشخیص خطر کلینیکی پیشرفت روند بیماری و کاهش بینایی از بیمار محافظت کند .با افزایش شواهدی
که نقش جهشهای ژنتیکی میتوکندریال را در ایجاد گلوکوم مطرح میکند ،داروهایی که به صورت هدفدار روی میتوکندری اثر
میگذارد میتواند در آینده به عنوان یک مداخله درمانی پدیدار ش��ود .مطالعات بیش��تر روی تعداد بیشتری از بیماران مبتال به آبسیاه
نیاز است تا پیوند میان عیوب ژنتیکی در ژنوم DNAمیتوکندریال و پیشرفت آب سیاه به طور کامل ثابت شود.
این پژوهش تأکید میکند که توالی موازی وس��یع برای کش��ف طیف وس��یعی از جهش های ژنتیکی میتوکندریال و بهبود توانایی ما
جهت تش��خیص گلوکوم ،تعیین ریس��ک ایجاد بیماری در افراد مختلف و شانس پیشرفت بیماری و کاهش بینایی در اشخاص مبتال و
همچنین کشف درمانهای نوین ،شیوهای کارآمد و مقرون به صرفه است.
مرجعGenetic Medicine :
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پیون�د مصنوع�ی
ش�بکیه اولی�ن بیم�ار
مبتال ب�ه دژنراس�یون
ماکوال وابس�ته به سن

پیوند مصنوعی از س��وی شرکت سازندۀ  Second sightفقط
برای کمک به بیمارانی ک��ه از رتینیت پیگمنتوزا (نوعی بیماری
ناتوانی ش��بکیه که روی بینایی اثر میگذارد) رنج میبرند ،مورد
استفاده قرار میگرفت.
یک اندام مصنوعی ش��بکیهای برای نخس��تین بار ب��رای ترمیم و
برگرداندن مقداری از بینایی یک بیمار مبتال به دژنراسیون ماکوال
وابسته به سن )AMD( 1خش��ک که یکی از عوامل نابینایی در
جهان به شمار میآید به کار برده شد.
ابزار آرگوس  2 2س��اختۀ ش��رکت آمریکایی Second sight
توسط پائولو استانگا چشم پزشک مشاور بیمارستان چشم منچستر
رویال انگلیس در دانشگاه منچستر پیوند زده شد.
 Ray Flynnهشتاد ساله که دچار  AMDخشک پیشرفته بود،
مجبور ش��د تا تحت عمل جراحی قرار بگیرد و به این ابزار مجهز
شود .دو هفتۀ بعد ،پیوند مصنوعی فعال شد.
براس��اس گزارش بی بی سی؛ او تا حدودی قادر به دیدن اشیاء و
افراد اس��ت و مقداری از دید از دست رفتهاش در بخش مرکزی
میدان دید را دوباره به دست آورده است.
دکتر استانگا میگوید :هدف از این کار بازگرداندن دید مرکزی
در افراد مبتال به  AMDو افزایش اس��تقالل این افراد برای ادامۀ
زندگیشان است .نتایج مثبت این تحقیق میتواند روش درمانی
جدیدی برای بیماران مبتال به  AMDخشک پیشرفته باشد.
پیون��د مصنوع��ی آرگوس  2س��ابقاً در بیماران مبت�لا به رتینیت
پیگمنتوزا انجام ش��د .در دنیای ام��روز به تدریج  AMDخود به

عنوان علت نابینایی دومیلیون نفر از جهان معرفی ش��ده است؛ در
حالیک��ه تنها 375000نفر از مردم جهان ب��ه علت ابتال به رتینیت
پیگمنتوزا دچار نابینایی شدهاند.
مطالعۀ کاربردی روی بیمارانAMD
شرکت  Second sightگفته است که منچستر به عنوان نمایندۀ
آغازگر مطالعۀ کاربردی روی سنجش چگونگی تأثیر پیوندهای
مصنوعی خویش برای کمک به بیماران مبتال به  AMDخشک
اس��ت .این وسیله همچنین در آمریکا و اروپا به ترتیب روی افراد
مبتال به رتینیت پیگمنتوزا و دژنراسیون شبکیۀ خارجی آزمایش و
تأیید شد.
ای��ن تحقی��ق روی بیماران  25تا  85س��الهای ک��ه دچار AMD
خشک پیشرفته بودند ،انجام گرفت و نتیجه هم تشخیص و درک
نور توسط افراد کم بینا اعالم شد.
بررسی ایمنی و توانایی سیستم  Argus IIروی عملکرد بینایی،
حدود  3س��ال به طول انجامید .به گفته شرکت Second sight
در صورت مثبت بودن نتایج  ،تحقیق وس��یعتری را برای عرضه و
ارائۀ ابزار  Argus IIبه بازار برنامهریزی خواهد کرد.
 Robert Greenbergمیگوید :ما برای شروع ،مطالعۀ بسیار
مه��م ب��رای بیماران و کمک رس��انی و دادن فرص��ت بزرگی به
افراد نابینا هیجان زدهایم و با وجود اینکه هنوز این کار در مرحله
بررس��ی بالینی اس��ت اما ،ما با این نتایج ابتدایی دلگرم و تش��ویق
شدیم.
سیس��تم تولید تصویر به این طریق اس��ت که تصویر گرفته ش��ده
از ی��ک دوربین کوچک که در یک جفت عینک نصب ش��ده
اس��ت به واحد پردازش��گر تصویری فرس��تاده میش��ود و سپس
به دس��تورالعملهایی تبدیل میش��ود که از طریق یک کابل ،به
عینک بازگردانده میشود .این دستورالعملها به صورت بیسیم،
از طریق آنتنی که در پیوند مصنوعی با جراحی به ش��بکیه آسیب
دیده ،متصل شده اس��ت  ،منتقل میشود.سیگنالهای الکتریکی
دریافتی ،نامزد ش��بیه سازی سلولهای باقی مانده شبکیه هستند و
مقداری از اطالعات بصری را همراه با عصب بینایی به مغز منتقل
می کنند که در آنجا مغز س��یگنال را به عنوان الگوهای تصویری
تفسیر و ترجمه میکند.
کس�ب نتایج مثبت از بررس�ی  30فرد مبتلا به AMD
خشک
پژوه��ش روی  30بیمار  AMDدر چندین مرکز انجام ش��د که
نتایج مثبتی در پی داشت زیرا در تالش های اولیه برای پیوند دیگر
اندام مصنوعی ش��بکیه مشاهده شد که برخی از رویدادهای مغایر
مربوط به افت خود دس��تگاه بوده اس��ت و عمل پیوند به درستی
صورت گرفته است .از  30نفر بیمار مورد آزمایش 29 ،نفر هنوز
هم از ابزار ( Argus IIس��ه س��ال بعد از جراحیش��ان) اس��تفاده
میکنند.

دکتر  Allen Hoمدیر تیم تحقیقاتی شبکیه میگوید اطالعات
ای��ن تحقیق ب��رای بیمارانی که قب� ً
لا هی��چ درک و حس بینایی
نداش��تهاند و در دنیای��ی زندگی میکردند که م��ا آن را تاریکی
مطلق در نظر میگیریم ،بسیار قابل توجه است.
او اضافه میکند که با انجام این پیوند ،اس��تقبال این افراد افزایش
مییابد و قادر خواهند بود تا وسایل و اسباب خانهشان را شناسایی
کنند ،در راهروه��ا راه بروند و از خیابان عبور کنند و این حقیقتاً
تحول و تغییری در زندگی برایشان محسوب میشود.
پروفسور  Allen Hoو همکارانش یک هشدار را نیز بیان کردند
و آن این است که رسیدن به نتیجه قطعی درمورد ایمنی این تحقیق
کوچک بسیار سخت است .رتینیت پیگمنتوزا بیماری نادری است
و پیدا کردن این بیماران کار دشواری است .تنها با داشتن  30مورد
آزمایش ،نیروی آماری بس��یار کم است .البته ما در این  30مورد
تلفات چشمی نداشته ایم و تمام وقایع پیش بینی شده بود.
و اینک آزمایش پیوند مصنوعی  Orionروی حیوانات
ش��رکت  Second sightبیان کرده اس��ت که در حال کار روی
دس��تگاه جدیدی اس��ت ک��ه  Orionنامی��ده میش��ود و امیدوار
اس��ت که قادر به درمان انواع نابینایی باش��د .دستگاه  Orionشبیه
آرگوس دو است ،اما برای اتصال به قشر بینایی داخل مغز طراحی شده
است بنابراین هر دوی شبکیه و عصب بینایی را کنار هم میگذارد.
در اوایل سال  2015این دستگاه روی حیوانات نصب شد تا اندازه،
ش��کل ،ثبات و سازگاری با محیط زیس��ت آن ارزیابی و سنجش
شود .اما شروع آزمایشات روی انسان برای سال  2017اعالم شده
است.
این دس��تگاه امیدی برای درمان بیمارانی اس��ت که دچار انواع
نابیناییان��د و ممک��ن اس��ت در اث��ر عوامل��ی نظیر آب س��یاه،
رتینوپاتی دیابتی ،پارگی شبکیه ،آسیب و ضربه ،عفونت و دیگر
عوامل ،عصب بینایی یا شبکیهش��ان کام ً
ال آس��یب دیده باش��د.
 Second sightمدع��ی اس��ت اف��راد نابینا واجد ش��رایط برای
دستگاه  ، Orionشش میلیون نفر در جهان هستند.
مرجعOptics mag ;Jul 2015 :

Primary sight Magazine

دو ماهـنامه فرهـنگی اقتصادی سال اول
شـمــاره نخســت صفحــه45

اخبــــــــــــار

آسمان به زمین نیامده است!
Primary sight Magazine

دو ماهـنامه فرهـنگی اقتصادی سال اول
شـمــاره نخســت صفحــه46

مدیریتکسب وکار

1- William Dennis
2- Bill Dunkelberg

علی رغم تبلیغات رسانه ها مبنی بر باورهای این موضوع ،آسمان
به زمین نیامده اس��ت .ش��اید کمی قابل پیشبینی باشد ،اما دقیقاً
به زمین نمیرسد و مشکالت به راحتی حل خواهد شد .درست
است که هزینههای زندگی مثل هزینهی سوخت کمتر نمیشود.
اما ،ما باید از خودمان ش��روع کنیم و به کاهش خرده هزینههای
زندگی و کاریمان بپردازیم .اکثر ما احساس میکنیم که زیادتر
از حد هزین��ه میکنیم و از گران ب��ودن هزینههای حمل و نقل
ش��کایت میکنیم .اما به این نکته توجه نمیکنیم که ما با شتاب
زیادی به س��مت دنیای وحشتناک ماش��ینی درحرکت هستیم؛
دنیایی که زنان و مردان آن با افسوس و عصبانیت ،نگران کاهش
فروش محصوالتشان هستند .ممکن است بعضی از مالقاتهای
کاریش��ان به انجام نرس��د و حتی تابلوی فروش��گاه عینکشان
خاک گرفته باشد .این روزها ،روزهای رکود اقتصادی این افراد
اس��ت .اگر از قبل به فکر روزهای رکود اقتصادیتان باشید و این
شرایط را پیشبینی کرده باش��ید ،تحمل اوضاع برایتان آسانتر
خواهد بود و با آرامش ذهنی به آینده میاندیش��ید .در این مقاله
نکات��ی مطرح خواهد ش��د که با رعایت آنه��ا میتوانید بدون
دغدغ��هی خاطر و نگرانی از رکود اقتصادیتان پیش��گیری کرده
و با آرامش به کسب و کارتان بپردازید.
 -1یکبار دیگر ،برنامه و اهداف ش�غلی خود را بررسی
کنید.
برنامه شغلی هدفمند ،مالک و سند و اعتبار هر حرفهای از جمله
عینکس��ازی اس��ت .باید توجه کنید که با قاعده و بر اساس پایه
شغلی منظمی ،پیگیر کسب و کارتان باشید.
بنا به گفته ویلیام دنیس 1پژوهش��گر ارش��د عضو فدراسیون بین
المللی تجارت و عضو گرایش های اقتصادی مشاغل کوچک،
 20درص��د از موافقان این هیئت ،در  6ماه گذش��ته بیش��تر برای
حرفهش��ان تبلیغ کرده اند و  15درصد از آنها تبلیغات کمتری
داش��تهاند .اما ه��ر دو گروه بیان کرده اند ک��ه کاهش تدریجی
اقتصادی ،مشوق اصلی شان بوده است.
 -2نیازهای کارمندانتان را در نظر بگیرید.
بیشتر صاحبان مشاغل کوچک س��عی میکنند تعداد کارمندان
محدودی داش��ته باشند .پس اگر قصد دارید روی سرویسهای
خدمات مشخصی تمرکز کنید ،باید بدانید که حرکت عاقالنهای
نیس��ت .ممکن است استخدام یک کارمند کارآزموده که اخیرا ً
بیکار شده است ،ریسک با ارزشی باشد.
در مطالع��هی دیگری از فدراس��یون بین الملل��ی تجارت آمده
اس��ت که در دس��تورالعمل صنعت��ی ،وقتی کس��ب و کاری با

موفقیت روبرو نمی ش��ود 90 ،درصد از صاحبان آن مش��اغل با
برنام��ه ری��زی ،تالش کاری ش��ان را افزای��ش میدهند و فقط
12درصد تمایل به برگش��ت دارند13 .درصد از آنها نیز در این
ش��رایط ،قیمت اجناسش��ان را کاهش میدهند ،در حالی که 48
درصد از آنها قیمتها را افزایش میدهند.
 -3با برنامه ریزی خرید کنید.
 20درصد از کل پژوهشهای انجام شده در این مقاله میگوید
که صاحبان مش��اغل مطابق پشتوانه مالیش��ان ،سرمایه گذاری
میکنن��د .ب��ه طور عم��ده طبق پژوهشه��ا ،در ش��رایط رکود
اقتصادی 5 ،درصد از صاحبان مش��اغل اعالم داشتهاند که قادر
نخواهند بود که سرمایهی اولیه خود را دوباره به دست آورند .در
همین اوضاع 30،درصد باقی مانده ،همچنان اهداف خودشان را
برای انجام خریدهای اصلیشان دنبال میکنند .حقیقت این است
که بس��یاری از شرکتها به منظور دستیابی به معامالت مثمرثمر
قصد دارند که در معامالت اصلی مورد نظرش��ان گاهی با سود
کم و گاهی با س��ود رو به افزایش مذاک��ره نمایند تا خریدهای
رضایتبخشی انجام دهند.
بیل دانکل برگ  ،2اقتصاددان مهم فدراسیون بین المللی تجارت
تأکید میکند که:
“ ش��ما باید شرایط کاریتان را تجزیه و تحلیل کرده و اتفاقی که
در حوزه حرفهتان رخ میدهد را بررس��ی کرده و بدانید که این
اتفاقات چگونه به ثروت و اقتصادی بزرگتری مرتبط می شود و
منجر به تحول اقتصادی خواهد شد”.
 -4خریدهای البراتوار را مورد بررسی قرار دهید.
از آخرین باری که صورتحس��اب های البراتوار خود را به دقت
بررس��ی کرده اید ،چه قدر می گذرد؟ لیست قیمتهای جدید
اجناس��تان تا چه اندازه با نرخ رایج بازار مطابقت دارد؟ درست
است که البراتوار هزینه دارد ،اما آیا شما همیشه با جستجو به دنبال
اقالم و اجناس مورد نیازتان میگردید تا ارزانترین عدسیها یا
کوتینگ ها را پیدا کنید؟ یا اینکه فقط به دنبال گروه مشخصی
از البراتوارها هس��تید؟ آیا به ایجاد رابطه دوس��تی و رفاقت میان
ه��م صنف های خود معتقد هس��تید؟ در زمانهایی که مش��کل
مالی دارید ،با اس��تفاده از روابطی که به خاطر خوش حسابیتان
شکل گرفته است و یا حساب پس اندازتان ،میتوانید مذاکرات
تجاری مطلوبی داش��ته و قراردادها و موافقتهای سودمندی در
م��ورد هزینهی اجناس و حمل و نقل به انجام رس��انید .میتوانید
سفارشهای کمی داش��ته باشید؛ یا تخفیفهایی در نظر بگیرید
و یا هزینههای حمل و نقل خود را کم کنید .باید در نظر داش��ته

باشید تا سؤالی نپرس��ید ،چیزی یاد نمیگیرید .پس از بستههای
معامالتی که البراتوار ها به شما پیشنهاد میدهند ،استفاده کنید.
این بستهها شامل فریم عینکها و عدسی های با کیفیت و خوب
هس��تند که با قیمت های شگفت انگیزی در معرض فروش قرار
داده شده اند .البراتوارها برای کسب و کارتان همان قدر ارزش
قائلند که شما برای بیمارانتان ارزش قائلید.
 -5ن�گاه انتقاد آمی�زی به فریم های عینک موجود در
لیستتان داشته باشید.
من به عینک آفتابی به اندازهی عینک های طبی و حتی بیشتر از
آنها ،عالقه دارم .اما اگر از یک فریم به مدت طوالنی اس��تفاده
کنم ،می خواهم آن را دور بیاندازم .ش��ما باید به فریم عینکها
برچس��ب بزنید؛ تا بدانید چقدر از تاریخ کارکرد آن زمان باقی
اس��ت .اگر این کار را انجام ندهید باید آن را برای همیش��ه نزد
خودتان نگه دارید.
اگ��ر متأس��فانه اجن��اس زی��ادی در فروش��گاهتان ب��ه ف��روش
نرفته اس��ت ،ش��اید بهتر اس��تکه بس��تهای از فریمهای عینک
قدیمیت��ر با عدس��ی ه��ای خاص و ی��ا عدس��یهای فرآوری
ش��ده (مثل پوالریزاس��یون،رنگهای مختل��ف ،کوتینگهای
ضد بازتاب) تهیه کنید.
 -6به کسب و کارتان وسعت ببخشید .با مشتریان خود
از نزدیک مالقات کنید.
فرصت را از دس��ت ندهید تا تعطیالت عید فرا برسد و با ارسال
ی��ک کارت تبریک از مش��تریان خود تش��کر کنی��د .زیرا این
کارتها به مرور زمان به فراموشی سپرده میشوند .همان لحظه
خرید از خریداران تشکر کنید.
ای��ده دیگ��ری که ب��رای بهبود کس��ب و کار به ش��ما پیش��نهاد
می کنیم نمایش و ِ
شوی ویژه عدسیهاست که در آن به روزترین و
منحصر به فردترین عدسیها را به عرصه نمایش میگذارید.
برای رونق تجارت خود باید از فنآوریهای نوین و در دسترس
استفاده کنید ،چرا عدسیهای هایالیت برای فریم های قدیمیتر
به کار برده نشود؟
اگ��ر آدرس ایمیل ندارید ،همین حاال اقدام کنید .یک خبرنامۀ
الکترونیک��ی اطالعات به روزی را دربارۀ مراقبت از چش��م ،در
اختیار مشتریان و بیماران قرار خواهد داد.
کسب و کارتان را به طور کارشناسانه به سازمانهای اجتماعی و
مدارس محلی عرضه کنید .سعی کنید به عنوان یک تاجر محلی

در دید اجتماع باش��ید ،زیرا این تبلیغی برای کارتان به حس��اب
می آید؛ تبلیغی که نیاز به هزینه ای ندارد.
 -7حس�اب و کتاب با مش�تریان را طوری تنظیم کنید
که قابل وصول باشند.
دانس��تن این مسئله که مشتری ش��ما در مضیقۀ مالی است ،مسئله
ناراح��ت کننده ای اس��ت؛ اما با حفظ رابطهتان با او ،با قس��طی
ک��ردن هزینهها در دراز مدت میتوانی��د از ناراحتی او بکاهید.
کارت��ان را با عالق��ه انجام دهید و در صورت ل��زوم با پرداخت
قسطی به مراجعین خود ،خدمات ارائه دهید.
اگر دوس��ت دارید دس��تمزد کارتان را همان لحظه تحویل کار
نق��دی دریافت کنید ،پس خوش به حالت��ان! اما اگر از این کار
حس خوبی ندارید ،مقداری را به عنوان بیعانه در زمان سفارش
کاال از مش��تری دریافت کنید و باقی حساب را در زمان تحویل
کار با او تس��ویه کنید.در نظر داشته باشید که عینک های آفتابی
اجناس مشتری پسندی هستند.
 -8با طلبکاران خود صحبت کنید.
در زمانی که بدهیتان زیاد اس��ت ،بهتری��ن کار تماس با بانک
و طلبکارانتان اس��ت .نادیده گرفتن تماس های تلفنی طلبکاران
در طوالنی مدت ،مثمرثمر نیس��ت و زمانی که احساس می کنید
وضعیت مالی تان رو به رونق اس��ت ،میتوانید اوضاع تجاریتان
را گسترش دهید .با همه در ارتباط باشید تا از میزان اعتبارتان در
نزد عموم کم نشود.
 -9ب�ه تعطیلات بروی�د و اوقات�ی را ب�ه اس�تراحت
بپردازید.
“وقتی که آماده سختیها باشید ،به خاطر داشتن هدف اصلیتان
که نجات از مشکلتان است ،کار دشواری است”.
برای رهایی از فشارهای کاری ،بهتر است به مسافرتهای چند
روزه و حت��ی طوالن��ی مدت بروید .کتاب خوان��دن ،گذراندن
وقت با خانواده و ماهیگیری از جمله راهکارهایی است که برای
تجدید قوا و روحیه به شما پیشنهاد میشود.
 -10به دنبال چیزی برای شاد بودن باشید.
اگر در تمام روز دلیلی ب��رای خندیدن پیدا نمی کنید ،چیزی را
بیابید که کارمندانتان را در طول روز بخندانید .شما بیشتر از یک
س��وم عمرتان را در محیط کاری خود به س��ر میبرید ،پس بهتر
است برای داشتن کمی سرگرمی ،برنامه ریزی کنید.
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پیشبین��ی ف��روش یک��ی از مؤلفهه��ای مه��م و ض��روری در
برنامهریزیه��ای کوتاهمدت و میانمدت در هر کس��بوکاری
است .یک پیشبینی دقیق میتواند در مدیریت جریانهای نقدی
و تخصیص منابع نقش مؤثری داشته باشد و به شما این امکان را
میدهد که در یک مدت زمانی مشخص (مث ً
ال یکسال) حدود
درآمد کسبوکار خود را تخمین بزنید.
میزان ورودیهای مالی در کسبوکار چه قدر خواهد بود؟
میزان خروجیها باید چه قدر باش��د که تناسب متعادلی برقرار
شود؟
س��رمایهگذاریهای متعدد پیشرو چه میزان باش��د؟ و چندین
س��ؤال دیگر که بدون داشتن پیشبینی ،تش��خیص آن ها عم ً
ال
کاری بسیار دشوار است.
نخستین اش��تباه در مسیر پیشبینی فروش ،مبالغه کردن در مورد
فروش آینده (بدون محاس��بات دقی��ق و تنها بهصورت حدس و
گمان) اس��ت .همچنین س��طح پایین گرفتن بیش از حد آن نیز
میتواند مش��کالت فراوانی ایجاد کند .اگر فروش شرکت شما
خیلی بیش��تر از آنچه تخمین زدهاید ش��ود ،یکی از مش��کالت
میتوان��د عدم وج��ود منابع کافی (م��واد اولیه ،ت��وان تولید یا
واردات و ). . .برای تکمیل فرآیند فروش باشد.
درصورتیکه پیشبینی فروش شما از فروش واقعی خیلی کمتر
باش��د نیز ،مش��تریان ش��ما به دلیل عدم وجود کاال (یا خدمات)
و دش��واری دسترس��ی به آنها ناراضی خواهند ش��د و به مرور
مش��تریان خ��ود را از دس��ت خواهی��د داد .پس هم��واره یک
پیشبینی فروش حساب شده و دقیق ،گامی حساس در موفقیت
کسبوکار شما خواهد بود.
در ادامه به بررس��ی چند نکته کلی��دی خواهیم پرداخت که در
فرآیند پیشبینی فروش تأثیر زیادی خواهند داشت:
 -1جمعآوری اطالعات مرتبط با فروش:
پیشبینی فروش با درصد خطای بس��یار کم ،کار سادهای نیست
و به کس��ب اطالعات فراوان از بازار نی��از دارد .فراموش نکنید
پیشبینی فروش وابس��تگی زیادی به س��اختار کسبوکارش��ما
دارد( .بهط��ور مث��ال در کارخانهه��ای تولی��د عدس��ی عینک
برنامهریزی فروش و برنامهریزی تولید ،تأثیر فراوانی بر پیشبینی
فروش دارد).
اگر ش��ما دارای یک کس��بوکار با کانالهای فروش گسترده
و فرآیندهای فروش پیچیده هس��تید ،بیش��ک برای دستیابی به
گزارشهای مهم از رفتار مشتریان خود ،به یک سیستم مدیریت
ارتباط با مش��تری( )CRMنیاز دارید ک��ه قابلیتهای پیشبینی
فروش را داش��ته باشد و در اختیار شما قرار دهد .در جمعآوری
اطالعات مورد نیاز باید دقت کافی داش��ته باشید تا بتوانید تمام
عواملی را که ممکن اس��ت در پیشبینی ش��ما تأثیرگذار باش��د
در نظ��ر بگیرید .ب��رای مثال عوامل��ی مانند اخراج یا اس��تخدام

اهمیت پیشبینی فروش
در تصمیمگیری مدیران

از پی�ش بین�ی ه�ای آرمانی
ک�ه توانایی دسترس�ی به آن
را ندارید  ،یا دسترس�ی به آن
بسیاردشواراست،پرهیزکنید.

نیروهای فروش ،ایجاد ش��عب جدید یا تأسیس دفاتر منطقهای،
ورود رقبای جدید به بازار یا تغییر در قیمتهای محصوالت (یا
خدم��ات) رقبا ،همگی از جمله عواملی اس��ت ک��ه بر پیشبینی
فروش ش��ما بسیار تأثیرگذار است و باید پیوسته اطالعات کافی
در مورد آنها جمعآوری شود.
 -2بررسی وضعیت فروش در سال گذشته:
همواره کار پیشبینی را با بررس��ی فروش س��ال گذشته شروع
کنید .اگرچه هر س��ال تفاوتهایی در بازار حاصل میش��ود و
نوس��انهای اقتصادی نس��بت به سطح اس��تاندارد فراتر است اما
همچن��ان این امکان وجود دارد که روند س��ال گذش��ته با چند
درصد تغییرات مثبت یا منفی بازهم تکرار ش��ود ( .شرکتهایی
ک��ه در مرحله بلوغ س��ازمانی خود ق��رار دارند ،ب��ازه تغییرات
مشخصی دارند).
تمام جزییات فروش س��ال گذشته خود را در نظر داشته باشید.
برای مثال ،تعداد مشتریانی که از دست دادهاید و تعداد مشتریان
جذب شده ،بررسی محصوالت سال گذشته و بررسی این نکته
که در س��ال جدید کدامیک به اصالح نیاز دارد ،اگر در س��ال
گذشته یک ماه بس��یار خوب یا بسیار بد داشتهاید ،دلیل آن چه
بوده و آیا امس��ال نیز ممکن است اتفاق بیفتد یا خیر .بهطورکلی
هر آنچه در س��ال گذش��ته اتفاق افتاده را در نظر بگیرید ،دالیل
آن را بیابید ،سپس با توجه به آن سال جدید را پیشبینی کنید.
 -3بازار هدف خود را به خوبی درک کنید:
بوکارهای نوپ��ا
بهطورکل��ی پیشبین��ی ف��روش ب��رای کس�� 
چالشبرانگیز اس��ت .آنچه مهم اس��ت ،انج��ام تحقیقات بازار
مناس��ب برای درک درست از بازار و اجزای مختلف آن است.
کس��ب اطالعات کافی در مورد مشتریان بالقوه و مشتریان فعلی
و تأثی��ر رقبا بر روند بازار از جمله عوام��ل کلیدی در پیشبینی
فروش کسبوکارهای نوپاست.
 -4واقعبینان�ه پیشبین�ی کنید نه براس�اس تمایالت و
آرزوهای شخصی:
یکی از نکات مهم که در ابتدا نیز اش��ارهای مختصر به آن شد،
پیشبینیه��ای واقعبینان��ه و به دور از امیال ش��خصی اس��ت .از
پیشبینیهای آرمانی که توانایی دسترس��ی ب��ه آن را ندارید یا
دسترسی به آن بسیار دشوار است ،پرهیز کنید .اگر پیشبینیهای
بوکار شما
ش��ما منطبق بر تواناییها و پتانس��یلهای فعلی کس�� 
نباش��ند ،نمیتوانید برنامهریزی منسجمی داشته باشید .بهتر است
همیش��ه پیشبینیهای ش��ما کمی سطح پایینتر باش��ند تا اینکه
پیشبینیهای مبالغهآمیز داش��ته باش��ید و مناب��ع موجود را هدر
دهید.
بهطورکل��ی پیشبینی فروش ،اب��زاری قدرتمند برای تس��هیل
فرآیند تصمیمگیری در س��طح کالن اس��ت که خطرهای ناشی
از تصمیمگیری به واسطه دادههای محدود را کاهش میدهد.
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کلیدهای هدایت بازار
در صنعـ�ت اپتـی�ک

1- Robert Mann

Primary sight Magazine
دو ماهـنامه فرهـنگی اقتصادی سال اول
شـمــاره نخســت صفحــه50

مدیریتکسب وکار

هدایت بازار چیست؟!
رهب��ری و هدایت ب��ازار در صنع��ت اپتیک ،جایگاه ش��رکتی
مفروض با بزرگترین و بیش��ترین پایداری یا س��وددهی در یک
بازار معین برای محصوالت و خدمات اپتیکی است.
رهبری بازار در رس��یدن به اهداف با برقراری باالترین استاندارد
صنعتی در مراقبت از چش��م ،ارائه خدمات به مشتری ،وفاداری
و رضایت بیمار و مش��تری ،معرفی محصوالت خوب و خدمات
حرفهای و افزایش امیدواری در میان مشتریان است.
رهبری بازار برتری بر حریفان در زمینههای زیر است:
 -1ترکیب بازار (محصول ،قیمت ،توسعه ،پخش و توزیع)
 -2وفاداری و رضایت مشتری
 -3انعکاس تصویر ذهنی کار
 -4اعتبار بخشیدن به کار
 -5سوددهی
ب��ه گفت��ۀ روب��رت َم��ن 1ف��ردی ک��ه  43س��ال در زمین��ه
توس��عه ابزاره��ای ارزیاب��ی مدیری��ت فعالی��ت ک��رده و

نویس��ندۀ کتاب “ ”Measure of leaderاس��ت  ،چهار نوع
رفتار مشخص برای یک رهبر کارآمد وجود دارد:
 -1رهبران شایس��ته یک مأموریت مهم دارن��د ؛ به دیگران القا
میکنند که به آنها ملحق شوند.
 -2رهب��ران خوب ،یک س��ازمان قدرتمند ب��رای محصوالت،
خدم��ات خ��ود و مأموریته��ای سازمانیش��ان خل��ق و ایجاد
میکنند.
 -3رهبران خوب ،مهارتهای میان فردی قوی دارند تا به شدت
روی احساسات مردم دربارۀ اهداف و سازمانشان تأثیر بگذارند.
 -4رهب��ران خ��وب دارای انگیزهه��ای عال��ی هس��تند و
محرکهای انگیزشی خوبی میباشند.
با توجه به رفتارهای مذکور ،از ویژگیها و مهارت های بس��یار
تأثیرگذار مدیران در صنعت اپتیک ،به موارد ذیل اشاره میشود:
الف -دیدگاه ،مأموریت و هدفگذاری
ب -برنامهریزی ،سازماندهی ،رهبری و کنترل امور
ج -مهارتهای بین فردی خوب
د -مهارتهای ارتباطی خوب با مشتریان
و -تی��م آموزش دیده و حرف��های (مدیران -مدی��ران فروش-
عینک ساز و اپتومتریست)
ه -تیم با انگیزه

ی -ریس��کپذیری در فرصت مناس��ب به منظور اتخاذ تصمیم
شایس��ته شما باید مدیری شایسته و الیق در تمام سطوح تکنیکی
و فنی اپتیک اعم از ترکیب بازار متشکل از محصوالت اپتیکی،
خدمات مشتری ،مدیریت و فروش و تجربیات کلینیکی باشید.

 -3افزایش آگاهی مشتری نسبت به محصوالت و قیمتها
 -4رشد و ارتقاء تجارت محصوالت اپتیکی
طبق تمایالت و گرایشهایی که در صنعت اپتیک وجود دارد،
مدیریت بازار از طریق نوآوری مؤثر ،ارائه خدمات خوب برای
خلق مشتریان وفادار و رضایتمند حاصل میشود .حقیقتاً این کار
امری حیاتی برای همه مدیران و کارمندان است.
عالوه بر این ،مدیریت بازار باید شامل سه محتوا باشد:
مدیریت +سیستم و گروه
محتوای مدیریت در صنعت اپتیک
گامهای کلیدی زیر برای رس��یدن ب��ه جایگاه مدیریتی در بازار
اپتیک مفید خواهد بود:

شکل  -1سطوح فنی و تکنیکی مدیریت
مدیریت و خدمات مشتری
واژه مدیر در دو کلمه خالصه می شود“ :خدمات مشتری”
در مدیریت بازار باید به موارد زیر توجه کرد:
 -1رقابت و رشد بیشتر افرادی که در بازار اپتیک حضور دارند.
 -2تغییر در سبک زندگی و تقاضای مشتریان برای محصوالت
مراقبت چشمی

 -1انج��ام کارهایی برای رس��یدن ب��ه اهداف از طری��ق تأمین
محتوای ارزشی و ایدههای نو
 -2به روز ماندن از طریق دس��تیابی به آخرین اخبار و فنآوری
مرتبط با صنعت اپتیک و تولیداتش
 -3حض��ور در عرصۀ رقابتها با چش��مانی باز؛ از راه ش��ناخت
رقیبان ،پیشنهادهای آنان به بازار و شناسایی بازار هدف و تدابیر
و تاکتیکهایشان به منظور پیروزی در رقابتها
 -4اگ��ر میخواهید پیش��رفت کنی��د ،به آموخت��ن ادامه دهید!
آموزش ببینید و کارمندانتان را نیز آموزش دهید.
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بازار ،روشها
و وسایل پرداخت
(بخش اول)
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مق�االت اقتصادی

روش بررسی بازار
ی��ک واردکننده و یا یک صادر کننده باید بیش��ترین اطالعات
ممک��ن را از امکان��ات و کش��ش بازاری ک��ه میخواهد از آن
کاالی��ی وارد و یا به آن صادر کند داش��ته باش��د تا تنها به یک
فروشنده و یا خریدار متکی نشود.
زی��را در این ص��ورت خود را در معرض نوس��انات سیاس��ی و
اقتص��ادی و اجتماعی آن بازار خاص ق��رار میدهد که ممکن
اس��ت ناگهان ،دسترس��ی به این بازار بر اثر مس��ائل سیاس��ی یا
اقتصادی قطع ش��ده و یا مش��کالت زیادی بر سر راه خرید و یا
فروش کاال به بازار مورد نظر او به وجود آید .بنابراین الزم است
با تقس��یم ریس��ک و توزیع کردن آن  ،میزان خطرات احتمالی
ناش��ی از تغییرات ناگهانی سیاسی -اقتصادی آن بازار را کاهش
دهد.ه��ر وارد کننده یا صادر کنندهای باید در پروس��ه عملیات
و تصمیمگیری خود به چهار مرحله دقت کند که عبارتند از:

 -1تحقیق و بررسی
 -2ارزیابی
 -3تصمیمگیری
 -4اقدام

همۀ ما میدانیم که اطالعات همیش��گی ،با دقت و به روز نقش
مهم��ی در موفقیت هر تجارت بازی میکند؛ بنابراین با داش��تن
این اطالعات و به کار بس��تن فرمول ذکر شده میتوان عملیات
تجاری را اجرا کرد.تنها داشتن مجموعهای از اطالعات مختلف
نمیتواند نشاندهنده مسیر یک خریدار و یا فروشنده باشد و لذا
فرد باید با دستهبندی اطالعات بهترین استفاده را از آنها داشته

باش��د .به همین دلیل خریدار و یا فروش��نده در مرحله نخس��ت
بررسی خود باید به س��ؤالهای زیر پاسخ بدهد :اطالعات مورد
نیاز چیست؟ اطالعات مورد نیاز را از کجا میتوان بدست آورد؟
نیازهای خاص او چیس��ت؟میزان اطمینان اطالعات بدستآمده
چقدر است؟هر چند وقت یکبار این اطالعات را به روز کند .
حال هریک از این مراحل را بررسی میکنیم.
 -1تحقیق و بررسی
خریدار یا فروش��نده بررس��ی راجع به مس��ائل مربوط به بازار را
میتوان��د به ص��ورت زیر طبق��ه بندی کرده و س��پس در مورد
ارزیابی و تصمیم گیری هر مورد اقدام کند.مس��ائلی که او باید
بررسی کندعبارت هستند از:

الف -شرایط جغرافیایی و اجتماعی

 -1محدودیتهای سیاسی
 -2امکانات و حجم بازار(بیشتر مربوط به فروشنده است)
 -3تسهیالت بندری و فرودگاهی
 -4مراکز جمعیت
 -5اطالعات مربوط به وضعیت آب و هوا

البته در مورد صادرات مسائلی نظیر سلیقه مصرفکننده ،آداب و
رسوم کشور خریدار و شناخت بازار مورد نظر و موضوع رقابت
کاالی صادرات��ی با کاالی مش��ابه در همان ب��ازار و قیمتهای
مورد رقابت را باید مورد توجه و بررسی قرار داد.

ب -امکانات بازار:

 -1تعداد تولید کنندگان در بازار؟
 -2قیمتهای آنها در چه سطحی است؟

 -3میزان حجم تولید آنها چه قدر است؟
 -4کاالی آن ها از نظر کیفیت چگونه است؟

معم��والً اطالع��ات در مورد فروش��ندگان و ی��ا تولیدکنندگان
وس��ایل و کاالهای مورد نظر را میت��وان از اتاقهای بازرگانی
هر کشور به دست آورد.

ج -در مورد صادرات:

در مورد صادرات مسائل قابل بررسی دیگری وجود دارد که به
طور مختصر عبارت هستند از:
ارسال پرسشنامه،بررسی به صورت نمونهگیری تصادفی از بازار
خرده و عمده فروش��ی ،تس��ت کردن بازار به وس��یلهی عرضه
کاال ب��ه صورت محدود در یک محدوده کنترل ش��ده از جمله
روشهای بررسی بازار است.
د -بررسی وضعیت مالی تولیدکنندگان:
ب��رای تحقیق در مورد وضعیت مالی و حس ش��هرت تجاری و
قابلیتهای شرکتهای تولیدی و یا هر مؤسسه ای که قرار است
با او وارد معامله بش��ویم ،میتوانی��م از بانکهای کارگزار خود
کم��ک بگیریم .بدین طریق که با بانکی که کار میکنیم تماس
گرفته و از آنها میخواهیم اطالعات الزم را در مورد وضعیت
مالی ،سوابق و میزان قابل اعتماد بودن شرکتی که میخواهیم با

آن در آینده معامالتی داشته باشیم برای ما تهیه کند و بانک نیز
از یکی از بانکهای کارگزار خود در کشور موطن آن شرکت
یا س��ازمان فروشنده اطالعات مورد نظر را جویا شده و از بانک
کارگزار با اس��تفاده از منابع اطالعاتی موجود در آن کشور این
اطالعات را به دس��ت میآورد .البته هر چقدر ش��رکت بزرگتر
و دارای فعالیت گس��تردهتری باش��د ،به دست آوردن اطالعات
کاملتر راجع به آن آسانتر خواهد بود.
 -2ارزیابی ریسک یا خطر

الف -روشهای شناسایی ریسکهای بالقوه:

با داش��تن اطالع��ات مفید و تازه دربارۀ ش��رایط بازار ،ش��رایط
اقتصادی ،ش��رایط سیاس��ی و وضعیت مش��تری برخی از موارد
خطر را میتوان شناس��ایی کرد .مثل اینکه آیا رونق اقتصادی در
بازار مورد نظر برقرار اس��ت؟و اگر بازار رونقی ندارد چه موقع
بازار پر رونق پیشبینی میش��ود؟ گزارش وضعیت مالی مشتری
و کسب اطالعاتی در مورد توان مالی او نیز یکی از عوامل مؤثر
در شناسایی ریسکها میباشد.

ب -روش های کاهش یا حذف ریسکهای موجود:

برای کاهش ریسکهای مختلف باید با تصمیمگیری مناسب و
درس��ت در آغاز کار و با تمهیدات صحیح ،میزان ریسکها را
کم کرد .مث ً
ال ممکن اس��ت صاحبان فروشگاههای بزرگ برای
کاهش تعداد س��رقت اجناس فروش��گاه تع��دادی مأمور امنیتی
اس��تخدام کنند که باعث میشود س��رقت در فروشگاه کم شود

ولی اگر هزین��ۀ پرداخت حقوق مأمورین برآورد ش��ود ممکن
اس��ت خیلی زیاد باش��د به گونهای که کاهش هزینۀ خطر بیشتر
از خطر ش��ود  .به همین دلیل در فروش��گاههای بزرگ به جای
استخدام مأمور ،دوربینهای امنیتی بکار میرود.

 -3تصمیم گیری
پ��س از بررس��ی و ارزیاب��ی و همچنین ارزیابی ریس��ک ،فرد
ب��ازرگان با جمعبندی مجموعه اطالع��ات موجود خود تصمیم
نهای��ی را میگیرد که چگونه و با چه فرد یا مؤسس��های و با چه
هزینهای معامله کند.

 -4اقدام
ای��ن مرحله در واق��ع اجرایی کردن تصمیمی اس��ت که پس از
بررس��یهای ضروری اطالعات به دس��ت آمده در مراحل قبل
گرفته شده است که با اخذ پروفرما 1شروع میشود.
اخذ پروفرما
پس از بررس��ی و ارزیابی ریس��ک و میزان قاب��ل اعتماد بودن
فروش��نده ،وارد کننده از فروشنده یا صادر کننده میخواهد که
لیس��ت قیمت و نحوۀ پرداخت کاالهای��ی که تولید میکند و یا
نمایندگ��ی پخش آن را دارد و مورد نیاز وارد کننده اس��ت ،در
اختیار او قرار بدهد .صادر کننده لیس��تی را که به آن پروفرما یا

پیشنهاد قیمت میگویند برای وارد کننده ارسال میکند .در این
پیش فاکتور ش��رایطی که فروشنده برای فروش کاالی خود در
نظر دارد قید میش��ود .پروفرما هنگام��ی که مورد قبول خریدار
قرار گرفت و خریدار براس��اس آن ش��رایط ،اعتباری باز کرد،
فروشنده متعهد است طبق پیش فاکتور ارائه شده عمل کند؛ در
صورت عدم رعایت تعهد توس��ط فروشنده ،اعتبار تجاری خود
را خدشه دار میکند.
نکات مهم برای خریدار:
 -1آیا محصولی را که سفارش داده به دست خواهد آورد؟
 -2آیا محصول مورد س��فارش خود را سالم و به موقع دریافت
خواهد کرد؟
 -3بهترین شرایط پرداخت که منافع او را تأمین کند چیست؟
 -4آیا میتواند اعتبار مدتدار برای پرداخت وجه کاال به دست
آورد؟
نکات مورد توجه فروشنده
 -1بهترین روش دریافت وجه کاال چیس��ت ؟ وآیا وجه کاالیی
را که میفروشد به دست میآورد؟
 -2زمان دریافت وجه کاال چه هنگام خواهد بود؟
 -3آیا مجوزهای ویژهای برای صدور کاال به کش��ور مورد نظر
نیاز دارد؟
ادامه دارد...
تنظیم :خدیجه محمودیان
کارشناس ارشد علوم اقتصادی
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مق�االت اقتصادی

1- Proforma Invoice

دن چك برگش�تي

ي ی�ا حقوق�ي ب�و

ش�رایط كيف�ر

كننده چك موجودي
رديد و حس��اب صادر
آن به بانك مراجعه ك

��تيد و براي نقد كردن
خصي در دس��ت داش
روزي چكي را از ش��
د؟
كني
ي
م
كدام محكمه مراجعه
ون اعالم میدارد که در
اگر
ود چه خواهيد كرد؟ به
از به شرایطی دارد .قان
خ
نی
ب
ع،
طل
قو
ت
و
ی
ياف
را
در
ب
کرده است .هر جرمی
نداشت ،براي
از موارد زیر ،شکایت
عنوان یک جرم نگاه
د .بنابراین در هر یک
صدور چک بالمحل به
جرم كيفري نخواهد بو
قانون به
صدور چک بالمحل
حاالت یا شرایط زیر،
ورت وجود هر یک از
كيفري نخواهد داشت:
ص
وقی بودن چک پيگرد
حق
ل
د .بنابراین اگر به فرض
شاکی به دلی
له پرداخت نقدی باش��
دارای وعده باشد
��ی
ک
وس
چ
س
که
کنا
ی
س��
رت
زیرا چک باید همانند ا
هد شد .زیرا این چک
-1در صو
مجازات كيفري نخوا
ون وعده صادر ش��ود.
ك
بد
و
چ
قد
ده
ن
کنن
ت
در
ور
صا
ص
که صادرکنندگان آن
چک باید به
سال آینده صادر شود،
بسیاری از چکهایی
خ فردا یا هفته یا ماه یا
ی
حت
ری
تا
و
ی
ت
را
س��
ب
ی
ا
در
چک
نا
مجازات در این موارد
بدون وعده ،از موارد
مثال ،امروز
هس��تند اما دلیل تعیین
یدانید ،صدور چک

م
ی
که
وق
ور
حق
ط
و
ن
دار
ما
ه
ده
ت.
در واقع چکهای وع
ت وعدهدار صادر شده
حقوقی اس��
س محکوم میش��وند،
ضوع که چک به صور
دادگاه به مجازات حب
گاه قادر به اثبات این مو
توس��ط
متهم در دادسرا یا داد
کنندگان چک به عنوان
وانی برخوردار است.
در
صا
آن است که
وه دفاع ،از اهمیت فرا
ثبات این موضوع و شی
ی صادر شده باشد
نیستند .بنابراین نحوه ا
مین انجام معاملها
گاه اتومبیل یا آپارتمان
است،
ن انجام تعهد یا تض
ی بابت خرید یک دست
اه چک بابت تضمی
اشد ،مانند آنکه شخص
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بدهکاری صادرکننده
-2هرگ
ده معادل مبلغ چک ب
دو ماهـنامه فرهـنگی اقتصادی سال اول
صدور چک مدیونیت و
کنن
در
صا
ی
ده
ب
ید
و علت صدور چک با
کند .اما اگر مبنا و علت
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بود .مثل آنکه شخصی
منشأ
ی از وجه معامله صادر
ی و مجازات نخواهد
مت
قس
یا
ام
تم
فر
ت
کی
فقره چک برای پرداخ
مق�االت اقتصادی
صادرکننده قابل تعقیب
انقضای مدت اجاره و
یک
هد صادر ش��ده باشد،
هد بگیرد که در رأس
تع
یا
له
عام
م
تع
ن
می
در اجارهنامه از مستاجر
ش��د ،بلکه به عنوان تض
د ،از مستاجر بخواهد
و مالک خانه یا مغازه
نبا
تعهد دریافت کرده باش
شد
با
ده
کر
ره
ن
جا
ای
زه یا منزل مسکونی را ا
ان خود تضمینی برای
کند .مثال دیگر آنکه،
سپس برای آنکه به گم
مغا
خلیه صادر و به او ارایه
ره ،محل را تخلیه کند.
نوان تضمین تعهد به ت
جا
ا
ت
صادر کند و به دست
مد
در پایان
ت منزل یا مغازه) به ع
ترخانه ،یک فقره چک
به طور مثال معادل قیم
هد به انتقال سند در دف
(
ک
چ
ره
فق
بدهکار نیست،بنابراین
ک
خواهد برای تضمین تع
ک��ه ی��
کر شده در متن چک را
آپارتمان ،از فروش��نده ب
کننده در حقیقت مبلغ ذ
گاه
��ت
دس
ک
ت در متن خود چک
خریدار ی
مامی این موارد صادر
در شده است ممکن اس
طه (بنگاه) بسپارد .در ت
چک بابت تضمین صا
اس
و
زد
ن
لنامه یا شهادت شهود)
به
خریدار یا
ت نخواهد بود .این که
ریق دیگری (مانند قو
ب کیفری و قابل مجازا
کننده باید بتواند به ط
عقی
ت
ل
قاب
ده
ان نشده باشد .اما صادر
صادرکنن
این مطلب در چک بی
کر شده باشد و یا آنکه
ذ
موضوع را اثبات کند.
این
ضا صادر شده باشد
ضا و ارایه کرده باشد.
رگاه چک سفید ام
ارنده ،فقط چک را ام
 -3ه
ید مبلغ ،تاریخ و نام د
که صادرکننده بدون ق
یعنی این

خ صادر شده است
ود چک بدون تاری
ت به درج تاریخ میکن
صورتی که ثابت ش
مراجعه به بانک ،مبادر
-4در
از ش��کایت و قبل از
کیفری نخواهد داشت.
ل
وارد ،دارنده چک ،قب
صادرکننده مسئولیت
ال در این گونه م
چک را ننوشته است،
معمو ً
هنگام صدور ،تاریخ
در
ده
کنن
در
صا
ود
ش
شهادت شهود و غیره
قضایی ثابت
شرطی شده باشد
ره قولنامه ،صورتجلسه،
ک منوط به تحقق
چ
فق
جه
ک
و
ی
س
ل
سا
صو
ا
بر
و
در اختیار طلبکار (یعنی
باش��د یا آنکه بعدها
 -5هرگاه
ود متن چک ذکر شده
ک فقره چک ص��ادر و
خ
در
ی
ت
ت
ور
اس
ص
ن
به
مک
را
به بانک مراجعه و وجه
این ش��رط م
س��متی از مبلغ معامله
ریدار اتومبیل ،تمام یا ق
طلبکار حق داشته باشد
ش��ود .ب��ه طورمثال خ
نتقال س��ند در محضر،
ط کند که تنها پس از ا
اثبات
(بنگاه) بگذارد و ش��ر
فروش��نده) یا واس��طه
ه) صادر شده است.
چک را وصول کند.
یا ظرف ش�ش ماه
نامشروع یا ربا (بهر
بانک مراجعه نکند،
چک بابت معامالت
رای وصول آن به
هرگاه ثابت شود
تاریخ صدور چک ب
-6
ک تا ش�ش ماه از
ک) شکایت نکند.
چ
ده
رن
دا
اه
 -7هرگ
عنی برگشتی از بان
مجازات خواهد بود.
ی عدم پرداخت (ی
ب کیفری و مستوجب
تاریخ صدور گواه
کننده چک قابل تعقی
فری است یعنی صادر
از
سایر موارد ،چک کی
غیر از موارد باال ،در
در چکهای حقوقی
ی که اینگونه نیست.
حقوقی شدن چک
یارزش است .در حال
رد و دادگاه نیز حکم
از اعتبار افتاده است و ب
مفهوم
رایی صادرکننده را ک
ود
ش
ی
د ،چکی که حقوقی م
ضای توقیف اموال و دا
کنن

ی
م
وجود ندارد یا آنکه
ور
اغلب تص
نیست ،اما میتوان تقا
که ب��ه طورکلی طلبی
ب و مجازات كيفري
درکننده) ثابت ش��ود
عقی
ت
ل
قاب
ده
کنن
فقط صادر
دفاعیات خوانده (صا
واهد داد ،مگر آ نکه با
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خ
ک
چ
لغ
مب
ت
ب��ه پرداخ
گر دارنده چک (خوا
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است یا به هر دلیل دی
شـمــاره نخســت صفحــه55
ک بابت ربا صادر شده
ی اگر این ش��کایت به
چ
کنند .در حالی که حت
مق�االت اقتصادی
جه چک از دادگاه
باید ش��کایت کیفری
کهای کیفری و هم
و
مطالبه
از طریق دادگاه ،فقط
کند .هم درباره چ 
رای وصول وجه چک
دارنده اظهار نظر نمی
خ��ی گم��ان میکنند ب
رد که دارنده به عنوان
هد داد و درباره طلب
بر
به مجازات حبس خوا
ک را صادر خواهد ک
چ��ک در وجه دارنده چ
رسد ،دادگاه تنها حکم
ی ،آن را تحویل دفتر
نتیجه ب
حکم به پرداخت مبلغ
و سایر تشریفات قانون
دادگاه تنها در صورتی
ی از طریق ابطال تمبر
ی،
ق��
قو
ح
ته در بس��یاری موارد،
ی
رس
چکه��ا
و با پرداخت هزینه داد
لغ چک صادر کند .الب
دادخواست را تکمیل
ی مبنی بر پرداخت مب
ص
صو
خ
م
تقدیم دادخواست نیز
رم
ف
خواهان،
قانونی ،نمیتواند حکم
در این صورت ،زحمت
صورت دادگاه به طور
ت مبلغ چک میکند.
ن
ای
یر
غ
در
د.
کن
دادگاه
خصاً مبادرت به پرداخ
س از مجازات ،خود ش
صادرکننده به علت تر
تنظیم:مریم سرمدی
ک برداشته خواهد شد.
ی شانه های دارنده چ
کارشناس حقوق
از رو
د .اما چنانچه در مرجع

اخلاق در کس�ب و کار
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سـبـک زنـدگـی

اخالق مبتنی بر یک س��ری ارزش های معنوی و وجدانی اس��ت.
این ارزشها باید مطلق باش��ند – یعنی باید آنها را آنقدر جدّی
بگیری��د که ب��ر منطق انس��ان ،ضعف ،غرور یا نقایص ش��خصی
ارجحیت داش��ته باش��ند .وقتی چیزهای دیگر با شکس��ت مواجه
میش��وند ،همیش��ه باید بتوانید به این ارزشه��ای پایه برگردید
تا ش��ما را راهنمایی کنند .متأس��فانه زندگی آنقدرها هم آس��ان
نیست و همیش��ه اختالف نظرهایی دربارۀ برتری بعضی ارزشها
بر ارزشهای دیگر وجود دارد.
در دنیای اخالق کس��ب و کار ،کارفرما به ش��ما کمک میکند.
به ط��ور خالصه می توان گف��ت ارزشه��ای او در زمینه کاری
ارزشهای شماست .آزادی ش��ما در انتخاب ارزشهای اخالقی
خودتان ،کمی محدود است .با توجه به موج رسواییهای شرکتی
در عصر حاضر ،فکر تبعیت از ارزشهای شرکت ،شاید برای شما
آرامش بخش نباشد .مشکل اینجاست :شما به کدام ارزشها باید
اعتماد کنید؟
به کس��ب و کارهای موفق و ب��ا صداقت بنگرید تا مجموعهای از
ارزش ها را مش��اهده کنید که با گذشت زمان تغییری نکردهاند.
در مورد ارزشهایی که در شرکت شما وجود دارند ،فکر کنید و
ببینید چگونه میتوانید از آن ها حمایت کنید.
صداقت
مثلی قدیمی هست که می گوید" :صداقت بهترین سیاست است".
این مثل این روزها بیش از همیش��ه صادق اس��ت .در آئیننامههای
کارمندان شرکتهای رسوا شده هم شعارهایی از تعهد به صداقت
و راستگویی آمده است .فقط شعاردادن و حرف زدن آسان است.
مهم این است که شما صداقت دارید یا ندارید .حتی اگر گیر نیافتید
هم بیشتر افراد میدانند چه کسی صداقت دارد و چه کسی ندارد.

کمال
کم��ال ب��ه معنای ق��درت و ثب��ات قدم اس��ت .کم��ال یعنی با
پیاده کردن باالترین اس��تانداردهای اخالقی ،رو به رشد و ترقی
بروید .کمال داش��تن نش��انۀ کامل بودن و سالمت شخصیت و
شرکت شما است.
مسئولیت
انداختن تقصیر به گردن دیگران ،خود را بیگناه نش��اندادن یا
سرزنش دیگران شاید بحرانهای کوتاه مدت را حل کند ،ولی
قبول نکردن مس��ئولیت ،موجب زوال احترام و انسجام در یک
ش��رکت میش��ود .افرادی که به اخالق پایبند هستند ،مسئولیت
کارهای خ��ود را میپذیرند .همچنین اعمال آنها نش��اندهنده
مسئولیتپذیری آنها در چیزهای کوچک و بزرگ است.
کیفیت
کیفیت باید چیزی فراتر از تولید بهترین محصول باش��د و باید با
هر جنبه از کار شما گسترش یابد .فردی که کیفیت را میشناسد
و روزانه سعی میکند کیفیت را ارتقا دهد ،حس عمیقی از عزت
نفس و احترام به خود و بالیدن به دس��تاوردها و دقت در کارها
دارد که بر همه کار او تأثیر میگذارد .تمام کارهای کارمند باید
نشان از کیفیت و حرفهای بودن او داشته باشد.
اعتماد
هی��چ چیز رایگان و بدون هزینه به دس��ت نمیآی��د .جلب اعتماد
دیگران دشوار است و وقتی اعتمادی از دست رفت ،بدست آوردن
مجدد آن خیلی مشکلتر است .هر کسی که با شما و شرکت شما
تماس میگیرد ،باید بتواند به شما اعتماد و اطمینان کند.

احترام
احترام چیزی بیش از یک احس��اس است و نشانۀ شرف ،ارزش و
حرمت گذاش��تن برای چیزی یا کسی است .ما به قوانین ،افرادی
که ب��ا آنها کار میکنیم ،ش��رکت و داراییهایش و به خودمان
احترام میگذاریم.
کار تیمی
دو ی��ا چند کارمندی که با هم کار میکنند یک تیم را تش��کیل
می دهند .الزمۀ بعضی کس��ب و کارها این است که به طور آزاد
و با حمایت از یکدیگر در تیم ،به صورت رس��می یا غیررسمی،
کار کنیم.
رهبری
میدانید چند نفر کارمند صادق و س��ختکوش به دلیل شکس��ت
مدی��ران و رهب��ران یک ش��رکت به بیراه��ه میروند ی��ا صدمه
میبینند؟ مدیران و رهبران باید استانداردهای اخالقی را برای کل
سازمان رعایت کنند .یک مدیر همیشه باید نمونه و الگویی برای
کارمندانی باشد که از او پیروی میکنند.
شهروندان شرکتی
ی��ک اصل بنی��ادی برای هر ش��رکتی باید این باش��د ک��ه برای
کارمندانش محیط کاری امنی فراهم کند تا آنها از محیط اطراف
خود حفاظت کنند و ش��هروندان خوبی برای جامعه شرکتی خود
باشند.
ارزش سهامدار
بدون سودآوری ،هیچ شرکتی دوام نمیآورد .هر کارمندی باید

درک کند که چه جایگاهی در سودآوری شرکتش دارد .هدف
مشترک همه باید این باشد که شرکت قوی و سودآوری بسازند
که دوام داشته باشد.
اگ��ر موارد فوق در عمل اجرا نش��وند ،چیزی جز کلمات زیبا در
آئین نامه شرکتی نخواهند بود.
پ��س ،اول اینکه ،مدیریت باید توس��ط نمونه ها و الگوها هدایت
شود .اخالق خوب باید از همان باال آغاز شود .هر کارمندی باید
نسبت به قوانین پاسخگو باشد.
دوم اینکه ،ارزشها یا اخالق ش��رکتی باید در کل شرکت پخش
شود .باید از هر محیطی و هر مناسبتی برای رساندن این پیام خوب
به همه استفاده کرد .البته تنها زمانی این چیزها معتبر می شوند که
شرکت آنچه میگوید را خودش رعایت و اجرا کند.
س��وم اینکه ،باید به همه آموزش داده ش��ود تا همه مطلع باشند.
گاه��ی س��خنرانیهای انگیزه بخش یا پوس��ترها نادی��ده گرفته
میش��وند ،ولی اینکه زمانی صرف یادگیری این مس��ائل شود،
تأثیر ماندگاری خواهد داشت.
چه��ارم اینکه ،ه��م کارمند و هم ش��رکت باید ای��ن کار را در
بلندمدت دنبال کنند تا اخالق به نس��ل بعدی کارمندان هم منتقل
شود .هرچه ماندگاری بیشتری داشته باشد ،این اصول بیشتر ریشه
میدوانند.
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دلیل اصلی افراد موفق در کسب و کار و افراد معمولی که همواره
در تالش��ند تا هزینه های خود را تأمین کنند ،تفکر درباره موارد
مهم کس��ب و کار اس��ت .ما معموالً برای تفکر در موارد کلیدی
کس��ب و کار و تصمیمگیریهای صحی��ح و تعیین کننده وقت
کافی اختصاص نمیدهیم.
پاسخ شما به پرسشهای این مقاله ،دیدگاه واقع بینانهای از شرایط
کس��ب و کارت��ان ارائه میده��د .بنابراین توصی��ه میکنیم برای
اس��تفاده مفیدتر فرصتی را اختصاص دهی��د و با تعمق و حوصله
فراوان به پرسشهای مطرح شده پاسخ دهید.
پس از مدتی این اصول باعث رش��د کس��ب و کارتان می شود!
هر کدام از اصول ذکر ش��ده از مطالب معتبرترین س��ازمان های
آموزش مدیریت در دنیا اتخاذ شدهاند.

 -1کسب و کار شما چیست؟
 کس��ب و کارتان را با س��ودی که به مشتری میرسانید تعریفکنید .از دیدگاهی بس��یار کلی به موضوع ن��گاه کنید .مث ً
ال یک
ش��رکت تولی��د کننده عدس��ی س��ازی ،کارش آس��ان کردن و
لذتبخش کردن بینایی اس��ت .یک مش��اور بازاریابی کارش ارائه
مش��اوره نیس��ت ،بلکه کارش کمک به مدیران برای رشد کسب
و کار است.
 -2هدف شرکت شما چیست؟
 در ی��ک جمل��ه بگویید که هدف نهایی ش��ما چیس��ت ،یعنیمشتریان ش��ما چه چیزی بدست خواهند آورد و از چه مشکالتی
دوری خواهند کرد.
 -3دوس�ت داری�د مش�تریان ش�ما کس�ب و کارتان را
چگونه تشریح کنند؟
 اگر یکی از مشتریان شما بخواهد کسب و کارتان را به دوستشمعرفی کند ،ترجیح میدهید چه جملهای بگوید؟ دوست دارید از
چه صفات و خصوصیاتی برای تشریح شما استفاده کند؟
مث ً
ال :فروش��نده جدیدترین مدل های عینک ،ارائه دهنده بهترین

خدمات و گارانتی پس از فروش.
 -4مشتری رؤیایی شما کیست؟
 اگر تمام افراد ایران حاضر می ش��دند مش��تری شما شوند ،شماکدام ها را انتخاب میکردید؟ مش��تری ای��ده آل خود را از نظر
محدوده س��نی ،محل زندگی ،درآمد ،تحصی�لات و  ...تعریف
کنید.
 -5ازدیدگاهمشتریرؤیاییشماچهچیزیارزشمحسوب
می شود؟ و مهمترین ارزش کدام است؟
 فرض کنید ش��ما یک فروش��گاه عینک دارید .از دید مشتریای��ده آلی که در س��ؤال قبل مطرح ش��د ،مهمتری��ن ارزش برای
مش��تری شما کدام اس��ت؟ زیبایی فریم ها ،دکوراسیون متفاوت
ویترین فروش��گاه ،کارکنان خوش برخورد  ،مشاوره و راهنمایی
در هنگام انتخاب عینک و  ...تمامی این موارد مهم هس��تند ،ولی
س��عی کنید مهمترین ارزش مش��تری رؤیایی خود را بیابید ،یعنی
موردی که باعث می شود مشتری سمت شما بیاید.
 -6برتری های اصلی شما کدامند؟
 چ��ه توانای��ی ی��ا مهارت خاص��ی داری��د که باعث میش��ودخواس��تههای مشتری را برآورده کنید؟ بسیاری از کسب و کارها
ب��ه این دلیل افت میکنند که برتریه��ای اصلی خود را به مرور
زمان از یاد میبرند.
 -7شرکت شما چه کاری را بسیار بهتر از دیگران انجام
می دهد؟
 در چه زمینهای خارق العاده هستید؟ چه چیزی شما را از رقیبانبرتر و متمایز میسازد؟ این کار صرفاً به محصول محدود نمیشود.
شاید شما محصولی مشابه با رقیبان می فروشید ولی خوشرویی و
دلسوزی تیم پشتیبانی شما برتر از تمامی رقیبان باشد.
 -8رقیبان شما چه کسانی هستند؟
 -چه کس��انی محصوالت و خدماتی مشابه ش��ما ارائه میکنند؟

فهرستی از این افراد تهیه کنید .این فکر اشتباه را کنار بگذارید که
من آنقدر برتر هستم که نیازی به شناخت و بررسی رقیبان ندارم.
 -9بزرگترین و مهمترین رقیب شما کدام است؟
 بزرگترین رقیب خود را مش��خص کنید .فرض کنید مشتری باش��ما به مش��کلی برخورد کند و عالقه ای به خرید از ش��ما نداشته
باشد ،به احتمال زیاد به چه کسی مراجعه خواهد کرد؟
 -10چرا برخی از مشتریان از رقیب شما خرید میکنند؟
 آنها با این کار چه مزیتی دریافت میکنند که ش��ما آن را ارائهنمیدهید؟
 -11سودآورترین محصول یا خدمت شما کدام است؟
 بیشترین سود را در ماه از ارائه کدام محصول یا خدمت به دستمی آورید؟ چگونه می توان فروش آن محصول پرسود را افزایش داد؟
 -12ارائۀ کدام محصوالت و خدمات را باید متوقف کرد؟
 آی��ا محصوالت ی��ا خدماتی دارید ک��ه با متوقف ک��ردن ارائۀآن ها ،تغییر قابل توجهی در سود ایجاد نخواهد کرد و وقت بیشتری
آزاد خواهد شد تا بر ارائۀ محصوالت سودآورتر کار کنید؟
 -13چه کارهایی میتوان انجام داد تا مشتریان کنونی
رقیبان به سمت شما جذب شوند؟
 چه تغییراتی باعث خواهد شد تا مشتریان رقیبان به این فکر بیفتندبا خرید از شما مزایای بیشتری دریافت خواهند کرد؟
 -14چگونه میتوان عملیات بازاریابی را بهبود بخشید تا
عالقهمندان بیشتری حاضر شوند اطالعات تماس خود را
به شما بدهند؟
 مث ً�لا آیا می توانید با ارائه هدایای مرتبط با محصوالت ،خدمات
خود را در نمایشگاهی ارائه دهید و به ازای آن از مخاطبان بخواهید
اطالعات تماس خود را – مث ً
ال نشانی ایمیل – به شما بدهند؟

خاطرات آسانسور
از دوران کودکی به آسانسور خیلی عالقه داشتم .از آسانسور هم
خاط��رات زیادی دارم که هر کدومش��ون میتونن در جای خود
آموزنده باش��ن .چندی پیش به دنبال ی��ک کار اداری به یکی از
ادارات مالی��ات بر ارزش افزوده مراجعه ک��ردم .این اداره دارای
دو ساختمان بود که مقابل هم در دو طرف خیابان واقع شده بود.
کارم که در س��اختمان اول تموم ش��د بهم گفتن که برای امضای
نهایی رییس باید به طبقه پنجم س��اختمان مقاب��ل برم .وقتی وارد
س��اختمان دوم شدم دیدم قبل از من تعداد زیادی از مردم که مثل
من میخواستن امضای رییس رو بگیرن مقابل در آسانسور منتظر
ایستادن .یکی دو دقیقه گذشت اما از آسانسور خبری نشد .دیدم
اگه بخوام منتظر بایستم سرویس سوم نوبت من میشه تازه هنوز هم
که آسانسور نیومده .اینه که شروع کردم از راه پله به سمت طبقه
پنجم باال رفتن .رسیدم طبقه پنجم دیدم در آسانسور در طبقه پنجم
خوب بس��ته نشده برای همین هم آسانس��ور گیر کرده .همینطور
که داش��تم رد میشدم در رو هل دادم تا بسته بشه و به دفتر آقای
رییس رفتم .خوشبختانه بجز من ارباب رجوع دیگهای اونجا نبود.
البته با توضیحی که در رابطه با آسانسور دادم نمیتونست هم باشه!
سریع امضا رو گرفتم برگش��تم توی راهرو دیدم در آسانسور باز
شد و اولین گروهی که باال اومده بودن به سمت دفتر آقای رییس
هجوم بردن .سوار آسانسور شدم برگشتم پایین دیدم همچنان اون
جمعیت پشت در آسانس��ور منتظرن .البته تعدادشون تغییر نکرده
بود چ��را؟ چون یک چند نفری ازش��ون با آسانس��ور باال اومده
بودن ولی در عوض یک چند نفری هم بهش��ون اضافه شده بود.
راس��تش از این که در آسانسور رو بس��تم پشیمون شدم .با خودم
گفتم ای کاش در رو نمیبس��تم خودم هم از راه پله برمیگش��تم
پایین بهش��ون میگفتم بیخود منتظر آسانسور نشید چون در طبقه
پنج��م گیر کرده تا هموطنان صبور (بخوانید تنبل) یک تکونی به
خودش��ون بدن و یک ورزش ظهرگاهی بکنن چون میگن برای
سالمتی مفیده .فکر کردم اگه راستی راستی آسانسور خراب بود
دوستان چه مقدار منتظر میایستادن.
مردم کشورهای مختلف برخوردشون در این مواقع چگونه است.
آیا مردم ژاپن یا استرالیا یا سوییس و یا حتی روسیه یا ترکیه همه
به مقدار مساوی منتظر میایستند؟ پاسخ به این پرسش برمیگرده
ب��ه آموزش��ی که از دوران کودک��ی در مواجهه با ای��ن موارد به
مردم یک کش��ور داده شده اس��ت و یا داده نشده است .ژاپنیها
مردم ش��کیبایی هس��تند اما حدس میزنم وقتی ب��ا تأخیر بیش از
حد آسانس��ور مواجه میشن فوری به دنبال علت این تأخیر برمیان.
اختالفات بین ملتها از همین جاها شروع میشه .نظر شما چیه؟
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در دنیای پر از هیاهو و ماش��ینی امروز ،شرایط حاکم بر زندگی
به گونه اس��ت که گاهی فراموش میکنیم برای خودمان زمانی
را اختصاص دهیم و به فکر س�لامت تن و روان خود باشیم .در
این قس��مت راهکارهایی بیان خواهند شد که در نهایت سادگی
و کم هزینه ب��ودن ،با اجرا کردن و انجام دادن هریک از آنها
میتوان در جهت بهبود وضع جسمی و روحی خود گامی مؤثر
برداشت.
 -1صبح را با خوردن صبحانه ،به خوبی آغاز کنید.
صبحان��ه وعده غذایی مهمی اس��ت؛ حافظه را تقویت میکند و
ب��ه تنظیم وزن کم��ک کرده و خلق و خو را بهبود می بخش��د.
نتایج تحقیقات نشان میدهد همانطور که خوردن صبحانه باعث
میش��ود دانش آموزان در امتحانات نمرات باالتری به دس��ت
آورن��د ،این وعده غذایی برای بزرگس��االن نی��ز دارای اهمیت
بسیاری است .معموالً افرادی که صبحانه میخورند الغرتر بوده
و حافظۀ بهتری دارند.بهتر اس��ت روز را با صبحانه سالمی مانند
غ�لات با فیبر باال یا ی��ک لیوان آب میوه طبیعی ش��روع کنید.
اگر صبحانه خور نیس��تید ،سعی کنید با حضور کسی که برایتان
عزیز است ،صبحانهای شامل موز ،خامه کم چرب و آب پرتقال
بخورید تا هم از حضور او بهره مند شوید و هم اینکه این وعده
غذایی را به خوبی میل فرمایید.
 -2مصرف کافئین را کم کنید.
کافئی��ن م��زه خوب��ی دارد و یک نوش��یدنی متعادل اس��ت .اما
مصرف زیاد آن میتواند شما را تحریکپذیر و حساس کرده و
باعث شود خیلی زود رنجیده خاطر و خشمگین شوید .همچنین
ممکن اس��ت معده را شما را به هم بریزد و به خواب شما آسیب
بزند .کارشناس��ان توصیه میکنند بیش از  300میلیگرم کافئین
در روز مص��رف نکنید .این مقدار برابر با ح��دود دو فنجان دم
کرده است .احساس بهتر را همین امروز با متعادل ساختن میزان
قهوه ،چای کافئیندار و نوش��یدنیهای س��الم هم��راه با کافئین
شروع کنید .فراموش نکنید یک فنجان  30گرمی قهوه دمکرده
در مقایس��ه با یک فنجان چای دمکرده ،مقدار کافئین بیش��تری
دارد.
 -3روزان�ه  30دقیق�ه را به نرم�ش و ورزش اختصاص
دهید.
فعالی��ت بدنی منظ��م ،خطر مرگ ناش��ی از بیماریهای قلبی را
کاهش میدهد و ابتال به دیابت و سرطان روده بزرگ را کاهش

میدهد .ورزش به تنظیم فشار خون کمک میکند و در کاهش
وزن و به تعادل رس��اندن آن مؤثر است .بهتر است فعالیت بدنی
را ب��ه عنوان بخش ثابت��ی در برنامه روزانهتان ق��رار دهید .برای
پیادهروی س��ریع بیرون بروید؛ دوچرخه سواری کنید یا به جای
اس��تفاده از آسانسور از پله اس��تفاده کنید و کارهای منزلتان را
انجام دهید.
 -4لبخند بزنید.
اگر بیش��تر لبخند بزنید ،در محیط کار خود ش��ادابتر خواهید
بود ،حتی اگر مجبور به تظاهر به آن باش��ید زیرا این کار مزایای
زیادی برای شما و اطرافیانتان به همراه دارد .لبخند زدن احساس
خوبی را در همه ایجاد می کند .به ش��ما توصیه میکنیم به مدیر
و همکارانتان لبخند بزنید؛ هنگام��ی که تلفنی صحبت میکنید
لبخن��د بزنید؛ زمانی که برای قدم زدن به بیرون از منزل میروید
و دوس��تانتان را می بینید ،لبخند بزنید .از همین حاال شروع کنید
و مش��اهده کنید که چگونه لبخند موجب احس��اس آسودگی و
شادی در شما خواهد شد.
 -5از زمانهای رفت و آمد خود نهایت استفاده را ببرید.
شما میتوانید از زمانهای رفت و آمد روزانه ،برای استراحت و
ایجاد احس��اس بهتر در خودتان استفاده کنید و آن را به ساعات
طالیی زندگیتان تبدیل کنید .برای این کار می توانید:
الف -به موس��یقی گوش دهید؛ یا اینکه به یک کتاب صوتی یا
 CDآموزش زبان و یا نوارهای الهام بخش گوش دهید.
ب -ش��نونده تیزبینی باش��ید؛ از ش��نیدن نمایش��ها و برنامه های
رادیوی��ی که ش��ما را آزار میدهد یا وقتت��ان را تلف میکند،
پرهیز کنید.
ج -مقداری از زمان خود را در س��کوت س��پری کنید .به مرور
اتفاقاتی که در طول روز برایتان پیش آمده بپردازید و در مورد
آنچه پیش رویتان است ،فکر کنید.
د -در ص��ورت امکان چن��د روزی را با افرادی که دوستش��ان
دارید به مسافرت بروید.
ه -اگر می توانید از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنید و
در طول مسیر زمانی را به مطالعه اختصاص دهید.
ادامه دارد...
مرجع:
Nishan Akqulian; Feeling Good (100 Ways to Feel Better Every Day) ; 2004

۱۲

اشتباه متـداول
هـنگام سفرکردن

انس��ان برای تن��وع و دوری از محیط کار نیاز به گش��توگذار و
سفر دارد .برای س��فر باید مقدماتی آماده شود تا سفری خوب و
به یاد ماندنی داشته باشیم .بیشتر مردم اشتباهاتی قبل از سفر انجام
میدهند که مشکالتی برایش��ان پیش میآید .سفر کردن و رفتن
ش باش��د .حداقل مانند
به تعطیالت باید بدون اس��ترس و در آرام 
رویایی باشد که در سر داریم.
گاهی اتفاقاتی قبل یا در طول س��فر برای بیشتر مردم رخ میدهد.
در اینجا به  ۱۲مورد از این اشتباهات اشاره میکنیم.
 -1نداشتن بودجه کافی
وقتی موعد س��فر میرس��د ،بیش��تر م��ردم فقط برای س��فر پول
ذخیره میکنن��د .مکانهایی که میخواهند ببینند ،بلیط هواپیما و
اتومبیل��ی که کرایه میکنند ،هم��هی اینها را پیشبینی میکنند.
چیزی ک��ه مردم به آن توجه ندارند خرجهای اضطراری اس��ت.
اگر میخواهید به سراس��ر دنیا س��فر کنید ،باید مطمئن شوید که
پول مورد نیاز را داری��د و موارد اضطراری را در نظر گرفتهاید تا
به راحتی به خانه برگردید.جمع کردن بودج ه بس��یار مهم اس��ت،
زیرا هیچکس نمیخواهد قبل از اینکه س��فرش به پایان برس��د
بودجهاش تمام شود و این یک واقعیت است.
 -۲پروسهی گرفتن گذرنامه
دریاف��ت و تأیی��د گذرنام��ه زمانب��ر اس��ت ،باید ب��رای اتفاقات
غی��ر منتظره تا آمدن گذرنامه خود را آماده کنید .برای این که از
بابت گذرنامه خیالتان راحت باشد ،باید از  ۳یا  ۴ماه قبل سفر برای
گرفتن گذرنامه اقدام کنید.اگر آژانس مدارک بیش��تری بخواهد
این کار به شما وقت اضافی برای مهیا کردن آنها را میدهد.
 -3برداشتن وسایل غیر ضروری
بیشتر ش��رکتهای هواپیمایی برای بار بیشتر پول میگیرند ،پس
سعی کنید همهچیز را ساده بگیرید.راهی برای اینکه هر  ۶جفت
کفشی که با خود بردهاید را بپوشید ،وجود ندارد .لباسهای جین
را میتوانید بیشتر از یکبار بپوشید ،پس نیازی به بردن  ۲۰دست
لباس برای سفر یک هفتهای وجود ندارد.
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 -4ص�رف زمان زیاد برای عکاس�ی و زندگی نکردن در
لحظه
ما با دنیای دیجیتالی که توس��ط لمس انگشتان است آشنایی داریم.
میتوانیم از غذا ،نوشیدنیهایمان ،چیزهایی که میبینیم و با افرادی
که هس��تیم عکس بگیریم.همهی ما میدانیم تعداد عکسهایی که
گرفته میش��ود باال رفته اس��ت .کمی از دوربینها دور شوید و در
لحظ��ه زندگی کنید و خاطرههای زیبا بس��ازید و اگر وقت اضافی
داشتید عکس بگیرید.محیط رسانههای اجتماعی بدون عکسهای
س��فر ش��ما هم خوب خواهند بود .شما در
جایی متفاوت هس��تید ،بیشتر
گش��توگذار کنید تا داستانی
برای تعریف کردن داش��ته باشید،
وقتت��ان را ب��رای عکسه��ای بیمحتوا
تلف نکنید.
-5عدم اطالع بانک از مکان سفر شما
در بس��یاری از کش��ورها بانکها در جهت احتیاطهای
امنیتی اگر از حسابتان در جای دیگری استفاده کنید ،حساب
شما را مسدود میکنند ،پس بهتر است برای جلوگیری از این
کار بانک را در جریان سفرتان قرار دهید .هیچچیز بدتر از این
نیست که برای حساب پول هتل از کارت خود استفاده کنید
و کارت قب ً
ال مسدود شده باشد.
 -6اعتم�اد ب�ه کت�اب راهنمای�ی ک�ه در
فرودگاه خریده اید
نگاهی به برخی از تورهای عمومی در کتابی که
از کتابفروشی خریدهاید بیندازید و کمی
قدم بزنید.

در رم ،میتوانید در خیابانها قدم بزنید و بگردید .بهترین
روش برای کش��ف مکانها و جاهای دیدنی ،اس��تفاده از
نقشه است .گاهی اوقات جاهایی وجود دارند که درکتابها
نیامده است ،مث ً
ال به منظرهای نفسگیر میرسید که در کتاب به آن
اشارهای نشده است.به هرحال اگر این کتابها نبود شاید هیچ وقت
دیدن چنین منظرههایی را تجربه نمیکردیم.
 -7غافل نشدن از فرهنگ و نداشتن ذهن باز
در هنگام س��فر ش��ما باید از قبل در مورد فرهنگ و آدابو رسوم
آن منطقه تحقیقاتی انجام دهید.چیزی که در کشور شما مورد قبول
اس��ت شاید در کشور دیگری بیادبی محسوب میشود .برای مثال

در ایاالت متحده از زمان کودکی گفته میش��ود ،خیره نشوید ،اما
در آلمان خیره ش��دن نوعی مسابقه است که هر کسی بتواند ارتباط
چشمی طوالنیتری نگه دارد برنده است.این رفتار یک رفتار عادی
اس��ت و بیادبی محسوب نمیشود .همینطور در بعضی موارد باید
ذهنی باز داش��ته باشید ،مث ً
ال غذا را از ظاهرش قضاوت نکنید آن را
بچشید( .مگر اینکه نسبت به مادهای که داخل غذا به کار برده شده
حساسیت داشته باشید)
 -8به همراه داشتن ابزارها و وسایل زیاد
آوردن تمامی وسایل الکترونیکی ،جیبهای شما را پر میکند .تبلت
خ��ود را در هتل ( خانه یا هرجایی که اقامت دارید) بگذارید و فقط
گوش��ی همراه خود را بیاورید.در واقع شما نیازی به گوشی ،تبلت،
آیپاد و دوربین یکجا ندارید .حداقل یکی یا در مواقع نیاز دو وسیله
را بیاورید.
 -9ارتباط زبانی برقرار نکردن
بیش��تر مردم از اینکه س��عی میکنید به زب��ان آنها صحبت کنید،
قدردانی میکنند .شاید در این کار خبره نباشید ولی مشکلی ندارد .این
کار بهتر از این است که تنها با افرادی که انگلیسی صحبت میکنند
ارتباط برقرارکنید.
 -10رزرو اقامتگاههای گرانقیمت
الزم نیست هتلی چند ستاره انتخاب کنید تا سفرتان باب میلتان باشد.
معموالً هنگام س��فر ،زمان زیادی را در هتل نمیگذرانید پس الزم
نیست که هزینه زیادی را صرف رزرو هتلهای گران و لوکس کنید.
معموالً ش��ما با پرداخت کمتر و غیرضروری مثل اقامت نداشتن در
یک هتل سطح باال ،بیشتر خوش میگذرانید.
 -11غذاخوردن در مقابل بناهای تاریخی
معموالً رستورانهایی که در نزدیکی مکانهای تاریخی قرار دارند،
غذاهای گران قیمتتری سرو میکنند .بنابراین به شما توصیه میکنیم
ک��ه در اطراف مکانهای تاریخی و دیدنی غذا میل نکنید و به نقاط
دورتری بروید.
 -12نداشتن برنامه برای بستهبندی وسایل
عجله کردن برای اینکه همهی فعالیتهای چکلیست خود را انجام
دهید ،کمی گیجکننده اس��ت .حتی ممکن است سفرتان را خراب
کنید .گاهی اوقات جمعآوری وسایل زیاد با عجله و وقت کم باعث
میشود یا وسایلتان جای بیشتری بگیرد یا چیزی از قلم بیفتد .قبل از
کارهایتان برنامهریزی کنید تا وسیلهای فراموشتان نشود.
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تازههای کتاب

به منظور آش��نایی بیشتر و ارتقاء س��طح آگاهی خوانندگان محترم
ب��ا کتابه��ای تخصصی جدید در هر ش��ماره از نش��ریه به معرفی
کتابهای تازه خواهیم پرداخت.
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دستگاههای اپتیکی و نوری
تألیف :بی-کی جانسون()B.K.Johnson
ای��ن کتاب ب��ه ش��رح کاربرده��ای اساس��ی و مفی��د اصول و
قواعد اپتیک��ی میپردازد ک��ه در آن روش کار تلس��کوپها،
میکروس��کوپها ،لنزه��ای عکاس��ی و سیس��تمهای تصویری
نوری ترس��یم ش��دهاند و به طور کاملی توضیح داده شده است.
همچن��ان که آزمایش��ات اصلی برای تعیین می��زان دقت ،توان،
میدان زاویهای دید ،مقدار خطا(عدم دقت هندس��ی سیستمهای
اپتیکی) و دیگر حقایق الزم دربارۀ دس��تگاهها نیز در این کتاب
آمده است.تمام بخشهای این کتاب ،فقط از ریاضیات مقدماتی
استفاده ش��ده تا دانشآموزان و افرادی که به تازگی مطالعه در
زمینۀ اپتیک را آغاز کردهاند نیز بتوانند از آن بهرۀ الزم را ببرند.
"بی-کی جانس��ون " نویس��ندۀ کتاب و اس��تاد دانشگاه امپریال
لن��دن در ای��ن کت��اب نش��ان میده��د که نح��وه تنظی��م اولیه
دس��تگاههای اپتیکی ذکر ش��ده به چه صورت است و خواننده
کت��اب میتواند در مورد تأثیرات تغییر فاصلۀ کانونی عدس��ی،

اس��تفاده از انواع مختلف عدس��ی و دیگر موضوع��ات اپتیکی
اطالعات بیشتری به دس��ت آورد؛ همچنین با آزمایشاتی دربارۀ
قواعد تئوری مانند بازتاب ،شکست نور و سنجش فاصلۀ کانونی
عدسیهای مقعر و محدب آشنا شود.
فصلی از کتاب دربارۀ چش��م انسان اس��ت و نویسنده در مورد
موضوعاتی نظیر آستیگماتیس��م ،نزدیکبینی ،دوربینی و حدت
بینایی مدلهای س��ادهای را ارائه میکند .فصل دیگری از کتاب
هم در مورد روش کار و تس��ت شیش��ه اپتیکی توضیحاتی ارائه
میشود که شامل بخشهایی مانند طراحی عدسیها ،اصول کار
و پروس��ۀ تراش و پالیش کردن ،سایندهها ،اندازهگیری زاویه و
دیگر گامهای مهم در ساخت شیشۀ اپتیکی است.
ضمیم��ه ای ه��م در این کتاب آمده اس��ت که ح��اوی مطالبی
درب��ارۀ پ��اک کردن س��طوح شیش��های ،بخشهای عکاس��ی،
ظاهرکنندهه��ای عکس ،واکسها و چس��ب فیلم می باش��د که
برای اه��داف گوناگونی در زمینۀ فعالیته��ای اپتیکی کاربرد
دارند.
کتاب دس��تگاههای اپتیکی و نوری برای استفادۀ دانش آموزان
و اف��رادی که به صورت غیرحرفهای تمای��ل به کارهای اپتیکی
دارند قابل اس��تفاده و مفید میباش��د تا این افراد نیز بتوانند مانند
بس��یاری از افرادی که از دس��تگاههای اپتیکی در علم و صنعت
اپتیک استفاده میکنند با کاربرد این تجهیزات آشنا شوند.
قیمت این کتاب  14/95دالر بوده و س��ومین ویرایش این کتاب
نیز با نام اپتیک کاربردی به چاپ رسیده است.

بازیهای چشمی
تمرینات آس��ان و مفرح بص��ری( فعالیتهای پیش��نهادی یک
اپتومتریست برای کمک به بینایی بهتر)
نویسندگان :لوئیس هیکمن و ربکا هاتشینز
در مقدم��ه ای��ن کتاب آمده اس��ت :رش��د و توس��عه س�لامتی
تواناییهای بصری  -حرکتی در هیجانات پیچیده دنیای امروز،
دشوارتر از دوران گذشته است.
تجربی��ات بص��ری م��ا میتواند ترکیب وس��یع و پهن��اوری از
رن��گ ها و اصوات مصنوعی باش��د که در زندگ��ی نیاکان ما
وجود نداشته است .ما امروزه زمان زیادی را در فضاهای داخلی
و زیر سقف و در معرض هزاران رنگ مصنوعی و تصویر سازی
ذهن��ی میگذرانیم .م��ا در فضاهای داخلی به خواب زمس��تانی
رفتهایم! و به جای بیرون بودن در زیر نور خورشید  ،نگاه کردن
به کرانههای دور دس��ت و گشت و تفریح در طبیعت ،در مقابل
با زندگی ماش��ینی به س��ر میبریم .اوقات بس��یاری از عمر ما به
نشس��تن و نه حرکت و تماش��ا کردن و نه کارک��ردن و فعالیت
سپری میشود.
بخشه��ای مختل��ف کت��اب بازیه��ای چش��می ش��امل
موضوعاتی مثل  :مروری بر پیش��رفتهای چش��می با ارائه یک
چ��ک لیس��ت از نش��انههای هش��داری مش��کالت بینای��ی بر
اس��اس مطالعات بیناییس��نجی رفتاری؛ بح��ث پیرامو ِن اهمیت
یکپارچه س��ازی یکس��ان و براب��ر تمام حواس در بهینه س��ازی
پیشرفت مهارتهای دیداری  ،که ریشه در زمینۀ درمان حرفهای
دارد؛ ارائه فعالیتهای کاربردی و سودمند مفرح که برای بهبود
مهارتهای دیداری مطابق سنین کودکان و بزرگساالن طراحی
ش��ده و برای اس��تفاده در منزل ،کلینیک ،مدرس��ه ،محیطهای
بیرونی و هوای آزاد بسیار عالی است ،میباشد.
نویس��ندگان این کتاب لوئیس هیکمن ( )Lois Hickmanو
ربکا هاتشینز( )Rebecca Hutchinsهستند و کتاب در اول
سپتامبر  2010به چاپ رسیده است .قیمت این کتاب 5/57دالر
اس��ت و عالقمندان میتوانند با مراجعه به س��ایت آمازون آن را
سفارش بدهند.

کش�ف اس�تعدادهای نهفته ک�ودکان با کم�ک بینایی
سنجی رفتاری
تألیف :دکتر ژول -اچ وارشوسکی
اختالل بینایی میتواند موجب کاهش تمرکز ،اعتماد به نفس و
موفقیت تحصیلی کودکان شود در نتیجه کودک تالش میکند
ت��ا اصولی مانند تش��خیص رنگها ،حروف الفب��ا و فاصلهها را
درک کند  .با راهنمایی درست و مناسب ،می توان این موانع را
از سر راه آنها برداشت و به کودکان اجازه داد تا استعدادهایشان
شکوفا شود و تصویر واضحی از دنیا داشته باشند.
نویسندۀ کتاب دکتر ژول -اچ وارشوسکی ()Joel H.Warshowsky
متخصص بینایی س��نجی است ،در مطالب خود بیان میکند که
چگونه مش��کالت بینایی در ک��ودکان افزایش پی��دا میکند و
همچنین چگونه این مشکالت میتواند به طور عکس ،از طریق
درمان بیماری ،مؤثر و مفید باش��د .این کتاب شامل سیزده فصل
ب��وده و دارای مطالبی در مورد اختالل بینایی اس��ت .نویس��ندۀ
کتاب مسائل را در قالب عبارتهای ساده و قابل درک توضیح
میدهد و ش��رایط گوناگون و متفاوتی که میتواند تشخیص و
درک بینای��ی کودک را ،حتی با داش��تن دیدکامل تحت تأثیر
قرار دهد را نیز بیان میکند.
درم��ان بینایی در بیناییس��نجی رفتاری به کار برده میش��ود و
مغز بر انجام مهارتهای بینایی به طور مؤثری متمرکز میش��ود.
این کتاب ب��ه عنوان راهنمایی روش��ن ،در منظم کردن درمان،
تکنیکها و کمکهای قابل اس��تفاده و موجود میباش��د که به
کارگیری تمام این موارد میتواند تفاوت عمیقی را در زندگی
کودک ایجاد کند.
مطالعۀ این کتاب برای والدین و متخصصانی که در جس��تجوی
روشهای��ی برای کمک به ک��ودکان دارای مش��کالت بینایی
هستند ،بسیار مناسب است و مرجع مطالعاتی سودمندی میباشد.
نخس��تین ب��ار ای��ن کت��اب در س��ال  2012توس��ط Jessica
 Kingsleyبه چاپ رسیده و قیمت این کتاب  13/99یورو
میباشد.
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فرهنگیواجتماعی

 اپتومتری ایران و جهان،تقویم رویدادهای بزرگ صنعت اپتیک
نشانی الکترونیک

محل برگزاری

تاریخ برگزاری

عنوان نمایشگاه یا کنفرانس

-

 اصفهان،تاالر شهروند

 مهر15-17

هفتمین نمایشگاه اپتیک نقش جهان اصفهان

www.kiopex.com

 ایران،کیش

 آذر5-8

اولین نمایشگاه بین المللی عینک و اپتومتری و
)KIPEX(تجهیزات وابسته

en.silmoparis.com

Paris, France

25 - 28 September

Silmo Academy Symposium

http://esvomeeting2015.co.nf

Lisboa, Portugal

1– 4 October

ESVO (European Society of Veterinary
Ophthalmology)
Meeting 2015 Lisbon
International Symposium on Optical

www.isom.jp

Toyama, Japan

4 - 8 October

aomicro.sciencesconf.org

Paris, France

5 –7 October

http://foan2015.com.ba

Brno, Czech
Republic

6 - 7 Oct 2015

www.aaopt.org

New Orleans, LA

7 – 10 October

www.ever.be

Nice, France

7–10 October

www.vosh.org

New Orleans,
Louisiana, USA

9 - 10 October

VOSH Annual Meeting 2015

www.afcoconference.com

Victoria Falls,
Zimbabwe

9 - 11 October

Zimbabwe Optometric Association Joint

www.asiapacificoptometry.org

Kuala Lumpur,
Malaysia

9-11 October

20th Asia Pacific Optometric Congress

http://conf-opt.ifmo.ru/index.php

Saint Petersburg,
Saint Petersburg,

12-16 October

X International Conference Optics-2015

Memory 2015
Adaptive Optics and Wavefront Control in
Microscopy and Ophthalmology
International Workshop on Fiber Optics in
Access Network
American Academy 2015 New Orleans
European Association for Vision and Eye
Research 2015 Nice

African Council of Optometry and

Conference 2015

2nd International Conference on

University of British
www.iem.edu.in/iem_optronix
Columbia

16 - 17 October

http://osavisionmeeting.org

San Jose, California,
USA

16 - 18 October

www.lia.org/conferences/icaleo

Atlanta, Georgia,
USA

18-22 October

www.frontiersinoptics.org

San Jose, California,
USA

18-22 October

Opto-Electronics and applied optics 2015
(IEEE Optronix-2015)

OSA Vision Meeting
34th International Congress on Applications
of Lasers & Electro-Optics
Frontiers in Optics: The 99th OSA Annual
Meeting and Exhibit/Laser Science XXXI
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فرهنگیواجتماعی

نشانی الکترونیک

محل برگزاری

تاریخ برگزاری

http://opt.zju.edu.cn

Province, China

29-31 October

www.osa.org

Suzhou, China

2 - 5 November

www.photonics.com

Suzhou, China

2 - 5 November

www.wsof2015.com

Kowloon,
Hong Kong

4-6 November

www.osa.org/en-us/opticalbiosensors

OSA Headquarters,
Washington DC

8-10 November

optoandina.wix.com

Pichincha, Ecuador

9-13 November

http://enocancoa.correounivalle.edu.co
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فرهنگیواجتماعی

Valle del Cauca,
Colombia

and Exhibition Centre,

16 - 20 November

Micro/nano-optics

Optics for Solar Energy (SOLAR)
Optics and Photonics for Energy & the
Environment (E2)
Workshop on Specialty Optical Fibers and
Their Applications
Optical Biosensors for Medical Diagnostics
2da Escuela Andina en Óptica, Espectrosocpia, Fotónica y Lásere

dean and Caribbean Conference on Optics
and Applications
Asia Communications and Photonics Con-

19-23 November

ference (ACP)

Hong Kong

www.epic-assoc.com

Berlin, Germany

26-27 November

www.globalengage.co.uk

London Heathrow,
United Kingdom

30 November -

نشریهدیدبرتر
نمایندگی فعال می پذیرد

The 5th Advances in Optoelectronics and

XIV National Meeting on Optics // V An-

Hong Kong Conference

www.acp-conf.org

عنوان نمایشگاه یا کنفرانس

1 December

EPIC Biophotonics Symposium
and Exhibition
Microscopy Congress

گ��ذر زمان و درگیری با مس��ائل روزمره  ،خ��واه ناخواه باعث
فراموشیِ خاطرهها و مسائلی که در گذشته با آنها روبرو بودیم،
میشه .شايد فراموشی در از بين رفتن خاطرات بد گذشته در ذهن
ما نعمت بزرگی به حساب بیاد ،اما جدا از خاطرات بد ،مسائل و
موارد دوست داشتنی هم به همراه آنها بدست فراموشی سپرده
میشه.
ما در این قس��مت به خاطرات ش��یرین و بعضاً تلخ گذش��ته که
در زندگی داش��تیم میپردازیم  ،مواردی که به آن نوس��تالوژی
( Nostalgiaیادمان��ه) گفته میش��ه .نوس��تالوژی را میتونیم
به طور خالصه یک احس��اس درونی تلخ و ش��یرین به اش��یاء،
اشخاص و موقعیتهای گذشته ،تعریف کنیم.
اگر عكس خاطره انگيزي از فعاليت حرفهاي خود در گذش��ته
يا عكس گروهي با همکاران خود از ش��رکت در نمايشگاهها و
دورههای آموزش��ی اپتيك در سالهاي گذشته داري و خالصه
اینک��ه هر کس��ی که با صنع��ت اپتیک در ارتباط باش��ه و دلت
م��ی خواد با ديگران به اش��تراك بگذاری ،همي��ن حاال براي ما
ارسال كن تا در این صفحه به چاپ برسونیم.
نشانی ارسال عکسها به صورت دیجیتال:

didebartarmag@gmail.com

حاال اگر برای اولين س��فر به گذش��ته آمادهاید ،پ��س در ادامه
مطلب با ما همراه باشید.

عینک فروش��ی متعلق به حاج محم��د علی عینک چی ،واقع در
میدان امام ،اول خیابان فردوس��ی ،نرس��یده به خیابان کوش��ک
فعلی ،حدود سال 1320

حیدر آینه ورزانی در حال خام تراشی عدسی عینک در شرکت
عینکسازی
آقای آوانس ،سازنده و تعمیرکار دستگاه های خام تراشی عدسی

مرجع :کتاب تاریخ عینک و عینک سازی در ایران و جهان؛
تألیف :جعفر انصاری نکو -هانیه ناجی اصفهانی

ف�رم اش�تراک نش�ریه دی�د برت�ر
نوع اشتراک:

حقوقی
حقیقی

نام شرکت........................................................................ :

نام و نام خانوادگی............................................................ :

نشانی کامل پس��تی................................................................................................................................................................ :
..............................................................................................................................................................................................
کدپستی ده رقمی..................................................................... :
دورنگار................................................................................... :

تلفن تماس................................................................ :

تلفن همراه................................................................ :

نشانی پست الکترونیک(ایمیل) ...............................................................................................................................................:

تعداد نسخه مورد نیاز از هر ش��ماره........................................................................................................................................ :
نوع اشتراک:

یکساله 750/000:ریال

سه ساله(با تخفیف ویژه) 2/150/000:ریال

دوساله 1/500/000:ریال

یک ساله دانشجویان و اساتید 670/000 :ریال

اطالعات فیش بانکی یا واریز کارت به کارت:
پرداخت به مبلغ.................................ریال طی شماره فیش یا کد پیگیری  .................................تاریخ........................................
از بانک .................................شعبه.................................به حساب واریز شده است.
خواهش��مند اس��ت حق اش��تراک را به حس��اب ش��ماره  2868006376111بانک پاس��ارگاد ،ش��عبه مهتاب (کد )286ویا
شماره کارت  5022291003256110به نام معصومه محمودیان واریز کرده و مشخصات فیش را برای ما ارسال فرمایید.
راهنمای اشتراک:
ساکنین تهران در صورت تمایل نسبت به اخذ اشتراک در محل مورد نظر ،با دفتر نشریه تماس بگیرند.
نظر به اینکه ارسال نشریات فقط از طریق پست سفارشی می باشد ،تنها نشریاتی كه حداكثر دو ماه از تاريخ نشر آن گذشته
و بدستتان نرسيده است ،قابل پيگيري از اداره پست ميباشد و اعالم عدم وصول بعد از دو ماه به هيچ وجه قابل پيگيري نميباشد.
با ایجاد اشتراک بلندمدت ،مشمول افزایش ساالنه قیمت نشریه نمی شوید.
ارسال کپی کارت دانشجویی یا گواهی معتبر برای اساتید و دانشجویان به منظور استفاده از تخفیف الزامی است.
چنانچه تغییر نشانی داشتید ،بالفاصله به امور مشترکین اطالع دهید.
نشانی دفتر نشریه:
تهران /بزرگراه محمدعلی جناح /بلوار شهید صالحی /نرسیده به چهارراه طرشت/
کو چ��ه س��ا حل  /پ�لا ک  /1 1طبق��ه ا و ل  /کد پس��تی 1 4 5 9 6 7 4 3 4 3 :

تلفـــــن66057534 :
دورنگار66057534 :
تلفـــــن همراه 09371001724 :
SMS: 50006424

Site:www.didebartarmag.ir
Email:didebartarmag@gmail.com
Instagram:@did_e_bartar
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مق�االت تخصص�ی

