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4 نشانه  اولیه پارکینسون

آیا در طول خواب بسیار حرکت می کنید یا حس بویایی خود را از دست 
داده اید؟ بینش جدید در مورد بیماری پارکینسون نشان می دهد که این 
موارد ممکن است نشانه های تغییرات مغزی و در نتیجه افزایش خطر ابتال 

به پارکینسون باشند.
به گزارش ایسنا، هنگامی که افراد درمورد پارکینسون صحبت می کنند، 
تصویری که اغلب به ذهن مردم می رسد، سالمندی است که مشکالت 
حرکتی و لرزش دارد. اگر چه در موارد پیشرفته ی بیماری پارکینسون 
این تصور درست است. برادیکینزی )یک اصطالح پزشکی برای حرکت 
آهسته( و رعشه )لرزش که می تواند در پارکینسون بسیار برجسته باشد( 

از نشانه های مهم بیماری پارکینسون است.
اما تحقیقات ۱۵ سال گذشته برخی تغییرات و نشانه ها را روشن ساخته 
است که بسیار پیش تر از وقوع بیماری و گاهی زمان بسیاری پیش از 
ایجاد تغییرات حرکتی که بیشتر افراد مبتال به پارکینسون به آن ها دچار 

می شوند، ایجاد می شوند.
در ادامه چهار مورد از مهم ترین نشانه های هشدارآمیز که خطر ابتالء به 

پارکیسنون را در پی دارند، می خوانید:
۱( از دست دادن حس بویایی

یکی از تجربیات مشترکی که افراد مبتال به پارکینسون به یاد می آورند، 
تغییراتی است که سال ها پیش از ابتالء به رعشه یا دیگر مشکالت حرکتی 
در احساس بویایی خود به آن دچار شده اند. اما ممکن است بسیاری از 
افراد حتی متوجه نباشند که از دست دادن حس بویایی شان شرایط بسیار 
بدی دارد. اما آزمایش ها حاکی از آن است که ۹۰ درصد افرادی که به 

پارکینسون مبتال هستند، حس بویایی خود را از دست داده بودند.
۲( شب های ناآرام

ارتباطی میان اختالل رفتار خوابِ حرکت تند چشم در خواب )REM( و 
خطر ابتالء به پارکینسون وجود دارد. اختالل رفتار خوابِ حرکت تند چشم 
در خواب یا به اختصار )RBD( چیزی بیشتر از تجربه یک شب ناآرام 
ساده است. افراد مبتال به این اختالل در خواب رویاهای خود را اجرا کرده 
و گاهی اوقات در خواب خود به شدت حرکت می کنند به طوری که حتی 
می توانند به خود آسیب برسانند اما اغلب هیچ خاطره ای از کارهایشان 

ندارند.
اختالل رفتار خوابِ حرکت تند چشم در خواب نادر است و توسط یک 
متخصص خواب قابل تشخیص است اما اکثر افرادی که به این اختالل 
دچار هستند، طی یک دهه به بیماری پارکینسون یا دیگر بیماری های 

مشابه آن مبتال می شوند.
۳( یبوست

مشکالت مربوط به هضم و حرکات روده یک مشکل بزرگ برای افراد 
مشکالت  این  که  شده  مشخص  اکنون  و  است  پارکینسون  به  مبتال 
می توانند از مدت ها پیش از آغاز رعشه ها و دیگر مشکالت حرکتی آغاز 

شوند که فرد را مجبور به مراجعه به متخصص اعصاب می کنند.
اگر چه همانند دیگر نشانه ها، یبوست نیز می تواند علل دیگری داشته 
باشد اما نکته مشخص آن است که افراد مبتال به پارکینسون با مشکالتی 
مربوط به حرکات روده از جمله یبوست دست و پنجه نرم می کنند. در 
واقع یبوست یکی از نشانه های بسیار زود هنگام است که می تواند تا ۲۰ 

سال پیش از ابتالء به پارکینسون بروز پیدا کند.
۴( اضطراب و افسردگی

احساس اضطراب و افسردگی به میزان بیش از حد طبیعی آن ها به 
دلیل مسائل زندگی، یکی از بزرگ ترین مشکالتی است که افراد مبتال 
به پارکینسون گاهی حتی آن را بیشتر و بدتر از مشکالت حرکتی گزارش 
می دهند. این مشکل احتماالً به دلیل تغییرات در تعادل فعالیت شیمیایی 
در مغز است و این تغییرات تا ۱۰ سال پیش از تشخیص ابتالی فرد به 
پارکینسون در او رخ می دهد. بنا بر گزارش سی ان ان، مهم است به یاد 
داشته باشید که دالیل بسیاری برای وقوع هر یک از این نشانه ها یا حتی 
ترکیبی از آن ها ممکن است وجود داشته باشد و حتی اگر در حال حاضر 
تمامی این نشانه ها را دارید بدان معنا نیست که لزوماً به پارکینسون مبتال 
خواهید شد. اما شواهد خوبی وجود دارد که این نشانه ها در تمامی افراد 

مبتال به پارکینسون پدیدار شده است.

یک هفتم نوزادان در جهان دچار کم وزنی هستند
نتایج یک تحقیق نشان می دهد حدود یک هفتم نوزادان در جهان 

هنگام تولد دچار کم وزنی هستند.
به گزارش ایسنا، در این بررسی آمده  است: در سال ۲۰۱۵ بیش از 
۲۰ میلیون نوزاد در جهان متولد شده اند که کمتر از ۲.۴۹ کیلوگرم وزن 
داشته اند. همچنین بیشتر این نوزادان در کشورهایی با میزان درآمد پایین 

و متوسط متولد شده اند.
تولد  از  پیشگیری  برای  دولت ها  داشتند:  اظهار  انگلیسی  محققان 
نوزادانی با وزن پایین اقدامات قابل توجهی در نظر نگرفته اند. همچنین 
برای تحقق کاهش ۳۰ درصدی مشکل سوء تغذیه تا سال ۲۰۲۵ الزم است 

سرعت پیشرفت در این  بخش بیش از دو برابر افزایش پیدا کند.
در این مطالعه محققان به بررسی اطالعات مربوط به ۲۸۱ میلیون مورد 
تولد در ۱۴۸ کشور جهان پرداختند. به گفته محققان نزدیک به نیمی از 
نوزادانی که هنگام تولد دچار کم وزنی هستند از کشورهای جنوب شرق 
آسیا هستند. همچنین در مجموع ساالنه حدود ۸۰ درصد از نوزادانی 
که هنگام تولد کمتر از ۲.۴۹ کیلوگرم وزن دارند جان خود را از دست 
می دهند. به گفته محققان همچنین نوزادانی که جان سالم به در می برند 

بیشتر در معرض ابتال به بیماری های قلبی-عروقی و دیابت هستند.
در اروپا و آمریکای شمالی نیز نسبت قابل توجهی از نوزادانی که با وزن 
پایین متولد می شوند پیش از موقع به دنیا می آیند. درحالیکه در آمریکای 
جنوبی و آفریقای سیاه بسیاری از نوزادان به موقع متولد می شوند اما رشد 

آنان به دلیل سوء تغذیه روند مناسب خود را ندارد.
نروژ،  ایسلند، صربستان،  یونایتدپرس، سوئد،  به گزارش خبرگزاری 
آلبانی، چین، کرواسی و کوبا از جمله کشورهایی در جهان هستند که 
پایین ترین میزان تولد نوزادان مبتال به کم وزنی در آن ها گزارش شده  است.  

پژوهشگران بررسی کردنداخبار

نقش دانشگاه ها در گذر از تغییرات اقلیمی

در قالب مقاله مشترک محققان ایرانی و آمریکایی محقق شد

گامی تازه در استانداردسازی معیارهای ارزیابی ابزارهای ذخیره انرژی

نقش  اهمیت  به  که  داخلی  پژوهش  یک  یافته های 
دانشگاه های سبز در تاب آوری و مقابله با پدیده جهانی 
بسیار  و  حیاتی  را  نقشی  چنین  پرداخته،  اقلیم  تغییر 

بااهمیت ارزیابی کرده است.
محوری  نقش  عالی،  آموزش  نظام  ایسنا،  گزارش  به 
سرمایه گذاری  و  دارد  کشورها  پایدار  توسعه  فرایند  در 
اصولی در این بخش و ایجاد امکانات و تسهیالت برای 
نسل های آینده، اقدامی صحیح در جهت توسعه علمی 
کشور به شمار می رود. دانشگاه، به دلیل ضریب تأثیر 
بسیار باالی خود در آگاهی بخشی و ارتقای قابلیت های 
مورد نیاز افراد جامعه، ظرفیت الزم برای تقویت جنبش 
توسعه پایدار را دارد. دانشگاه می تواند متناسب با سطوح 
تحصیلی مختلف، یک ژنراتور آگاهی، دانش و مهارت در 
انسان ها تعبیه کند که نتیجه آن، تجهیز دانش آموختگان 
بهداشتی،  به صورت  محیطی  سوادهای  و  معرفت  به 

اکولوژیکی و فناوری اطالعات و ارتباطات خواهد بود.
به گفته محققان، در دهه های اخیر، خطر کم توجهی 
به محیط زیست به خوبی درک شده و انواع آلودگی های 
با  به عنوان زیستگاه بشر  را  تمامی کره زمین  محیطی، 
بشری  جامعه  تالش  ازاین رو  است.  کرده  مواجه  خطر 
روش های  تعدیل  و  زیست  محیط  از  حفاظت  برای 
توسعه آغاز شده و به مرور تمامی ابعاد فعالیت جوامع و 
دولت ها را تحت الشعاع قرار داده است، به طوری که امروزه 
دغدغه های زیست محیطی و توسعه پایدار، از اهم مباحث 
به عنوان مجموعه مهم آموزشی  جهانی است. دانشگاه 
برنامه ریزی  و  مسئولیت  بار  از  مهمی  بخش  می تواند 
برای اتخاذ مناسب ترین استراتژی ها در اجرای برنامه های 
دوست دار محیط زیست و استفاده از منابع تجدیدپذیر 
و پایدار را بر عهده گیرد و به سمت حمایت از انرژی های 

پاک و حفظ محیط زیست حرکت کند.
در همین راستا، گروهی از پژوهشگران کشور از دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات و دانشگاه صنعتی 
شریف، در مطالعه ای پژوهشی نقش دانشگاه های سبز 
رعایت  به درستی  زیست محیطی  اصول  آن ها  در  که  را 
از  که  اقلیم  تغییر  با  مقابله  و  تاب آوری  در  می شود، 

دغدغه های مهم جهانی است مورد بررسی قرار داده اند.
در این مطالعه ابتدا به تبیین شاخص های رسیدن به 
دانشگاه سبز پرداخته شده است و سپس چک لیست هایی 

با توجه به شاخص های بیان شده تدوین شده و با توجه به 
داده ها و اطالعات مرتبط با بخش های مختلف، معیارهای 

دانشگاه سبز تکمیل شده اند.
اطالعات مورد نظر در این مطالعه نظیر: درصد تأمین 
انرژی از روش های تجدیدپذیر، درصد مدیریت انرژی، 
مجدد  استفاده  درصد  واحد،  فضای سبز  میزان  درصد 
از فاضالب، درصد مدیریت پسماند و درصد آموزش و 
پژوهش در حوزه محیط زیست، از بخش های مدیریتی 
ذی ربط در دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات 

اخذ شده و در مدل مورد مطالعه، اجرا شدند.
 بر اساس نتایج به دست آمده در خصوص تعیین میزان 
مشخص  بحث،  مورد  شاخص های  از  یک  هر  پایداری 
شد که پایداری نسبت به حالت ایده آل در دانشگاه مورد 

نتایج، دانشگاه مورد  این  بحث، ۲۲ درصد است. طبق 
بحث در این تحقیق در زمره دانشگاه های سبز قرار داده 
شده اما هنوز فاصله زیادی تا رسیدن به حالت قابل قبول 

وجود دارد.
در این خصوص، مجید عباسپور، استاد گروه مهندسی 
مکانیک دانشگاه صنعتی شریف و سایر همکارانش در این 
پژوهش می گویند: »در زمینه مدیریت سبز، دانشگاه ها 
باید  ابعاد و مؤلفه ها توجه کنند. آن ها  به  بیشتر  باید 
مصرف انرژی و مواد را در دانشگاه کاهش داده، از تخریب 
محیط زیست در اثر فعالیت های دانشگاه جلوگیری کرده 
ارتقای مؤلفه های زیست محیطی دانشگاه  به  و نسبت 

اهتمام جدی مبذول دارند«.
پیشنهاد  اساس،  این  »بر  می افزایند:  محققان  این 

جایگزین  مطالعه،  این  در  ارائه شده  روش  که  می شود 
روش گرین متریک )که توسط کشور مالزی ارائه شده( 
شده و ارزیابی سالیانه دانشگاه های کشور در خصوص 
و  گرفته  طریق صورت  این  از  سبز  دانشگاه  معیارهای 
آگاه سازی جوامع  امر ضمن  این  اعالم شود.  آن  نتایج 
دانشگاهی، باعث ترغیب مسئولین ذی ربط دانشگاه ها 
به منظور ارتقای میزان پایداری سبز دانشگاه های تحت 

مدیریت خود می شود«.
در  را  سبز  دانشگاه  نقش  که  تحقیق  این  یافته های 
ارزیابی  توجه  قابل  اقلیم  تغییر  پدیده  تاب آوری مقابل 
می کند، در فصل نامه علمی پژوهشی »اقتصاد و مدیریت 
انجمن  توسط  نشریه  این  است.  شده  منتشر  شهری« 

علمی اقتصاد شهری ایران منتشر می شود.

از  موسوی  الله  میرفضل  پروفسور  تحقیقاتی  گروه 
تحقیقاتی  گروه  همکاری  با  مدرس  تربیت  دانشگاه 
 ،)UCLA(پروفسور ریچارد کینر از دانشگاه لس آنجلس
در یک مقاله مروری به بررسی روش های مختلف ارزیابی 
سیستم های ذخیره انرژی الکتریکی پرداخته اند و گامی در 
راستای استاندارد سازی معیارهای ارزیابی این سیستم ها 

برداشته اند.
به گزارش ایسنا، نویسندگان این مقاله که در مجله 
 ۴۰ تأثیر  ضریب  با   Chemical Society Reviews
 ,۴۸ ,۲۰۱۹ ,.Chem. Soc. Rev( به چاپ رسیده است
۱۲7۲-۱۳۴۱(، امیدوارند که این مقاله به مثابه یک نقشه 
ابزارهای  توسعه  روی محققان عرصه  پیش  راه، مسیر 

ذخیره کننده انرژی الکتریکی را به خوبی روشن سازد.
اقبال جامعه جهانی به سمت ابزارهای برداشت کننده 
انرژی از منابع پاک و تجدیدپذیر همچون خورشید، باد، 
جزر و مد دریا و غیره رو به فزونی گذاشته است و ماهیت 
عدم دسترسی پیوسته به این منابع تجدیدپذیر، توسعه 
روش ها و ابزارهای ذخیره کننده انرژی بخصوص باتری ها 
و ابرخازن ها را اجتناب ناپذیر کرده است. همچنین توسعه 
لوازم الکتریکی قابل حمل از قبیل موبایل، لپ تاپ، تبلت 
و … و همچنین خودروهای الکتریکی یا هیبریدی لزوم 
توسعه ابزارهای ذخیره انرژی الکتریکی کارآمد را دوچندان 

کرده است.

اساس  بر  همواره  انرژی  ذخیره کننده  ابزارهای  این 
توان، عمر چرخه ای،  انرژی،  معیارهایی چون ظرفیت، 
میزان خود در شارژ شوندگی و … ارزیابی می شوند. اما 
خالئی که احساس می شد عدم وجود معیارهای استاندارد 
برای ارزیابی عملکرد ابزارهای ذخیره انرژی الکتریکی بود به 
گونه ای که آنچه که در آزمایشگاه ها و توسط محققان به 
عنوان ویژگی های یک ابزار ذخیره انرژی گزارش می شد با 
آنچه که در عمل از آن ابزار مشاهده می شد بعضاً اختالف 

چشمگیری داشت.
کننده  ذخیره  ابزارهای  توسعه  برای  علمی  رقابت 
و  غیرواقع بینانه  بعضاً  سنجش های  به  نیز  انرژی 
دامن  الکتریکی  انرژی  ذخیره  ابزارهای  نادرست 
می زد، کما اینکه در هر عرصه ای که رقابت علمی و 
تکنولوژیکی وجود دارد عرصه برای انتصاب ویژگی های 
ممتاز به یک ابزار که لزوماً در عمل ثابت نمی شوند، 
وجود دارد. نکته مهم تر اینکه هر یک از این ابزارها با 
معیارهایی ارزیابی می شوند که بعضاً مختص خودشان 
است، مثالً مفهوم ظرفیت در باتری ها )capacity با 
واحد مثالً mAh/g( با مفهوم ظرفیت در ابرخازن ها ) 
Capacitance با واحد مثالً F/g( کامالً متفاوت است 
ابزار  معیار  با  را  ابزار  یک  نمی بایست  و  نمی شود  و 
دیگری سنجید. این چالش زمانی پررنگ تر می شود که 
ما از ابزارهای که به صورت خالص باتری یا ابرخازن 

ویژگی های  هم  که  برویم  ابزارهایی  سمت  به  است 
باتری ها را دارند و هم ویژگی های ابرخازن ها را از خود 

به نمایش می گذارند.
ابزارهای ذخیره کننده انرژی  در این مقاله مروری اوالً 
الکتریکی در طیفی که شامل خازن های فیزیکی، ابرخازن ها 
)شامل خازن های الیه دوگانه الکتریکی و شبه خازن ها(، 
باتری ها هستند، دسته بندی  و  سیستم های هیبریدی، 
شده اند. اصول عملکرد و مبانی علمی هر یک از آنها بیان 

شده و نهایتاً معیارهای استاندارد و درسِت ارزیابی هر 
یک از این ابزارها بیان شده است تا ناهماهنگی ای که در 
مقاالت مختلف مرتبط با ابزارهای ذخیره انرژی الکتریکی 

وجود دارد سامان داده شود.
بنا بر اعالم روابط عمومی وزارت علوم، عکس پشت جلد 
مجله در شماره ای که این مقاله به چاپ رسیده است به 
تصویری از این مقاله مروری اختصاص داده شده است 

که به نوعی بازگو کننده اهمیت آن است.

لیگ هجدهم فوتبال نه، لیگ معترضان فوتبال!
در حالی که لیگ هجدهم به خاطر نزدیک بودن مدعیان قهرمانی به یکدیگر 
از جذابیت باالیی برخوردار بود اما اشتباهات داوری، فشردگی مسابقات و 

مشکالت مالی باعث شد که تیم ها تا حد زیادی درگیر حواشی شوند.
ایران می گذرد،  از لیگ حرفه ای فوتبال  ایسنا، هر فصلی که  به گزارش 
حواشی آن افزایش می یابد. البته رقابت نزدیکی که در لیگ هجدهم بین پنج 
تیم پرسپولیس، سپاهان، استقالل، پدیده و تراکتورسازی برای کسب عنوان 
قهرمانی وجود داشت، باعث شد که تنش ها به مراتب بیشتر از فصل های 

قبل باشد.
در این فصل از لیگ برتر اشتباهات داوری از مسائلی بود که تیم ها اعتراض 
زیادی نسبت به آن داشتند که در هفته های پایانی به اوج خود رسید. البته 
این اشتباهات تقریباً به طور یکسان بین تمامی تیم ها تقسیم شده بود ولی 

تعداد آن و مقدار تاثیرگذاری اش به نسبت افزایش یافته بود.
با این که مربیان و تیم های لیگ برتر اعتراض شدیدی به اشتباهات داوری 
داشتند اما مهم ترین مشکل آن ها در این دوره از لیگ برتر، فشردگی رقابت ها 
بود. کمیته مسابقات سازمان لیگ در این دوره از رقابت ها با این که تیم ملی 
در هیچ رویدادی در فصل بهار قرار نبود شرکت کند و حتی سرمربی هم 
نداشت اما طبق برنامه ریزی ایی که انجام داد، لیگ هجدهم را در تاریخ ۲۶ 
اردیبهشت به پایان رساند. این اقدام باعث شد که تمامی تیم ها خصوصاً 
استقالل، پرسپولیس، ذوب آهن و تا حدی سایپا که باید در لیگ قهرمانان 
آسیا هم شرکت می کردند، دچار مشکل شوند و مصدومیت و خستگی گریبان 
آن ها را بگیرد. با این حال سعید فتاحی، رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ 
بارها اعالم کرد که تأیید برنامه لیگ از باشگاه ها گرفته شده بود در نتیجه 
می توان نتیجه گرفت که خود باشگاه ها هم در این قضیه مقصر بودند و برنامه 

پیشنهادی لیگ برتر را به درستی بررسی نکرده بودند.

نمود منفی فشردگی لیگ هجدهم را می توان در حذف زودهنگام نمایندگان 
ایران در لیگ قهرمانان آسیا و صعود تنها یک تیم یعنی ذوب آهن از مرحله 
گروهی، مشاهده کرد. حذف استقالل و پرسپولیس هم در حالی رقم خورد که 
پارسال استقالل تا مرحله یک چهارم نهایی و پرسپولیس تا فینال رقابت های 

لیگ قهرمانان آسیا صعود کرده بودند.
البته تیم ها تنها به مسائل خارجی اعتراض نداشتند، چرا که تقریباً تمامی 
تیم های لیگ برتری در فصلی که گذشت دچار بحران مالی بودند و نتوانستند 
حق و حقوق بازیکنانشان را کامل بدهند. در لیگ هجدهم فقط تراکتورسازی، 
از روی کار آمدن مالک جدید( بدون  ماشین سازی، پیکان و پدیده )پس 
مشکل مالی و اعتصاب فصل را به پایان رساندند و باقی تیم ها همه درگیر 

مشکالت مالی بودند و تقریباً تمامی آن ها یک بار اعتصاب در فصل را تجربه 
کردند. البته مهم ترین دلیل به وجود آمدن این مشکل، عدم پرداخت حق 
پخش تلویزیونی که در تمام دنیا بخش اعظم درآمدهای باشگاه ها را تشکیل 

می دهد، است.
صادق درودگر، مدیر بازاریابی سازمان لیگ می گوید که به خاطر ورود فیفا 
به قضیه حق پخش فوتبال ایران و درخواست ارائه گزارش مدون راجع به این 
موضوع، جلساتی بین وزارت ورزش و جوانان، سازمان صداوسیما و فدراسیون 
فوتبال تشکیل شده و در تالش هستند که موضوع حق پخش تلویزیونی برای 

فصل آینده حل و فصل شود.
با این حال حق پخش تلویزیونی تنها منبع درآمد باشگاه های لیگ برتر 
نیست و سازمان لیگ با فراهم کردن بستر تبلیغات محیطی، باید راه درآمدی 
دیگری برای باشگاه ها ایجاد کند. با این که مدیر بازاریابی سازمان لیگ معتقد 
است که وضعیت مالی لیگ برتر نسبت به فصول قبل بهتر بوده اما باز 
مانند  باشگاه هایی  حتی  است.  نگرفته  را  باشگاه ها  زیادی دست  پول  هم 
استقالل و پرسپولیس پولی از این راه دریافت نکردند و به دالیل مختلف 
مانند جریمه های کمیته انضباطی، ۲۰ درصد سازمان لیگ از بلیت فروشی و 
درصدی که از قرارداد بازیکنان دریافت می کنند، پولی به این باشگاه ها نرسیده 
و همیشه به سازمان لیگ بدهکار اعالم شدند. مورد دیگری هم که وجود دارد، 
خود باشگاه ها هم در منابع درآمدی که باید برای خودشان ایجاد کنند ضعیف 
ظاهر شدند و شرکت های اسپانسری که با آن ها قرارداد بستند به قول هایشان 

عمل نکردند تا همین پول اندک اسپانسر هم کامل به باشگاه ها نرسد.
با این اوصاف لیگ هجدهم را می توان یکی از پرحاشیه ترین ادوار لیگ برتر 
نامید، زیرا که همه تیم ها یا در حال اعتراض به اشتباهات داوری و فشردگی 
مسابقات بودند و یا با مشکالت مالی و اعتصاب دست و پنجه نرم می کردند. 
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