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اقدامبه ایرانیانمونترالبهشکلداوطلبانه از هفتهگذشتهگروهی
جمعآوریوتوزیعکمکهایمردمیبیننیازمندانشهرمونترالکردند.
اقدامیکهازسویجامعهایرانیبابرخوردیدوگانهروبروشد.موافقانی
کهشوقزدهازیاریرساندنبهبیخانمانهایمونترالیهرچهدرچنته
داشتندراروکردندوکسانیکهعقیدهداشتندکودکاننیازمنددرایران
دراولویتدریافتکمکهستند.هردوفکردرستوانسانیاست.اما...
مونترالامروزخانهماستومثلهرخانهدیگریزیباییهاوزشتیهای
خودشرادارد.مونترالبخشندهاستوبهبسیاریازما،زندگیراحتتر
وشیرینتریهدیهدادهامامونترالزشتیهاییهمدارد.زندگیپستیو
بلندیداردواینگرفتاریهابعضیوقتهاآدمهارابیخانهوبیآدرس
میکند.آنوقتاستکهخیابانمیشودخانهات.خیابانیکهسردو
تاریکوبدذاتاست.هیچکسنمیتواندقضاوتکندکهبیخانمانی
کهامروزازمانانیاجورابیمیخواهد،چراخیابانرابرگزیدهاست.
از یاموادینیستند.بسیاری الکلی همهبیخانمانهایمونترال
آنهاازسرجبرروزگاربیآدرسشدهاند.اتفاقیکهدریکجامعه
سرمایهداریخیلیسادهمیتواندرخدهد.آنهابرایبیرونرفتن
ازخیابانوبازگشتبهزیریکسقفگرموپرعشقبهکمک
نیازدارند.ناگفتهپیداستکهماتوانکمکمحدودیداریم.اما
کیسهعشقتمامیندارد.مطمئنمتهکیسههمهما،همیشه
چندچیزکوچکدیگربرایبخشیدنوجوددارد.آنهارااز
نیازمنداندریغنکنیم.هممیشودبهنیازمندانوکودکان
ایرانیکمککردوهمبهبیخانمانهایمونترالی،حتیبا

یکسالمگرموچاقسالمتیکوتاه.جایدورینمیرود.
دستداوطلبانگروه»باهمبرایزندگیبهتر«همدرد

نکند.خستهنباشید!

»با هم برای زندگی بهتر«
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کریسمس و آغاز سال جدید میالدی را 
به تمامی هموطنان تبریک می گوییم 

و سالی همراه با سالمتی، شادی و 
 بهروزی برایتان آرزومندیم. 

 از طرف کلیه کارکنان دفتر مهاجرتی 
آی سی پی



پارک مونت رویال
هومن-م
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Roya Pirkhandan

Esthéticienne et 
Thecnicin de  

photoépilation,  
photorajeunissement, 

Électrolyse et  
Thermocoagulation.

مراقبت های تخصصی پوست
رفع دایمی موهای زاید )الکترولیز،لیزر(

اصالح و درمان لکه های پوستی، ضایعات عروقی
جوان سازی و رفع چین و چروک با لیزر

TEL: 438 388 - 8600
www.cliniqueroyalderma.ca

information@cliniqueroyalderma.ca

ارایه کلیه مراقبت های زیبایی مدیکال شامل:

3020, boul Rome, local 4, Brossard, J4Y 1V9

 مشاوره رایگان 
در کلینیک رویال درما

رویال درما
 پوستی شاداب 
با طراوت طبیعی

TEL:438-388-8600
http://WWW.cliniqueroyalderma.ca


مونترال زمستانی 
و جشن های سال نو

ازراه امسالهوایزمستانیزودترازسالهایگذشته
رسیدومونترالزودترازهمیشهحالوهوایجشنهایکریسمسوسال
نوبهخودگرفت.حاالکهنیمیازماهدسامبرهمگذشته،وقتآناست

کهاطالعاتیدررابطهباجشنهایسالنودرمونترالمنتشرکنیم.
 MONTRÉAL EN« نوی سال جشنهای دوره ششمین امسال
FÊTES«برگزارمیشود.بنابرایناگرهنوزفرصتنکردهایدکهبهبرنامه
وجشنهایهمگانیسالنوفکرکنید،شایدحاالوقتمناسبیباشد.از
بیستمتاآخردسامبربرنامههایرایگانعمومیمتعددیدر»پِلَسژاک
کارتیه«وبندرقدیمیمونترالتدارکدیدهشدهاست.شالوکالهکنید

وبادوستانوخانوادهساعاتخوشیرابگذرانید.

میدان نوردیک در »پَِلس ژاک کارتیه«
از )Nordic Square(در»پِلَسژاککارتیه« نوردیک)شمالی( میدان
برایگذران مکان بهترین آخردسامبر، تا بیستم یکشنبه، تا پنجشنبه
وقتوتجربهحالوهوایفصلوجشنپایانسالاست.میداننوردیک
روزهایپنجشنبهوجمعهازساعت۴بعدازظهرتا۹شبوروزهایشنبه
با توئیترمیتوانید بازاست.در تا۹شب ازساعت۱۲ظهر ویکشنبه
هشتگ#mtlenfêtesاینبرنامهرادنبالکنید.بارودکهدراینمکان
فراهمشدهکهخوراکیونوشیدنیتولیداتمحلیبرایمصرفدرکنار
بخاریهایهیزمیدرفضایبازعرضهمیکنند.دراینبرنامهآوازدست
جمعی،داستانگویی،هنرهایبومیانوساکناناولیهمونترال،وکالس

زومبایزمستانینیزتدارکدیدهشدهاست.

فرمهر امیردوست
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برنامه های بندر قدیمی مونترال
هیچکجادرمونترالبیشترازشهرقدیمیمونترالحالوهوایجشنهای
سالنوراتداعینمیکند.دراینزمانزیباودلنشینازسال،قدمزدندر
خیابانهایباریکوتاریخیباوجودتزئیناتکریسمسی،ساعاتدلپذیری
»اسرار پیادهروی تور )Guidatour( گایداتور برنامه زد. خواهد رقم را
کریسمسیمونترالقدیمدرسالگذشته«راتدارکدیدهاست.وقتیدر
کوچهپسکوچههایتنگوتاریکمونترالقدممیزنید،هرازگاهیممکن
استتصویریقدیمیکهتوسطیکپرژکتوررویدیوار،ساختمانیاحتی
درختیانداختهشده،نظرشمارابهخودجلبکند.میتوانیداینروزهای
برسانید. پایان به پروژکشنهای»شهرکخاطرات« این با را پایانیسال
پروژهایکهتاریخچهایازشهرمونترالرادربیشازبیستصحنه،زنده
برنامههای دیگر و مونترال، شهر تعطیالت فعالیتهای البته، و میکند.

رایگانشهرمونترالدرلینکهایذکرشدهقابلدسترساست.

جشن سال نو
درسیویکمدسامبر،بندرقدیمیمونترالجشنسالنویبزرگیترتیب
خواهدداد!جشندرساعتهفتشببامجموعهایازبرنامههاآغازخواهد
شدکهشاملانواعفعالیتخیابانیودیجیاست.ازساعتدهشببرنامه
کمدینیو)Neev(آغازمیشودکهدرآنکمدینهایشناختهشدهدیگری
والدینی از که است کبکی کمدین یک Neev میکنند. اجرا برنامه نیز
مراکشیبهدنیاآمدهوشوخیهایاوبیشتربهزندگیوعکسالعملهای
دیگرانباتازهمهاجرانیمثلخانوادهاوبازمیگردد.پسازبرنامهکمدین
در اینکه تا میشود آغاز میالدی نوی سال آغاز برای معکوس شمارش
ساعت۱۲شبوبهمحضپایانیافتنشمارشمعکوس،سنتآتشبازی
درآسمانشهروبرفرازپلژککرتیه،ورودبهسال۲۰۱۹رارسمااعالم

خواهدکرد.
والبتهکهتمامیاینبرنامههارایگانهستند.
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برنامه مهاجرتی »کفالت والدین«: 

 قرعه کشی حذف می شود 
و ظرفیت افزایش می یابد

Photo:ICPimmigration
˂

افزایشسهمیهوتغییردرروشگزینشمتقاضیان
اداره شد. اعالم ۲۰۱۹ سال برای والدین کفالت برنامه شرایط واجد
مجددا ،۲۰۱۸ اوت بیستم در کانادا شهروندی و پناهندگی مهاجرت،
برنامهکفالتوالدین،پدربزرگانومادربزرگانراموردبازبینیقراردادو

تغییراتیدرنحوهگزینشوسهمیهاینبرنامهایجادنمود.
ازآغازسال۲۰۱۹روالصدوردعوتنامه بازبینیجدید این براساس
و بود نخواهد قرعهکشی طریق از دیگر والدین کفالت متقاضیان برای

گزینشهمانندقبلبراساسترتیبدریافتتقاضاانجامخواهدگرفت.
پروندههای سهمیه اختصاص افزایش از خبر همچنین گزارش این
کفالتوالدینبه۲۰هزارمتقاضیمیدهد.موضوعیکهباعثمیشود
بهسن پا والدین کنار در زندگی لذت از بتوانند بیشتری تازهمهاجران

گذاشتهخوددرسرزمینجدیدشانبرخوردارشوند.
طیسهسالگذشتهدولتلیبرالطبقیکبرنامهتدریجی،دائمادر
به است. بوده والدین وکالت پروندههای پذیرش ظرفیت افزایش حال
گونهایکهطیاینمدتسهمیهاینپروندههااز۵هزارپروندهدرسال

۲۰۱۴به۲۰هزاردرسالایندهرسیدهاست.

معصومه علیمحمدی
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والدین اسپانسرشیپی برنامه پروندههای گزینش
شکل به ازمایشی دوره یک برای و ۲۰۱۷ سال از
از خوبی پاسخ که روشی میشد. انجام قرعهکشی
به و نکرده دریافت مهاجرت سیستم و متقاضیان
همیندلیلازسالایندهدوبارهبراساسنوبتارسال
تقاضاوصفانجاممیشود.هرچندپیشبینیمیشود
حد از بیش تراکم با نخست روزهای در روش این
از ومشکالتی روبروشده آنالین ارزیابی فرم ارسال

قبیلپرشدنسریعظرفیتپذیرشایجادکند.
گفتهمیشودتغییردرروشگزینشبهدنبالیک
نظرخواهیعمومیصورتگرفتهاست.علتبرگزاری
و مهاجرت اداره جانب از عمومی نظرسنجی این
انجام خصوص در پیدرپی اعتراضات شهروندی،
والدین اسپانسرشیپی پروندههای برای قرعهکشی

بودهاست.
بایددرماهژانویه، برایدرخواستکفالتوالدین،
فرمآنالینثبتنامدروبسایتادارهمهاجرتکانادا
پرشودتامتقاضیدرصفقرارگیرد.ادارهمهاجرت
پروندههاخوب بررسی شرایط اگر است کرده اعالم
ظرفیت بود خواهد قادر حتی اداره این رود، پیش
ازطرفیت بیش پرونده تا۵۰۰ را پروندهها پذیرش

۲۰هزارتاییاعالمشدهنیزافزایشدهد.
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نویسنده این مطلب 
خوانندگان مداد هستند

کرامت انسانی 
مهاجران
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مهاجرت جهانی روز دسامبر، ۱۸ با مصادف گذشت سهشنبه
بود.روزیکهامسال»مهاجرتباحفظکرامتانسانی«نامگرفت
بودن انسان به را راستی دست دولتهای توجه خصوص به تا
مهاجرانولزومتوجهبهکرامتآنهاجلبکند.موضوعیکهالبالی

سیاستبازیهایجناحیبهسادگیفراموشمیشود.
تفکر ترامپ، دونالد آمدن کار روی با و گذشته سال چند از
جدیدیدربارهمهاجرتومهاجراندرحالشکلگیریدردنیاست.
بخشیازاینتفکرناشیازاوجگرفتنیکبارهموججدیدمهاجران
بهکشورهایاروپاییوآمریکاییاستوبخشیدیگرازا«بهدلیل
ترویجتفکرترساز»دیگری«کهعمدتاسیاستمداراندستراستی
مقصد مهمترین عنوان به غرب دنیای در آن گسترش حال در

مهاجرانسراسردنیاهستند.
درسالیکهپشتسرگذاشتیمخدود۳۴۰۰انسانمهاجردرراه
رسیدنبهسرزمینرویاییخود،جانخودراازدستدادهاند.آمار
منتشرشدهتوسطسازمانمللحکایتازآنداردکهامروزبیش
نفر، یعنیچیزیحدود۲۵۸میلیون از۳درصدجمعیتجهان،
مهاجرهستند.انسانهاییکههرکدامبنابهدلیلسرزمینمادری
خودراترکوبرایهمیشهدرجاییغیرازوطناقامتکردهاند.

بسیاریازمهاجرانیکهدوروبرمادرمونترالزندگیمیکنند،
درکدرستیازبحرانمهاجرتدردنیاندارند.آنهاتحصیلکردگان
برنامههای از یکی برای که هستند ثروتمندانی یا متخصصان و
مهاجرتیدولتفدرالیادولتاستانکبکاقدامکردهوپذیرفته
با آنها آمدهاند. فرود مونترال در و شده هواپیما سوار شدهاند،
گیر دربسته، کانتینر در هفتهای دو زندگی انسان، قاچاقچی واژه
پیادهروی راه، سرمای و گرسنگی فرار، پلیس، دست به افتادن
چندصدکیلومتری،قایقرانیوغرقشدنعزیزاندردریایخروشان

آشنانیستند.شایدفقطدرحدچندتصویروخبرتلویزیونی.
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شایدبهدلیلآنمهاجراناستبااطمینانمیتوانگفتروزمهاجر،
روزیبرایبزرگداشتشجاعتوتهورمیلیونهاانسانیکهدرپییافتن
»آینده«،آسایش»حال«خودرارهاوسختیراههجرترادرپیش
سرنوشت زندگی، جبر نگذاشتند که ماجراجویی انسانهای گرفتند.

آنهارادردستگیردو»زندگی«راازنوساختند.
شماره، این در تا گرفتیم تصمیم مناسبت همین به »مداد« در ما
دهیم. اختصاص خود خوانندگان قلم به را مجله مطلب مهمترین
است مدتی متفاوت، سرنوشتی با و دلیلی به کدام هر که مهاجرانی
از تلگرام مداد اینشدکهدرکانال راخانهخودمینامند. مونترال
ازعزیمت، ازآرزوهایقبل تا خوانندگانخوبمجلهخواهشکردیم
تعداد بنویسند. ما برای االنشان روز و وحال ورود لحظه احساسات
انتشارآنها برای پیامدریافتکردیمکهمتأسفانهجایکافی زیادی
انتخاب به را آنها از چندتایی گرفتیم تصمیم که شد این نداریم.

»تحریریهمداد«منتشرکنیم.

خانم خورشید از مونترال برایمان نوشتند:
خداحافظی و دلتنگی طعم چیز همه مهاجرت، از قبل روزهای آن
خالی و پر هی که آغوشهایی هم. سر پشت مهمانیهای میداد.
از را واقعهای،هیچچهرهای میشد.عکسهاییکهمیخواستندهیچ

قلمنیندازند.
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برایمنمهاجرتیکچیزیبودمثلرفتنازاینکتابقصهبه
آنیکی،باتغییرفضاوافرادوحوادث.منمیدانستمچهحجمی
است انتظارمن در باره وتالشهایچندهزار تنهایی و ازسختی
ایمان نریزم، اشک که میداشت نگه پا سر مرا که چیزی آن اما
منبهخداییبودکهتاآنجایزندگیهمیشهبامنآمدهبود.من
عکسهایمرا،کتابهایمرا،خاطراتمرا،نتوانستمبهتمامیبیاورم.

اماایمانمتویچمدانجاشدوبیهیچویزاییبامنآمد.
مناینجاپاگرفتم.درسخواندم،دوستپیداکردم،عاشقشدم،
رنجکشیدم،شادیکردمامادرتمامآنلحظاتیادمبودیکچیزی
تویدلمهستکهفراتروقویترازتمامرنجهاودلتنگیها،نگهم

میداردودرمسیرحیاتبهپیشمیبرد.
مندربرابرهمهیسختیهاتابآوردمونگذاشتمچیزیمرابه
بایک نوشروعکردم.درفضاییکامالمتفاوت از براند.من عقب
اثباتتواناییهایمهزاربرابر زبانسخت.درجامعهایکهبایدبرای

خودشانمیجنگیدم.منجنگیدمامابااسلحهیلبخند.
منکمآوردمامابهزمیننیفتادمولنگلنگان،رقصیدمباروزگار.
حجم غربت، این در نیافتم چارهای برایش هرگز که آنچه اما
بیرحمدلتنگیبود.آرزویشانههایپدرمودستهایمادرمبود.
بوینمبارانتویشهرزیبایموتمامکوچههاوخیابانهایکشورم
بود.هرباراتفاقیدرایرانافتاد،قلبمنپارهپارهشد.منهرگزفکر
نمیکردممهاجرتبتواندیکزخمهمیشهخونچکانباشد.زخمی
کهدرونتراهدفمیگردوهیچکسجزخودتآنرابهدوش

نمیکشد.
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آنجا از شدن جدا خاطر به نه کردهام، مهاجرت که خوشبختم من
تمام در تواناییهایم شناختن خاطر به بلکه نه! اینجا، به کوچیدن و
چالشهاییکهزندگیدرایندورانجلویپایمگذاشتتارشدکنم.من
این آنجاکهکممیآورد خوشبختمچونمیدانمقلبمهنوززندهاست،
دوریدردناکراوکوچهپسکوچههایمونترآلراقدممیزندبااشکو
درتماماینلحظاتازیادنمیبردنیروییقویترازتمامکائناتراکهدر

دلمزندهوجاریاست.

رضا، هنرمند مونترالی برایمان نوشته
اولمیخواستمدانشگاهسرکوچمونقبولبشمکهشدم!

حاالبعدازگرفتنمدرکبایددنبالکاردرستوحسابیمیگشتم،گشتم
وپیداشکردم.روزهاگذشتوماههاوکمکماحساسکردمهمهچیزبرایم
یکنواختشدهونیازبهتغییردارم،نیازبهچالشجدید،اونجابودکهحس

کردممهاجرتگزینهخوبیه!
مهاجرت،یکمعامله،معاملهبازندگیبود.

مهاجرتیعنیمبادله
گرفتندوستانبچگیوگذاشتنخانوادهوقرمهسبزیوتورموآلودگیهوا

وبوقرانندهتاکسیها
تالش و آزادی و خارجی دوستای و دانشگاه جدید مدرک قبال در

شبانهروزیوآرامش
معاملهایکهبایدچیزهایمهمیروبرایبهدستآوردنمهمترهاخرج

میکردی
مهاجرتبرایمنتشکیلشدهازگذشتنازمادرم،وهرچهدوستش

داشتمبرایتولدیدیگر
گرمای به زندگی یکنواختی سردی از بود چالشی من برای مهاجرت

جیبهایکاپشنمدرروزهایسردوبرفیمونترال.
خانمماهرویکیدیگرازخوانندگان»مداد«برایماننوشتهاند:

االنکهمینویسم،دوماهویکهفتهمیشهکهازمهاجرتمبهکاناداو
ورودمبهمونترالمیگذره.کمیقبلازاومدنغمدورشدنازجاییکه
باهر و آدمهاشومیفهمم باخیابونهاشیکیشدم، بزرگشدم، توش
قسمتشخاطرهدارم،تماموجودمروگرفت.هرلحظهیبودنکناردوستام

وشهریکهتوشدرسخوندم،برامباارزشترشدهبود.
قبالیکبارمونترالسفرکردهبودموتقریبامیدونستمباچهفضایی
مواجهمیشم.اماهمچناناینبارسنگینرورویشونههامحسمیکنم.
هنوزبعدازدوماهنتونستمبپذیرمکهاینجامحلزندگیمه،هنوزنمیتونم
بهمردمتوخیابونبهچشمهمشهرینگاهکنمووقتیمردمازملیتهای
تویهفیلمآمریکاییقدم ازکنارمردمیشنحسمیکنمدارم مختلف

میزنمودنیایاطرفمزندگییهآدمدیگهست؛نهمن.
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البتهجدیداگاهیباورمیکنمکهکانادازندگیمیکنمواینروزنهای
ازامیدروتودلمروشنمیکنه.خوشبختانهاینشانسروهمداشتمکه
رو اینخودشفشارمحیطجدید و باشن اینمسیرکنارم تو خانوادهم

کمترمیکنه.
روزهاییکهبرایپیشرفتنمراحلمهاجرتاقداممیکردیم،ازاینجایه
کاخباشکوهومجللتوذهنمونبود.قدمیبهسویخوشبختیوسعادت...
اما»مهاجرت«سختترینقدمدرزندگیهرآدمهومیتونهماروبهقلهی

سعادتبرسونهیابهقعرافسردگیودرماندگیبکشونه.

آقای امیر از مونترال، از خوانندگان بسیار بامحبت »مداد« نوشته اند:
مهاجرتبرایمن»عشقی«استکهدرابتداآسانمینمودولیدرطول

مسیرمشکلهاافتاد؛
»آینهای«چندوجهیکهگاهتصویرمدرآنچنانعجیبوغریبوالبته

قریباستکهباعثحیرتممیشود.
»تجربهای«کهباهدفآسایشبیشترشروعشداماهدفبزرگترحرکت

درجهتخودشناسیرابرایمنبهارمغانداشت.
امااینروزهاهمچو»نی«شاکیهستمواز»جدایی«هاحکایتمیکنم،
تمرین»منلمیشکرالخالق«میکنموبیشترخواهانخلوتگزینیهستم.

حکایتمنومهاجرت،حکایتنخودوآشپزمثنویمعنویاست.
خداراشکر.
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مونترال الگوی تحول 
زیست محیطی

مونترال سودای سبز کربن خنثی شدن در سر می پروراند

بهگزارشمونترالگزتسهبنیادبزرگمحیطزیستی
برای را توانخود تمام تا کردهاند امضا را پیمانی تازگی به مونترال
ساختننقشهراهیبرایرسیدنمونترالبهشرایطکربنخنثیتاسال
۲۰۵۰بهکاربندند.توافقنامهدوسالهیبینبنیاددیویدسوزوکی،گروه
مدیریتاقلیمیشهرهاC40وبنیادخانوادگیTrottierبهامضارسیده
کاهش برای پاریس تواقنامه راستای در همکاری آن کههدف است

گازهایگلخانهایاست.
مبلغ دارند انجمنهاقصد این توانتخصصی، بهکارگیری بر عالوه
۲۵۰هزاردالرجهترسیدنبهاهدافخودهزینهکنند.درصورت
نیازبهمنابعمالیبیشتراینکمکهاتا۴۰۰هزاردالرنیزافزایشخواهد

یافت.
بهگفتهیکیازمدیرانC40اینتوافقنامهیکیازاولینهادرنوع
خوداستکهقصددارددرمقابلتغییراتاقلیماقدامعملیانجامدهد
وهدفآنایجادشرایطکربنخنثیتاسال۲۰۵۰است.همچنیناو

اظهارامیدواریکردکهاینهمکاریالگوییبرایسایرشهرهاباشد.

زینب یوسف زاده
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بهگفتهمدیرعاملشاخهشرقکانادابنیادسوزوکی،۹۰کشتهدرتابستان
امسالوسیالبهایبهار۲۰۱۷بهخوبیمیتواندفوریتاقدامعملیدرمورد
تغییراتآبهواییرابهمانشاندهد.ازدیدگاهاوبایککاسهکردنمنابع
وبهاشتراکگذاشتنتواناییهایتخصصی،اینهمکاریمیتواندمونترالرا
بهالگویانعطافپذیریوتحولزیستمحیطیتبدیلکند.اوبزرگترینمشکل
برنامههایعملیاتیدولتهادرسراسرجهانرااینمیداندکهآنهانقشهعملی
ندارندتامطمئنشوندکهمیتوانندشرایطکربنخنثیرابهواقعیتتبدیل
کنند.آنهافقطارزیابیمیکنندولیصرفارزیابی،تضمینیبرایرسیدنبه

هدفنیست.
درگزارشاخیردولتکبککهنوامبرامسالمنتشرشد،حملونقلمسئول
این شروع نقطه است. استان این در گلخانهای گازهای از درصد ۴۳ تولید
همکاریبرایطراحیمسیراقدامدرجهتکاهشگازهایگلخانهای،متمرکز
برحملونقلجادهایخواهدبودکهعامل۸۰درصدازتولیداینگازهادر

بخشحملونقلاست.
مطالعهبعدیاینگروهبرصنعتساختمانوبهرهوریانرژیدرآنمتمرکز
از خواهدشد.مصرفسوختدرساختمانهامسئولتولیدحدود۱۰درصد

گازهایگلخانهایدراستانکبکاست.
مهمترینکاریکهاینهمکاریخواهدکرد،بهمیدانآوردننیروهایمردمی
است.کاریکهشایدازتواندولتخارجباشد.بااینحالآنهابهاینموضوع

واقفهستندکههرکارموثرینیازمندکمکسطوحباالیدولتاست.
همکاریهایاینچنینیدرصورتحمایتدولتهاوگروههایمردمیمیتواند
امیدواریزیادیرابرایشهروندانودوستدارانمحیطزیستبهوجودآوردو

چشماندازآیندهمونترالبرایتبدیلشدنبهشهریسبزراروشننماید.
منبعخبر:
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 توافقنامه اقلیمی جدید سازمان 
ملل در کاتویتس لهستان
بهگزارشCTV،روزشنبه،نمایندگانرسمی
نزدیکبه۲۰۰کشورجهاندرکنفرانستغییراتاقلیمسازمان
مللدرکاتویتسلهستانتوافقکردندتادستورالعملاجراسازی

توافق۲۰۱۵پاریسراتنظیمکنند.
توافقجدیدبرپایهارزیابیهایویژهایبناشدهکهمیخواهد
مفاد کند. برآورد را پاریس توافقنامه اهداف به رسیدن میزان
توافقنامهتوسطکشورهایعضوطیچندروزپرتبوتابمورد

بحثقرارگرفت.
بستهاقلیمیکاتویتستوسطسازمانمللبااینعبارتمورد
تقدیرقرارگرفتهکه:اینشروعیکعصرجدیدبرایاقدامبرعلیه
تغییراتاقلیمجهانیاست.برایناساساینبسته،همکاریبین
المللیبرایمبارزهباتغییراتآبوهواییرابوجودخواهدآورد،
شفافیتدرمیانکشورهاراارتقاخواهددادودرهمهجنبههای

زندگیبهنفعمردمخواهدبود.
روشهایجدیدارزیابیازسال۲۰۲۰اجراییخواهندشد.

امابراساسسخنانبلرفلتمیتBlair Feltmate،رئیسمرکز
تطبیقپذیریآبوهواییدانشگاهواترلو،باوجودهیجانزیاددر

اینکنفرانس،توافقجدیدچندانکاملنیست.
فلتمیتروزشنبهدرمصاحبهباCTVگفت:»آیااینتوافقنامه
همیشه بله، که است این جواب باشد؟ هم قویتر میتوانست
میتواند.ولیبااینوجود،حداقلمادرحالحاضریکتوافقنامه
داریمکهمیتوانیمبرمبنایآنکارکنیمواحساسکنیمکهدر
با بنابراین بهجلوهستیم. اقلیمدرحالرفتن تغییرات موضوع
ایندیدگاه،منبرجنبهمثبتایندستاوردتمرکزمیکنم،در
انجامدادن برای بیشتری حالیکهمیدانیمکههمیشهکارهای

وجوددارد.«

زینب یوسف زاده
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چه چیز مورد توافق قرار گرفت؟
این بر توافقی شامل کاتویتس اقلیمی بسته دستاورد مهمترین
و خروجی گلخانهای گازهای میزان چطور که است موضوع
تالشهایانجامشدهبرایکاهشآنهاراگزارشکنیم،چگونه
برآوردهشدنتعهداتکشورهایثروتمندبرایتأمینکمکهای
مالیبهکشورهایفقیرجهتکمکبهکاهشگازهایگلخانهای
دریاها آب افزایشسطح اتفاقاتیچون برای بسنجیم،چطور را
آمادگیکسبکنیموچگونههزینههایناشیازخساراتتغییرات

اقلیمراپرداختکنیم.

چه کسانی در این کارزار حضور داشتند؟
نمایندگانرسمی۱۹6کشورجهانبرسربستهاقلیمیکاتویتس
جهان مناطق تمام کشورهای از نمایندگان این کردند. توافق
گازهای تولید در را سابقه بدترین که گرفته آمریکا و چین از
طبقهبندی میانیتر قدرتهای جز که کانادا و دارند گلخانهای
آرام اقیانوس جزایر در که را توالو مانند کشورهایی تا میشود

مستقرهستندشاملمیشدند.

صبر کنید، آیا آمریکا واقعا در این عرصه حضور داشت؟
بااینکهرئیسجمهورآمریکا،دونالدترامپ،بهوجودتغییراتاقلیم
ازتوافقپاریسبیرونکشیدومصرف شکداشت،کشورشرا
اقلیمی توافق متحده ایاالت تنها نه داد، افزایش را زغالسنگ
کاتویتسراپذیرفتبلکهیکیازپیشروانایجادقوانینشفافیت
برایتضمیناینبودکههیچکشورینتوانددرموردتعهداتخود

برایکاهشگازهایگلخانهایکمکاریکند.

چه کسی کانادا را در این کنفرانس نمایندگی می کرد؟
کشور، این زیست محیط وزیر کنفرانس، این در کانادا نماینده
خانمکاترینمککنابود.مککنادرپایاناینکنفرانسدرتوئیتی
تا راهحلهایجهانیهستند. نیازمند نوشت»مشکالتجهانی
حدودزیادیباورنکردنیاستکهکشورهایسراسرجهاناینطور
گردهمآیندومتحدشوند.اینگردهماییها،رویدادهاییعادی

نیستند.بایدجشنگرفتهشوندوتکرارگردند«.
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فلتمیتازنقشمککنادرحوزهتغییراتاقلیمباعبارات
زیرتقدیرکرد:

»منفکرمیکنمکاترینمککناشایستگیواعتبارباالیی
داردتادرزمانموردنیاز،موضوعکاهشگازهایگلخانهای
رابهپیشببرد.همچنیناواینواقعیتراآشکارمیکندکه
تطبیق نیز بد بسیار آبوهوای از حاصل اتفاقات با باید ما
در که خشکسالیهایی و آتشسوزیها سیلها، کنیم: پیدا
موضوع دوجهت هر او بنابراین، میبینیم. مناطق از برخی
اینکهکاهشگازهایگلخانهایازسویی رابهپیشمیراند.
وتطبیقپذیریباتغییراتاقلیمازسویدیگر،تقریبااهمیت
برابریدارند.ومنفکرمیکنماودراینزمینهشایستگیهای

خاصیدارد«.

موانع توافق چه بود؟
کربن اعتبار بازار یک ایجاد نحوه درباره کشورها از بسیاری
فعالکههدفآنکاهشانتشارگازهایگلخانهایدرجهان
ودرعینحالجمعآوریپولبرایکمکبهمحدودکردن
داشتند. نظرهایجدی اختالف است، زمین کره گرمشدن
سیستم یک آمدن وجود به چگونگی خصوص در گفتگوها
اقلیم تغییرات بهکنفرانس۲۰۱۹ گازهایگلخانهای تجارت

سازمانمللدرکشورشیلیموکولشد.

چه اتفاقات دیگری افتاد؟
صادرکنندگانبزرگنفتنظیرآمریکا،روسیه،عربستانسعودی
وکویت،تالشهابرایبهصفررساندنسوختهایفسیلیرا
بامانعجدیمواجهکردند.متننهاییتوافقنامهدیگرشامل

اهدافکاهشگازهایگلخانهایدرسال۲۰۳۰نیست.

درپایانفلتمیتگفت:»اگرمیخواهیمامیدیبرایکاهش
گرمایشجهانیداشتهباشیم،جذبکربنکهبهحذفکربن
ازجوزمینمیانجامد،چیزیاستکهجهانبایدآنرابهجد
پیگیریکند«.اوادامهداد:»چگونهکربنراازجوزمینجذب
کنیمودرزمینبهصورتایمنذخیرهکنیم؟پاسخدادنبه
اینپرسشیکگامضروریبرایموفقیتدرمسألهتغییرات

اقلیماست«.
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مداد 
را در

رسانه های اجتماعی
دنبال کنید!

http://twitter.com/Medad_MTL
http://fb.me/MTLMedad
http://goo.gl/4xL4yV
http://instagram.com/mtl_medad


www.Gateaudore.com

Gateau.dore@yahoo.com

Facebook: Gâteau Doré

Instagram: Gateau.dore

(438) 401 - 8546



 »بوچر« از ظرفشویی 
 تا بسکتبال حرفه  ای 

 NBA در

مهاجر گمنام دیروز، ستاره امروز بل سنتر

و مهاجرت روز آن، روز مهمترین که هفتهای پایان در
مهاجرانبودخالیازلطفنیستکهنگاهیبهزندگییکیازمیلیونها
مهاجریبیندازیمکهباسختیهایفراوانبهکشورجدیدیپاگذاشتهو
توانستهبهباالترینآرزوهایشدستپیداکند.مهاجریازنسلدومیهاکه

درپنجسالگیهمراهبامادرشازسنلوسیابهکاناداآمد.
کریسبوچرکهاالن۱۹سالسنداردوقتیجوانتربودآیندهروشنی
پیشرویخودنمیدید.دربهترینحالتبهعنوانظرفشوینیمهوقت
دررستورانیدرخیابانسناوبردرمونترالمشغولبهکاربودودرآمدش
بهساعتیدهدالرهمنمیرسید.شانزدهسالهبودکهمدرسهرارهاکرد.
درآنزمانهمهاطرافیانشبهنظراوازخودشموفقترمیآمدند.ازهمان
موقعازتنهاکاریکهلذتمیبرد،بسکتبالبود.بازیجذابیکهیکسالی
میشدآنراشروعکردهبود.نهباشگاهیمیرفتونهمربیداشت.فقط
درپارکهایمختلفمونترالبرایخودشیاهمراهپدرشبازیمیکرد.
هرگزهمبهاینفکرنمیکردکهیکروزبتواندهمینراهراحرفهخودکند

وزندگیشراباآنبگذراند.

هدی حسینی 
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قد بلندی که باورکردنی نبود
بوچرقدبلندبود.خیلیقدبلند!همینموضوعباعثشد
تادوستانشتشویقشکنندبهیکتیمبسکتبالبپیوندد.
بوچربااینکهفکرنمیکردبسکتبالبتواندآیندهاوباشد
امابااینحالفرمعضویتتیمQCUnitedراپرکرد.
قدبلنددومتروسهسانتیاشباعثشدپذیرفتهشود.
ادغام آلما با بعدا که آکادمی این مدیر  رویگما ایگور
شد،چندسالبعداعترافکردکهاصالباورشنمیشده
نوجوانیبهاینقدبلندیپیداشود:»همهشاندرفرمها
درموردبلندیقدخودشاناطالعاتاشتباهمینوشتند.
سانتی سه و متر دو پسر این کردم فکر همین برای
واقعا بوچر نگرفتم«. وجدیاش گفته دروغ همحتما
هیچجوابیازاینباشگاهنگرفت.ولیدوستانشچندی
بعدترغیبشکردندتاباپرداختمبلغناچیزیدریک
تورنمنتبسکتبالشرکتکند.خوشبختانهاورابهبازی
گرفتند.همانجابودکهمربیاشاستعداداوراکشف
کرد.چونیکتنهجلویبازیکنانیکتیمواقعیبازی
کرد.اودرآنزمانمربینداشتودرستآموزشداده

نشدهبود.

NBA مسیر پیشرفت به سوی
بازی حرفهای تیم یک در بار اولین برای بوچر وقتی
کرد،بهسرعتتمایزخودشرابابقیهنشانداد.بعداز
یکسالبازیدرآکادمیآلما،بهکالجنیومکزیکودر
ازدوسالبرایتیم آمریکارفتوآموزشدیدوبعد
دانشگاهاورگونبازیکرد.بوچرسال۲۰۱۷مصدومشد
وتابستانبعدبرایلیستذخیرهNBAانتخابنشد.اما
Gسالبعدتوانستبهتورنتورپترزبپیونددودرلیگ
ازآن بوچر بازیکند. آمریکایشمالی لیگبسکتبال
تبدیل بسکتبال بازیکنان موفقترین از یکی به موقع
کسب امتیاز ۲/۲۸ بازی هر میانگین طور به و شده

کردهاست.
زمانیهیچکسدرمونترالاینظرفشوینوجوانرا
)Bell Centre(نمیشناختاماحاالوقتیدربلسنتر
پابهزمینبازیمیگذارد،بیستهزارنفر،یکصدانامش

رافریادمیزنند.
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شیرین ضربالمثل این بارز مصداق هفته این پاتوق
پارسیاستکهبهگوشهمهماخورده:»آبدرکوزهوماتشنه
لبانمیگردیم،یاردرخانهوماگردجهانمیگردیم«.اگرمیپرسید
چرا،بایدبگویمچوناگرشماهممثلمنتابهامروزفکرمیکردید
ماقبل عظیمالجثه دایناسور یک از واقعی فسیل یک دیدن برای
تاریخیویامومیاییهایمرموزمصرباستان،بایدپاشنهکفشهایتان
که نداشتید خبر حتما بروید، دنیا دور مسافرت به و وربکشید را
وخوشناممکگیل، مشهور دانشگاه دل در و قلبشهر در دقیقا
همه بله، ببینید. نزدیک از را چیزها این راحتی به میتوانستید
فرددیگریکهدریکی به ومنحصر بعالوهچیزهایجالب اینها
ازقدیمیترینموزههایکانادا،دورهمجمعشدهاند.حاالکههوا
کمکمروبهسردیمیرودوپرسهزدنوپیادهرویدرشهردیگر
جوابنمیدهد،بهشماپیشنهادمیکنمبهدیدنموزهزیبایِردپَث

Redpathبروید!

مریم ایرانی

یک فنچان چای با فسیل!
موزه علوم طبیعی و باستان شناسی ِردپَث
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موزهRedpath،یکیازقدیمیترینموزههادرکانادا،درسال۱۸۸۲افتتاح
،Sir William Dawson داوسون ویلیام سر ارزشمند مجموعههای تا شد
به و کرده حفظ را کانادایی زمینشناس و طبیعی علوم مشهور دانشمند

نمایشبگذارد.
داوسون،درنوااسکوشیابهدنیاآمدولیتحصیالتشرادردانشگاهادینبورو
درانگلستانبهپایانبرد.درطولدورهتحقیقاتیاش،اوتوانستبقایاییکی
نام Dendrerpeton که را تاریخ ماقبل دوران دایناسوری گونههایشبه از
داشت،پیداکند.بعدازاینکشفاوبهیکافتخاربزرگتردرزمینهمطالعات
دیرینهشناسیخوددستپیداکردوآنکشففسیلقدیمیترینخزندهدنیا
ازآنجمله اکتشافاتزیادیدرکاناداکردکه او بود. Hylonomus نام به
میتوانبهسنگهایکربنیکهنونیزگیاهانفسیلشدهاشارهکرد.اوبه
گردنعلومزمینشناسیودیرینهشناسیحقبسیاربزرگیداردوبههمین
دلیلهمبهریاستانجمنسلطنتیعلومکانادادردانشگاهمکگیلرسیدو

بهعنواناستادبزرگایندانشگاهبهتحقیقمشغولشد.
داوسونیکدانشمندمذهبیومسیحیمعتقدبودومقاالتزیادیدرباره
بودو بانظریهتکاملداروینمخالف اوبهشدت بامذهبدارد. رابطهعلم
تحقیقاتزیادیدرردایننظریهارائهدادهاست.دوفصلآخرکتاباوبانام

The Story of the Earth and Manدربارههمینموضوعاست.
مکگیل دانشگاه طرف از داوسون افتخار به که موزه تاسیس ابتدای در
دانشآموزان و دانشجویانمکگیل و اساتید برای موزه این گرفت، صورت
اثر بر در۱۹۷۱ بعد اینحالچندسال با بود. علومطبیعی عالقهمندان و
فشارهایمالیکهبهمکگیلواردشد،اینموزهبهمرکزیبرایتحقیقو
مطالعاتتبدیلشدودیگرمردمعادینمیتوانستندازآنجابازدیدکنند.با

اینحالازسال۱۹۸۵درهایاینموزهدوبارهبهرویعمومبازشد.
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اینموزهیکیازبرجستهترینساختمانهایدانشگاهمکگیلاست.موزه
سال۱۸۸۰ در که شده طراحی A.D Steele و A.C. Hutchison توسط
توسطخودآقایمکگیلوپیترردپثودربیستوپنجمینسالگردانتخاب
سرویلیامداوسونبهعنوانریاستانجمنعلمکانادادرمکگیلافتتاحشد.

از دایناسور غول پیکر تا مومیایی های مصری و میراث سرخپوستان
حیوانات از فرد به منحصر نمونههای شامل موزه این استثنایی جنبههای
دومین و شده شناخته مهرهداران قدیمیترین فسیلهای شده، منقرض

مجموعهبزرگازآثارمصرباستانومیراثسرخپوستاناست.
عظیمالجثهای دایناسور موزه،رفسیل این بخشهای جالبترین از یکی
استکهدرمرکزگالریاصلیفسیلهایاینمجموعهوجوددارد.مجموعه
پستانداران،شاملبسیاریازگونههاینادرماننداسکلتهاینهنگمیشود.
همچنینمجموعهبینظیریازبیمهرههاییمثلخرچنگهمبهجذابیتاین

بخشافزودهاند.
نمایشگاهیازسنگهاوموادمعدنیکهعمدتادراواخرقرنگذشتهجمع

آوریشدهاند،گوشهجذابدیگریازموزهاست.
یکیدیگرازجذابیتهایموزهردپث،مجموعههایمربوطبهاقوامباستانی
دنیامانندمصرباستانوآفریقااست.سهمومیاییمنحصربهفردازفراعنهونیز
یکتابوت،نقاشیمربوطبههماندورهومومیاییهاییازحیواناتمختلفدر
اینبخشبهنمایشدرآمدهاند.همچنینمجموعههاییازمصنوعاتساخهشده
توسطفرهنگهایماقبلتاریخوآالتموسیقیآفریقاییدراینبخشویژه
وجوددارندکهبازدیدازآنخالیازلطفنیست.موزهبومیانآمریکایشمالی
همفرصتیبرایدیدن،کشفکردنوآشناشدنبانخستینملتیاستکه
ساکنکشورکنونیماشدند.اینمجموعهدرنوعخودشگفتانگیزبودهودر
مونترالوحتیکانادا،یکمنبعجامعهشناسی

باارزشمحسوبمیشود.

ی  مه ها نا بر
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متنوع موزه
اکتشاف« نام»کارگاههای به آخرهفتهها در کارگاههایخانوادگی سری
اینموزهاستکه»مداد«بهشدتتوصیه ازجالبترینبخشهای یکی
مختلف مجموعههای کارگاهها، این در ندهید. دست از را آنها میکند
مواد و پوستهها،سنگها پرندگان،تخمها،فسیلها، اسکلت،پستانداران،
و علومطبیعی تجربه لذت و دادهمیشوند نمایش برایکودکان معدنی
زمینشناسیرابهآنهاهدیهمیدهند.دیدنولمسکردناشیاءولذت
بردناززیباییهایغیرمنتظرهجهانطبیعی،بخشیازاینماجراجویی
کودکانهاست.اینبرنامههابههردوزبانفرانسهوانگلیسیوباقیمتیدر
کارگاه، برایچهار ودرحدود۳۵دالر کارگاه براییک حدود۱۰دالر

برگزارمیشوند.برایآگاهیازجزییاتوثبتناماینجاکلیککنید.
اگرهمبرایخودتاندنبالیکگزینهمناسبدراینموزههستید،یک
پیشنهادویژهداریمکهدرروز۱۳ماهژانویهسال۲۰۱۹)حدود۲۰روز
دیگر(برگزارمیشود.برنامهویژه»چایوعلم«کهبهنحوهاکتشافیک
تابستان در آلبرتا در مکگیل دانشجویان توسط شده کشف تازه فسیل
بافعالیتهایعلمی ازنزدیک تا ۲۰۱۸میپردازد،فرصتمغتنمیاست
زمانکشفیکفسیلآشناشوید.فسیلکشفشدهبهیکگونهجانوری
این Corythosaurrusتعلقدارد.هزینه نام به در6۵میلیونسالقبل
برنامه۷دالربودهوبهدوزبانبرگزارمیشود.برایثبتنامبهاینلینک

مراجعهکنید.

چطوری به این موزه برویم؟
اینمجموعهدرآدرسزیرودرکناردانشکدههنردانشگاهمکگیلقرار

دارد:

در و است عصر ۵ تا ۹صبح از عادی روزهای در موزه این کار ساعات
آخرهفتههااز۱۱صبحتا۵عصر.

859 Sherbrooke Street West, H3A 0C4
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https://www.mcgill.ca/redpath/channels/event/sunday-family-discovery-workshop-ice-age-292264
https://www.mcgill.ca/redpath/channels/event/tea-and-science-pickaxe-past-how-mcgill-digs-dinosaurs-292324


کیلینیک دندانپزشکی 

ویلری

دکتر انوش عندلیبی
جراح دندانپزشک

61, rue Villeray 
métro De Castelnau
Montréal, Qc. H2R 1G2

تلفن: ۵1427۰۰۰77

tel:5142700077


بهخصوص زمستان در کردن سرما احساس
اگردرکشوریمانندکانادازندگیکنید،امریغیرعادینیست.
امااگربادماییکهدیگراناحساسسرماندارند،همچنانبلرزید
هواحساسشدهاید، بهسرمای ازحد بیش که بیاید نظر به و
بهخصوصاگرایناحساِسمداوِمسرمابانوعیاحساسضعفو

خستگیزودهنگامهمراهشود،طبیعینخواهدبود.
یکیازدالیلیکهباعثایناحساسسرمامیشود،کمکاریغده
تیروئیداست.کمکاریغدهتیروئیدیکیازبیماریهاییاستکه
گاهیمیتواندبسیاربیسروصداباشدومشکالتزیادیرابه

وجودآورددرحالیکهازوجودآناصالاطالعهمنداریم.

کم کاری غده تیروئید
غدهتیروئید،غدهکوچکپروانهایشکلبهوزنتقریبی۲۵گرم
استکهدرقسمتجلویگردندرستزیرناحیهایکه»سیب
باتولیدهورمونهایضروری نامیدهمیشود،قرارداردو  آدم«
برتمامارگانهایداخلیبدن برسوختوسازبدنوبهنوعی

مهرنوش اردالن یکتا 
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 کم کاری تیروئید
 مشکلی که گاهی 

دیر متوجه می شویم
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این به نکند، تولید کافیهورمون اندازه به تیروئید اگرغده دارد. نظارت
حالتکمکاریتیروئید)Hypothyroidism(گفتهمیشود.اینبیماریدر
ابتدامیتواندنشانهقابلتوجهیایجادنکندولیباگذشتزماننشانههابه

تدریجظاهرمیشوند.

نشانه های بیماری
عالیمونشانههایکمکاریتیروئیدبستهبهشدتکمبودهورمونمیتوانند
بسیارمتغیرباشند.اینبیماریبهآهستگیپیشرفتمیکندوممکناست
برایسالهابدوننشانهقابلتوجهیوجودداشتهباشد.ازنشانههایشایع
واولیهبیماریاحساسخستگیوافزایشوزناستکهبهراحتیبهعلل
دیگرقابلتعمیمهستند.بهطورکلینشانههایبیماریشاملمواردزیر

است:
•ضعف،دردوخشکیعضالنیوخستگی

•افزایشحساسیتبهسرما
•خشکیپوست،صورتپفکردهورنگپریدهونازکشدنموهایسر

•افزایشوزن،درد،خشکییاتورممفاصل
•افزایشکلسترولخونوکاهشضربانقلب

•افسردگیوضعیفشدنحافظه
•یبوست

•بینظمیدرعادتماهیانهوشدیدتربودنمیزانخونریزی
•بزرگشدنغدهتیروئیدکهبهآنگواترنیزمیگویند.

در و باشد متفاوت میتواند کودکان و نوزادان در بیماری نشانههای
کودکانونوجوانانخودرابهصورتتاخیردررشدیابلوغ،تکاملتاخیری

دندانهایاقدکوتاهنشاندهد.
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علل بیماری
اینبیماریمیتواندعلتهایمتفاوتیداشتهباشدکهشایعترینعلت،
نمکها کردن یددار با امروزه البته است. روزانه غذای در ید کمبود
به میتوان دیگر علتهای از است. باخته رنگ حدودی تا علت این
پرکاری درمان میکنند، درگیر را تیروئید که خودایمنی بیماریهای
یا و تیروئید غده برداشت جراحی یا تیروئید پرتودرمانی تیروئید،

داروهاییکهباعثکمکاریتیروئیدمیشوند،اشارهکرد.

چه افرادی بیشتر در معرض خطر هستند 
باوجودیکهاینبیماریمیتواندتمامافرادرادرگیرکنداماریسک

بیماریدربعضیافرادبیشتراست:
•زنان

•افرادباالی6۰سال
•داشتنسابقهخانوادگیازبیماریهایتیروئید

•داشتنیکنوعبیماریخودایمنیماننددیابتتیپیکیابیماری
سلیاک

ضد داروهای از استفاده یا رادیواکتیو ید با درمان سابقه داشتن •
تیروئید

•سابقهپرتودرمانیناحیهگردنویاقفسهسینه
•داشتنسابقهجراحیتیروئید

•بارداربودنیازایماندرطول6ماهگذشته
تیروئیددرماننشدهمیتواندبهمشکالتزیرمنجرشود:

سطح تیروئید کمکاری که این دلیل به قلبی-عروقی: مشکالت •
چربیبدخونراباالمیبردمیتواندمنجربهگرفتگیعروقدرطوالنی

مدتومشکالتقلبشود.

Photo: WebMD˂
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•افسردگی:یکیدیگرازمشکالتجدیکهممکناستبهوجودآیدو
باگذشتزمانشدیدترشود.

•گواتر:تحریکدائمیغدهتیروئیدبرایتولیدهورمونبیشترمنجربه
بزرگشدنغدهشدهوگواتربهوجودمیآیدکهعالوهبراینکهبرظاهر
افرادتاثیرمیگذاردممکناستبرراههایهوایییامریفشارواردکندو

مشکالتیرابهوجودآورد.
•نوروپاتیمحیطی:یکیدیگرازمشکالتیکهدراثرعدمدرمانطوالنی
مانند محیطی اعصاب تخریب میآید، بهوجود تیروئید کمکاری مدت
احساسسوزن یا و بیحسی درد، به منجر که است پا و اعصابدست

سوزنشدنشود.
•ناباروری:سطحپایینهورمونتیروئیدبررویتخمکگذاریاثردارد

وباروریرامختلمیکند.

تشخیص
طریق از خون آزمایش و بالینی عالئم اساس بر بیماری این تشخیص
اندازهگیریسطحهورمونTSHصورتمیگیرد.میزاناینهورموننقش

مهمینیزدرپیگیریهایدرمانیبعدیدارد.

درمان 
چنانچهوجودبیماریکمکاریتیروئیدباآزمایشخونتاییدشود،توسط
پزشکبرایبیماردارویلووتیروکسینکههورمونساختگیتیروئیداست
تجویزمیشود.دربیشترمواقعاستفادهازدارودائمیخواهدبود.بعداز
شروعدرمانبهتدریجعالئمایجادشدهبهدلیلبیماریبرطرفمیشود.

همانطورکهگفتهشدکمکاریتیروئیدبیماریاستکهمیتواندتمام
بگذارد جای بر ناپذیری جبران صدمات و دهد قرار تاثیر تحت را بدن
پسبهتراستبهنشانههایجسمانیخودبیتوجهنباشیموکوچکترین

تغییراتراجدیبگیریم.
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پاسخ به پرسش های پزشکی شما

شماهماگرسوالی
درزمینهمسایلپزشکی

وسالمتعمومیدارید
میتوانیدباماتماسبگیرید
تادراینبخشبهسوالشما

پاسخدادهشود

در اینجا حاال و کرده طبابت ایران در سالها اردالن یکتا مهرنوش 
مونترالتالشداردباروزنامهنگاری،تجربیاتخودرادراختیارشماقراردهد.
اوپاسخگویسؤاالتشمادرحوزهسالمتیخواهدبود.اینپاسخهاصرفاًجنبه

اطالعرسانیدارد.برایهرگونهدرمانیبایدبهپزشکخودمراجعهکنید.
سؤاالتپزشکیخودرابهآدرسزیرارسالکنید:

info@medad.ca  

با سالم. آقایی هستم ۳۶ ساله که چند سالی است مشکل هموروئید 
دارم. به صورتی که هر چند وقت یک بار مشکل دوباره بروز می کند 
و بعد از مدتی بهبود می یابد. در ایران به جراح نیز مراجعه کرده بودم 
که به نظر ایشان نیاز به عمل نداشت. خواستم بپرسم که چه کارهایی 

باید انجام دهم تا بیماری باز نگردد؟
باسالمبهشمادوستعزیز،اقداماتیکهبرایپیشگیریازهموروئیدتوصیه

میشود،شاملاینموارداست:
برای نانسبوسدار و سبزیجات و میوهها مانند فیبردار غذاهای مصرف •

پیشگیریازیبوست،
•مصرفمایعاتفراوان)حداقل۸لیوانآبروزانه(،

در که Citrucel و  Metamucil مانند فیبردار مکملهای از استفاده •
داروخانههاموجوداست،

•پرهیزازنشستنبرایزمانطوالنی،
•پرهیزاززورزدنزیادبههنگامدفع،

•اجابتمزاجبالفاصلهبهدنبالاحساسدفعوپرهیزازبهتعویقانداختنآن،
•انجامورزشمنظم.

تمامیمواردیکهگفتهشدبهپیشگیریازایجادهموروئیدکمکمیکند.
الزمبهذکراستکهدرصورتتشدیدعالیم،حتمابایدبهپزشکمراجعه

شود.
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پست کانادا 
زمان: 20 دسامبر 1792

مکان: جایی بدون نشان در شهر مونترال

به بهانه افتتاح نخستین دفتر پست شهر مونترال

گذر زمان

همه ما که اینجا در مونترال و کشور کانادا زندگی می کنیم، 
به  که  با فرهنگ سرزمین جدیدی  در نخستین روزهای آشنایی 
آن مهاجرت کرده ایم، با یک عادت متفاوت در زندگی روزمره مان 
مواجه شده ایم و آن بررسی هر روزه صندوق های پستی است که 
درب خانه همه ما هست. عادتی که هرگز در سرزمین مادری مان 
از کارها و اطالع رسانی های  اینجا در کانادا بسیاری  اما  نداشتیم. 
همین  به  می شوند.  انجام  پستی  سیستم  با  دولتی  و  اداری  مهم 

دلیل است که پست نقش مهمی در زندگی مان ایفا می کند.
داستان پست در کانادا،  از کبک آغاز می شود. از روزگارانی که 
امپراتوری  جدید  سرزمین  به  فرانسوی  ماجراجویان  اولین  پای 
از  دنیا  این خطه  بومیان  که  متوجه شدند  آن ها  باز شد.  فرانسه 
افرادی  و  استفاده می کنند  پیام  برای فرستادن  روش های جالبی 
پست  مسیر   داده بودند.  آموزش  و  کرده  تربیت  کار  این  برای  را 
مدرن  روش های  به  و  آغاز  بومیان  سنتی  روش های  از  که  کانادا 
نبود.  آرام  و  هموار  مسیری  هرگز  است،  شده  تبدیل  امروزی  و 
چالش های زیادی که بر سر راه توسعه آن وجود داشت و پیشرفت 
و مدرنیته ای که آرام آرام، روش های آشنا و سنتی ارسال نامه و 
مرسوالت را حذف و پست الکترونیک را جایگزین کرد، سبب شده 
که ماجرای تولد وتوسعه پست، خواندنی و جذاب شود. قصه ای که 

شهر مونترال همیشه در آن نقشی پر رنگ داشته است.

مریم ایرانی
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پیامهای ارسال برای بومیان
خاصی مسیرهای از خود
استفادهمیکردندکهمهمترین
بود. لوران سن رودخانه آن
الگوبرداری با هم فرانسویها
از استفاده به بومیان،شروع از
اصطالحا که بومی قایقهای
»کانو«canoنامیدهمیشدندو
سن رودخانه مسیرهای توسعه
لورانبرایفرستادنپیامکردند.
فرانسویها درسال۱۷۳۱، اما
به که رسیدند نتیجه این به
چیزیبیشازرودخانهاحتیاج
بتوانند آن طریق از تا دارند
پیامهایشانرابرسانند.»مسیر

به Chemin du Roy یا شاهی«
همیندلیلمتولدشد.اینمسیرسواحلشمالرودخانهسنتلوراندر
کبکسیتیرابهشهرمونترالوصلمیکرد.اینجادهکه۲۸۰کیلومتر
طولداردیکیازمهمترینوطوالنیترینجادههاییاستکهدرآمریکای
قرار اتوبان۴۰کبک، امروزهمهمچناندرمسیر و دارد شمالیوجود
گرفتهاست.اینجادهاهمیتویژهایبرایاطالعرسانیبینایندوشهر
داشتوفرانسویهایکمامورویژهبرایآنقراردادهبودند.درسال۱۷۳۴
اینمسیررسماافتتاحشد.هرچندمراحلتکمیلیساختآندرسال

۱۷۳۷بهاتمامرسید.

بنجامین فرانکلین و افتتاح نخستین دفاتر پستی در کانادا
پست معاونان از یکی عنوان به فرانکلین، بنجامین ،۱۷۵۳ سال در
فرانکلین انتخابشد.درسال۱۷۵۵، بریتانیا سرزمینهایتحتتسلط
نیویورکسازماندهی و انگلستان بین را ماهانهپستی نخستینسرویس
اولیندفترپسترسمیدرکانادارادرسرزمینهایزیرقدرت او کرد.
بستههای که کرد ایجاد اسکوشیا نوا و هالیفاکس یعنی انگلستان شاه
بنجامین ،۱۷6۳ سال در برسند. انگلستان به راحتی به آنجا از پستی
یعنی فرانسویها تسلط تحت سرزمینهای به گرفت تصمیم فرانکلین،
کبکوملحقاتآنکهحاالبعدازپیمانصلحانگلیسوفرانسهواتحاد
آنهاقابلرفتوآمدشدهبود،برودواولیندفاترپستیراهمدرآنجا
افتتاحکند.اولیندفترپستیرسمیدرشهرکبکسیتیگشایشیافت
کهازآنجابهمونترالمیشدبستهفرستاد.ولیمونترالهنوزدفترپستی

گذر زمان
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بنجامینفرانکلینفرصتنکردماموریتخوددرتوسعهمسیرهای نداشت.
آمریکادر آغازجنگهایداخلی از واقعپس برساند.در اتمام به را پستی
سال۱۷۷۴فرانکلینازسمتخودعزلشدزیراباانقالبیونهمدردیکرده
بود.اینمسالهونیزمخالفتانقالبیونباارسالنامهوخدماتپستی،روند
جنگ شروع از چه هر حال این با گذاشت. ناکام کانادا در را آن توسعه
دوباره نتیجه در و کرد پیدا افزایش کانادا به آمریکا از مهاجرت گذشت،
برایخدماتپستیتقاضایزیادیشد.درهمیناحواالتدرسال۱۷۸۳
وبعدازپایانجنگبودکهیکمسیرپستیازهالیفاکستاکبکسیتیبه
طولبیشاز۱۰۰۰کیلومترتوسعهپیداکرد.ازآنبهبعدتوسعهمسیرهاو
روشهایارسالمرسوالتشتاببیشتریگرفتوبیشترازقبلتحتنظارت
انگلیسیهاوشخصملکهالیزابتدرتماممناطقوایاالتکانادابهپیشرفت
خودادامهداد.ازآنجاییکهانگلیسیهادراستفادهازکشتیهایبخارپیشگام
از پیدامیکردند توسعه کانادا تماممسیرهایجدیدیکهدرپست بودند،
از تا۱۸6۰ سال۱۸۵۰ از بودند. بخار کشتیهای و آبی مسیرهای طریق
ازشهرکینگستوندر بخار،مرسوالت اینکشتیهای طریقپستچیهای
اونتاریوبهمونترالوکبکسیتیوبعدهابهسواحلدیگراستاناونتاریوو

خلیجکبکوشهرگسپههممیرسیدند.

ارتباط  و  توسعه پست کانادا 
تمام دنیا

تااوایل۱۸6۰،بیشترمسیرهای
به کانادا پست بینالمللی
۱۸6۱ سال در بود. انگلستان
مونترال از بخارکه یککشتی
انگلستان در لیورپول طرف به
درحالحرکتبودبهیکقطعه
یخدرنیوفاندلندبرخوردکردو
افراد  بارآمد. به فاجعهبزرگی
زیادیکشتهشدندوبعدازآن
شد متوقف اندکی توسعه روند
با امنترشوند. مسیرسفرها تا
دوباره ازسال۱۸۹۰ حال این
خارج به مسیر توسعه روند
از و کرد پیدا ادامه کانادا از
به وهالیفاکس، طریقمونترال
به ونکوور طریق از انگلستان
پست مرسوالت چین و ژاپن

گذر زمان
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میشدند.بعدتر،مسیریهمبرایارسالپستبهاسترالیاایجادشد.
مجهز ،ماشینهای سال۱۸۵۷ تا پستی، مسیرهای آبی توسعه کنار در
خطوط طریق از که داشتند وجود پستی« »واگنهای نام به مخصوص
راهآهناینکارراانجاممیدادند.سرویسپستیراهآهن،زمانتحویلنامه
راازکبکسیتیتاویندزوردراونتاریو،از۱۰روزبه۴۹روزرساندهبود.
بعدازمدتی،کاناداتصمیمگرفتبهجایاستفادهازماشینهایکوچکتر،

ازخودقطارهابرایارسالمحصوالتپستیاستفادهکند.

نقش مهم مونترال در پست ملی کانادا
سیستم در که میالدی هفدهم قرن در اولیه تحوالت و تغییرات پی در
پستیکانادارخداد،نخستیندفترپستیدرمونترالبهطوررسمیدر۲۰
دسامبر۱۷۹۲درجاییکهامروزنقطهدقیقآنمشخصنیستافتتاحشد.
سالهابعدیعنیدرآوریل۱۸6۸کهاولینادارههایرسمیپستکانادازیر
نظربریتانیایکبیرآغازبهکارکردندوباتوسعهخطوطراهآهنکانادادر
اقیانوسآرامدردهه۱۸۸۰،یکبخشویژهبرایتحویلمرسوالتبانکی
بهمهاجرانبهسرویسهایقطارهایکانادااضافهشدند.در۲۸ژوئن۱۸۸6
رسما کلمبیا بریتیش بهسمت مونترال از ویژه پستی راهآهن واگن یک
واردمسیرشدکهدرنوعخودشبرای۸۰سالدردنیابینظیربود.این
مسیرطوالنی،شرقبهغربکاناداراپوششمیداد.اینسرآغازیبرتحول
سیستمپستملیکانادابدوننظارتانگلستانبودکهغوغایزیادیرابه
پاکرد.درژوئن۱۹۱۸،بازهممونترالدرصدراخبارپستکاناداقرارگرفت.
اولینمرسولهپستیهواییرسمیکاناداازمونترالبهتورنتوتوسطیک
هواپیماارسالشد.بهاینترتیببودکبکبهسیستمهواییپستکانادا
متصلشد.چندهفتهبعد،کاتریناستینسونKatherineStinsonاولین
خلبانهواپیمایزنکانادا،۲۵۹نامهراازکلگریبهادمونتونرارساندتا

بقیهشهرهایکاناداهمدراینسرویسویژهحضورداشتهباشند.
Trans-Canadaقراردادحملونقلهواییکهتوسطشرکتهواپیمایی
بعدیک ودوسال بهکارکرد آغاز مالیمیشد،درسال۱۹۳۷ تامین
سرویسپستهواییروزانهبینمونترالوونکوورافتتاحشد.بهاینترتیب
مونترالدرتمامتاریخچهتوسعهپستکانادانقشیپررنگراایفامیکرد.

پست کانادا در دوران معاصر
ما همه امروز که کانادایی پست شرکت ۱۹۸۱ اکتبر ۱6 تاریخ در
میشناسیم،افتتاحشد.طبقآمارهایرسمیکانادادرسال۲۰۱6،اتحادیه
کارگرانپستیکانادایی)CUPW(بیشاز۵۱،۰۰۰عضوداردکهازاین
میان،۲۰۸نفرازافرادمحلیبهعنوانمامورانپستیدرشهرهاوحومه
آنهاکارمیکنند.بقیهافرادهمدرسایرسمتهایادارهپستمثلنظیر
کارکنانبخشهایمختلفبستهبندیوحملونقلوفنیبهکارمشغول

گذر زمان
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هستند.شرکتپستکاناداتابهامروزباچالشهایقابلمالحظهای
دردورانمعاصرخودروبروبودهاستکهبیشتراوقاتبهنارضایتیو
اعتصابختمشدهاست.دلیلاصلیایناتفاقاتراشایدبتوانبهرشدو
پیشرفتبسیارزیادپستالکترونیکوعدمتواناییرقابتپستکاغذی
باآندانست.کاهشتعدادزیادیازصندوقهایپستیبهدلیلکاهش
استفادهازپستکاغذی،یکیازدالیلکاهشسرمایهگذاریدراین

بخشبودهاست.
بیشتر میلیارد ۱.۲ میزان به تقریبا کانادا، پست ،۲۰۱۳ سال در
مرسولهپستیرادرمقایسهباسال۲۰۰6جابهجاکرد.باتوجهبه
افزایشهزینههاوکاهشحجمپستکاغذی،کانادادرسال۲۰۱۳
برنامهایبرایقطعخدماتتحویلدرببهدربراجراکردکهباعث

شددرحدود۸۰۰۰شغلکارمندانپستازبینبرود.
اینتصمیمبامخالفتشدیدواعتراضدرچندینشهرمواجهشد
ومخالفانادعامیکردندکهحذفپستکاغذی،امنیتوراحتیکه
مشتریان،بهویژهسالمندانوافرادمعلولآنراتجربهمیکردند،از
بینمیبرد.درماهاکتبرسال۲۰۱۵،پستاعالمکردکهبهطورموقت

به را پستی صندوقهای کاهش پروسه
تعویقانداختهوجاستینترودودراین
این حال این با میگیرد. تصمیم باره
چالشادامهپیداکرد.درماههایپایانی
اعتصابات مساله باردیگر ،۲۰۱۸ سال
خود به تازهای چهره کانادا در پستی
کارمندان ،۲۰۱۸ سپتامبر ۲6 گرفت.
پستکانادادراعتراضبهدستمزدهای
آنها کردند. اعتصاب خود پایین
همچنینتقاضایبرگشتنپست-بانک
پست توسعه دلیل به که داشتند را
باعث و شده حذف عمال الکترونیک،
در و معمولی پست تقاضای کاهش
در دستمزد و خدمات کاهش نتیجه
به اعتصابات این شدهبود. بخش این
در مرسوالت از بسیاری ارسال روند
ضربه کانادا خارجی و داخلی سطح
زدوباعثشدکهدرنهایتبادخالت
دولت،کارمندانمجبوربهبازگشتبه

سرکارخودشوند.

گذر زمان



کایوتی ها، گرگ های 
کوچک کانادا

افزایشجمعیتکایوتیها)Coyote(درشهروحملهآنها
بهسهکودکدرتابستانامسالدرمونترالخبرسازشدهاست.شهرداری
مونترالبهتازگیبرنامهایبرایمدیریتوضعیتکایوتیهاارائهکردهاست.
ازخطرات جلوگیری برای انسانها و کایوتیها رفتار اصالح بر برنامه این

احتمالیتمرکزدارد.
اطالعاتماازکایوتیهافقطمحدودبهاخباررسانهایمربوطبهتنشهای
ناشیازحضورآنهادرجوامعانسانیاست.بااینحالجالباستبدانیمکه
کایوتیهانقشمهمیدرتعادلزیستیدارندوبهعنوانحیواناتشکارگر،
جوندگان مثال برای میرسانند. تعادل به را کوچکتر موجودات جمعیت
با که میدهد نشان تحقیقات و هستند کایوتیها اصلی غذاهای از یکی

کاهشکایوتیها،جمعیتجوندههابهشکلچشمگیریافزایشمییابد.
نزدیکترین از آنها آمریکایشمالیهستند. بومی کایوتیهاسگسانان
با باالیی تواناییتطبیقپذیری و گونهخودیعنیگرگهانسبتاکوچکترند
محیطهایانسانیدارند.بههمیندلیلتوانستهاندجمعیتخودراازآمریکای
شمالیبهسمتمکزیکوآمریکایمرکزیگسترشدهند.کایوتیهابیشتر
دیده رویخزشان بر نارنجی و زرد بخشهای با روشن رنگخاکستری به
تغییر زندگیشان محل موقعیتجغرافیایی به بسته رنگشان ولی میشوند

میکند.مشخصهظاهریآنهاپوزهباریکودمپرپشتافتادهاست.

زینب یوسف زاده
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کایوتیهامعموالدرماهفوریهجفتگیریمیکنندومعموالتکهمسر
هستند.دورهبارداریآنهامشابهاغلبسگها،حدوددوماهاست.آنهاتنها
درفصلفرزندآوریازالنهاستفادهمیکنندوبقیهسالرادرفضاهایباز
میگذرانند.کایوتیهابستهبهمیزانموادغذاییمنطقهدرهردورهبین
۴تا6تولهبهدنیامیآورند.بااینکهطولعمرآنهابین۱۳تا۱۵سال
استولیاغلبکایوتیهایآزاد،بیشازسهسالشانسزندگیندارند.
در اتومبیل با تصادف مناطقشهری، در کایوتیها مهمترینعلتمرگ

جادههاست.
کایوتیهاهمبهصورتجمعیودرگروههایساکندریکقلمرودیده
شدهاندوهمبهصورتحیواناتتنهاییکهبهدنبالتشکیلقلمرومستقل
یاپیوستنبهیکگروهجدیدند.اماعلیرغمزندگیجمعی،اغلببهتنهایی
بهشکارمیروند.رفتاریکهباگرگها،پسرعموهایبزرگجثهآنهاکامال

تضاددارد.
محققانیکهرویکایوتیهایشهریمطالعهمیکنندمعتقدندرفتارهای
همین به است. انسانی اقدامهای به واکنشی اغلب حیوانات، این خشن

خاطروبرایجلوگیریازحملهکایوتیها،مواردزیرتوصیهمیشود:
۱.بهکایوتیهاغذاندهید.عادتدادناینحیواناتبهغذاهایشهری،
ترسطبیعیشانازانسانهاراازبینمیبرد.بااینکهآنهاعموماازجوامع
مسکونی، مناطق در عادیشدنحضورشان ولی میکنند دوری انسانی
ممکناستدرزمانکمبودمنابعغذایی،حیواناتخانگییاانسانهارابه
گزینهشکارشانتبدیلکند.بایدتوجهنمودگاهیاینغذادادنبهصورت

ناخودآگاهوبارهاکردنضایعاتغذادرسطلهایزبالهرخمیدهد.
ازرهاکردنحیواناتخانگیبدونمحافظاجتنابکنید.حیوانات .۲

خانگی)بهویژهگربهها(ممکناستدرنزاعباکایوتیهاکشتهشوند.
۳.درهنگاممواجههبایککایوتیندوید.اگربااینحیوانروبروشدید
بهجایفرارکردن،فریادبزنیدیاچیزیرابهسمتشپرتابکنید.حالت
برای زیاد احتمال به که است فصلی رفتار یک معموال کایوتی دفاعی
محافظتازتولههایشرخمیدهد.دراینشرایطبهترینراه،تغییرمسیر
برایجلوگیریازایجاددرگیریبااینحیواناستکهبهطورمعمول،آرام
وازانسانفراریاست.تولیدصدادرهنگامقدمزدندرمناطقخارجاز

شهرمیتواندبهعدممواجههباکایوتیهاکمککند.
4.ازتحریککردنیککایوتیآرامبپرهیزید.

۵.ازفنسدراطرافحیاطخوداستفادهکنید.فنسهایباارتفاع۲متر
بهخوبیمیتوانندیکمنطقهمحصورکوچکراازورودکایوتیهادر

اماننگاهدارند.
حضور از که شجاع کایوتی یک حضور از شدن مطلع صورت در .۶
منطقه رسمی مراکز به فورا را شده مشاهده مورد ترسد، نمی انسانها

گزارشدهید.
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اگر از خواندن مداد لذت می برید 
اشتراک آن را 

به دوستان خود پیشنهاد دهید
اشتراک مداد رایگان است

فرم اشتراک

http://goo.gl/forms/5Lvek4oXDS0JxZ0h1
http://goo.gl/forms/5Lvek4oXDS0JxZ0h1

