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مطالب

باکاهشدمابهزیرصفر،بُردمسافتاتومبیلهایالکتریکیتا30درصدکمترمیشود

درماهژانویهصدوپنجاههزارشغلجدیددرکاناداایجادشد

باردچتباتهوشمصنوعیجدیدگوگلچیست؟

بــه گفتــه یــک شــرکت آمریــکایی کــه کاهــش بــرد مســافت هفــت هــزار اتومبیــل 
الکتریــی را آزمایــش کــرده، اتومبیــل هــای الکتریــی در دمــای زیــر 

صفــر، 30 درصــد کمتــر از مســافت اســتاندارد را طــی یم کننــد.
ــرد مســافت  شــرکت Recurrent مســتقر در ســیاتل، کاهــش ب
ــا 1- درجــه  ــن 7- ت ــای بی ــی را در دم ــل الکتری 7 هــزار اتومبی
ــا  ــل ه ــن اتومبی ــان ای ــرده. در می ــری ک ــدازه گی ــانتیگراد ان س
ــدی  ــه درص ــافت س ــرد مس ــش ب ــدل I-Pace کاه ــوار م جگ
ــا 30  ــن ID.4 در آن دماه ــس واگ ــه فولک ــایل ک ــت، در ح داش

ــت. ــافت داش ــرد مس ــش ب ــد کاه درص

اقتصــاد کانــادا بــا ایجــاد ۱۵۰ هــزار شــغل جدیــد در مــاه ژانویــه، 
ــکاری در  ــرخ بی ــت. ن ــر گذاش ــا را پشت س ــه پیش بیین ه هم
کشــور همچنــان در رقــم ۵ درصــد اســت کــه رقــی نزدیــک 

بــه رکــورد محســوب یم شــود.
مرکــز آمــار کانــادا صبــح جمعــه گــزارش کار و بیــکاری مــاه 
ژانویــه را بیــرون داد کــه حــایک از رشــد نیــروی کار بــرای 

پنجمیــن مــاه متــوایل اســت.
در مــاه دســامبر نیــز ۷۰ هــزار شــغل جدیــد ایجــاد 
شــده بود. برابــر ایــن گــزارش، از ســپتامبر گذشــته تاکنــون 

ــده. ــاد ش ــور ایج ــد در کش ــغل جدی ــزار ش ۳۲۰ ه

از زمــاین کــه هــوش مصنوعــی چــت جــی یپ یت دنیــا را 
مبهــوت طوفــان توانایی هــای فوق العــاده خــود کــرده 
اســت، همــه چشــم ها بــه گــوگل خیره انــد تــا ببیننــد ایــن 
غــول تکنولــوژی چــه جــوایب بــرای ایــن رقیــب موتــور 

جســتجوی یکه تــاز خــود دارد.
ــه  ــه ب ــت ک ــوگل اس ــات( گ ــه )چت ب ــات مکالم ــارد، ب ب
ــه  ــن شــرکت »ب ــر عامــل ای ــول ســوندار پیچــای، مدی ق

دنبــال ترکیــب عرصــه دانــش جهــاین بــا قــدرَت هوشــیاری 
ــت.« ــا اس ــاین م ــای زب ــت مدل ه و خالقی
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شرکتهایبزرگفناوریجهانبیشاز۹میلیارددالردرعربستانسرمایهگذاریمیکنند

 »LEAP 2023« دومیــن دوره کنفرانــس فنــاوری ریــاض تحــت عنــوان
بــا حضــور نماینــدگان شــرکت هایی از جملــه اســنپ، آرامکــو و 

زوم روز دوشــنبه افتتــاح شــد.
مقامــات ســعودی در این مراســم اعالم کردند که عربســتان 
ســعودی در حــوزه فناوری هــای جدیــد و شــرکت های نوپــا 
بیــش از ۹ میلیــارد دالر ســرمایه جــذب یم کنــد. در این بین 
یم تــوان بــه تمایــل غول هــای آمریــکایی »مایکروســافت« 
و »اوراکل« بــرای ســاخت »مناطــق رایانــش ابــری« در ایــن 

کشــور اشــاره کرد.

اداره آمــار کانــادا به تــازیگ اعــالم کــرد کــه در مــاه دســامبر 
ــون دالر کســری تجــاری داشــته؛  ۲۰۲۲ کشــور ۱۶۰ میلی
زیــرا هــم صــادرات و هــم واردات در مقایســه بــا نوامبــر 

۲۰۲۲ کاهــش یافتــه اســت.
 ،BMO Capital Markets ــاددان ــیک، اقتص ــی کاوش ش
دراین رابطــه گفــت کــه کانــادا در مــاه دســامبر بــرای 
دومیــن مــاه متــوایل دچــار کســر بودجه شــده؛ زیــرا کاهش 

قیمــت انــرژی بــر صــادرات تأثیــر داشــته اســت.

اســتان بریتیــش کلمبیــا کانــادا اعــالم کــرد که بــرای مبــارزه با 
افزایــش مرگ ومیرهــای نــایش از مصــرف بیــش از حــد مــواد 
مخــدر، مصــرف مقادیــر کــی از ایــن مخدرهــا را جــرم زدایی 

ــت. کرده اس
ایــن طــرح طــی ســه ســال بــه طــور آزمایــی انجــام یم شــود 

و در طــول ایــن مــدت کــه از ۳۱ ژانویــه امســال آغــاز شــده هــر 
فــرد بــاالی ۱۸ ســال چنانچــه بــرای اســتفاده شــخیص تــا 2/5 گــرم از 

انــواع مــواد مخــدر اعــم از هروئیــن، مت آمفتامیــن )شیشــه(، اکســتازی و غیــره داشــته 
باشــد متهــم نخواهــد شــد.

هفته نامه تخصیص تجارت ایران و کانادا / شماره 13- هفته 4 بهمن 1401

مطالب

مرکزآمارکانادااعالمکرد:کانادادردسامبر۱۶0میلیوندالرکسریتجاریداشتهاست

بریتیشکلمبیاکانادادراختیارداشتنتا2/5گرمانواعمواد
مخدرراجرمزداییکرد



4
هفته نامه تخصیص تجارت ایران و کانادا / شماره 13- هفته 4 بهمن 1401

با کاهش دما به زیر صفر، ُبرد مسافت اتومبیل های الکتریی 
تا 30 درصد کمتر یم شود

باکاهشدمابهزیرصفر،بُردمسافتاتومبیلهایالکتریکیتا30درصد
کمترمیشود

*اهمیتزیرساختشارژ

بــه گفتــه یــک شــرکت آمریــکایی 
کــه کاهــش بــرد مســافت هفــت 
هــزار اتومبیــل الکتریــی را آزمایــش 
ــل هــای الکتریــی در  ــرده، اتومبی ک
دمــای زیــر صفــر، 30 درصــد کمتــر 
از مســافت اســتاندارد را طــی یم 

ــد. کنن
در  مســتقر   Recurrent شــرکت 

ســیاتل، کاهــش بــرد مســافت 
را  الکتریــی  اتومبیــل  هــزار   7
در دمــای بیــن 7- تــا 1- درجــه 
ــرده.  ــری ک ــدازه گی ــانتیگراد ان س
هــا  اتومبیــل  ایــن  میــان  در 
جگــوار مــدل I-Pace کاهــش بــرد 
ــت،  ــدی داش ــه درص ــافت س مس
 ID.4 در حــایل کــه فولکــس واگــن

در آن دماهــا 30 درصــد کاهــش 
بــرد مســافت داشــت

ــق  ــان، محق ــز نجم ــه لی ــه گفت ب
ــای  ــل ه ــرکت: »اتومبی ــن ش ای
الکتریــی در طــول زمســتان 
بــرای گــرم کــردن داخل ماشــین 
ــه  ــد و ب ــرف یم کنن ــرژی مص ان
همیــن دلیــل دچــار کاهــش بــرد 

ــوند ــافت یم ش مس
کــه  آنجــایی  از  افــزوده،  او 
موتورهــای الکتریــی کارآمدتــر 
ــتند،  ــین هس ــای بنزی از موتوره
گرمــای تلف شــده ای بــرای گرم 
ــد.  ــل ندارن کــردن داخــل اتومبی
ــوت  ــه کاپ ــال ب ــه ح ــا ب ــر ت اگ
یــک اتومبیــل بنزیــین دســت 
زده باشــید، یم توانیــد بفهمیــد 
کــه بعــد از راننــدیگ چقــدر داغ 
اســت. دلیــل آن ایــن اســت کــه 
ــدت  ــه ش ــین ب ــای بنزی موتوره
را  گرمــا  و  هســتند  ناکارآمــد 

ــد ــدر یم دهن ه

ــه روش   ــی ب ــای الکتری ــل ه اتومبی
هــای دیگــری گرمــا تولیــد یم کننــد، 
بــه ایــن معــین کــه بــرای تولیــد گرما 
انــرژی بیشــتری از باتــری اســتفاده 
ــن حــال، برخــی از  ــا ای یم  شــود. ب
اتومبیــل هــا از پمــپ  هــای حــراریت 
ــل  ــردن داخ ــرم ک ــرای گ ــد ب کارآم
ماشــین اســتفاده یم  کننــد و در 
ــری  ــتری از بات ــرژی بیش ــه ان نتیج
بــرای حرکــت اتومبیــل باقــی یم 

 مانــد.

ــال  ــران تس ــی از کارب ــه برخ ــه گفت ب
ــرد  ــی س ــرون خی ــای بی ــر دم Y، اگ
ــا 50 درصــد  ــل ت ــن اتومبی باشــد، ای
ــت  ــود را از دس ــافیت خ ــرد مس از ب
یم دهــد. بــه عقیــده ایــن افــراد، 
کاهــش بــرد مســافت در زمســتان 
بــرای افــرادی کــه مســافت هــای 
طــوالین راننــدیگ یم کننــد، مشــکل 
ســاز اســت بــه خصــوص در مناطــق 
شــمایل کــه زیرســاخت شــارژ وجود 

ــدارد. ن



درماهژانویهصدوپنجاههزارشغل
جدیددرکاناداایجادشد

*تستدرهوایسرد

اقتصــاد کانــادا بــا ایجــاد ۱۵۰ هــزار شــغل 
ــا را  ــه پیش بیین ه ــه، هم ــاه ژانوی ــد در م جدی
پشت ســر گذاشــت. نــرخ بیــکاری در کشــور 
ــه رقــی  ــم ۵ درصــد اســت ک ــان در رق همچن

ــود. ــوب یم ش ــورد محس ــه رک ــک ب نزدی
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در ماه ژانویه صد و پنجاه هزار شغل جدید در کاناد ا ایجاد شد

جنــرال موتــورز وســایل نقلیــه جدیــد خــود را در 
ــو  ــینگ انتاری ــاری در کاپوسکاس ــکان 81 هکت ــک م ی
ــد.  ــش یم کن ــش کاپوسکاســینگ( آزمای ــدان آزمای )می
جنــرال موتــورز در حــال بهبــود عملکــرد اتومبیــل های 
ــا در  ــت و دائم ــرد اس ــوای س ــود در ه ــی خ الکتری
حــال یافتــن راه  هــای جدیــد و نوآورانــه بــرای بهبــود 

ــوای ســرد اســت. ــری در ه ــرد مســافت بات ب
 

ــزارش  ــه گ ــح جمع ــادا صب ــار کان ــز آم مرک
کار و بیــکاری مــاه ژانویــه را بیــرون داد کــه 
ــن  ــرای پنجمی ــروی کار ب حــایک از رشــد نی

ــوایل اســت. ــاه مت م
در مــاه دســامبر نیــز ۷۰ هــزار شــغل جدیــد 
ایجــاد شــده بود. برابــر ایــن گــزارش، از 

ســپتامبر گذشــته تاکنــون ۳۲۰ هــزار شــغل 
جدیــد در کشــور ایجــاد شــده.

بــا اعــالم ایــن خبــر، ارزش دالر کانــادا در 
ــنت  ــم س ــزان نی ــه می ــکا ب ــل دالر آمری مقاب

ــت. ــش یاف افزای
ــا  ــه آی ــت ک ــن اس ــون ای ــی اکن ــوال اص س
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بارد چت بات هوش مصنوعی جدید گوگل چیست؟

باردچتباتهوشمصنوعیجدیدگوگلچیست؟
از زمــاین کــه هــوش مصنوعــی چــت جــی یپ یت 
دنیــا را مبهــوت طوفــان توانایی هــای فوق العــاده 
ــوگل  ــه گ ــم ها ب ــه چش ــت، هم ــرده اس ــود ک خ
ــه  ــوژی چ ــول تکنول ــن غ ــد ای ــا ببینن ــد ت خیره ان
جــوایب بــرای ایــن رقیــب موتــور جســتجوی 

یکه تــاز خــود دارد.
ــت  ــوگل اس ــات( گ ــه )چت ب ــات مکالم ــارد، ب ب
کــه بــه قــول ســوندار پیچــای، مدیــر عامــل ایــن 
شــرکت »بــه دنبــال ترکیــب عرصه دانــش جهاین 
بــا قــدرَت هوشــیاری و خالقیــت مدل هــای زبــاین 

مــا اســت.«
آقــای پیچــای در بیانیــه ای مبنــای کار گــوگل روی 
ــدان« در  ــه تعریــف می هــوش مصنوعــی را »مقال
ســال ۲۰۱۷ در مــورد فنــاوری ترنســفورمر و 
پیشــرفت آن مدل هــای پراکنــدیگ دانســت و 

بانک مرکــزی کانــادا، همانطــور کــه گفتــه 
نرخ بهــره  مجــدد  افزایــش  از  شــده بود، 

ــر. ــا خی ــد ی ــودداری یم کن خ
افزایــش  قبــی  نوبــت  در  بانک مرکــزی 
افزایــش  فعــال  کــه  گفته بــود  نرخ بهــره 
نرخ  بهــره را متوقــف یم کنــد تــا وضعیــت 
دهــد.  قــرار  ارزیــایب  مــورد  را  اقتصــاد 
افزایــش نیــروی کار بــه معنــای رونــد مثبــت 
ــش  ــبب افزای ــن س ــه همی ــت ک ــاد اس اقتص
نگــراین نســبت بــه پائیــن نیامــدن نــرخ تــورم 

یم شــود.

گفــت: »ایــن مبنــای بســیاری از برنامه هــای 
ــروزه  ــه ام ــد هــوش مصنوعــی اســت ک مول

ــد.« ــاهده یم کنی مش
ایــن برنامه هــای مولــد ما ه هــا اســت کــه در 
فضــای هــوش مصنوعــی در حال گسترشــند. 
ــن  ــل مت ــای تبدی ــوان پالتفرم ه ــا یم ت از آن ه
بــه تصویــر، متــن بــه ویدیــو و حــیت متــن بــه 

موســیقی را نــام بــرد.
جــی یپ یت،  چــت   از  رونمــایی  زمــان  از 
عالقمنــدان بــه تکنولــوژی یب صبرانــه منتظــر 
پاســخ گــوگل بــه ایــن چت بــات هــوش 
بــا  جــی  یپ یت  چــت  هســتند.  مصنوعــی 
ــیین  ــری ماش ــگر یادگی ــتفاده  از پردازش اس
زبان طبیعی GP3 شــرکت پژوهی OpenAI به 
کاربــران اجازه دریافت پاســخ های نوشــتاری 
انســان گونه یم دهــد. ایــن چت بــات تاکنــون 
ــاالت،  ــتن مق ــرای نوش ــق ب ــوت موف ــه ص ب
امتحــان دادن و حــیت کدنویــی کامپیوتــری 

ــت.  ــده اس ــتفاده ش اس
بارد چگونه یم تواند با چت   جی یپ یت 

رقابت کند؟
بــرای دریافــت پاســخ این ســوال بایــد منتظر 
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شرکت های بزرگ فناوری جهان بیش از ۹ میلیارد دالر در 
عربستان سرمایه گذاری یم کنند

شرکتهایبزرگفناوریجهانبیشاز۹میلیارددالردرعربستان
سرمایهگذاریمیکنند

ســهام آلفابت، شــرکت مــادر بارد روز چهارشــنبه پس 
از آن کــه ایــن چت بــات هــوش مصنوعــی گــوگل بــه 
صــورت نادرســت عنــوان کــرد کــه نخســتین تصویر از 
ســیاره ای خــارج منظومــه شــمی توســط تلســکوپ 

جیمــز وب گرفتــه شــده، ۹ درصــد افــت کــرد.
پاســخ نادرســت بــارد در رابطــه بــا تلســکوپ فضــایی 
ــود: »چــه کشــفیایت از  ــن ســوال ب ــه ای جیمــز وب ب
تلســکوپ فضــایی جیمــز وب را یم توانــم بــا کــودک 

نــه ســاله خــود در میــان بگــذارم؟«  
این پاســخ مــورد انتقــاد کارشناســاین همچــون گرانت 
ترمبــی، اخترفیزیکــدان موسســه اخترفیزیــک آمریــکا 
قــرار گرفــت. وی در توئیــیت نوشــت: »نــی خواهــم 
بــارد فوق العــاده  کــه  و مطمئنــم  کنــم  بدجنــی 
خواهــد بــود. امــا تنهــا بــرای ثبــت در تاریــخ یم گویــم 
ــه  ــارج از منظوم ــیاره ای خ ــر از س ــن تصوی ــه اولی ک
ــز وب  ــایی جیم ــکوپ فض ــط تلس ــا توس ــمی م ش
گرفتــه نشــده اســت. اولیــن تصویــر توســط شــوان و 

دومیــن دوره کنفرانــس فنــاوری ریــاض تحــت عنــوان »LEAP 2023« بــا حضــور 
نماینــدگان شــرکت هایی از جملــه اســنپ، آرامکــو و زوم روز دوشــنبه افتتــاح 

. شد

*پاسخاشتباهباردوافتشدیدارزشسهامآن
همکارانــش در ســال ۲۰۰۴ بــا اســتفاده 
از تلســکوپ بســیار بــزرگ ناکــو مجهــز 
بــه طیــف نــگار مــادون قرمــز با اســتفاده 

از اپتیــک تطبیقــی گرفتــه شــد.«

ــات را  ــن چت ب ــر ای ــال حاض ــوگل در ح ــم. گ بمانی
ــران محــدودی  ــار کارب ــرای آزمایــش در اختی تنهــا ب
ــه آقــای  ــق گفت ــن حــال طب ــا ای قــرار داده اســت. ب
پیچــای در وبــالگ خــود، چت بــات بــارد ایــن غــول 
تکنولــوژی قــرار اســت از اینترنــت بــرای دســتیایب 
بــه پاســخ های تــازه و بــا کیفیــت بــاال اســتفاده 
کنــد. همیــن هــم وجــه تمایــز ایــن چت بــات 

ــرا  ــت. زی ــی یپ یت اس ــت ج ــا چ ــوگل ب گ
ــوش  ــیین ه ــری ماش ــگر یادگی ــه پردازش ک
ــا اســتفاده از  مصنوعــی چــت جــی یپ یت ب
داده هــای گســترده  ای کــه بــه روزترینشــان 
بــه پایــان ســال ۲۰۲۱ بــاز یم گــردد، تعلیــم 

ــت.   ــده اس داده ش
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شرکت های بزرگ فناوری جهان بیش از ۹ میلیارد دالر در 
عربستان سرمایه گذاری یم کنند

مقامــات ســعودی در ایــن مراســم اعــالم 
کردنــد کــه عربســتان ســعودی در حــوزه 
فناوری هــای جدیــد و شــرکت های نوپــا بیــش 
از ۹ میلیــارد دالر ســرمایه جــذب یم کنــد. 
ــای  ــل غول ه ــه تمای ــوان ب ــن یم ت ــن بی در ای
آمریــکایی »مایکروســافت« و »اوراکل« برای 
ــن  ــری« در ای ــش اب ــق رایان ــاخت »مناط س

ــرد. کشــور اشــاره ک

عبداللــه ســواحه، وزیــر ارتباطــات و فنــاوری 
داده هــای عربســتان ســعودی در ایــن زمینــه 
گفــت که قــرار اســت شــرکت مایکروســافت 
ــاین  ــر جه ــرای ایجــاد »اب ــارد دالر ب ۲.۱ میلی
سوپراســکالر« و شــرکت اوراکل نیــز ۱.۵ 
میلیــارد دالر بــرای ایجــاد یــک منطقــه ابــری 
جدیــد در ریــاض ســرمایه گذاری داشــته 

باشــند.
ایــن مقــام ســعودی خاطــر نشــان کــرد: 
ــن ســرمایه گذاری ها موقعیــت پادشــاهی  »ای
ــن  ــوان بزرگتری ــه عن عربســتان ســعودی را ب
بــازار دیجیتــال در خاورمیانــه و شــمال آفریقا 

مناطــق  ایجــاد  بــرای  تقاضــا  افزایــش 
رایانــش ابــری، شــرکت های فنــاوری مانند 
ــوگل  ــازون و گ ــافت، آم اوراکل، مایکروس
را بــه مســیری ســوق داده تــا بــه منظــور 
ســرعت بخشــیدن بــه انتقــال داده ای، 
مراکــز )مناطــق ابــری( خــود در سراســر 

جهــان را گســترده تر کننــد.

*ازمایکروسافتواوراکلتاهواوی
ارتقــا یم بخشــد.« آقای الســواحه جزئیایت 
ــازه زمــاین تعییــن شــده ارائــه  در مــورد ب
نکــرد، ویل احتمــاال ایــن ســرمایه گذاری ها 

طــی چنــد ســال انجــام خواهــد شــد.
ــرکت  ــه ش ــتان ب ــات عربس ــر ارتباط وزی
گفــت  و  کــرد  اشــاره  هــم  »هــواوی« 
ایــن شــرکت چیــین در زیرســاخت های 
رایانــش ابــری در عربســتان ســعودی ۴۰۰ 
میلیــون دالر ســرمایه گذاری خواهــد کــرد 
و یــک پــروژه مشــترک نیــز بــا مشــارکت 
غــول نفــیت »آرامکــو« انجــام خواهــد داد.
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مرکز آمار کانادا اعالم کرد: کانادا در دسامبر ۱۶۰ میلیون دالر 
کسری تجاری داشته است

مرکزآمارکانادااعالمکرد:
کانادادردسامبر۱۶0میلیوندالرکسریتجاریداشتهاست

اداره آمــار کانــادا به تــازیگ اعــالم کــرد کــه در مــاه 
کســری  دالر  میلیــون  کشــور ۱۶۰  دســامبر ۲۰۲۲ 
ــرا هــم صــادرات و هــم واردات در  تجــاری داشــته؛ زی

ــت. ــه اس ــش یافت ــر ۲۰۲۲ کاه ــا نوامب ــه ب مقایس
 ،BMO Capital Markets شــی کاوشــیک، اقتصــاددان
ــرای  ــاه دســامبر ب ــادا در م ــه کان ــت ک دراین رابطــه گف
دومیــن مــاه متــوایل دچــار کســر بودجــه شــده؛ زیــرا 
کاهــش قیمــت انــرژی بر صــادرات تأثیر داشــته اســت

ــاً  ــاری واقع ــای تج ــال، جریان ه ــن ح ــا ای ب
ــد  ــان یم دهن ــتند و نش ــر هس دلگرم کننده ت
کــه رونــد تجــارت کشــور به طــور معنــاداری 
در ســه ماهه چهــارم ســال رشــد کــرده 

اســت.
ــادا صــادرات  ــر گــزارش مرکــز آمــار کان براب
کشــور در مــاه دســامبر 1/2 درصــد نســبت 
بــه مــاه قبل کاهــش داشــته و بــه ۶۳ میلیارد 
دالر و صــادرات انــرژی نیــز در دســامبر 
بــا 7/6 درصــد کاهــش بــه 14/3 میلیــارد 
صــادرات  هم زمــان  اســت.  رســیده  دالر 
محصــوالت کشــاورزی، ماهیگیــری و مــواد 
ــه 5/3  ــا ۹/۹ درصــد کاهــش ب ــز ب غــذایی نی

*کاوشیکباانتشارگزارشیافزود:
ــت. ــیده اس ــارد دالر رس میلی

ــال  ــامبر پارس ــاه دس ــال، در م ــن ح در همی
واردات کشــور بــا 1/3 درصــد کاهــش بــه 
واردات  زیــرا  رســید.  دالر  میلیــارد   63/1
کاالهــای مصرفــی بــا 6/4 درصــد کاهــش بــه 
1/12 میلیــارد دالر و واردات وســایل نقلیــه 
موتــوری و قطعــات آنهــا بــا ۶ درصــد کاهــش 

ــید. ــارد دالر رس ــه ۹/۹ میلی ب
از نظــر حجــی نیــز، کل صــادرات کانــادا 
در دســامبر 0/9 درصــد افزایــش داشــته 
درحایل کــه حجــم واردات 1/9 درصــد کاهــش 

ــه اســت. یافت
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بریتیش کلمبیا کانادا در اختیار داشتن تا 2/5 گرم انواع مواد 
مخدر را جرم زدایی کرد

*برابراعالممرکزآمارکانادا:
کســری تجــاری کانــادا بــا ســایر کشــورها 
)به غیــراز ایــاالت متحــده( در دســامبر 7/1 
ــا 7/3  ــه ب ــوده و در مقایس ــارد دالر ب میلی
ــته  ــش داش ــر، کاه ــارد دالر در نوامب میلی
ــر  ــرا واردات از کشــورهایی غی اســت. زی
ــش و  ــد افزای ــده 3/8 درص ــاالت متح از ای
صــادرات بــه همــان کشــورها 4/5 درصــد 

کاهــش داشــته اســت.
در همیــن حــال، مــازاد تجــارت کاالی 
کانــادا بــا ایــاالت متحــده در دســامبر به ۷ 
میلیــارد دالر رســید کــه در مقایســه بــا 7/1 
ــر کاهــش داشــته و  ــارد دالر در نوامب میلی
ــد  ــده 0/1درص ــاالت متح ــه ای ــادرات ب ص
افزایــش  کاهــش و واردات 0/2 درصــد 

ــه اســت. یافت
اداره آمــار کانــادا اعــالم کــرد کــه بــرای کل 
ســال ۲۰۲۲، مــازاد تجــاری کاالیی کشــور 
20/1 میلیــارد دالر بــوده اســت که نســبت 
ــارددالری در  ــاری 4/6 میلی ــازاد تج ــه م ب

ســال ۲۰۲۱ افزایــش یافتــه اســت.
در گــزاریش جداگانــه، ایــن آژانــس اعــالم 
کــرد کســری تجــارت بین الملــی کانــادا در 

خدمــات 1/2 میلیــارد دالر در دســامبر بــوده و در 
مقایســه بــا 1/4 میلیــارد دالر در نوامبــر کاهــش 

یافتــه اســت.
در دســامبر ســال ۲۰۲۲، صــادرات خدمــات 
ــارد  ــه 14/2 میلی ــش ب ــد افزای ــا ۱/۱ درص ــز ب نی
بــا  خدمــات  واردات  درحایل کــه  رســید،  دالر 
0/6درصــد کاهــش بــه 15/4 میلیــارد دالر رســید.

بنــا بــر گــزارش اداره آمــار کانادا، مجمــوع تجارت 
بین الملــی کاال و خدمــات کشــور نیــز حــایک از 
ــا  ــور ب ــاری کش ــارددالری تج ــری 1/3 میلی کس
جهــان در دســامبر اســت کــه در مقایســه بــا 1/6 

میلیــارد دالر در نوامبــر کاهــش یافتــه اســت.

اســتان بریتیــش کلمبیــا کانــادا اعــالم کــرد کــه 
بــرای مبــارزه بــا افزایــش مرگ ومیرهــای نایش 
از مصــرف بیــش از حــد مــواد مخــدر، مصرف 
ــرم زدایی  ــا را ج ــن مخدره ــی از ای ــر ک مقادی

کــرده اســت.
ایــن طــرح طــی ســه ســال بــه طــور آزمایــی 
انجــام یم شــود و در طــول ایــن مــدت کــه از 

بریتیشکلمبیاکانادادراختیارداشتنتا۲/۵گرمانواعموادمخدر
راجرمزداییکرد
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*جنیفروایتساید،وزیربهداشتروانواعتیاددربریتیشکلمبیا،باانتشار
بیانیهایاعالمکرد:

ــداد  ــه تع ــان اینک ــا بی ــادا، ب ــاد کان ــت روان و اعتی ــر بهداش ــت، وزی ــن بن کارولی
تکان دهنــده زندیگ هــای ازدســت رفته در بحــران مصــرف بیــش از حــد مــواد 
مخــدر، نیــاز بــه اقدامــات جســورانه و تغییــر سیاســت قابل توجهــی دارد گفــت:

مــن اثــرات جــرم زدایی از مصــرف مــواد مخــدر را بــه طــور کامــل بــرریس کــرده و 
به دقــت در نظــر گرفتــه ام.

ــرد  ــر ف ــده ه ــاز ش ــال آغ ــه امس ۳۱ ژانوی
ــتفاده  ــرای اس ــه ب ــال چنانچ ــاالی ۱۸ س ب
شــخیص تــا 2/5 گــرم از انــواع مــواد مخدر 
ــن )شیشــه(،  ــن، مت آمفتامی اعــم از هروئی
اکســتازی و غیــره داشــته باشــد متهــم 

نخواهــد شــد.

مــا یم دانیــم کــه جرم انــگاری، افــراد را 
بــه ســمت اســتفاده تنهــایی مــواد مخــدر 
ســوق یم دهــد. و باتوجه بــه ناخالیص هــای 
فزاینــده در مــواد مخــدر، در حــال حاضــر 
یم توانــد  مــواد  ایــن  تنهــایی  مصــرف 
کشــنده باشــد. امــا جــرم  زدایی از مصــرف  

مــواد مخــدر، ترس و شــرم نایش 
ــن  ــواد را از بی ــن م ــرف ای از مص
یم بــرد. و احســاس امنیــت آنهــا 
را افزایــش یم دهــد تــا بتواننــد به 
ــت  ــده دس ــای نجات دهن کمک ه

یابنــد.
بــه گفتــه مقامــات بهداشــت و 
درمــاین بریتیــش کلمبیا در ســال 
۲۰۲۲ حداقــل ۲۲۷۲ نفــر و در 
ــر  ــل ۲۳۰۶ نف ــال ۲۰۲۱ حداق س
بــر اثــر مصــرف بیــش از حــد 
مــواد مخــدر در ایــن اســتان جان 

ــد. ــت دادن ــود را از دس خ
بــه گفتــه ایــن مقامــات، تعــداد »مرگ هــای 
نــایش از مســمومیت نــایش از مصرف مواد 
مخــدر« در ماه هــای نوامبــر و دســامبر 
ــدود 6/4  ــه ح ــرگ روزان ــب م ۲۰۲۲ موج

نفــر در بریتیــش کلمبیــا شــده اســت.

بریتیش کلمبیا کانادا در اختیار داشتن تا 2/5 گرم انواع مواد 
مخدر را جرم زدایی کرد
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*ویباانتشاربیانیهایافزود:

*تولیداتکارخانهایدرکانادادرنوامبر۲0۲۲نسبتبهسالقبل
۱/48درصدافزایشیافت.

بــرای  کیفــری  مجازات هــای  حــذف 
ــدر  ــواد مخ ــی م ــر ک ــه مقادی ــاین ک کس
غیرقانــوین را بــرای اســتفاده شــخیص 
ــایش از  ــد، انــگ و آســیب ن حمــل یم کنن
ایــن مــواد را کاهــش یم دهــد. و ابــزار 
دیگــری بــرای بریتیــش کلمبیــا بــرای 
ــش از  ــرف بی ــران مص ــه بح ــان دادن ب پای

ــود. ــد ب ــرف خواه ــد مص ح

بریتیش کلمبیا کانادا در اختیار داشتن تا 2/5 گرم انواع مواد 
مخدر را جرم زدایی کرد
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 صادرات به کانادا آسان تر از همیشه است

*صادراتبهکاناداآسانترازهمیشهاست

امکاین ویژه برای اعضای انجمن بازرگاین ایران و کانادا

برای اولین بار در تاریخ حمل و نقل بین ایران و آمریکای شمایل 

گروپاژ خصویص از طریق حمل دریایی 

کاالی خــود را در داخــل ایــران تحویــل دهیــد و در هــر یــک از شــهرهای کانــادا 
کــه یم خواهیــد بصــورت ترخیــص شــده تحویــل بگیرید

فقــط ویــژه کاالهــای صــادرایت از مبــداء ایــران به مقصــد کانــادا و ایــاالت متحده 
امریکا

دارای انبار خصویص جهت تجمیع کاال در حومه تهران  و دارای بارانداز اختصایص 
در حومه شهر تورنتو 

حداقل بار مجاز یک پنجم کانتینر چهل فویت 

توجه: بار شما حتما یم بایست بصورت پالت لیفتراک باشد
جهت اطالعات بیشتر با انجمن بازرگاین ایران و کانادا در ارتباط باشید
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