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نـشـر خـبـر
  ٢٠١٣مارس  ٢١اتاوا، 

کار،  جاديرا به ا  یتقدم اصل ٢٠١٣سال  یکانادا برا هيبرنامٔه اجرائ
  دهديمدت م  یدر طوالن  یرشد و رونق اقتصاد

آشکار نمود،  ٢٠١٣ساله  یکشور را برا یاقتصاد هييکانادا، امروز برنامه اجرأ يیدارا ري، وزیفالهرت ميجناب ج
که   یدر حال .باشد یم یکار، رشد و رونق اقتصاد جاديا یطرح دولت هارپر برا یمرحلٔه بعد ٔهيکه پا يیبرنامه 

 انيم، در یاقتصاد هيياجرا، برنامه باشد یمجلس م نيدر مقابله اتوازن بودجه  جاديدولت کامال متمرکز بر ا
 ني، بزرگتریمهارت یاموزش یابتکارطرح  کي، از جمله کند یرا مطرح م یديجد یها شنهادي، پگريدموضوعات 

از  یبانيپشت یبرا یو مهم ديجد یهايگزار  هيکانادا، و سرما خيتاردر   يیبنا ريطرح فدرال ز نيتر یو طوالن
   . در کانادا یو نو آور عيصنا

حال ما  ني، با ادهديکار و رشد معتدل خود ادامه م جاديهمچنان به ا اقتصاد کانادا": اظهار نمودند  یفالهرتجناب 
 کايو آمر يورو، مخصوصا از جانب منطقٔه ميرو در رو هست مانيمرز هاخارج از  یمهم یها سکيهمچنان با ر

که در چند   يیها هيپا یبر رو ٢٠١٣ یاقتصاد هيبرنامه اجرائ". ميداد و ستاد را دار زانيم نيما بزرگتر  یبا ک
که   یموجود بدهد، در حال یکارهابه  یکه به مردم کانادا دست رس نيتا ا شوديم ادهيساله گذشته ساخته شده پ

مهم در بخش  یها یگذار هيو سرما  يیبنا ريز یشده در بخشها  ینيب شيمدت و پ  یطوالن یها هيتدارک سرما
      ".دينمايرا فراهم م یديکل یها نهيدر زم قاتيصنعت و تحق

است که در  يیکانادا متمرکز بر ابتکارها ٢٠١٣ یاقتصاد هي، برنامه اجرأ یبرهٔه خطرناک اقتصاد جهان نيدر ا
را هم بهبود  یتجار طيشهروندان، خنوادها و سالمندان کانادا را باالتر خواهد داد، شرا  یزندگ تيفيک کهيحال

   .دادخواهند 

 کانادا  یاعتبار کار

، جهيدر نت. ستيموجود ن یکارفرماها یمهارت یها ازينمطابق با   یآموزش در کانادا به اندازه کافدر حال حاضر، 
 یبا  آموزش ها انيکارفرما یازهاينتطابق . شده است  ینيب شيپ زانيکار کند تر از م جاديباالتر و ا یکاريسطح ب
کانادا  یاعتبار کار هيدولت با ارأ ليدل نيبه هم. است طيشرا نيکردن احل  ديکانادا کل یشهروندها هيبرا یکار
  . دارديبر م یو پر ابتکارجسورانه  یقدمها

 مبلغتا  توانديکانادا م یکاراعتبار . سازديرا دگرگون م يیکانادا نحؤه آموزش شهروندان کانادا یاعتبار کار
 یبراالزم  یآموزشها يیکانادا یهدف که شهروندها نيهر فرد مقرر سازد با ا یبرا شتريب ايدالر  ١۵٠٠٠

از  یمساو یاز طرف دولت فدرال پرداخت خواهد شد و مبلغ دالر ۵٠٠٠تٔا مبلغ . کنند افتيرا درکارفرماها 
         .و از طرف کارفرما پرداخت خواهد شد یا هيناح/ یاستانطرف دولت 



 

 

را از دست دولت خارج کرده و آن را در  یکانادا، انتخابات مربوط به آموزش کار یبار، اعتبار کار نياول یبرا
کار  انيمتقاض . که خواهان شغل هستند یکرفارما و شهروندان یعنيکه صاحب آن هستند،  گذارديم یدست کسان

ها  هياتحاد یآموزشدر مراکز  اي، و یفن ی، هنرستانهایو حرفه ا یمحل یمثل کالج ها یآموزش خود را در مراکز
 یروين نٔهيدر زم یجار یموافقتها. مند خواهند شد کانادا بهره یکاراعتبار از  يیزار کاناداصدها ه . ندينمايمدنبال 
 یکاراعتبار را درباره  یديجدمذاکرات دولت کانادا . رسديم انيبه پا ٢٠١۴در سال  ه هايو ناح هااستانبا  یکار

  . کانادا در آن زمان آغاز خواهد کرد

  احداث کانادا ديبرنامه جد

 گريو د  یونقل عموم احداث جاده ها، پل ها، حمل نٔهيدر زم را یمدت  یو طوالن ديجد یگذار یکانادا سرمادولت 
خواهد بود که محرک رشد  يیمتمرکز بر طرحها ديجد یها هيسرما. دينمايم  ینيب شيپ يیربنايز یساختارها
  .شونديم یو خصوص  عمومىبخش  یچون همکار یزيآم ابتکار یروشها یشرويهستند و بأعث پ یاقتصاد

 یا هي، ناح ی استان یها دولت فدرال در پروژه یگذار هيسرما نيتر  یو طوالن نيکانادا بزرگتراحداث  ديبرنامه جد
در ده  ديجد هيسرمادالر  ونيليب  ۴٧، شامل دالر  ونيليب ۵٣ از شيب یا هيسرما—کانادا است خيدر تار یو شهر
  :    صادر خواهد شد یديکلپشتوانه در شکل سه  هيسرما نيا. ٢٠١۵–٢٠١۴در سال ی، با آغازندهيسال آ

 بر کاال و خدمات  اتيمال یمضاعف فيو تخف نيبر بنز اتيمال پشتوانٔه، شامل یبهبود اجتماع صندوق
 پروژه نٔهيخواهد گذشت تٔا هز هايشهردار اريدر اخت دالر ونيليب ٣٢از  شيب ی، مبلغهايشهردار یبرا
از سال . ندينما یاجتمأع یبناها گريو د یحيو امکانات تفر  یعموم ونقل حمل، ها جاده احداثچون  يیها

 ١٠٠ یاضافمبلغ  معادلاضافه خواهند شد، که  درصد ٢ نيبر بنز اتيمال یها پرداخت ،٢٠١۵–٢٠١۴
   .باشد یدالر م ونيليم

 بزرگ در سطح  یاقتصاد یها پروژهاستفاده در  یبرا دالر ونيليب ١۴ ضامن مبلغ احداث ديصندوق جد
  . در سرتاسر کشور خواهد بود یو محل یا منطقه،  یمل

  در ساختار  زيابتکارم یراه ها تيتقو یبرا دالر ونيليب ١٫٢٥ ضامن مبلغ کانادا ٣پ دشدٔهيتجدصندوق
و   یبخش مل نيب یهمکار جاديابا   یبا سرعت و با استفادٔه بهتر از ثروت مل يیربنايز هيپروژه ها
  .  خواهد بود یخصوص

و  ها هي، ناحهااستانبه  یدالر اضاف ونيليب ٦، ٢٠١۵–٢٠١۴ يیربنايز یدر چارچوب و در ادامٔه برنامه جار
 نينخست یبرا يیربنايز یدر ساختارها یقابل توجه یگزار هيسرمابعالوه، دولت . پرداخت خواهد شد هايشهردار

در بخش زيربنايی در طی ده سال   سرمايه گذاری کلی .فدرال انجام خواهد نمود  يیبنا ريز یها يیمردم و در دارا
 يیربناياين سرمايه گذاری تضمين خواهد نمود که ساختارهای ز. بيليون دالر خواهد بود ٧٠آينده مبلغی معادل 
توليد در سالهای آينده و  تطبيق دارند و کمک به ايجاد کار و رشد اقتصادی  جهانی یارهايکانادا با باالترين مع

  .خواهند نمود

  کانادا یتجارتکار در بخش  جاديو ا يیکمک به شکوفا

 ديها در طول دو سال تجد کننده هيها و ته کننده ديتول یبرا یاتيمالدالر در کمک  ونيليب ١٫۴دولت کانادا مبلغ 
کمک   نيا.است دهيتدارک د زاتيتجهو االت  نيماشدر  یگذار هيسرما یبرا هيشده سرما عيتسر یموقت نٔهيهز
 عيرا تسر زاتيو تجهاالت  نيماشدر  یگذار هيها کمک خواهد نمود تا سرما کننده هيها و ته کننده ديبه تول یاتيمال
    .خود را باال ببرند  يیکارا قيطر نيو به ا ندينما

  :دهديرا انجام م ليذ یها یگذار هيسرما نيدولت همچن

 ٢٢۵ سال در  کيکوچک در طول  یبست دادن و گسترش اعتبار استخدام در شرکتها یبرا دالر ونيليم
 . کار در اقتصاد کانادا جاديکوچک در ا ینقش مهم شرکتها يیشناسا

 



 

 

 با  رانيگيو ماهکشاورزان ک، کوچ یصاحبان شرکتها تيتقو هيبرا ندهيپنج سال آ ٔیط دالر ونيليم ١١٠
 ديو شاخص نمودن سقف جد ٢٠١۴دالر در  ٨٠٠٠٠٠ تا هيسرمابر بهره در العمر  مدام تيمعاف شيافزا

 .بر اساس تورم
 ۶برجسته و پر توان در گسترش خدمات خود  یکمک به سازمانها یبرا ندهيپنج سال آ یدالر ط ونيليم ٠

   .و رونق آنها تيکمک به موفق یبرا ديجد یبه موسسان شرکتها

در سطح  دکنندهيبخش تول تيکمک به موفق یرا برا یديجد یامکانها ٢٠١٣ یاقتصاد هيبعالوه، برنامه اجرأ
ثابت در طول پنج  نٔهيدالر به شکل هز ونيليب ١ضمانات  قيهدف، از طر نيبا ا. دينمايفراهم م  یجهان یاقتصاد

 یپنج سال برا یدالر ط ونيليم ٩٢٠برنامه مبلغ  نيا کيستراتژ یو دفأع يیفضا یسال در پرداخت به ابتکار دائم
دو سال از  یدالر در ط ونيليم ٩٢، و دهدياختصاص م ويجنوب انتار یاقتصاد شرفتيآژانس فدرال پ یبازساز
  .دهدياختصاص م یجنگلدار نٔهيو توسعه تجارت در زم ینوآوراز  یبانيادامٔه پشتبه  ٢٠١۵–٢٠١۴ سال

طرح شده است با  نيپائ اتيمالشده بر اساس  دهيکانادا عمدا و به نحوه سنج ٢٠١٣سال  یاقتصاد يیبرنامه اجرا
 نيا. قرار دهد ٢٠١۵سال   تا ها را تحت کنترل قرار دهد و دولت را در راه تراز بودجه نهيکه هز نيهدف ا

   .سال گذشته دارد ٢٠ یرا در ط یاطياحت یخرج ها شيافزا زانيم نيکمتر قتيبرنامه در حق

اعتماد و رشد  تيدولت در تقو کينقش  نينامطمئن، مهمتر یدوران اقتصاد نيدر ا“دادند،  حيتوض یفالهرتجناب 
 نيچن ٢٠١۵است که توازن بودجه تا سال  ليدل نيو به هم رديبگ یمعقول  یاست که موضع مال نيکشور ا کيدر 
موضوع توجه  نيمهمتر یکانادا، توجه ما متمرکز رو ٢٠١٣ یاقتصاد يیدر برنامه اجرا“. دارد یتياهم
 یکانادا امروز ضامن رونق اقتصاد یاقتصاد یبرتر نيو تضم یکار، رشد اقتصاد جاديا —وندان کاناداست شهر
  ”.ما خواهند بود یمدت فردا  یطوالن
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  :رنديتماس بگ ريبا آدرس ز توانندي، رسانه ها مشترياطالعات ب یبرا

        جاك اوبرى        پرچلوک نيکتل
  ها  روابط با رسنه        یمطبوعات  یمنش

  يیوزارت دارا         يیدارا ريدفتر وز
٧٨۶٩٩-١۶-۶٩٩-٨٠٨٠         ١٣۶-۶١٣  
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