
 

 
 

 
 

 قدرتمند ایجاد یک طبقه متوسط: 2017 سال بودجه

 وزارت مالیه کانادا نتاریوااتاوا،  2017مارس  22

یک نیروی  دولت برای ایجاد شغل و تقویت طبقه متوسط است. کانادا خانه درازمدتکانادا مرحله بعدی برنامه  2017بودجه سال 

و ماهر به کار  کردهلیتحص، بسیاری از کارگران کندیمتقاضای کار تغییر  کهیهنگامو بسیار ماهر است، ولی  کردهلیتحصکار 
باورنکردنی برای طبقه متوسط و  یهافرصت---در سرتاسر جهان  هم در اینجا و هم---در اقتصاد جادشدهیا. تغییرات شوندیمجذب 

 . کندیمایجاد  کوشندیمسخت  هاآنکه برای پیوستن به  ییهاآن

 یاندهیآ نیتأمبعدی را برای  یهاگام 2017 بودجه سالبا تمرکز قوی بر نوآوری، مهارت، مشارکت و انصاف،  2017بودجه سال 

 ازیموردنکه  ییهامهارتتا  کندیمو خالق کمک  بااستعداد، کوشسختن بودجه به افراد . ایداردیبرم هاییکانادابرای همه  ترمرفه
را توسعه بخشند، و با تمرکز بر سالمت روان، مراقبت در منزل و  باشدیمبه جلو  با رشد باال یهاشرکتصنایع و  نیترموفقراندن 

 کنند.  یگذارهیسرما هاییکانادامراقبت های درمانی مردم بومی برای رفاه 

 یگذارهیسرماکه همچنان به ---- یک طبقه متوسط قدرتمند برای ساختن ----وزیر دارایی دومین بودجه دولت  "مونرو بل"امروز، 
و جوامع ما، و به هر کانادایی یک فرصت واقعی و  هامحله، تبدیل هاآندر امور طبقه متوسط کانادایی در هر مرحله از زندگی 

 . را ارائه کرد کندیم یگذارهیسرما منصفانه برای موفقیت

 : 2017بودجه 

  2017بودجه  برای موفقیت در یک اقتصاد در حال تغییر تجهیز خواهد کرد. ازیموردنو ابزار  هامهارتکارگران کانادا را با 

هوشمند برای کمک  یگذارهیسرماقرار خواهد داد. یک  ترخالقانهو خالق کانادا را در مرکز یک اقتصاد  بااستعدادافراد ماهر، 
خود برای همگامی با تغییرات اقتصاد جدید، و برای کمک به  یهامهارتبرای آموزش مجدد و یا ارتقاء  به کارگران جوان
 ع حرفه جدید خود خواهد کرد.برای شرو ازیموردنو تجربه کاری  هامهارتجوانان در کسب 

  یهابحثبرای  یاهیپا عنوانبه، که برابری جنسیتی، با بیانیه جنسیتی که کانادا برای اولین بار اعالم کرد یسوبهیک گام مهم 
 بر خواهد داشت. کندیمجاری، باز و شفاف در مورد نقشی که جنسیت در توسعه سیاست عمل 

 

  کانادایی تقویت خواهد کرد.. بودجه سال  یهاخانوادهرا برای رفع نیازهای  بهداشتی جهانی یهامراقبتبودجه عمومی، سیستم

در مراقبت بهتر در خانه  یگذارهیسرمابا  استان و سرزمین 12توافقات تاریخی تأمین بودجه درمان و بهداشت دولت با  2017

 .کندیم دیتائکمک خواهد کرد را  که به آن نیاز دارند ییهاخانوادهو ابتکارات سالمت روان که به 

 سبز که باعث کاهش انتشار گازهای  یهارساختیزدر  یگذارهیسرمابا ، تقویت تالش کانادا برای ایجاد یک اقتصاد بالنده پاک

مهمی  یهاگامهمچنین  2017 بودجه سال شود،می ، تولید هوای پاک و آب آشامیدنی سالم، و تشویق انرژی تجدید پذیریاگلخانه

 .داردیبرم وهواآببرای حمایت از ساختار پان کانادا برای رشد پاک و تغییر 

 در دسترسی به مشاغل  هاییکانادابا کمک به تضمین توانایی ، کانادا در آستانه پیشتازی یک اقتصاد در حال تغییر قرار دادن

یک رویکرد نوآورانه و کار جمعی  ،کندیممقیاس جهانی کمک  در یک هاشرکتبین  به ایجاد ارتباط 2017آینده است. بودجه 

  .کندیمبرای کسب آنچه برای رشد به آن نیاز دارند کمک  وکارهاکسبمدرن دارد، و به  یهاچالشبرای حل 

  یمایجاد  صرفهبهمقرونبا بهبود بخشیدن به دسترسی به آموزش اولیه، مراقبت از کودکان و تأمین مسکن ، را تریقوجوامع

، با ایجاد مراکز فرهنگی و تفریحی هاییکانادابهبود بخشیدن به کیفیت زندگی همه  برای یلمسقابلاقدام  2017. بودجه سال کند

 صورت خواهد داد. دسترسقابلو  خطریببیشتر، و همچنین فضاهای عمومی 

 در ایجاد زیرساخت و بهداشت و درمان اقوام اولیه و اینویت، اقدام برای  یگذارهیسرمااز طریق ، پیشبرد آشتی با مردم بومی

 .، و اقدامات الزم برای تقویت و احیای زبان و فرهنگیکارآموزتقویت جوامع بومی، بودجه برای حمایت از آموزش و 
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  فرار از پرداخت  ،بنددیمفرار مالیاتی را  یهاروزنه 2017بودجه سال  ،برای طبقه متوسط ترعادالنهایجاد یک سیستم مالیاتی

مؤثر مقررات ناکارآمد و غیر  ، وبخشدیمرا بهبود  هاخانواده، مقررات مالیاتی موجود برای افراد و کندیممالیات را سرکوب 

وتمند است ، اقداماتی در جهت حذف مقررات مالیاتی که به نفع طبقه ثر2017حذف خواهد کرد. دولت نیز از طریق بودجه  را

 .دهدیمصورت 

برای موفقیت در حال حاضر و در آینده به آن نیاز  هاییکانادادر چیزهایی که  یگذارهیسرما----با اقدام امروز  2017بودجه سال 

 یک اقتصاد بالنده که به نفع هر فرد کانادایی باشد کمک خواهد کرد. ایجاد ---دارند

قول نقل

به فکر شغل  که حالی در ،است در باره ایجاد مشاغل مناسب برای طبقه متوسط امروز. اشتغال استدر باره  2017 بودجه سال"
که برای  ریپذتیمسئولهوشمندانه،  یهایگذارهیسرماایجاد  گام بعدی در برنامه ما برای اقتصاد کانادا .هستیم رداهای ف کاناداییبرای 

ه ها و نوه آینده ای بهتر برای بچ و بهداشت جوامع ما، لی که بهبود بخشیدن به سالمتنوآور و رقابتی بودن به آن نیاز داریم، در حا
 " های ما تضمین می کند.

، وزیر مالیهمونرول ب

کارهای مرتبط

 برنامه بودجه 

  سخنرانی بودجه 
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رسانه ها می توانند تماس بگیرید:
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 Press Secretary

Office of the Minister of Finance
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