
 
 ٢٠١١مارچ  ٢٢اتاوا، 

  
ماليات برای  -کم  يک برنامه –زند  عمل اقتصادی کانادا را کليد می  بعدی برنامه  دولت هارپر مرحله

  مشاغل و رشد اقتصادی

  
بعدی   بودجه را مطرح کردند که مرحله  جناب آقای جيم فالهرتی، وزير محترم بازرگانی، امروز يک برنامه

ولت را در زند که د را کليد می اليات برای مشاغل و رشد اقتصادیم-کم  ادا، يک برنامهعمل اقتصادی کان  برنامه
  .دارد مدت نگاه می  تعادلی در ميان  مسير بازگشت به بودجه

  
زمان که بخش   هم. مان کار خواهد کرد  انگيزشی  مهدولت ما بر مبنای موفقيت برنا«: جناب وزير فرمودند

که در مسير بازگشت به  رود، دولت ما در حالی د اقتصادی و توليد شغل به پيش میخصوصی  به عنوان متور رش
  ».مدت را پرورش خواهد داد ماند شرايط مناسب برای کاميابی اقتصادی بلند مدت می  تعادل در ميان

  
بعدی   لهبه اجرا گذاشته شد،  مرح ٢٠٠٦ماليات پايدار که از سال   مدار و محيط کم های رشد بر مبنای سياست

گذاری در  ، سرمايهجوامع محلیها و  دی کانادا بر پشتيبانی از توليد شغل، حمايت از خانوادهاعملی اقتص  برنامه
  .نوآوری، آموزش و پرورش، و نگاهداشت برتری مالی کانادا تمرکز خواهد کرد  زمينه

  
  پشتيبانی از توليد کار
های  گذاری در پروژه داشتن ماليات، سرمايه رينان، پايين نگاهوکارها و کارآف گيری کسب دولت با کمک به نتيجه

ليد کار حمايت گذاری از تو بااهميت ملی، و نگاهداشت اعتبار کانادا به عنوان يکی از بهترين جاها برای سرمايه
  :دبخش های زير بهبود می ها را از شيوه عمل اقتصادی کانادا اين اولويت  دی برنامهبع  مرحله. خواهد کرد

 وکارهای ُخرد به منظور تشويق اين بخش کليدی  پيشنهاد يک اعتبار استخدام موقت برای کسب
  .به استخدام بيشتر

 ها  تر به منظور کمک به کانادايی  تقسيم کار و سرفصل هدفمند کارگران باسابقه  گسترش برنامه
 .برای ماندن در نيروی کار

 دهنده برای   نقدی شتاب  هزينه  رخ کمکپردازش با گسترش ن پشتيبانی از بخش توليد و
 .های توليد و پردازش به مدت دو سال گذاری در قطعات و دستگاه سرمايه

 گذاری هميشگی ساالنه به ميزان دو ميليارد دالر در صندوق ماليات بر   تصويب يک سرمايه
 ها شهرداری ها در مدت زيرساخت  بينی بلند  قابل پيش  ين برای در اختيار گذاردن بودجهبنز

 اهميت معدن، جنگل و کشاورزی کانادا های با گذاری برای تشويق نوآوری در بخش  سرمايه. 

  جوامع محلیها و  پشتيبانی از خانواده
مند  د باالی زندگی بهرهها از لذت استاندار کانادايی  پشتيبانی خواهد کرد تا همه جوامع محلیها و دولت از خانواده

عمل اقتصادی کانادا از طريق   بعدی برنامه  مرحله. بمانندباقی وجوش   ا امن و پرجنبم جوامع محلیشوند و 
  :کند گذاری می  های زير برای اين اهداف سرمايه روش

  بهبود متمم درآمد تضمينی)GIS (به تمامی وابسته به  ٌابرای آن دسته از سالمندانی که تقريب
های  تند و ممکن است در خطر دشواریهس GISو ) Old Age Security(امنيت سالمندی 
دالر  ۶٠٠ساليانه  تا سقف ِنت باالسری تازه به ميزااين معيار يک منفع. مالی قرار بگيرند

اين معيار بيانگر . ها در پيش خواهد گذاشت دالر برای زوج ٨۴٠برای سالمندان مجرد و 



 ۶٨٠,٠٠٠مالی بيش از  ميليون دالر است و امنيت ٣٠٠ای به ميزان بيش از  گذاری  سرمايه
  .سالمند را در سراسر کانادا بهبود خواهد بخشيد

 و دور کم یروستاي جوامع محلیتر در بخش بهداشت و سالمت برای جذب کارمندان بيش-
ويی کانادا های دانشج دالر از بخش فدرال وام ۴٠,٠٠٠برخوردار از طريق تخصيص تا سقف 

 .دالر برای پرستاران و بهياران ٢٠,٠٠٠جديد و تا سقف   برای پزشکان خانواده

  دالری جديدی برای پرستاران خانوادگی  که کمک مالياتی به  ٢,٠٠٠معرفی اعتبار مالياتی
های عرفی، و کودکان خردسال برای نخستين بار  پرستاران بستگان ناتوان شامل همسران، زوج

 .گذارد در اختيار می

 های  دالر برای هر کودک برای هزينه ۵٠٠ف تا سقر مالياتی فرهنگی کودکان معرفی يک اعتبا
 .های هنری، فرهنگی، تفريحی و تقويتی واجد شرايط پرداخت شده در ازای فعاليت

 نشانان داوطلب که   دالر برای آتش ٣,٠٠٠نشانان داوطلب به مقدار  معرفی اعتبار مالياتی آتش
 .خود خدمت کرده باشند جوامع محلیکم دويست ساعت در  دست

  ير دما و کيفيت ی پرداختن به تغياميليون دالر به مدت دو سال بر ٨٧٠تخصيص نزديک به
ها کمک خواهد کرد  خانه ها که  به صاحب سازی اکوانرژی خانه مقاوم  برنامه  هوا، شامل توسعه

های باالی انرژی  سازی کنند و از سنگينی هزينه  های خود را از نظر انرژی بيشتر بهينه خانه
 .ندبکاه

 
 گذاری در نوآوری،آموزش و پرورش سرمايه

 ها  برای کانادايیرا  ها و موقعيت الزم  های پيشرو را تشويق خواهد کرد و مشوق فناوری  دولت پژوهش در زمينه
 مرحله. های موجود در بازار کار روز تهيه خواهد ديد های مورد نياز برای شغل به منظور به دست آوردن مهارت

  :های مهمی در اين زمينه به وجود خواهد آورد های زير پيشرفت عمل اقتصادی کانادا از طريق شيوه  بعدی برنامه
  همکاری با پژوهش   د در طول سه سال از طريق برنامهدالر کمک مالی جدي يليونم ٨٠ميسر ساختن

 سبهای کليدی اطالعات و ارتباطات توسط ک صنعتی برای کمک به شتاب بخشيدن به کسب فناوری
  .ها های همکاری با کالج وکارهای خرد و متوسط از طريق پروژه 

 های مربوط به راهبرد اقتصاد   ايجاد ده کرسی عالی پژوهشی کانادا، که برخی از آنها در موضوع
 .ديجيتالی کانادا فعاليت خواهند نمود

 مستقيم را نيز در  های نا نهميليون دالر که هزي ۴٧ساليانه   هر سه شورای فدرال به اندازه  افزايش بودجه
 .گيرد بر می

 های نوين در بازار با حمايت از پيوندهای  سازی و پشتيبانی از حضور فناوری  بخشی تجاری بهبود
 .وکارها  ها و کسب ها، دانشگاه پژوهشی ميان کالج

 وقت وقت و پاره  های دانشجويی برای دانشجويان تمام ها و وام هزينه بهبود و گسترش کمک. 

 ای، شغلی و بازرگانی برای  حرفه یها آزمون  های مهارتی با مشمول کردن شهريه تشويق گواهی
 .بشخودگی مالياتی



 
  نگاهداشت برتری مالی کانادا

دالر ذخيره در  بيليون ١٧.۶متوازن برای ايجاد   برای بازگشت به بودجه ٢٠١٠  محوری دولت در بودجه  طرح سه
بيشتر   يرهعمل اقتصادی کانادا بر اين معيارها بنا گذاشته شده تا ذخ  بعدی برنامه  همرحل. پنج سال در جريان است

  :در طول پنج سال ايجاد شود از طريق
  ٢٠١٠جاری از مرور راهبردی سال   ميليون دالر ذخيره ۵٠٠بيش از تحويل.  

 های گريز مالياتی حفاظت از عدالت و يکپارچگی سيستم مالياتی کاناد با بستن راه. 

 ٢٠١١-١٢رد بخشهای دولتی در ِک  اغاز بازبينی جامع راهبردی و عملياتی هزينه. 

 
بينی  باشد، و پيش ٢٠٠٩- ١٠درصد کمتر از کسری  ٢۵بيش از  ٢٠١٠-١١ی بودجه شود که کسر بينی می پيش
ی های هدفمند از بازبين بدون منظور کردن ذخيره. شود مک ٢٠١١-١٢درصد هم در  ٢۵شود که بيش از  می

  .دست يابد  دالری بيليون ۴.٢به مازادی  ٢٠١۵-١۶  رود دولت تا دوره عملياتی و راهبردی، انتظار می
  

های مقرر  تيودولت هارپر تمرکز خود را بر اول رويم، چنان که پيش می هم«: وزير محترم، آقای فالهرتی گفتند
ای  که سنگ بنای آن بازگشت به توازن بودجه عمل اقتصادی کانادا حفظ خواهد کرد،  بعدی برنامه  شده در مرحله

به دنبال دهند، دولت  هايی که رشد پايدار اقتصادی را نويد می گذاری  با تمرکز بر سرمايه«: وی افزود» .خواهد بود
وان يک ملت تعريف که ما را به عن  اليکه فرهنگ و خدمات عمومیهاست، در ح کانادايی  بهبود کيفيت زندگی همه

  ».نمايد می داریپاسکنند  می
                                                    

                                                       
  :توانند از طريق زير تماس بگيرند ها می برای اطالعات بيشتر، رسانه
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