
 دارایی  وزارت

 انتشار خبر
 تأیید کرد. را  ٥١٠٢دارایی بازگشت به بودجه متعادل  در سال  وزیر  

اهمیت  نشان دهنده ی ٥١٠٢اقتصادی  اقدام طرح برنامه ی  ، ٥١٠٢با تعهد به بازگشت به بودجه ی متعادل در سال 

 سرمایه گذاری عمومی قوی برای ایجاد شغل، رشد، و فرصت برای تمام کاناداییها است. 

 دارایی وزارت  اتاوا، انتاریو  ٥١٠٢فوریه   ٠٠

، این طرح تأیید میکند که دولت در پی بازگشت ارائه کردرا  ٥١٠٢اقدام اقتصادی وزیر دارایی، جیم فالهرتی امروز طرح 

و فرصتهایی را در یک اقتصاد جهانی بی ثبات ایجاد  هاکه شغلاست با مقیاسهای جدید  ٥١٠٢به بودجه ی متعادل برای سال 

 خواهد کرد. 

رنامه ها و خدماتی است  دولت کانادا در پی برقراری توازن در بودجه،  در عین حال پایین نگاه داشتن مالیاتها و حمایت از ب

 که کاناداییها روی آن حساب میکنند. 

برآورد میکند که کسری ٥١٠٢در کانادا، طرح اقدام اقتصادی  کسب و کاروضع مالیاتهای جدید برای خانواده ها و  با 

تنزل  ٥١٠٢ -٥١٠٢میلیارد دالر در  ٩،٥به  میلیارد دالر تنظیم ساالنه برای مخاطرات احتمالی،  ٣، پس از احتساب بودجه

 میلیارد دالر تنظیم ساالنه برای مخاطرات احتمالی،  انتظار ٣باز پس از محاسبه ،  ٥١٠٢ – ٥١٠٢درسال خواهد کرد،. 

 میرود. مازاد درآمد میلیارد دالر ٢،٢

یجاد شغل  و یکی از بهترین ، کانادا به بهترین رکورد برای ا٥١١٩از زمان آغاز طرح اقدام اقتصادی کانادا در سال 

 بهبود شرایط اقتصادی  دست یافته است.  دوره ی عملکردهای اقتصادی در گروه هفت در 

برای رشد اقتصاد و کمک به ایجاد شغل بنا شده  مثبت  های با مقیاس گزارش دست آورد اینبر  ٥١٠٢طرح اقدام اقتصادی 

 است 

 مشاغل  مورد حمایت و رشد: 

  ایجاد کمک هزینه ی شغلی و خدمات گسترده ی هماهنگی شغلی برای کمک به ایجاد ارتباط کاناداییها با مشاغل

 در دست رس. 

 مهر قرمز/ کانادا برای کمک به کارآموزیهای ثبت شده در بخشهای تجاری  دولت  وزیمعرفی وام جدید کارآم

 کارگر ماهر با هزینه ی آموزش. 

  قانون ، از طریقنخست) بومیان( اقوام همکاری ، با در اقامتگاه سرمایه گذاری برای اصالح نظام آموزشی  

  نخست. اقوام تحصیل نخست بر  اقوام نظارت 

  .سرمایه گذاری در برنامه ها برای کمک به کارگران سالمند و افراد معلول برای دست رسی به بازار کار 

  .ایجاد هزاران دوره ی کارآموزی با حقوق برای جوانان کانادایی که وارد بازار کار میشوند 



  ر بخش جنگل داری، میلیون دالری در حمایت از بخش خودرو،  سرمایه گذاریها د ٢١١ایجاد سرمایه گذاری

 بخشهای معدن کانادا  و بسیاری بخشهای دیگر. 

  در سطوح عالی پس از میلیارد  دالر برای دهه ی بعد برای بنیاد نخست تحقیق برتر برای تحقیقات   ٢،٠تهیه ی

 . دبیرستان

 حمایت از خانواده ها و اجتماعات: 

  حمایت از مصرف کنندگان با تشویق رقابت و پایین نگاه داشتن قیمتها در بازار ارتباطات و معرفی قانون منع

 . اقیمت ورای مرزهای کاناد ناپذیر توجیهتبعیض 

  چاپیاز طریق صورت حسابهای  صورت حسابپرداخت حذف . 

  ای خانواده های کانادایی. بر تر قابل پرداخت گزینشافزایش گزینش هزینه های اعتبار مالیاتی برای کمک به 

 پزشکان طب سوزنی و طبیعی  خدمات حرفه ای گسترش اعانه ی مالیاتی برای مراقبتهای بهداشتی با حذف

 درمانی از کاالها و خدمات مالیات/ مالیات برفروش هماهنگ. 

  میلیون دالر.  ٣٩١عمده و جدید به مبلغ تقویت امنیت غذایی برای خانواده های کانادایی با سرمایه گذاری 

  میلیون دالر برای ایجاد اینترنت سریع در شمال و مناطق روستایی کانادا ٣١١سرمایه گذاری بیش از. 

 میلیون دالر با ایجاد برنامه ی کاهش بالیای ملی.  ٥١١سقف  احمایت از کاناداییها  در مقابل آثار بالیای طبیعی ت 

  نجات، با به رسمیت شناختن نقش مهمی که داوطلبان تجسس و ایجاد اعتبار مالیاتی برای داوطلبهای تجسس و

 نجات ایفا میکنند و با مشارکت در امنیت و ایمنی کاناداییها خود را به خطر میندازند.

  و خاک سپاری  تدفین دست رسی به مراسم  امروزسربازان  بنا بر اینخاک سپاری تدفین و گسترش برنامه های

 دارند.  محترمانه

 بودجه: تعادل در 

  اطمینان از این  پیش نهادهایی برایهزینه ها با  پیش رفت دولت در تعهد خود برای نظارت بر برنامه ی مستقیم

 . باشدمنطقی و قابل پرداخت  انکه در کل خدمات عمومی غرامت کارمند

  کارکردن با  شرکتهای وابسته به دولت کانادا برای تحقق بخشیدن طرح بازنشستگی کارمندان به صورت تقسیم

 ، و افزایش سن بازنشستگی برای استخدامهای جدید.  ٢١:  ٢١هزینه  

پیش  که ،وضعیت بازار کار کاناداخود را منتشر کرد:  گزارش مشاغل، دولت کانادا  ٥١٠٢در کنار طرح اقدام اقتصادی 

را بررسی میکند. هم  در کانادا نیروی کار ، و کمبودهای مهارتیدررفتهای اخیر در بازار کار، تحصیالت و سطح مهارتها 

چنین، رئوس اقداماتی را بررسی میکند که دولت کانادا برای حمایت از کاناداییها برای باال بردن سطح مهارتهای خود  و 

 . ام داده استانج ایجاد مشاغل با کیفیت باال

 حقایق سریع

  ،از تربیش  ه تعداد کاناداییهایی که کار میکنند یک میلیونامروز اقتصاد کانادا هم چنان در کار ایجاد شغل است

 که سخت ترین بخش رکود بود.  است دوره ای

  کاناداییها از باالترین رشد درآمد سرانه در میان کشورهای گروه هفت تا کنون برخودار بوده اند . ٥١١٢از سال ، 

  در صد یا بیش  تر پس از کسر واقعی مالیات  ٠١خانواده های کانادایی در تمام گروههای درآمدی رشدی حدود

 را شاهد بوده اند. 



 که دولت ارائه کرده بهره میبرند، خانواده های با درآمد پایین و  کاناداییها در تمام سطوح درآمداز معافیت مالیاتی

بنا به گزارش معافیت  مالیاتی دولت،  حد از معافیتهای بیش تری برخوردار هستند.  به نسبت متوسط  در کانادا

 دالر کمتر در مالیات پرداخت میکنند.  ٣٢١١میانگین خانواده ی کانادایی چهار نفره اکنون 

  چشم اندازی ثابت، از  ، باکانادا یکی از معدود کشورهایی است در جهان که هم چنان در رده بندی اعتباری  حال

 . را کسب میکند Aسه تمام سازمانهای  رده بندی اعتباری 

  پرداخت بدهی پیش از رکود جهانی و نظارت بر هزینه ها کمک کرده است تا اطمینان حاصل کنیم که کل بدهی

در میان کشورهای گروه هفت در پایین ترین سطح  و در میان کانادا نسبت به تولید ناخالص ملی خالص دولت 

 نازل ترین است.  ٥١کشورهای پیش رفته ی گروه 

 نقل قول 

در عین حال  ،پول مالیات دهندگان دارد مسئوالنه ی به سزایی در مسئولیت پذیری مالی  و مدیریتبس " کانادا شهرت 

نشان  ٥١٠٢که سرمایه گذاریهای مهمی را برای کمک به خانواده ها و اقتصاد کانادا میکند.  طرح اقدام اقتصادی 

میدهد که رویکرد ما کارکردن، ایجاد شغل، حفظ رشد اقتصادی، حمایت از خانواده ها و اجتماعات و بازگشت به 

در عین  نگاه داریم و  پایینرا   را ترسیم میکند تا مالیاتهابعدی  است . طرح ما قدمهای ٥١٠٢بودجه ی متعادل  در 

 ." سرمایه گذاری کنیمیعنی ملت ما  از جمله  بزرگ ترین دارایی کشور، ، است برای کاناداییها مهمآن چه حال در 

 ، وزیر اقتصاد و دارایی جیم  فالهرتی 

 موضوعات مرتبط

  کاناداگزارش  مشاغل: وضعیت بازار کار در 

 معلومات عمومی:  راه  به سوی تعادل 

 معلومات عمومی:  حمایت از خانواده ها و اجتماعات 

 معلومات عمومی:  مشاغل  و رشد 

  ٥١٠٢طرح اقدام اقتصادی  ویدیوی رئوس کلیبرنامه ی مساعدت به کارمندان 

 برای اطالعات بیش تر، میتوانید با رسانه ها تماس بگیرید: 

 

 ماری پرنتیس

 دبیر بخش مطبوعات

 دفتر وزیر دارایی

٢٠٣ - ٩٩٢ -١٦٢٠ 

 

 جک آبری

 روابط رسانه ای

 وزارت دارایی

٢٠٣ - ٩٩٢ - ٦١٦١ 

 

 

 

 برای دریافت خبرهای جدید، خواهشمند ایم در تارنمای زیر ثبت نام کنید: 

www.fin.gc.ca/scripts/register-eng.asp 

 

http://www.fin.gc.ca/scripts/register-eng.asp

