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 کندیم احیاءامید را برای طبقه متوسط  ،مونرونخستین بودجه آقای وزیر 

 وزارت دارائی    ویانتاراتاوا،     2016مارس  22

، طبقه متوسط توسعهامروز نخستين بودجه فدرال دولت جدید کانادا را عرضه نمود،  دارائی، وزیر بيل مونرو

برای طبقه متوسط و  تغييراتی واقعیمهمی را برای احيای دوباره اقتصاد کانادا برداشته و  یهاگامکه  یابرنامه

 .کوشندیمپيوستن به آن طبقه سخت که برای  دینمایمارائه تمام کسانی 

به همين خاطر است که بنا نهادن اقتصادی که برای  .شودیموی با طبقه متوسط قدرتمند آغاز یک اقتصاد ق

 .آیدمیمثمر ثمر باشد، باالترین اولویت این دولت بشمار  هاآن هایخانوادهو  هاکانادایی

و زمينه را برای رشد  داشتهکه بيشترین نياز را به آن  کندمیفوری به کسانی ارائه  هایکمک 2016بودجه 

 هاآنتمرکز آن مستقيماً بر مردم و مسائلی است که برای از همه اینکه  تر مهم .آوردمیبلندمدت اقتصادی فراهم 

 ، و رشد اقتصادی.ایجاد اشتغالمتوسط، مانند تقویت طبقه  –بيشترین اهميت را دارد 

دریافت  نوبتدر هر  کاناداییميليون  9که قریب به ژانویه، کاهش مالياتی طبقه متوسط تضمين خواهد کرد  1از 

 بنمایند.رقم باالتری دریافت حقوق و دستمزد، 

، ترساده مزایایی – دهدمی توسعه کاناداییمزایای جدید کودکان را با معرفی ، این پيشرفت ونروامروز آقای وزیر 

و هدفمند که به کسانی کمک خواهد کرد که بيشترین نياز را به آن دارند: طبقه  ترسخاوتمندانهبدون ماليات، 

در مقایسه با دولت قبلی  کنندمیه خانواده از هر ده خانواده دریافت به بعد، مبلغی که ن   2016از ژوئيه متوسط. 

 بيشتر خواهد بود.

در  هاکاناداییبرای بود کيفيت زندگی و به نویدبخش رویکرد جدیدی است که موجب ایجاد اشتغال 2016بودجه 

ميليارد دالر در  120تاریخی جدید افزون بر  هایگذاریسرمایهاین شامل  خواهد شد.حال حاضر و در آینده 

 .استدر طول دهه آینده  هازیرساخت

، نانياطمقابلعمومی مدرن و  ونقلحملميليارد دالر در سيستم  11.9یک گام اول فوری، دولت  عنوانبه

 یهاپروژهو تعميرات جهت محافظت از  هایروزآور به، و صرفهبهمقرونآب و فاضالب، مسکن  یهاستميس

 خواهد کرد. یگذارهیسرماو هوائی موجود در برابر اثرات تغييرات شرایط آب 

ربنی کمتر بدل شده، اضافی به کانادا کمک خواهند کرد تا به یک اقتصاد با توليدات ک تربلندمدت هایگذاریسرمایه

دیجیتالی، و جوامع محلی امن، سالم و  یهاشبکهمتصل به  یاهیحاش ، مناطقترسرزندهشهرهای پرطراوت و و 

 ایجاد نماید.بيشتری  یپویا
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مؤسسات آموزشی عالی عمده جدیدی را برای حمایت از دانشجویان و  هایگذاریسرمایههمچنين  2016بودجه 

 آینده مجهز گردند. یهاچالشبا  ییارویروالزم برای  یهامهارتابزارها و  به هاکاناداییتا نسل جدید  بردارددر 

و از  بخشيدهرشد تجارت و بازرگانی را شتاب روند داده،  توسعهپژوهشی را  یهانهيزمدولت عالوه بر این، 

 اقتصاد جهانی بهبود بخشد.ميان تغييرات سریع در را خواهد کرد تا جایگاه کانادا  حمایتپاک  یهایآورفن

پاک  یهایآورفنهستند، در  به هممرتبط نه دو زميو رشد اقتصادی  ستیزطيمحدولت با علم به اینکه محافظت از 

خواهد کرد تا به مسائل تغييرات شرایط آب و هوائی، کيفيت هوا، آب پاکيزه، و خاک پاکيزه  یگذارهیسرما

اقتصاد با تولیدات کربنی  صندوق بودجهقصد دولت جهت ایجاد یک بر همچنين  2016بودجه  رسيدگی نماید.

 .دینمایمتأکيد ميليارد دالری  2 کمتر

بر جدیدی را  یهاگام 2016این رشد را تجربه نمایند، بودجه  هاکاناداییحصول اطمينان از اینکه تمام  منظوربه

، فرصت یکسانی برای موفقيت اندآمدهفارغ از اینکه که هستند و یا از کجا ، هاکاناداییداشت تا به تمام  خواهد

 8.4مجموعاً  – ىمتیملت ، مردم اونوئیت و اقوام نخستین برای یاسابقهیب هایگذاریسرمایهاین شامل  بدهد.

 یآموزمهارت، و هازیرساختاعم از آموزش و تحصيالت،  ییهانهيزم در –ميليارد دالر در طول پنج سال 

مناطق اختصاصی که در  ییهاآنکيزه را برای تمام کودکان، شامل ب آشاميدنی پادولت دسترسی به آ خواهد بود.

 .دینمایمتضمين  کنندمیزندگی بوميان 

 نه  يدرزمارائه رهبری و هدایت فدرال  برای: ییهاتالششامل  ترمنصفانهفراگیرتر و  کاناداییدر  هایگذارهیسرما

از دوران  هاآنبرخورداری جهت عملی ساختن تعهد  سالمندان؛ کمک به بهداشتی و درمانی یهامراقبت

مقدس ما به  اجرای تعهد؛ و طرح مقرری بازنشستگی کانادا؛ تجدید تعهد بهتر ساختن درخورایمن و گی بازنشست

 کانادا.کهنه سربازان 

 یالمللنیب هایکمکدولت  .آوردخواهد  به عملجهان اقداماتی برای احيای جایگاه کانادا در همچنين  2016بودجه 

زمينه را برای نفر مقيم دائم خواهد پذیرفت تا  300000تا  2016ارائه کرده و در سال  اقشار نیرتریپذبيآسبه 

 رد.ورشد ماندگار و توسعه طبقه متوسط فراهم آ

از توانائی و اشتياق الزم برای عمل کردن دا اکه دولت کان گرددیممطرح  یدرزمانتوسعه طبقه متوسط 

تمام کسانی که برای پيوستن به آن طبقه تا با تمرکز بر طبقه متوسط و  کوشدیم 2016بودجه  برخوردار است.

 نماید. ینیآفرفرصت هاکاناداییاقتصاد را احياء کرده و برای تمام ، کوشندیمسخت 

 قولنقل

پيشين وجود داشت دوباره احياء کرده و از آن به نفع نسل  یهانسلبه آینده را که در  ینيبخوشاميد و "برنامه ما 

تغييرات به معنی احيای این  تغييرات واقعی فقط معطوف به امروز یا فردا نيستند. خواهد کرد. یبرداربهرهآینده 

تمام کسانی که برای پيوستن به آن طبقه متوسط و برای  کهینحوبهآتی است،  یهادههو  هاسالدوباره اقتصاد در 

 مثمر ثمر باشد." کوشندیمطبقه سخت 

 دارائی، وزیر بيل مونرو—



3 

 

 مرتبطمحصوالت 

 طرح بودجه 

 سخنرانی بودجه 

 یرساناطالع یهابرگه 

 The Fiscal Monitor  2016برای ژانویه 

 :هارسانهتماس برای 

Jack Aubry 

 یارسانهروابط 

 وزارت دارائی
613-369-4000 

Annie Donolo 
 دبیر بخش مطبوعات

 دفتر وزیر دارائی

613-369-5696 

 

 بفرمائید. نامثبت eng.asp-www.fin.gc.ca/scripts/registerخبری، لطفًا در  یهاهیاعالمجهت دریافت ایمیل درباره کلیه 
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