
  

 کندرا منتشر می ۲۰۲۲دولت کانادا بیانیھ اقتصادی پاییز 
 تر کردن زندگی و ساختن اقتصادی کھ برای ھمھ مفید باشدمقرون بھ صرفھ

 

 وزارت دارایی کانادا اوتاوا، انتاریو ۲۰۲۲نوامبر،  ۳
 

 را منتشر کرد. »۲۰۲۲پاییز بیانیھ اقتصادی «کریستیا فریلند، معاون نخست وزیر و وزیر دارایی،  امروز، عالیجناب
 

برای ادامھ نظارت صحیح بر اقتصاد  برنامھ دولتاز  کلی ییک نمااقتصاد جھانی، این بیانیھ  در بحبوحھ عدم قطعیت در
مواجھھ با ھای فزاینده، مانند ھا برای مقابلھ با ھزینھکمک بھ خانواده جھت. دھدارائھ میرا ھا و حضور در کنار کانادایی

 .دھدیحمایت ھدفمندی را ارائھ مبھ افرادی کھ نیاز  بیشتری دارند، ، دولت ھنگام پرداخت اری شدهاقالم خرید قیمت افزایش
خرید خانھ  جھتانداز تر کردن مسکن، از جملھ کمک بھ مردم برای پسھمچنین طرح جامع دولت را برای مقرون بھ صرفھ

کند، آن را برای مدت کوتاھی ملکی را خریداری می فردیکھ  ھنگامی=  house flipping[خرید مسکن تلنگری و سرکوب 
ای را برای تقویت صنعت برنامھ بلندپروازانھ چنینھمبرد. ، پیش می]فروشد.دارد و سپس آن را بھ قیمت باالتر مینگھ می

 د.دھاقتصاد ارائھ می کلھا و مشاغل در سراسر کشور و در ھمراه با فرصتشکوفا و و ایجاد یک اقتصاد خالص 
 

: نرخ بیکاری نزدیک بھ قرار داردت بنیادی دراستحکام و قاز موضع اقتصاد کانادا  ،بادھای معکوس جھانی در برابر
 در بین کشورھای گروهند، کار ھست دوران پاندمی مشغول بھکانادایی بیشتر از قبل از  ۴۰۰¸۰۰۰امروز  - ترین رکوردپایین
G7  کسری بھ تولید  نسبتو بدھی خالص رتبھ اعتباری، و کمترین باالترین رشد اقتصادی در سال جاری،  ترینقویدارای

ھا باید مطمئن باشند کھ در روزھای آینده بر ھر مانعی فائق آمده . کاناداییاست G7 بین کشورھای گروهناخالص داخلی در 
 و موفق خواھیم شد.

 
مدت، لنگر  فدرال بھ تولید ناخالص داخلی در میاندولت کاھش نسبت بدھی و  19-ھای مربوط بھ کوویدرفع کسریجھت 

نسبت بدھی فدرال بھ تولید ناخالص داخلی بھ طور مداوم کھ شود بینی میاند. پیشمبدون تغییر باقی می مالی دولت فدرال
 قرار دارد. یتربا شدت بیش در مسیر نزولیبینی شده، پیش ۲۰۲۲چھ در بودجھ از آنو  هدوبکاھش رو بھ 

 
 نقل قول

 

اقتصادی کھ مشاغل خوبی  -د باش آمدامروز بر ایجاد اقتصادی متمرکز است کھ برای ھمھ کار »بیانیھ اقتصادی پاییز«”
کند. حتی در شرایطی کھ با بادھای منفی جھانی روبرو تر میھا مقرون بھ صرفھو زندگی را برای کانادایی کردهایجاد 

 “تر خواھد کرد.ھای آینده پایدارتر و موفقدھیم، کانادا را برای نسلھایی کھ امروز انجام میگذاریسرمایھھستیم، 
 

 عالیجناب کریستیا فریلند، معاون نخست وزیر و وزیر دارایی
 

 حقایق فوری
 

 عبارتند از:» ۲۰۲۲بیانیھ اقتصادی پاییز «در  یاقدامات جدید پیشنھاد •
 

 زندگی:مخارج کردن  تر. مقرون بھ صرفھ۱
 ھای دانشجویی و کارآموزی فدرال؛سود وام حذف دائمی •
ھای خودکار پرداخت با پیشھمراه  یکبارسھ ماه ھر » ییکارگران کاناداجدید مزایای «ایجاد  •

 ؛ن کم درآمدبھ جیب کارگراتر و سریعبرای بازگرداندن پول بیشتر 
تر کردن مسکن، از جملھ ایجاد یک صرفھاجرای ارکان کلیدی طرح دولت برای مقرون بھ  •

اعتبار مالیاتی خریداران «، دوبرابر کردن جدید» مالیات معاف از خانھاولین  اندازحساب پس«
ھایی کھ صرفاً جھت صاحبان مسکن از پرداخت سھم منصفانھ ، و اطمینان»اولبرای بار خانھ 

 و اند؛شدهخریداری  فروش پس از افزایش قیمت،و  گذاریسرمایھ
 ھای کارت اعتباری برای مشاغل کوچک.کاھش ھزینھ تراکنش •

 
 



  

 گذاری در مشاغل، رشد و اقتصادی کھ برای ھمھ کارآمد باشد:سرمایھ. ۲
گذاری خصوصی میلیاردھا دالر سرمایھ جذبکھ بھ  اخیر» صندوق رشد کانادا«اندازی راه •

، رشد اقتصادی و ایجاد مشاغل خوب بھ یاجدید مورد نیاز برای کاھش انتشار گازھای گلخانھ
 ؛کندکانادا کمک می

ھای پاک و ھیدروژن پاک کھ بھ گذاری عمده برای فناوریمعرفی اعتبارات مالیاتی سرمایھ •
کاھش انتشار [کند و کانادا را بھ یک راھبر در انتقال خالص صفر ایجاد مشاغل خوب کمک می

 ؛دنمایتبدیل می ]ای تا حد صفرگازھای گلخانھ
 ھای دولتی در کانادا؛ واجرای یک مالیات جدید بر بازخرید سھام توسط شرکت •
مشاغل پایدار مربوط جدید  مسیرگذاری در یک و سرمایھ» مرکز آموزش مشاغل پایدار«ایجاد  •

ھای مورد نیاز برای جھت تجھیز کارگران بھ مھارت» برنامھ آموزش و نوآوری اتحادیھ«بھ 
 و آینده. مشاغل خوب امروز

 
 محصوالت مرتبط

 »۲۰۲۲بیانیھ اقتصادی پاییز « •
 سخنرانی معاون نخست وزیر •
 »ترمقرون بھ صرفھ ساختن زندگی«: ایاطالعات زمینھ •
 »ترایجاد مسکن مقرون بھ صرفھ«ای: اطالعات زمینھ •
 »است آمدمشاغل، رشد و اقتصادی کھ برای ھمھ کار«: ایاطالعات زمینھ •
 »صندوق رشد کانادا«فنی: ای اطالعات زمینھ •

 
 ھای مرتبطلینک

 
 ۲۰۲۲-۲۰۱۱گزارش مالی ساالنھ  •
 نمودن طرح مقرون بھ صرفھ •
 کندرا دریافت می» موافقت سلطنتی«بھ مدت شش ماه  GSTدو برابر کردن اعتبار  گذاری جھتقانون •
 نمایدھا قوانینی را معرفی میتر کردن زندگی برای کاناداییدولت کانادا برای مقرون بھ صرفھ •
 کندرا دریافت می» موافقت سلطنتی«تر کردن زندگی، گذاری برای رشد اقتصاد کانادا و مقرون بھ صرفھقانون •
 دھدھا را ارائھ میمعاون نخست وزیر نمای کلی طرح مقرون بھ صرفھ دولت برای کانادایی •

 
 ھاتماس

 
 تماس بگیرند: توانند با افراد/دفاتر زیرمیھا رسانھ

 
 ]Adrienne Vaupshasشاس [آدرین وپ

 دبیر مطبوعاتی
 دفتر معاون نخست وزیر و وزیر دارایی

Adrienne.Vaupshas@fin.gc.ca 
 

 ایروابط رسانھ
 وزارت دارایی کانادا

mediare@fin.gc.ca 
۶۱۳-۳۶۹-۴۰۰۰ 

 
 کلی و عمومیھای پرسش

 

 ۲۲۹۲-۷۱۲-۸۳۳-۱تلفن: 
 ۳۲۳۰-۳۶۹-۶۱۳: تلھ چاپگر

financepublic-financepublique@fin.gc.ca  

https://www.canada.ca/en/department-finance/services/publications/annual-financial-report/2022.html
https://www.canada.ca/en/department-finance/services/affordability-plan.html
https://www.canada.ca/en/department-finance/news/2022/10/legislation-to-double-the-gst-credit-for-six-months-receives-royal-assent.html
https://www.canada.ca/en/department-finance/news/2022/09/government-of-canada-introduces-legislation-to-make-life-more-affordable-for-canadians.html
https://www.canada.ca/en/department-finance/news/2022/06/legislation-to-grow-canadian-economy-and-make-life-more-affordable-receives-royal-assent.html
https://www.canada.ca/en/department-finance/news/2022/06/deputy-prime-minister-outlines-governments-affordability-plan-for-canadians.html
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