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اﻧﺗﺎرﯾو دارای ﯾﮏ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﭼﮭﺎر ﻗﺳﻣﺗﯽ اﺳت ﺗﺎ اﯾن اﺳﺗﺎن را ﺑﮫ ﺻورت ﺑﮭﺗرﯾن ﺟﺎ ﺑرای زﻧدﮔﯽ،
از ﮐودﮐﯽ ﺗﺎ ﺑﺎزﻧﺷﺳﺗﮕﯽ در ﺑﯾﺎورد ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻓرﺻت دارﻧد ﺗﺎ ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎﻟﻘوه ﺧود را ﺑﮫ طور
ﮐﺎﻣل ﺗﺣﻘﻖ ﺑﺧﺷﻧد.
اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ روی اﺳﺗﻌداد و ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎی اﻓراد ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﻣﯽ ﮐﻧد؛ زﯾرﺳﺎﺧﺗﮭﺎی ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد
ﺟﺎده ھﺎ و ﺣﻣل و ﻧﻘل را ﺗﻘوﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد؛ ﯾﮏ ﻓﺿﺎی ﻧوآوراﻧﮫ ،ﭘوﯾﺎ و ﮐﺳب و ﮐﺎر اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﮐﻧد ،و
ﯾﮏ طرح ﻣﺳﺗﻣری ﺑﺎزﻧﺷﺳﺗﮕﯽ ﺟدﯾد ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺗﺎ ﺑﮫ ﻧﯾروی ﮐﺎر اﻧﺗﺎرﯾو ﮐﻣﮏ ﮐﻧد ﺗﺎ ﺑﻧﯾﺎد درآﻣدی
ﺗﺿﻣﯾن ﺷده ای ﺑرای ﺑﺎزﻧﺷﺳﺗﮕﯽ ﺧود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
اﮐﻧون ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﮐﺳری ﺑودﺟﮥ  2014-15ﻣﺑﻠﻎ  10.9ﻣﯾﻠﯾﺎرد دﻻر ﺑﺎﺷد – ﮐﮫ در
ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺑودﺟﮫ  2014ﻣﺑﻠﻎ  1.6ﻣﯾﻠﯾﺎرد دﻻر ﺑﮭﺑود ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .ﺑﺎ اﺗﺧﺎذ اﻗداﻣﺎت و
ﻣدﯾرﯾت ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺣﺗﺎطﺎﻧﮫ ﺑرای ﯾﺎﻓﺗن راھﮭﺎی زﯾرﮐﺎﻧﮫ ﺗر و ﺑﮭﺗری ﺑرای اﻧﺟﺎم ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ و ﺧدﻣﺎت
ﻋﻣوﻣﯽ ﺣﯾﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻣردم ﺑﺗواﻧﻧد ﺑﮫ آن اﺗﮑﺎء ﮐﻧﻧد ،اﻧﺗﺎرﯾو ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﮫ ﺣذف ﮐﺳری ﺑودﺟﮫ ﺗﺎ ﺳﺎل
 2017-18ﭘﺎﯾﺑﻧد اﺳت.
ﺑودﺟﮥ اﻧﺗﺎرﯾو  2015ﺑﺎ اﻧﺟﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ھﺎی اوﻟوﯾﺗﯽ ﮐﮫ اﺷﺗﻐﺎل زا ھﺳﺗﻧد ،ﻣﺑﺎدرت ﺑﮫ ﭘﯾﺷﺑرد
اﻧﺗﺎرﯾو و ﺗوﺳﻌﮫ ﻓرﺻت ھﺎ ﺑرای ﺗﻣﺎم ﻣردم اﯾن اﺳﺗﺎن ﻧﻣوده و ﺳﻌﺎدﺗﻣﻧدی آﻧﮭﺎ را ﺗﺿﻣﯾن ﻣﯽ ﮐﻧد.

ﺑرای ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺑﯾﺷﺗر
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زﯾرﺳﺎﺧﺗﮭﺎ:
ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری
در ﺗﺎرﯾﺦ
اﻧﺗﺎرﯾو

اﻧﺗﺎرﯾو ﯾﮏ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺑﮫ ﻣﯾزان ﺑﯾﺷﺗر از  130ﻣﯾﻠﯾﺎرد دﻻر در زﯾر
ﺳﺎﺧﺗﮭﺎی ﻋﻣوﻣﯽ در ﯾﮏ دوره  10ﺳﺎﻟﮫ اﻧﺟﺎم ﺧواھد داد .ﺑﮫ دﻟﯾل ﺳود ﻧﺎﺷﯽ از طرح
ﺑﮭﯾﻧﮫ ﺳﺎزی داراﯾﯽ ھﺎی دوﻟت ﮐﮫ ﺑﺎﻻﺗر از ﻣﯾزان ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ھﺎ اﺳت ،اﯾن اﺳﺗﺎن ﻣﺑﺎﻟﻎ
اﺧﺗﺻﺎص ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑرای ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﭘﯾﺷﺑرد اﻧﺗﺎرﯾو) (Moving Ontario Forwardرا ﺗﺎ
 2.6ﻣﯾﻠﯾﺎرد دﻻر و در ﻣﺟﻣوع ﺑﮫ ﻣﯾزان  31.5ﻣﯾﻠﯾﺎرد دﻻر طﯽ دوره  10ﺳﺎﻟﮫ
اﻓزاﯾش ﻣﯽ دھد.

•

ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ  16ﻣﯾﻠﯾﺎرد دﻻر در طرﺣﮭﺎی ﺣﻣل و ﻧﻘل در ﻣﻧطﻘﮫ ﺗورﻧﺗو
ﺑزرگ و
ھﻣﯾﻠﺗون )(GTHA؛ و

•

ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ  15ﻣﯾﻠﯾﺎرد دﻻر در طرﺣﮭﺎی ﺣﻣل و ﻧﻘل و ﺳﺎﯾر زﯾرﺳﺎﺧﺗﮭﺎﯾﯽ
ﮐﮫ ﺑﯾرون از  GTHAدر اوﻟوﯾت ﻗرار دارﻧد.

در ﺳﺎل  ،2015-16اﻧﺗﺎرﯾو ﻗﺻد دارد  11.9ﻣﯾﻠﯾﺎرد دﻻر در زﯾرﺳﺎﺧﺗﮭﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻧد
راھﮭﺎ ،ﭘل ھﺎ ،ﺣﻣل و ﻧﻘل ﻋﻣوﻣﯽ ،ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی آب رﺳﺎﻧﯽ ،ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎﻧﮭﺎ و ﻣدارس
ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﮐﻧد ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ اﺷﺗﻐﺎل زاﯾﯽ و ﺗﻘوﯾت اﻗﺗﺻﺎد ﺧواھد ﺷد.
دوﻟت طرح ﺧود را ﺑرای ﻓروش داراﯾﯽ ھﺎی ﺧود و ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری دوﺑﺎرۀ ﺳود
ﺧﺎﻟص از طرﯾﻖ ﺻﻧدوق ﺳﮫ ﮔﺎﻧﮫ ) (Trillium Trustدر ﺑﺧش ﺣﻣل وﻧﻘل ﻋﻣوﻣﯽ ،و
ﺳﺎﯾر طرﺣﮭﺎی زﯾر ﺳﺎﺧﺗﯽ اوﻟوﯾت دار ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺗﻘوﯾت اﻗﺗﺻﺎد اﻧﺗﺎرﯾو و اﺷﺗﻐﺎل
زاﯾﯽ ﺑﮫ ﭘﯾش ﻣﯽ ﺑرد .اﯾن طرح ﺷﺎﻣل ﻣوارد زﯾر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد:

•

ﮔﺳﺗرش ﻣﺎﻟﮑﯾت  Hydro Oneﺑرای اﯾﺟﺎد ﻣزاﯾﺎی ﻋﻣوﻣﯽ ﭘﺎﯾﺎ و ﻣﺣﺎﻓظت
ﻣداوم از ﻋﻣوم

•

ﺑررﺳﯽ ﺗﻌدادی از داراﯾﯾﮭﺎی ﻣﺳﺗﻐﻼﺗﯽ ﺑﺎ ﻣوﻗﻌﯾت ﻣﻣﺗﺎز ﺑرای ﻓروش

 3ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺣﻘﺎﯾﻖ در

Ontario.ca/budget

ﻣﺷﺎرﮐت
ﺑﺎ ﮐﺳب و ﮐﺎرھﺎ
ﺑرای اﺷﺗﻐﺎل زاﯾﯽ

ﺑرای اﯾﺟﺎد ﻣﺷﺎﻏل ﭘردرآﻣد و ﭘرﺳود و ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﮐﺳب و ﮐﺎرھﺎ در اﻧﺗﺎرﯾو ﺑرای ﻣوﻓﻘﯾت و رﺷد ،اﯾن
اﺳﺗﺎن اﻗداﻣﺎت زﯾر را ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﻧدد:
• ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری  200ﻣﯾﻠﯾون دﻻر ﺑﯾﺷﺗر در ﺻﻧدوق ﻣﺷﺎﻏل وﺳﻌﺎدت (Jobs and
) Prosperity Fundﺑﮫ ﻣﻧظور ﺟذب ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری در ﮐﺳب و ﮐﺎرھﺎ ﮐﮫ ﻧوآوری و
اﺷﺗﻐﺎل زاﯾﯽ را ﺑﮫ ھﻣراه ﺧواھد داﺷت و ﮐل ﻣﺑﻠﻎ ﺑﮫ  2.7ﻣﯾﻠﯾﺎرد دﻻر طﯽ ﯾﮏ دوره 10
ﺳﺎﻟﮫ اﻓزاﯾش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ،و ﺑﺧش ﺟﻧﮕل داری ﻧﯾز واﺟد ﺷراﯾط اﺳﺗﻔﺎده از آن ﺧواھد ﺷد.
• ﻣﺷﺎرﮐت در اﯾﺟﺎد ﯾﮏ ﻧوآوری ﻣﺑﺗﮑراﻧﮫ ﺟدﯾد ﮐﮫ ﮔروھﯽ از رھﺑران ﮐﺳب و ﮐﺎرھﺎی
ارﺷد و ﺑﺎ ﺗﺟرﺑﮫ را ﮔردھم ﺧواھد آورد و آﻧﮭﺎ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ،داﻧش ،و ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی ارﺗﺑﺎطﯽ ﺧود
را ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﭘﯾﺷﺑرد ﮐﺎرھﺎی ﺟدﯾد در اﻧﺗﺎرﯾو ﺑﮫ ھﻣراه ﻣﯽ آورﻧد.
• ﺣﻣﺎﯾت از ﻗﯾﻣت ﺑرق ﺑرای ﺗﺄﺳﯾﺳﺎت ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺑزرگ ﺷﻣﺎل ﻓراﺗر از ﻣﺎرس 2016
اداﻣﮫ ﺧواھد ﯾﺎﻓت و اﯾن اﻣر ﺑﮫ ﺣﻔظ ﻣﺷﺎﻏل و اﻣﮑﺎن رﻗﺎﺑت در ﺻﺣﻧﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﻣﮏ
ﻣﯽ ﮐﻧد.
.

•

ھﻣﮑﺎری ﺑﺎ ﮐﺑﮏ ﺑﺎ ھدف اﻓزاﯾش ﺗﺟﺎرت و ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﻣﻧطﻘﮫ ای.
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ﭘرورش

اﺳﺗﺎن اﻧﺗﺎرﯾو ﺑﺎ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری روی ﻣردم از ھم اﮐﻧون و ﺣﻣﺎﯾت از ﻣردم اﻧﺗﺎرﯾو ﺑرای ﮐﺳب
ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎ و ﻣﺷﺎﻏل ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای ﺳﺎﺧت اﻗﺗﺻﺎد ﻗوی ﻓردا راھﮭﺎی زﯾر را ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﻧدد:

ﻧﯾروی

•

ﮐﺎر ﺑﺳﯾﺎر

ﺗداوم ﺑﮭﺑود آﻣوزش و ﻣﮭﺎرت ھﺎ از ﭘﯾش دﺑﺳﺗﺎﻧﯽ و ﮐودﮐﺳﺗﺎن ﺗﻣﺎم وﻗت ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ آﻣوزش
ﻋﺎﻟﯽ و ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺗرﺑﯾﺗﯽ ﻓﻧﯽ و ﺣرﻓﮫ ای ھﻣراه ﺑﺎ ﻧوآوری ھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی
آزﻣﺎﯾﺷﯽ و ﺗﺟرﺑﯽ آﻣوزﺷﯽ.

•

ﻣﺎھر

ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری  250ﻣﯾﻠﯾون دﻻر دﯾﮕر طﯽ ﻣدت دو ﺳﺎل در ﺑرﻧﺎﻣﮫ راھﺑرد ﻣﺷﺎﻏل
ﺟواﻧﺎن اﻧﺗﺎرﯾو ) (Ontario Youth Jobs Strategyﮐﮫ ﻣﺟﻣوع ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری در
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی اﺷﺗﻐﺎل ﺟواﻧﺎن را ﺑﮫ ﺑﯾش از  565ﻣﯾﻠﯾون دﻻر ﻣﯽ رﺳﺎﻧد.

•

ﻧوﯾن ﺳﺎزی ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﮐﻣﮏ ﺑﮫ داﻧش آﻣوزان و داﻧﺷﺟوﯾﺎن اﻧﺗﺎرﯾو (Ontario Student
) Assistance Programﺑﮫ ﻣﻧظور ﺗﻘوﯾت ﮐﻣﮑﮭﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮫ داﻧش آﻣوزان و
داﻧﺷﺟوﯾﺎن.
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ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﻧﺻف:
زﻧدﮔﯽ و ﮐﺎر در
اﻧﺗﺎرﯾو

از آﻧﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣطﻣﺋن ﺗرﯾن راه ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳﻌﺎدﺗﻣﻧد از طرﯾﻖ ﺣﻣﺎﯾت از ﻣردم اﻧﺗﺎرﯾو و
ﻓرﺻﺗﮭﺎﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣل ﺑﺎﻟﻘوه ﺧود ﻧﯾﺎز دارﻧد ،اﯾن اﺳﺗﺎن:

•

ﻧرخ ﮐﻣﮑﮭﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در اﻧﺗﺎرﯾو را ﺑﮫ ﻣﯾزان ﯾﮏ درﺻد ﺑرای ﺑزرﮔﺳﺎﻻﻧﯽ ﮐﮫ ﮐﻣﮑﮭﺎی رﻓﺎھﯽ
اﻧﺗﺎرﯾو و اﻓراد ﻣﻌﻠوﻟﯽ ﮐﮫ ﻣزاﯾﺎی ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺣﻣﺎﯾت از ﻣﻌﻠوﻟﯾن اﻧﺗﺎرﯾو را درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد اﻓزاﯾش
ﻣﯽ دھد .اﻓرادی ﮐﮫ دارای ﮐﻣﺗرﯾن درآﻣد ھﺳﺗﻧد ،ﺑزرﮔﺳﺎﻻن ﻣﺟرد و ﻓﺎﻗد ﻓرزﻧدی ﮐﮫ ﮐﻣﮑﮭﺎی
رﻓﺎھﯽ درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﻣﺑﻠﻎ اﺿﺎﻓﮫ ای را درﯾﺎﻓت ﺧواھﻧد ﮐرد.

•

اﺟرای ﻣرﺣﻠﮫ ﺑﻌدی طرح اﻗدام ﺟواﻧﺎن ) – (Youth Action Planﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﺳﺎﻻﻧﮫ ای ﮐﮫ
از  14ﻣﯾﻠﯾون دﻻر در ﺳﺎل  2015-16آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷود و ﺑﮫ ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ  21ﻣﯾﻠﯾون دﻻر در ﺳﺎل
 2016-17ﻣﯽ رﺳد و ھدف از آن ﺑﮭﺑود ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺑرای ﺟواﻧﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺷﮑﻼت روﺑرو ھﺳﺗﻧد.

•

ﻣﺗوﻗف ﮐردن ﺧﺷوﻧت و آزار ﺟﻧﺳﯽ و ﺑﮭﺑود ﺣﻣﺎﯾت از ﺑﺎزﻣﺎﻧدﮔﺎن ،از طرﯾﻖ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﭼﻧﯾن ﭼﯾزی
’(It
ھﯾﭼوﻗت ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﻧﯾﺳت .طرح اﻗدام ﺑرای ﻣﺗوﻗف ﮐردن ﺧﺷوﻧت و آزار ﺟﻧﺳﯽ s Never
)Okay: An Action Plan to Stop Sexual Violence and Harassment

•

ﺑﮭﺑود ﺧدﻣﺎت ﭘرﺳﺗﺎری در ﺧﺎﻧﮫ و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺎ اﻓزاﯾش ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ھﺎ ﺑﮫ ﻣﯾزان ﻣﺗوﺳط ﭘﻧﺞ درﺻد
در ھر ﺳﺎل ،ﯾﺎ ﺑﯾش از  750ﻣﯾﻠﯾون دﻻر در ﺳﮫ ﺳﺎل آﯾﻧده.

•

ﭘﯾﺷﺑرد طرﺣﮭﺎی ﺗﻘوﯾت ﻣﺳﺗﻣری در ﻣﺣل ﮐﺎر و ﻋرﺿﮥ طرح ﻣﺳﺗﻣری ﺑﺎزﻧﺷﺳﺗﮕﯽ اﻧﺗﺎرﯾو در
 2017ﺑرای ﺣﺻول اطﻣﯾﻧﺎن از آﻧﮑﮫ اﻧﺗﺎرﯾوﯾﯽ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺷﻐول ﺑﮫ ﮐﺎر ھﺳﺗﻧد از آﯾﻧدۀ ﻣطﻣﺋن ﺗری
در ھﻧﮕﺎم ﺑﺎزﻧﺷﺳﺗﮕﯽ ﺑرﺧوردار ﺷوﻧد.

.

 6ﺗﻘوﯾت و ﭘﯾﺷﺑرد اﻧﺗﺎرﯾو

ﻣدﯾرﯾت
ﻣﺳﺋوﻻﻧﮫ

اﻧﺗﺎرﯾو ﺑﮫ ﮐﺳب ﺑﮭﺗرﯾن ارزش ﻣﻣﮑﻧﮫ ﺑرای ھر دﻻری ﮐﮫ ﺧرج ﻣﯽ ﺷود ﭘﺎﯾﺑﻧد اﺳت ،و در ﻋﯾن ﺣﺎل
ﺑﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﺷﺗﻐﺎل اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﻣوﺟب ﮔﺳﺗرش ﻓرﺻت ھﺎ ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﺳﻌﺎدﺗﻣﻧدی
ﺗﻣﺎم اﻧﺗﺎرﯾوﯾﯽ ھﺎ را ﺗﺿﻣﯾن ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،اداﻣﮫ ﻣﯽ دھد .دوﻟت اﯾن ﮐﺎر را ﺑﺎ اﺗﺧﺎذ اﻗداﻣﺎت زﯾر اﻧﺟﺎم
ﻣﯽ دھد:

 7ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺣﻘﺎﯾﻖ در

•

ﺑررﺳﯽ ﻧﺣوه ﺻرف ھر ﯾﮏ دﻻر دوﻟﺗﯽ ﮐﮫ ﺧرج ﻣﯽ ﺷود.

•

اﺳﺗﻔﺎده از دﻟﯾل و ﻣدرک ﺑرای اﻧﺗﺧﺎب ﮔزﯾﻧﮫ ھﺎی ﺑﮭﺗر و ﺑﮭﺑود ﭘﯾﺎﻣدھﺎ.

•

ﯾﺎﻓﺗن ﺑﮭﺗرﯾن راه ﺑرای اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت ﺑﺎ در ﻧظر ﮔرﻓﺗن ﺗﻣﺎم ﻣﻧﺎﺑﻊ دوﻟت

•

اﺗﺧﺎذ ﯾﮏ رھﯾﺎﻓت ﭼﻧد ﺳﺎﻟﮫ ﺑرای ﯾﺎﻓﺗن ﻓرﺻﺗﮭﺎﯾﯽ ﺑرای ﺻرﻓﮫ ﺟوﯾﯽ در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ

•

ﺣﺻول اطﻣﯾﻧﺎن از اﯾﻧﮑﮫ ھر ﮔوﻧﮫ اﻓزاﯾش ﻣﺗوﺳط دﺳﺗﻣزدھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣذاﮐره و
روﻧد ﭼﺎﻧﮫ زﻧﯽ ﺟﻣﻌﯽ ﺣﺎﺻل ﺷده ﺑﺎ ﺻرﻓﮫ ﺟوﯾﯽ ﺟﺑران ﺷود.
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