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  هیاعالم
 
 – مطبوعات

 رشد شیاقتصاد و افزا تیتقو  یبرا ده مشوق دولت  

 ورو ی ارد یلیم 120بالغ بر  حداقل حجیم د یمؤثر با یالشت: برنامه اقتصاد الوزرا سیرئ

 هاخانواده یبرا ت  وروی 600 کمک مایل  -داشته باشد 

 - د یبحران با رشد جد نیاز ا دار یو پا عی    : خروج س وارتنکیپ یآقا ،یامور اقتصاد ر یوز 

 التیا یساز مدرن یبرا میو حفاظت از اقل یساز تالیجید ،یدر نوآور  یگذار هیسما

 را منتشر کرده است:  ر یز  هیاعالم الت  یدولت ا

-نیدوم تا به امروز روبرو است: نوردرا جنگ جهان   انیبحران از زمان پا نیتر اقتصاد با بزرگ

کرونا قرار گرفته   روسیو  یی  گهمه ی  نقاط آلمان، به شدت تحت تأث ر یوستفالن هم مانند سا

وع دوباره و ش  نیاست. فائق آمدن بر ا از  قابل توجیه یهااقتصاد به کمک عی    بحران و شر

 یطرح مشوق برا 10 االن  یدارد. دولت ا از یاروپا ن هیو اتحاد االن  یفدرال و ا ولتد یسو 

آلمان و  یساز رشد در نظر گرفته است که به عنوان برنامه مدرن شیو افزا یاقتصاد تیتقو 

 .وستفالن هم عمل خواهند کرد-نینوردرا

 کیبرنامه  یساز ادهیپ یبرا میهست لیما ما»الشت اظهار داشتند:  ی   آرم یآقا الوزرا سیرئ

اروپا  هیبا دولت فدرال و اتحاد ق  یحق یساز شعت مدرن شیو افزا یساز برنامه مدرن

 یساز و مدرن یبسته مؤثر اقتصاد کیفراهم کردن  یبرا الت  ی. به نظر دولت امیکن  یهمکار 

تمام  تیادامه فعال ،فعیل تیاست. در موقع از ین ورو ی ارد یلیم 120 لدر کشور به حداق

 تیموقت در تمام سطوح از اهم مایل یز یر رنامهمطابق با ب یانهیو هز  خدمان   یهابخش

چراکه  کند،صدق یم ها یمسئله به طور خاص در مورد شهردار  نیبرخوردار است. ا یاژهیو 

ها مجبور بودند در طول . خانوادهشوند محسوب یم مویمع گذار هیشما نیتر نهادها بزرگ نیا

به دوش  یشی  یمدارس و مراکز مراقبت روزانه، بار ب یلیتعط لیگذشته به دل  یهاهفته

مرصف در بخش  قیها و تشو کمک به خانواده  یبرا میکنیم شنهاد یپ لیدل ی   بکشند. به هم

 «.شود ادهبه هر کودک اختصاص د ن  وروی 600 بسته کمیک کی ،خصویص

 قصد دار »اظهار داشتند:  نکوارت،یپ اسیآندر  یآقا ،یامور اقتصاد ر یوز  
ً
 تر یقو  میاگر واقعا

که   میاستفاده کن یی  از تداب عت  ی. میقاطعانه اقدام کن د یبا م،یبحران عبور کن نیاز گذشته از ا

از  دار یحفاظت پا یو هم برا یقو  ینوآور  یدوگانه هم برا ن  هاتیو مؤثر مز  عی    به شکل ش 

 تواند رشد یم یرو  یگذار هیو شما بسته کمک مایل. دهند ما قرار یم ار یدر اخت ست،یز  طیمح

کت ینوآور  تیبه تقو  ور  یهایگذار هیحال شما ی   ها کمک کند و در عدر شر  یرو  یض 
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و منابع   یانرژ  هی  به ذخ توانند که یم  ستیز  طیدوستار مح یهایفناور  جاد یو ا یساز تالیجید

 طیو صنعت دوستار مح ن  جابجا یبرا د یجد رساخت  یز  یها. پروژهد ینما تیقو کمک کنند، ت

با  دهیچیپی  غ شوند. بوروکرایس تیامروز با قدرت تقو  ی   هم د یبا نده،یدر آ تالیجیو د ستیز 

و  ینوآور  یهدفمند برا ق  یتشو  یهاو بسته نهیبه قیآموزش و تحق ع،ی    ش  د ییتأ یندهایفرا

 «. باشند  د یو جد دار یرشد پا کی ان  یبخش ح توانند یم ستیز  طیحفاظت از مح

و  RWI قان  یاز مؤسسات تحق افت  یدر  یهاهیبر اساس توص الت  یدولت ا ق  یبسته تشو  10 

IW  .شکل گرفتند 

 :دیرا دانلود کن ق  یبسته تشو  10و  یمؤسسات اقتصاد نیا ان  یارز 

Konjunktur-Impulse-www.wirtschaft.nrw/pressemitteilungen/10 

ن مطبوعات   نیا  به آدرس الت  یدولت ا تیساوب یرو  نیبه صورت آنال  مت 

www.land.nrw  .س قرار دارد  هم در دست 

 حفاظت از اطالعات قانون عمویم


