


اسپانسر ویرایش اول

تیـم موسسـه مهاجرتـی تراسـت مجموعـه ای از وکال و مشـاورین خبـره ایسـت کـه هدفـش طراحـی و اجـرای 

 )Trust Way Immigration Services( بهتریـن مسـیر مهاجرتی برای شماسـت. مؤسسـه مهاجرتـی تراسـت

شـرکتی کانادایـی اسـت کـه در اسـتان بریتیـش کلمبیـا بـه شـماره BC1268598 و در اداره مهاجـرت کانـادا به 

شـماره R506959 بـه ثبت رسـیده اسـت.

موسســه مهاجــرتـی تراســت
همــراه شمــــا در تمـــام مراحــــل مهـــــاجرت

مهاجرت به کانادا

زندگــی ای بــا کیفیــت کانادایــی 

ــود در  ــواده خ ــود و خان ــرای خ را ب

ــد. ــا کنی ــادا بن کان

تحصیل در کانادا

در بهتریـن دانشـگاه ها و موسسـات 

آموزشـی جهان تحصیـل کنید. 

سرمایه گذاری در کانادا

زندگــی  و  موفــق  کار  و  کســب   

قــاب.  یــک  در  کانادایــی 

ویزای کانادا

به مقصـد بیاندیشـید، راه خودش را 

به شـما نشـان خواهد داد.

اخبار مهاجرت

 بـه روز تریـن اخبـار مهاجرتـی کانادا 

و قوانیـن و مقـررات تصویب شـده. 

RCIC# 506959
وکــــالی رسمـــی اداره مهـــــاجــــرت کــانــــادا

ارتباط با دفاتر کانادا )ونکوور و ریچموند(  ارتباط با دفـاتر ایـران )تهــران و کـاشـــان( 
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چرا موکلین به ما

اعتمـاد
کرده انـد؟

خود آمــــار پرونـــــده هــای موفــــق ما باالســــت! مشتـــریان  وقـــت  برای  ویــژه ای  ارزش  ما 
قائــــل هستیـــم!

صرفه جویی در وقتپرونده های موفق

ما نماینـــده رسمی مراکز آموزشی مقاطع 
مختلف در کانادا هستیم!

بهترین ها را به مشتری پیشنهاد می دهیم حتـــی 
به ضـــرر خودمـــان!

پیشنهاد بهرتین ها نمـاینده رسـیم

ـی مهاجــرت  تراســت توســط مشــاورین قانوـن
کانادا و عضو انجمن ICCRC اداره می شود!

توجــه به جزئیـات، عامـــل تمـــایز ماســـت!

توجــه به جـزئیـــاتمشـاوریـن قانــوین

وکالـــت پرونـده هـــا با توجـه به تجربه 
قبلی وکال پذیرفته  می شود!

همـــواره در دستـــرس هستیـــم!

در دســـرتستجـــــربه وکــال
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استراتژی توسعه اقتصادی یلونایف. 24-2020
یلونایـــف، واقـــع در ســـاحل شـــمالی دریاچـــه برده بـــزرگ، پایتخت مناطق شـــمال غربی اســـت. این شـــهر در 
قلمـــرو قدیمـــی ملل اول Yellowknives Dene واقع شـــده اســـت. یلونایف یک جامعه پویاســـت که امکانات 
ــی زندـگــی در شـــهر کوچک ترکیب کـــرده و قطـــب اصلی ســـرزمین های شـــمال غربی برای  مـــدرن را بـــا راحـت

فعالیـــت های اقتصادی اســـت. 

یلونایــف بــا 20607 نفــر جمعیــت )2017(، بزرگتریــن جامعــه در ســرزمین هــای شــمال غربــی اســت و 46 
درصــد از جمعیــت ســرزمینی را تشــکیل مــی دهــد. در ســال هــای اخیــر، از اقتصــاد ســالم بهــره منــد شــده 
اســت: از دســامبر 2019، نــرخ بیــکاری ســه ماهــه %3.9 بود-کــه بــه طــور قابــل توجهــی پاییــن تــر از نــرخ 
ملــی 5.6% و نــرخ %13.8 در دیگــر مناطــق ســرزمین هــای شــمال غربــی بــوده اســت. ایــن شــهر محــل زندگــی 
تعــداد زیــادی از خانــواده هــای تحصیــل کــرده اســت کــه درآمــد آنهــا بیــش از متوســط درآمــد خانوارهــای 
ــا  ــای خانواره ــه ه ــود(. هزین ــا 160،394 دالر ب ــر ب ــواده در ســال 2015 براب ــد خان کاناداســت )متوســط درآم

تقریبــًا 50 درصــد بیشــتر از میانگیــن خانوارهــا در ســطح کشــور اســت.
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اهداف پروژه: این پروژه شــامل توســعه اســتراتژی پنج ســاله توســعه اقتصادی )2020 تا 2024( برای شــهر 
یلونایف است. هدف این استراتژی تقویت پایگاه اقتصادی شهر و کمک به رفاه پایدار برای ساکنان و مشاغل 
است. تصمیم به ارائه استراتژی توسعه اقتصادی دو موضوع مهم را مشخص می کند: نیاز به به روز رسانی 
ـی توســعه اقتصادی شــهر، برای بــازه زمانی 2014 تــا 2019 و افزایش نگرانی در مورد چشــم انداز  اســتراتژی قبـل

اقتصادی میان مدت و بلند مدت یلونایف. این استراتژی موارد زیر را مشخص می کند:

اهداف توسعه اقتصادی 	

استراتژی های خاصی برای تحقق آن اهداف  	

ارزیابی عملکرد برای ارزیابی پیشرفت  	

یـک برنامـه اجراـیی کـه اقدامـات کوتـاه مـدت و بلنـد مـدت اجـرای اسـتراتژی را اولویـت بندی مـی کند. این  	
اسـتراتژی، هزینـه پیـش بیـنی شـده، منبـع بودجـه و رهبـر یـا "قهرمـان" را در هـر اقدام مشـخص می کند. 

اجرای این اســتراتژی به ایجاد محیطی مناســب برای جذب و حفظ ســرمایه گذاری کمک می کند 
که باعث ایجاد اشتغال، تنوع در پایه مالیاتی شهر و تولید ثروت در کل شهر می شود.

فعالیت های صورت گرفته تا امروز:

در تدویــن اســتراتژی توســعه اقتصــادی، مــا بــا کار گــروه شــهردار در زمینــه توســعه اقتصــادی همــکاری 
مــی کنیــم. هــدف ایــن کار گــروه توســعه اســتراتژی توســعه اقتصــادی شــهر یلونایــف 2020-2024 و 
ــا کار گــروه بــرای اهــداف زیــر دیــدار داشــتیم: ــار ب مشــاوره پیوســته در اجــرای اســتراتژی اســت. مــا چهــار ب

بحث در مورد انتظارات آنها از استراتژی و بررسی روش توسعه استراتژی  	

بحـث در مـورد فرصـت هـا و موضوعـات کلیـدی اسـتراتژی و همچنیـن اقدامـات اولویتی که شـهر باید برای  	
پیگیـری ایـن فرصـت هـا و رفـع این مشـکالت انجام دهد

مـرور پیـش نویـس اسـتراتژی، شـامل اهـداف توسـعه اقتصـادی و اسـتراتژی هـای خاصـی کـه از طریـق  	
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آنهـا ایـن اهـداف محقـق مـی شـوند. بـر اسـاس نتایـج، مـا اهـداف و اسـتراتژی هـا را تغییـر داده و سـپس یک 
اسـتراتژی ارزیاـبی عملکـرد بـرای ارزیاـبی پیشـرفت ایجـاد کـرده و همچنیـن یـک برنامـه اجراـیی کـه اقدامـات 

کوتـاه مـدت و بلنـد مـدت را اولویـت بنـدی مـی کنـد.

بررسی برنامه اجرا  	

در تدوین پیش نویس استراتژی، موارد زیر را انجام داده ایم:

مـرور گزارشـات تحقیـق، طـرح هـا، اسـتراتژی هـا، نمایـه هـا، گـزارش هـا و سـایر اسـناد مربـوط بـه شـهر  	
یلونایـف و مناطـق شـمال غرـبی. 

ی کـه در مـورد شـرایط اقتصـادی، فرصت های توسـعه، چالـش های عمده و  	 35 مصاحبـه بـا 38 کارگـزار اصـل
اقدامـات بالقـوه بهبـود توسـعه اظهـار نظـر کننـد. مصاحبـه شـوندگان شـامل 8 نماینـده دولت از شـهر یلونایف، 
دولـت مناطـق شـمال غرـبی و دولـت فـدرال، 5 نماینـده از سـازمان هـا و اتاق های توسـعه اقتصـادی، 4 نماینده 

از سـازمان هـای بومـی، و 21 نماینـده از صنعـت می باشـند. 

بررسـی 195 کسـب و کار دارای مجـوز در شـهر یلونایـف. بیشـتر نظرسـنجی هـا بـه صـورت آنالیـن انجـام  	
ی تکمیـل شـد. پـس از تنظیـم مـوارد تکـراری )یک ایمیـل برای  شـد، اگرچـه تعـداد کمـی از آنهـا بـه صـورت تلفـن
مجوزهـای متعـدد(، ایمیـل هـای نامعتبـر و ایمیـل هاـیی کـه هرگـز باز نشـدند، ما بـرآورد کردیم کـه 736 اپراتور 
تجـاری دعـوت نامـه از طریـق ایمیـل دریافـت کـرده انـد کـه 26 درصـد آنهـا نظرسـنجی را تکمیـل کردنـد. در کل، 
ی در مصاحبـه ها شـرکت کرده اما  ایـن مشـاغل تقریبـًا 4500 نفـر را اسـتخدام مـی کننـد. دیگـر کارفرمایـان اصـل
در نظرسـنجی شـرکت نکردند. از بین مشـاغلی که در نظرسـنجی شـرکت کردند، 165 کارفرمای کوچک بودند )با 
20 یا کمتر از 20 کارمند در سرزمین های شمال غربی(، 20 کارفرمای متوسط )20 تا 80 کارمند( و 10 کارفرمای 

بـزرگ )بیـش از 80 کارمند(.

شــرکت های کوچک به طور متوســط 5 کارمند، شــرکت های متوسط به طور متوسط 42 کارمند و شرکت های 
بزرگ به طور متوسط 281 کارمند در سرزمین های شمال غربی استخدام می کنند. تفکیک کارفرمایان به شرح 

زیر است:

92% کارکنـان شـرکت هـای کوچـک )20 نفـر یـا کمتـر( در یلونایـف زندـگی کـرده، 93% در یلونایـف کار کـرده و  	
13% بومی هسـتند



Yellowknife7

58% کارکنان شرکت های متوسط در یلونایف زندگی کرده، 55% در یلونایف کار کرده و 9% بومی هستند 	

51% کارکنـان شـرکت هـای بـزرگ )بیـش از 80 کارمنـد( در یلونایـف زندـگی کـرده، 24% در یلونایـف کار کـرده  	
و 13% بومـی هسـتند

این مشاغل شناخته شده بوده و نیمی از آنها سابقه 15 ساله دارند.

195 کسب و کار مربوط به بخش های مختلف بودند )مشاغل می توانند در بیش از یک بخش مشارکت 
کنند(. این بخش ها عبارت بودند از

21%مشاوره

14%بخش معدن و استخراج نفت و گاز

14%ساخت و ساز

13%خرده فروشی

10%مراقبت های بهداشتی

10%هنر، سرگرمی و تفریح

9%گردشگری

مروری بر شرایط اقتصادی کنونی 

بخش منابع، به ویژه بخش مواد معدنی، محرک اصلی اقتصاد یلونایف بوده است.  	

رشــد اقتصــادی مناطــق شــمال غربــی در قــرن بیســتم عمدتــا متمرکــز بــر توســعه منابــع طبیعــی تجدیــد 
ـی قابــل توجهــی در ارتبــاط  ـی، نفــت و گاز بــود. همچنــان پتانســیل معدـن ناپذیــر از جملــه مــواد معدـن
ــت،  ــاب، کبال ــوم، تنگســتن، خــاک هــای کمی ــاب، ســرب، روی، اورانی ــزات خاکــی کمی ــا المــاس، طــال، فل ب
بیســموت، نقــره، نیــکل، مــس، آهــن، ماســه، شــن و ســنگ وجــود دارد. ایــن ســرزمین دارای زیرســاخت 
ــه ذوب، پاالیشــگاه یــا خردکــن وجــود  ــع زمیــن شناســی اســت، اگرچــه هیــچ کارخان هــای معدنــی و مناب

نــدارد.

اســتخراج الماس بزرگترین مشــارکت کننده اقتصادی اســت که 33 درصد از تولید ناخالص داخلی را در ســال 
2018 به خود اختصاص داده است. با سه معدن تولید کننده الماس، سرزمین های شمال غربی سومین تولید 
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کننده بزرگ الماس در جهان است. ارزش تولید الماس در سرزمین های شمال غربی در 16 سال گذشته به طور 
متوســط ســاالنه 1.8 میلیارد دالر و در 2017 و 2018 بالغ بر 2.1 میلیارد دالر بوده اســت )که حدود 4.5 درصد از 
کل تولید مواد معدنی کانادا را نشــان می دهد(. نمودار زیر ارزش تولید مواد معدنی غیر فلزی )بیشــتر تولید 

الماس( را در سرزمین های شمال غربی در بیست سال گذشته نشان می دهد.

بــه طــور کلــی، معــادن و اســتخراج نفــت و گاز حــدود %35 از تولیــد ناخالــص داخلــی ســرزمین را در ســال 
2018 بــه خــود اختصــاص داده انــد کــه نســبت بــه 46% ســال 2007 کاهــش یافتــه اســت )عمدتــا بــه دلیــل 
کاهــش اســتخراج نفــت و گاز؛ ارزش تولیــد نفــت و گاز طبیعــی در ســرزمین هــای شــمال غربــی از بیــش 
از 500 میلیــون دالر در اوایــل دهــه 2000 بــه حــدود 20 میلیــون دالر در ســال 2018 کاهــش یافتــه اســت(.

ســه معدن الماس در ســرزمین های شــمال غربی فعالیت می کنند. معدن Gahcho Kué در 170 مایلی شــمال 
شــرقی یلونایــف واقــع شــده اســت در حالی که معــادن Ekati و Diavik هر کــدام در فاصله 200 مایلی شــمال 
یلونایــف واقع شــده انــد. عالوه بر تولید الماس، صنایــع معدنی فعالیت های اقتصــادی قابل توجهی در حوزه 

های زیر انجام می دهند:

اکتشـاف: مجموع هزینه های اکتشـافی طی 10 سـال گذشـته 919 میلیون دالر بوده اسـت که 78 میلیون  	
ی از نظـر هزینـه هـای اکتشـاف شـامل المـاس )501 میلیون دالر  دالر متعلـق بـه سـال 2019 اسـت. کاالهـای اصـل
هزینـه در ده سـال گذشـته(، فلـزات گرانبهـا )210 میلیـون دالر( و فلـزات اساسـی )115 میلیون دالر( بوده اسـت. 
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شـرکت هـای تـازه کار 545 میلیـون دالر از 919 میلیـون دالر )59%( هزینـه هـای اکتشـافی 10 سـال را بـه خـود 
اختصـاص داده اند.

توسـعه: معـدن غـول پیکـر در یلونایـف، درسـت در خـارج از مرکز شـهر، از سـال 1948 تـا 2004 فعالیت کرده  	
و بیـش از هفـت میلیـون اونـس طـال تولیـد کـرده اسـت. وقـتی رویال اوک ماینز در سـال 1999 ورشکسـت شـد، 
دولـت کانـادا مسـئولیت هـای زیسـت محیطـی سـایت معـدن را بر عهده گرفت. پـروژه 1 میلیارد دالری توسـعه 

معـادن غـول پیکـر از طریـق برنامـه اقـدام سـایت های آلـوده فدرال تأمین می شـود.

ی توزیـع در بخـش معـدن اسـت. طبـق گـزارش هیئـت  	 خریـد محصـوالت و خدمـات: یلونایـف قطـب اصـل
ی مربـوط بـه خدمـات معدـنی در سـال 2018 بالـغ بـر 91 میلیـون دالر بوده  کنفرانـس کانـادا، تولیـد ناخالـص داخـل
ی تامیـن، حمـل و نقـل و لجسـتیک معـادن در سـرزمین هـای شـمال  اسـت. شـهر یلونایـف همچنیـن مرکـز اصـل

غربی اسـت.

سـاخت و سـاز: سـاخت و سـاز سـومین بخش بزرگ در سـرزمین های شـمال غربی اسـت- پس از اسـتخراج  	
ی صنعـت  و مدیریـت دولـتی. همـراه بـا توسـعه تجـاری، مسـکونی و زیرسـاخت هـا، صنعـت معـدن محـرک اصـل
سـاختمان بوده اسـت. در سـه تا چهار سـال گذشـته که توسـعه معدن Gahcho Kué به پایان رسـید، فعالیت 

صنعـت سـاختمان کاهش یافته اسـت

خدمات اسکان و غذا: سفرهای تجاری جز اصلی صنعت گردشگری است. 	

یلونایف محل زندگی کارگران صنعت معدن اســت. بر اســاس گزارش موافقت نامه اقتصادی و اجتماعی 2018 
ســرزمین های شــمال غربی، معادن عملیاتی ســرزمین های شمال غربی 1592 شغل در سال 2017 برای ساکنان 
شمال ایجاد کردند که از این تعداد 819 نفر بومی بودند. از سال 1996، هنگامی که اولین توافقنامه اقتصادی 
اجتماعی با معدن الماس اکاتی امضا شد، معادن الماس در حال فعالیت 27000 نفر را ساالنه استخدام کردند. 
و به طور کلی از 1996 تا 2017 حدود 56642 نفر اســتخدام شــده که 49 درصد از کارکنان ســاکن شــمال و 24 
درصد بومی شمال بودند. اشتغال بیشتر در شمال و به طور خاص از طریق خرید کاال و خدمات توسط معادن 

و هزینه های جامعه توسط کارکنان معادن ایجاد می شود.
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مديريت عمومي نيز سهم عمده اي در اقتصاد محلي دارد. 	

بــر اســاس گــزارش اداره آمــار ســرزمین هــای شــمال غربــی، بخــش مدیریــت دولتی در ســال 2018 حدود %14 
از تولیــد ناخالــص داخلــی، 25% از اشــتغال مســتقیم و 26% از اشــتغال در یلونایــف را بــه خــود اختصــاص 
داده اســت. احتمــال اینکــه کارکنــان ســرزمین هــای شــمال غربــی در اداره دولتــی کار کننــد 4 برابــر بیشــتر 

از دیگــر نقــاط کاناداســت، جایــی کــه مدیریــت دولتــی تنهــا 6% از مشــاغل را تشــکیل مــی دهــد.

از جمله مشــاغلی که توســط بودجه دولت ایجاد شــده اند بخش های اقتصادی )مانند مراقبت های بهداشتی 
و آموزشــی( بوده اند که تقریبا نصف )46%( کارکنان ســرزمین های شــمال غربی در بخش دولتی را شــامل می 

شود )9300 نفر از 21400 نفر شاغل(.

بودجه سرزمین های شمال غربی بالغ بر 1.9 بیلیون دالر در سال های 2019-20 بوده است که %68 آن از طریق 
ـی دولت منطقــه ای کانادا، 12% از پرداخت هــای انتقال از دولت کانادا )بــه عنوان مثال مربوط  کمــک هــای ماـل
به انتقال بهداشــت کانادا، انتقال اجتماعی کانادا و برابری(، 13% از درآمدهای مالیاتی )به عنوان مثال درآمد، 
حقــوق و دســتمزد، امــوال و غیره(، 2% از درآمدهای منابع تجدیــد ناپذیر و 4% از درآمدهای عمومی حاصل می 
شود. بر اساس تنظیم بودجه بین کانادا و سرزمین های شمال غربی، بودجه تا حدی تحت تأثیر جمعیت این 
ســرزمین ها قرار دارد. درآمدها بین دولت کانادا و دولت های بومی تقســیم شــده و منبع اصلی درآمد دولت 
منطقه ای نبوده است. به این ترتیب، بخش مدیریت دولتی به عنوان نیروی ثابت اقتصاد عمل کرده، تا حدی 

که هرگونه رکود اقتصادی منجر به کاهش جمعیت نمی شود.

اقتصـاد یلونایـف بـه عنـوان بزرگتریـن مرکـز جمعیـتی در سـرزمین هـای شـمال غرـبی، بـا اقتصـاد کل قلمـرو  	
پیونـد خورده اسـت.

به این دلیل، اقتصاد یلونایف به شدت تحت تأثیر تصمیمات دیگر سطوح دولتی، به ویژه سرزمین های شمال 
غربی قرار دارد. اســتراتژی پیشــین توسعه اقتصادی، مربوط به سال های 2014 تا 2019، تأکید داشت که شهر 
باید "مســئولیت های توســعه اقتصادی خود را فراتر از مرزهای شــهری در نظر گرفته و در اقتصاد ســرزمینی 
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نقش مهمی ایفا کند". به همین ترتیب، به عنوان مرکز اصلی جمعیت، مقر دولت، مرکز اصلی عرضه و مرکز 
اصلی خدمات اساسی مراقبت های بهداشتی، سالمت اقتصادی یلونایف می تواند به طور مستقیم بر کیفیت 
زندگی سایر سرزمین ها تأثیر بگذارد. یلونایف از اقتصاد قوی سرزمین های شمال غربی سود برده و سرزمین 

های شمال غربی از یلونایف سالم سود می برد.

اقتصاد یلونایف و سرزمین های شمال غربی نسبت به سایر مناطق کانادا قوی بوده است. 	

نرخ بیکاری در یلونایف بسیار پایین تر و نرخ مشارکت در بازار کار، درآمد خانوارها )متوسط درآمد خانواده در 
سال 2015 برابر با 160،394 دالر( و هزینه های خانوار )تقریبا 50 درصد بیشتر از میانگین کشور( بوده است.

بـه دلیـل قـوی بـودن اقتصـاد، اقتصـاد سـرزمین هـای شـمال غرـبی از نظـر ترویج توسـعه اقتصـادی یا تنوع  	
چنـدان قـوی نبوده اسـت.

برنامــه هــا، تحقیقــات و اســتراتژی هــای مختلفــی توســط هــر دو ســطح دولــت تدویــن شــده اســت. در 
ــوان مثــال بازاریابــی گردشــگری( صــورت  ــه عن ــه هــا )ب ــل توجهــی در برخــی زمین حالــی کــه پیشــرفت قاب
گرفتــه اســت بســیاری از اقدامــات پیشــنهادی اجــرا نشــده یــا هنــوز در مراحــل اولیــه اجــرا هســتند. بــه 
عنــوان مثــال، تعــداد کمــی از 38 مــورد ذکــر شــده در اســتراتژی توســعه اقتصــادی 2014-یلونایــف بــه طــور 
کامــل اجــرا شــد، تــا آنجــا کــه هنــوز در اولویــت قــرار داشــته و اکثــر توصیــه هــا هنــوز معتبــر هســتند. 
بــا ایــن حــال، شــهر یلونایــف اهمیــت تأکیــد بیشــتر بــر توســعه اقتصــادی را درک کــرده اســت. پــس از 
اســتخدام هــای اخیــر و تغییــر عنــوان، شــهر در حــال حاضــر از ســه FTE در بخــش توســعه و اســتراتژی 

اقتصــادی اســتفاده مــی کنــد:

راهنمای توسعه و استراتژی اقتصادی 	

مدیر توسعه و استراتژی اقتصادی 	

مجری توسعه اقتصادی 	
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چشم انداز اقتصادی
تعطیلی آتی معادن الماس تأثیر منفی قابل توجهی بر اقتصاد یلونایف خواهد داشت. 	

ســه معــدن المــاس بــه اوج تولیــد رســیده و طبــق برآوردهــای هیئــت کنفرانــس کانــادا، تولیــد در ســال 
ــداز منطقــه ای 2019 هیئــت کنفرانــس،  ــق پیــش بینــی اقتصــادی چشــم ان ــد. طب 2021 کاهــش مــی یاب
عمــر عملیاتــی دیاویــک در ســال 2025، عمــر Gahcho Kué در ســال 2028، و چــاه اکاتــی تــا دهــه 2030 
)مشــروط بــه توســعه لولــه جــی( بــه پایــان مــی رســد. هیئــت کنفرانــس پیــش بینــی مــی کنــد کــه تولیــد 
ناخالــص داخلــی مربــوط بــه معــادن غیــر فلــزات )بــه عنــوان مثــال معــدن المــاس( در ســرزمین هــای شــمال 
غربــی از 1.8 میلیــارد دالر در ســال 2018 بــه 1 میلیــارد دالر در ســال 2025 کاهــش مــی یابــد، کــه بــر ســایر 
بخــش هــای اقتصــادی از جملــه دولــت نیــز تأثیــر مــی گــذارد. در مــورد زمــان شــوک اقتصــادی نظــر قطعــی 

وجــود نــدارد.
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ی پیـش بیـنی شـده، اکثـر مشـاغل بررسـی شـده و مسـئولین شـرکت کننـده در  	 عمدتـًا بـه دلیـل تعطیـل
مصاحبـه نگراـنی خـود را در مـورد چشـم انـداز اقتصـادی یلونایـف ابـراز کردنـد.

تقریبًا 2/3 )65%( از مشاغل بررسی شده چشم انداز اقتصادی یلونایف را در پنج سال آینده منفی می دانند. 
فقط 22% مشــاغل چشــم انداز اقتصادی یلونایف را در 5 ســال آینده مثبت می دانند، و 3% مشــاغل این چشم 
انداز را بسیار مثبت می دانند. مشاغلی که اقتصاد پنج سال آینده را مثبت تلقی می کنند، خاطرنشان کردند 
که چشــم انداز میان مدت )یعنی 5 تا 10 ســال آینده( را منفی دانســته و انتظار دارند تأثیر تعطیلی معادن در 
پنج ســال آینده احســاس نشــود. نتایج این نظرسنجی میزان بدبینی را بیشتر نشــان می دهد زیرا کارفرمایان 
متوســط و بزرگتــر نســبت بــه کارفرمایــان کوچــک، دیدگاه منفی تری نســبت به چشــم انداز اقتصــادی دارند. 
مسئولین مراقبت های بهداشتی دید بهتری نسبت به چشم انداز توسعه اقتصادی داشتند )اگرچه 56% چشم 
انداز را منفی می دانستند(، در حالی که کارفرمایان بخش معدن، گردشگری، مشاوره، خرده فروشی و ساخت 

و ساز دیدگاه منفی تری داشتند.

از بین کســانی که دیدگاه منفی نســبت به چشــم انداز اقتصادی داشــتند، 93% از مشاغل علت آن را تعطیلی 
معادن الماس و رکود پیش بینی شده در بخش معدن می دانستند. دیگر عوامل مرتبط با مسائلی بودند که 
بر رقابت پذیری منطقه تأثیر می گذارد )مانند هزینه های باالی زندگی و مشــاغل، مســائل قانونی، تاخیرهای 

مستمر در حل و فصل مطالبات اراضی( و عدم اقدام دولت، پشتیبانی و بودجه برای حل مشکالت جاری.

ــد کــه دولــت  ــداز اقتصــادی را در 5 ســال آینــده مثبــت مــی داننــد، مطمئــن بودن مشــاغلی کــه چشــم ان
مشــکل را درک کــرده و اقداماتــی در جهــت توســعه انجــام خواهــد داد، کــه معــادن المــاس پــس از دوره 
پنــج ســاله همچنــان بــه فعالیــت خــود ادامــه داده و ممکــن اســت معــادن جدیــدی نیــز توســعه یابــد، و 
فعالیــت هــای بهســازی )بــه ویــژه مربــوط بــه معــدن غــول پیکــر( در پنــج ســال آینــده محــرک اقتصــادی 

مهمــی خواهــد بــود.
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از بین 36 مســئول اصلی که در مورد چشــم انداز اقتصادی نظر دادند، 24 نفر چشــم انداز اقتصادی یلونایف را 
در پنج ســال آینده منفی و تنها 3 نفر آن را مثبت ارزیابی کردند. دیگر مســئولین نظری نداشــتند. مســئولین 
دلیل چشــم انداز منفی را تعطیلی آینده معادن الماس اعالم کردند، تاثیری که تعطیلی بر اقتصاد وســیع تر 
خواهــد داشــت و ایــن کــه موقعیت رقابتی یلونایف و به طور کلی مناطق شــمال غربی در حال تضعیف اســت 
)دیگر مناطق از جمله یوکان و نوناووت برای اکتشاف و سرمایه گذاری مناسب هستند(. مسئولینی که چشم 
انداز را مثبت می دانســتند، پیشــرفت جدیدی را در برخی بخش ها )گردشــگری و آموزش( پیش بینی کرده و 
انتظار داشتند که با گسترش حداقل یک معدن و تأثیر فعالیت های بازسازی، اثر تعطیلی معدن جبران شود.

سـالمت بخـش معـدن تأثیـر قابـل توجهـی بـر سـالمت اکثر بخـش های اقتصـادی موجود و نوظهـور خواهد  	
داشت.

ابتــدا از مشــاغل ســوال شــد کــه آیــا ســالمت اقتصــادی ســازمان آنهــا بــه طــور قابــل توجهــی بــا ســالمت 
ــواد  ــود صنعــت م ــا رک ــه آی ــا ســوال شــد ک ــط اســت و ســپس از آنه ســایر بخــش هــای اقتصــادی مرتب
معدـنـی و معــدن بــر ســازمان آنهــا تأثیــر مــی گــذارد یــا خیــر. در رابطــه بــا ســوال اول، اکثــر شــرکت 
ــا ســالمت  ــه شــدت ب ــد کــه ســالمت اقتصــادی ســازمان آنهــا ب ــدگان نظرســنجی )72%( موافــق بودن کنن
ســایر بخــش هــای اقتصــادی مرتبــط اســت، بخــش هایــی از جملــه بخــش معــدن )کــه 57% مشــاغل ایــن 

ــد(. ــام بردن ــت )46 درصــد مشــاغل ایــن بخــش را ن ــد( و دول ــام بردن بخــش را ن

اکثر مشــاغل )84%( انتظار داشــتند که رکود بخش مواد معدنی تا حدودی بر ســازمان آنها تأثیر بگذارد. نتایج 
نظرســنجی نشــان می دهد که تأثیر احتمالی رکود در صنعت معدن با چشــم انداز مثبت کارفرمایان متوسط و 
بزرگتر کمتر خواهد شــد. در مقیاس 1 تا 5 )1 بدون تاثیر، 3 تا حدودی تأثیرگذار و 5 تأثیر عمده(، امتیاز در 
بین مشــاغل متوســط و بزرگتر به ترتیب 4.7 و 4.5 بود. اگرچه شــرکت های کوچکتر و کم اهمیت تر، تاثیر 
متوســطی گزارش دادند، و میانگین امتیاز آنها 3.4 بود. وقتی از آنها در مورد واکنش به رکود بخش معدنی 
ســوال شــد، آنها کمک دولت برای حمایت و ترویج بخش معدنی، کمک به توســعه ســایر بخش ها از جمله 
گردشــگری، حمایت از مشــاغل محلی، رســیدگی به مطالبات اراضی و مقررات را نام بردند. از نظر نحوه واکنش 
مشاغل، متداول ترین استراتژی اخراج کارکنان و یا تغییر مکان برخی یا همه عملیات ها به خارج از یلونایف 

بود.
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ــی 180 کارفرما حـــدود 10%کاهش یابد، که بیشـــتر مربوط  ــی، انتظار می رود که اشـــتغال کـل بـــه طور کـل
به موقعیت های خارج از شـــهر یلونایف اســـت، اگرچه ممکن اســـت کارگران آســـیب دیده در یلونایف 
زندـگــی کننـــد. وقتی در مورد عواملی ســـوال شـــد که به طور مســـتقیم بر تعداد افرادی کـــه در یلونایف 
در چنـــد ســـال آینده کار می کننـــد تأثیر می گذارد، معمول ترین پاســـخ ها مربوط بـــه وضعیت صنعت 
معـــدن )22%(، شـــرایط بـــازار )14%(، دسترســـی به کارگـــران ماهر )13%(، چشـــم انداز اقتصـــادی آن زمان 

)12%( و میزان مشـــارکت فعـــال دولت در ارتقا توســـعه اقتصادی بود.
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اقتصاد یلونایف نقاط قوت قابل توجهی دارد. 	

اســتراتژی مــی توانــد بر اســاس نقاط قوت شــهر یلونایف مانند فرهنــگ و میراث منحصر به فــرد مردم بومی 
یلونایف و مناطق اطراف آن توســعه یابد و یا بر اســاس تاریخ شــهر، موقعیت یلونایف به عنوان مقر دولت، 
ـی محصــوالت و خدمات و دروازه راهبردی به شــمال، کیفیت زندگی به عنوان شــهری جامعه مدار و  مرکــز اصـل

خانواده دوست، و جمعیت جوان و تحصیل کرده.

همچنیــن پتانســیل معدنــی قابــل توجهــی در ارتبــاط بــا المــاس، طــال، فلــزات خاکــی کمیــاب، ســرب، روی، 
ــره، نیــکل، مــس، آهــن، ماســه، شــن و  ــت، بیســموت، نق ــاب، کبال ــوم، تنگســتن، خــاک هــای کمی اورانی
ــد توســعه  ــد مانن ــرار دارن ــف توســعه ق ــد بالقــوه در مراحــل مختل ســنگ وجــود دارد. چندیــن معــدن جدی

معــدن روی.

صنعت گردشگری رشد مداوم را تجربه کرده است. در طول پنج سال گذشته، تعداد بازدیدکنندگان در کل 42 
درصد افزایش یافته است، از جمله 58 درصد افزایش در زمان اوقات فراغت. آخرین آمارها نشان می دهد که 
بیش از 120000 بازدیدکننده در سال 2018-2019 به سرزمین های شمال غربی سفر کرده و بیش از 210 میلیون 
ـی، زیبایی مناظر  دالر هزینــه کرده اند. به ویژه، بخش گردشــگری به دلیل بازدیدکنندگان تماشــای شــفق قطـب

منطقه و فرصت های ماجراجویی و تفریحی در فضای باز برای همه فصول بسیار رشد کرده است.

یلونایــف دارای یــک پایــگاه قوی عملیات تجاری و کارآفرینی اســت. هنگامــی که از آنها در مورد 
مزایای کار در یلونایف ســوال شــد، مشــاغل بیشتر شــبکه های موجود را نام بردند و توانایی ارائه 
خدمات به مشتریان در یلونایف، سایر بخش های سرزمین های شمال غربی و غرب نوناووت؛ و 

مزایای رقابتی مرتبط با نزدیک بودن به بازار و توسعه شرایط محلی.

فرصت های توســعه بیشــتر در ســایر بخش ها و فرصت های دیگر نیز مشــخص شــده اســت. هنگامی که از 
آنها خواســته شــد تا بخش ها و فرصت های خاص را اولویت بندی کنند، مشــاغل و مســئولین اصلی بخش 
های معدنی و گردشگری را مهم تر دانسته، اما در سایر زمینه ها مانند تحصیالت دانشگاهی نیز فرصت های 
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مهم را مشــخص کردند: توســعه یلونایف به عنوان یک مرکز تحقیقاتی برای تحقیقات شــمال یا قطب شــمال 
و همچنین یک مرکز برای آزمایش هوای ســرد، احیای منطقه مرکزی، توســعه بیشــتر یلونایف به عنوان مرکز 

تامین، حمل و نقل و لجستیک؛ و کشاورزی و شیالت

با این حال، تحقق این پتانسیل مستلزم بررسی عوامل مختلفی است که توسعه را محدود کرده اند. 	

هنگامی که در مورد عوامل محدود کننده توســعه اقتصادی در یلونایف ســوال شد، مشاغل و مسئولین اصلی 
عمدتــا قوانیــن، هزینــه هــای باالی فعالیت و زندگی، دسترســی به اراضی برای توســعه، زیرســاخت ها )انرژی 
تجدیدپذیر، حمل و نقل و ارتباطات( و دسترسی به کارگران ماهر را نام بردند. برخی از این عوامل تا حد زیادی 

خارج از کنترل شهر هستند، در حالی که دیگر عوامل را باید بررسی کرد.

ســپس از آنها ســوال شــد که از نظر مقامات شــهری و دیگران اولویت توســعه اقتصادی چیســت، مشــاغل و 
مســئولین اصلی توســعه بیشــتر صنعت معدنی، گردشــگری و به طور کلی مشــاغل را نام بردند. آنها همچنین 
بــه مشــکالت قوانیــن و مطالبــات اراضی، تالش بــرای احیای منطقه مرکزی شــهر، معرفی یلونایف به ســرمایه 
گذاران، مشاغل، بازدیدکنندگان و کارگران بالقوه، حمایت از توسعه زیرساخت ها )به ویژه دسترسی به انرژی 

تجدیدپذیر و جاده های تمام فصول(، و افزایش دسترسی به اراضی برای توسعه را نام بردند.

پیامدهای استراتژی توسعه اقتصادی

با همکاری شرکای اصلی خود، شهر یلونایف باید روشی تهاجمی برای ارتقا توسعه اقتصادی اتخاذ کند. 	

بعیــد اســت کــه تأثیــر کامــل تعطیلــی معــادن در پنــج ســال آینــده احســاس شــود، کــه ایــن امــر باعــث 
مــی شــود شــهر و دیگــران پنجــره ای زمانــی بــرای توســعه در اختیــار داشــته باشــند. بــا ایــن حــال، برخــی 
مســئولین اصلــی و مشــاغل نگــران بــوده کــه در ایــن بــازه زمانــی هیــچ کار موثــری صــورت نخواهــد گرفــت.

در صــورت انجــام نــدادن اقدامات موثــر، این نگرانی وجــود دارد که اقتصاد محلی دچار رکود اقتصادی شــدید 
ـی مــدت شــود، همان طور کــه در دهه 1990، اگر صنعت معدن الماس فــورا پس از تعطیلی معدن طال  و طوالـن
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شروع به کار نمی کرد، چنین رکودی رخ می داد. مسئولین اصلی و مشاغل ابراز نگرانی کردند که با بسته شدن 
معادن، اشتغال ساکنان یلونایف، ساخت و ساز، فروش محصوالت و خدمات و سفرهای کاری کاهش خواهد 
یافت. برخی اذعان داشتند که تعطیلی معدن باعث کاهش جمعیت محلی و قیمت مسکن )مشابه آنچه در 
دهه 1990 اتفاق افتاد(، تضعیف امر آموزش و پرورش، کاهش مالیات برای شهر و کاهش تعداد خیرین می 

شود.

شــهر یلونایــف بــه عنــوان یــک دولــت شــهری بــه اهــرم هــای مهــم امــا محــدودی دسترســی دارد کــه مــی 
توانــد بــرای تشــویق ســرمایه گــذاری و توســعه بــه کار گیــرد.

اقداماتی که شهر  یلونایف می تواند انجام دهد عبارتند از:

ی بـرای توسـعه چشـم اندازهـای اسـتراتژیک و  	 ارائـه رهبـری، جهـت و پشـتیبانی برنامـه. دولـت هـای محـل
ی بـرای زنـده نگـه داشـتن ایـن چشـم اندازهـا بـا جوامـع همـکاری مـی  تدویـن اسـتراتژی هـا و برنامـه هـای عمـل
کننـد. شـهرهای زیـادی در زمینـه هاـیی ماننـد توسـعه اقتصـادی، کارآفرینی و توسـعه مشـاغل کوچک، توسـعه 
بنـگاه هـای اجتماـعی، توسـعه نیـروی کار، بهداشـت عمومـی، ایمنی عمومـی، آموزش و پایداری محیط زیسـت 
نقـش فعـال دارنـد. شـهرها از اهـداف و ابتـکارات خاصـی حمایـت کـرده، چارچـوب هـای قانوـنی یـا توسـعه ای و 

ی را گـرد هـم آورده تـا اقداماـتی انجـام دهنـد. همچنیـن منابـع را مشـخص کـرده و شـرکا و گـروه هـای اصـل

ی ماننـد دیگر سـطوح دولت، جوامع همسـایه، حامیان پـروژه، فعاالن  	 مشـارکت نزدیـک بـا سـایر فعـاالن اصـل
ی اقتصـادی، مناطـق بهبـود کسـب و کار و سـایر ذینفعـان. محدودیـت هایی در جهت تامین منابع توسـعه  اصـل
اقتصـادی وجـود دارد. ایـن امـر بـر اولویـت هـای توسـعه اقتصـادی بـرای اسـتفاده بهینـه از منابـع موجـود و 
اسـتفاده از مشـارکت هـا و منابـع مـورد نیـاز طرفیـن دیگـر تاکیـد مـی کنـد. نکتـه مهـم یافتـن زمینـه هـای 

مشـترک و اسـتفاده از منابـع بـرای هماهنـگی و افزایـش تأثیـر تـالش هـای توسـعه اسـت.

ی و تحـوالت بالقـوه. شـهرها اغلـب در حمایت از فرصت های توسـعه اقتصادی  	 حمایـت از بخـش هـای اصـل
با سـایر سـطوح دولت، سـاکنان جامعه و سـایر ذینفعان نقش اساسـی ایفا می کنند.
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تـالش بـرای بهبـود چارچـوب هـای نظارـتی. کـه شـامل سـاده سـازی مقـررات، پـر کـردن شـکاف هـا و رفـع  	
ناهنجـاری هـا یـا همپوشـانی هـای آییـن نامـه هـای موجـود، بهبـود هماهنگی با سـایر سـطوح دولـتی و کاهش 

زمـان مـورد نیـاز بـرای دریافـت مجوزهـا و برنامـه هاسـت.

افزایـش آگاهـی مشـاغل، کارآفرینـان و سـاکنان داخـل جامعـه و سـرمایه گـذاران بالقـوه خـارج از جامعـه از  	
فرصـت هـای بالقوه توسـعه 

طـرح هـای جـذب سـرمایه گـذاری و همچنیـن طـرح هـای ابتـکاری جـذب اسـتعداد و جـذب گردشـگر. جذب  	
سـرمایه گـذاری معمـواًل شـامل کار بـا سـازمان هـای شـریک، تعریـف گـروه هـا و بخـش هـای هـدف، توسـعه یـا 
بـه روز رسـانی وب سـایت هـا و مطالـب تبلیغاـتی، ایجـاد کمپیـن هاـیی برای نشـان دادن چشـم انـداز و رهبری، 

پاسـخ بـه سـواالت، چشـم اندازهـای کاری از طریـق قیـف و پیگیـری نتایج اسـت

ایجـاد انگیـزه بـرای توسـعه. از مالیـات بـر امـالک معمـواًل بـه عنـوان ابـزاری بـرای تشـویق برـخی مشـاغل و  	
توسـعه در محـدوده شـهرداری اسـتفاده مـی شـود. اسـتراتژی هاـیی مانند پـاداش تراکم، مناطـق بهبود تجارت 
و تسـهیل الزامـات توسـعه )بـه عنـوان مثـال در مـورد فضـای پارکینگ( نیـز معمواًل برای کمک بـه جذب فعالیت 

های توسـعه ای اسـتفاده می شـود

حمایـت از توسـعه از طریـق سـرمایه گـذاری هـای اسـتراتژیک در زیرسـاخت هـا )ماننـد مدیریـت فاضـالب،  	
مدیریـت تامیـن آب، زهکشـی، جـاده هـا و پیـاده روهـا، امکانـات تفریحـی(.

ی معـدن را جبـران کنـد. در عـوض، یـک رویکـرد  	 هیـچ توسـعه واحـدی وجـود نـدارد کـه بتوانـد تاثیـر تعطیـل
یکپارچـه نیـاز اسـت کـه توسـعه را در بخـش هـا و فرصـت هـای مختلـف ارتقـا دهـد.

ـی کــه چندین معدن در مراحل مختلف فرآیند توســعه وجود دارد، ســطح اشــتغال در این  در حاـل
معادن بسیار کمتر از معادن موجود است. در حالی که بخش های دیگر فرصت های مهمی برای 

توسعه ارائه می دهند، وسعت این بخش ها در مقایسه با صنعت معدن کوچک است.



Yellowknife20

استراتژی توسعه اقتصادی 

چشم انداز، رسالت، و اهداف شهر یلو نایف 

شهر یلونایف در جلسه منظم شورای شهر در 27 مه 2019، بیانیه چشم انداز، رسالت و مجموعه ای از اهداف 
جامعه را مشخص کرد.

چشــم انــداز شــهر یلونایــف: یــک جامعــه اســتقبال کننــده، و مرفــه و مفتخــر بــه تاریــخ، فرهنــگ و زیبایــی 
طبیعــی منحصــر بــه فــرد.

رسالت شورای شهر به شرح زیر است:

شــورا چشــم انداز رفع نیازها و آرمان های جامعه را با همکاری کارکنان و ســاکنان برای ارائه زیرســاخت های 
شهرداری، برنامه ها و خدمات زیست محیطی، اجتماعی و مالی مشخص می کند.

اهداف 2019-22 شورا

زیر مجموعه اهدافهدف کلی

رشد و متنوع سازی اقتصاد

تقویت بخش پایدار و متنوع گردشگری 	

افزایش مزایای موسسات دانشگاهی 	

به روز رسانی و اجرای استراتژی توسعه اقتصادی یلونایف 	

دولت کارآمد و پاسخگو

بهبود برنامه ریزی بلندمدت مالی و مدیریت دارایی 	

ادغام فرهنگ پیشرفت مستمر در فرهنگ شرکت ها 	

تأیید استانداردهای سطح خدمات برای برنامه ها و خدمات اساسی شهر  	

تضمیــن کیفیــت بــاالی زندـگـی 
برای همه ســاکنین از جمله نسل 

آینده

اولویت دادن به سازگاری و کاهش تغییرات اقلیمی 	

مشخص کردن حمل و نقل عمومی 	

همکاری با شرکا برای حل مسائل اجتماعی  	

توسعه طرح جامعه فرهنگ و هنر شهر یلونایف 	
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زیر مجموعه اهدافهدف کلی

پیشــبرد فرصت های استراتژیک 
توسعه اراضی و رشد

تنوع بخشیدن به توسعه 	

ارتقای توسعه در کل شهر 	

چشــم انــداز، اهــداف کلــی و مجموعــه اهــداف تعییــن شــده توســط شــورا، راهنمایــی هایــی در رابطــه بــا 
توســعه اقتصــادی ارائــه مــی دهــد، امــا بــه گونــه ای نوشــته شــده اســت کــه دامنــه اهــداف و اســتراتژی 
ــر هــدف شــماره 3 از هــدف اول اســت: رشــد و  ــه زی ــوط ب ــن اســتراتژی مرب ــد. ای هــا را محــدود نمــی کن
تنــوع اقتصــاد. بــا ایــن حــال، همانطــور کــه در بخــش هــای بعــدی مشــخص شــده اســت، اجــرای اســتراتژی 

توســعه اقتصــادی بــه پیشــبرد دیگــر اهــداف کمــک مــی کنــد.

اصول کلیدی راهبرد توسعه اقتصادی 

چند اصل کلیدی مهم در استراتژی توسعه اقتصادی ذکر شده است:

شـهر یلونایـف ضـرورت ارتقـا توسـعه اقتصـادی را درک کـرده اسـت. شـهر نگراـنی گسـترده ای کـه در ایـن  	
اسـتراتژی در مـورد چشـم انـداز اقتصـادی آینـده یلونایـف وجود دارد را درک می کنـد. اگرچه تأثیر کامل کاهش 
تولیـد معـدن المـاس در پنـج سـاله آینـده احسـاس نخواهـد شـد، در ایـن دوره زماـنی بـه اقدامـات هماهنـگ 
نیـاز اسـت تـا یلونایـف بتوانـد بـه چشـم انـداز خـود کـه جامعه مرفه در آینده اسـت دسـت یابد. خطـرات اقدام 

نکـردن بسـیار زیاد اسـت.

بـا تشـخیص اینکـه بسـیاری از اهـرم هـای ارتقـا توسـعه اقتصـادی خـارج از کنتـرل مسـتقیم اسـت، شـهر  	
ی قائـل اسـت. اولویـت زیـادی بـرای همـکاری بـا شـرکای اصـل

ایــن شــرکا عبارتنــد از دولــت هــای بومــی، رهبــران و شــرکت هــای توســعه، ســرزمین هــای شــمال غربــی، 
دولــت فــدرال، صنعــت، و انجمــن هــا. رهبــری شــهر بــرای توســعه مشــارکت هــا و روابــط موثــر، مشــارکت 
در ســرمایه گــذاری و توســعه بیشــتر و ارتقــای منافــع یلونایــف ضــروری اســت. شــهر از اجــرای اســتراتژی 

هــای توســعه مــورد توافــق کــه بــرای بخــش هــای اصلــی تدویــن شــده اســت، حمایــت مــی کنــد.
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فرصت های زیادی برای شــهر یلونایف وجود دارد که با ســایر احزاب در زمینه های مشــترک همکاری کند. به 
عنوان مثال، منافع یلونایف با بسیاری از 22 اولویتی که توسط دولت سرزمین های شمال غربی تعیین شده 
اســت )بــه عنــوان مثال اجرای معاهده، زمیــن، منابع و موافقت نامه های خودگردان، ایجاد یک دانشــگاه پلی 
تکنیــک؛ خانــه هــای مقرون به صرفه، ســرمایه گذاری های اســتراتژیک در زیرســاخت ها ماننــد کریدور زمین 
شناسی Slave Province و پروژه هیدرو تالسون که جوامع را به هم متصل می کند، بهبود اقتصاد و کاهش 
هزینه زندگی، کاهش هزینه برق و افزایش اســتفاده از انرژی های جایگزین و تجدیدپذیر، افزایش اکتشــاف 
و توســعه منابع همچنین حمایت از رشــد در بخش های غیر اســتخراجی، حصول اطمینان از این که تدارکات 
و قراردادهای دولتی مزایای زیادی برای ساکنان و مشاغل دارد، اتخاذ رویکرد حفظ منافع در توسعه اقتصادی، 
و افزایش امنیت غذایی از طریق غذاهای محلی، برداشــت شــده و مقرون به صرفه( همخوانی دارد. همچنین 
ـی بــرای ایجــاد روابط و تفاهــم نامه های موجــود به منظور هماهنگی بیشــتر و پیگیری مشــترک  فرصــت هاـی
 Yellowknives فعالیت های توســعه اقتصادی با دولت های بومی و شــرکت های توســعه، از جمله ملل اول

Dene  که با شهر مرز مشترک دارند، و همچنین مناطقی با منافع مشترک وجود دارد.

اسـتراتژی اقتصـادی بـر اقدامـات ضـروری تمرکـز مـی کنـد و بایـد اقدامـات کلیدی الزم برای توسـعه فرصت  	
هـای موجـود را اولویـت بنـدی کـرده و محدودیـت هـا را برطرف کنیم.

گـروه شـهردار  	 کار  و  یلونایـف  ارشـد شـهر  اقتصـادی توسـط شـورای شـهر، مدیریـت  اسـتراتژی توسـعه 
مـی شـود پشـتیبانی 

استراتژی پویا بوده و نتایج پیوسته بررسی می شود. 	

اهداف کلی، زیر مجموعه اهداف و استراتژی ها 

اهداف کوتاه مدت و اهداف بلند مدت 

تمرکــز کوتــاه مــدت ایــن اســتراتژی بــر کاهــش اثــرات تعطیلــی پیــش بینــی شــده معــدن اســت. بــا بســته 
شــدن معــادن المــاس در آینــده، قــدرت اقتصــادی یلونایــف بــه میــزان قابــل توجهــی تحــت تأثیــر قــرار مــی 
گیــرد. ایــن اســتراتژی اهمیــت پیوســته بخــش هــای منابــع، بــه ویــژه صنعــت معــدن، بــرای رونــق یلونایــف 
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را درک مــی کنــد. مشــخص اســت کــه جــذب ســرمایه گــذاری بیشــتر در بخــش منابــع، نقــش مهمــی در 
جبــران فقــدان مشــاغل پیــش بینــی شــده خواهــد داشــت.

چشــم انداز بلند مدت ایجاد اقتصاد متنوع و یکپارچه در یلونایف اســت. یلونایف 2 گزینه برای ترویج بخش 
معدنی و ترویج تنوع اقتصادی دارد. این گزینه ها مختص یلونایف نیستند. شهرداری باید از 2 گزینه حمایت 
کند. این اســتراتژی پتانســیل رشــد چشمگیر بخش های گردشــگری و فرهنگی، ایجاد یلونایف به عنوان مرکز 
آمــوزش و تحقیقات دانشــگاهی، توســعه بیشــتر شــهر به عنوان مرکــز عرضه طیف وســیعی از محصوالت و 

خدمات و ایجاد هسته قوی تر در مرکز شهر را به رسمیت می شناسد.

این استراتژی همچنین اهمیت رویکرد یکپارچه را به رسمیت می شناسد، جایی که توسعه بیشتر یک بخش 
به توسعه بخش های دیگر کمک می کند. به عنوان مثال، ایجاد یک موسسه دانشگاهی می تواند به احیای 
مرکز شهر کمک کند، که به نوبه خود از هزینه های گردشگران استفاده می کند. توسعه بخش مواد معدنی 
توســط برنامه های آموزش دانشــگاهی صورت گرفته و به توسعه بیشتر صنعت ساختمان، موقعیت یلونایف 

به عنوان قطب تامین و گردشگری تجاری کمک می کند.

اهداف توسعه اقتصادی 

پنــج هــدف بــرای توســعه اقتصــادی تعییــن شــده اســت. چهــار مــورد اول از نظــر ماهیــت افقــی هســتند 
از ایــن جهــت کــه اســتراتژی هــای مرتبــط بــا ایــن اهــداف بــه منظــور ارتقــا توســعه در طیــف وســیعی از 
بخــش هــا و فرصــت هــای اقتصــادی طراحــی شــده انــد. هــدف پنجــم از نظــر ماهیــت عمــودی اســت زیــرا 
مجموعــه ای از اســتراتژی هــای مربــوط بــه بخــش هــای خــاص را شــامل مــی شــود. ایــن اهــداف بــه شــرح 

زیــر هســتند:
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یلونایف رهبر قوی و مدافع توسعه اقتصادی است 	

فضای مثبت تجارت 	

مکانی عالی برای زندگی، تفریح و سرمایه گذاری  	

تسریع توسعه کسب و کار  	

بخش های کلیدی اقتصاد در حال رشد و ادغام بیشتر است  	
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استراتژی های توسعه اقتصادی 
رهبر قوی و مدافع توسعه اقتصادی است. 	

بــرای تحقــق ایــن هدف، یلونایف باید ســاختار موثر نظارتی برای اصالح و اجرای اســتراتژی به صورت مداوم و 
پیگیری و گزارش نتایج اجرا کند.

اقدامات کلیدی شامل موارد زیر خواهد بود:

شورای شهر استراتژی توسعه اقتصادی را بررسی، تأیید و پشتیبانی می کند. 	

کارگـروه شـهردار بـه طـور فعـال مشـارکت کـرده، و تقریبـًا سـه بـار در سـال برای ارائه مشـاوره در مـورد اجرای  	
اسـتراتژی توسـعه اقتصـادی، مشـاوره و مشـارکت در بـه روزرسـانی اسـتراتژی و تدویـن برنامـه هـای سـاالنه 
جلسـه برگزار کرده و نهادی اسـت برای هماهنگی و درخواسـت حمایت عناصر کلیدی در سـازمان های شـرکت 

کننـده در جهـت تحقـق اسـتراتژی. 

مدیـر توسـعه اسـتراتژی اقتصـادی یـک برنامـه اجراـیی سـاالنه تهیـه کـرده کـه بـه شـورای شـهر و کارگـروه  	
شـهردار ارائـه مـی شـود. بودجـه شـهرداری بـرای حمایـت از اجـرای عناصـر کلیـدی اسـتراتژی، در صـورت تمایـل، 

در دسـترس اسـت.

اسـتراتژی ارزیاـبی عملکـرد بـه صـورت سـاالنه اجـرا مـی شـود و نتایج آن به شـورای شـهر، کار گـروه و عموم  	
مـردم گزارش می شـود.
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ی در جهـت حمایـت از پیشـرفت هـای عمـده و در صـورت امـکان حمایـت از اجـرای  	 همـکاری بـا شـرکای اصـل
اسـتراتژی هـای توسـعه. شـهر یلونایـف از توسـعه پـروژه هـای زیربناـیی بـزرگ ماننـد جـاده هـای تمـام فصل در 
سراسـر منطقـه سـود قابـل توجهـی خواهـد بـرد. توسـعه بیشـتر نیـروگاه های آـبی و احداث خطـوط انتقال نیرو 

کـه هزینـه هـای انـرژی را کاهـش داده و دسترسـی بـه انـرژی هـای تجدیدپذیـر را افزایـش مـی دهـد.

توسـعه کریـدور اسـتانی Slave کـه دسترسـی جـاده هـا، خطـوط انتقـال آب و زیرسـاخت هـای ارتباـطی را  	
در مناطـق دارای پتانسـیل معدـنی قابـل توجـه فراهـم مـی کنـد. و ارتقـا بـه فـرودگاه یلونایف. شـهر همچنین از 

اجـرای معاهـده، توافـق نامـه هـای اراضـی، منابـع و موافقـت نامـه هـای خودگـردان سـود خواهـد بـرد.

بـا مشـارکت در کمیتـه هـا، هیئـت هـا و دیگـر انجمـن هـای کلیدی، فعاالنـه از منافع شـهر یلونایف حمایت  	
کنیـد. عـالوه بـر کارگـروه شـهردار، شـهر در حـال حاضـر در مجموعـه ای از کمیتـه هـا و هیئـت هـا ماننـد کمیته 
مشـورتی دانشـگاه، کمیتـه برنامـه ریـزی انـرژی جامعـه، هیئـت مشـورتی جامعه در مـورد بی خانماـنی و کمیته 
میراث شـرکت می کند. همچنین پیشـنهاد شـد که شـهر باید از پروژه های توسـعه )به عنوان مثال از طریق 
ارسـال نامـه هـای حمایـتی( کـه توسـط هیئـت مدیـره زمیـن و آب دره مکنـزی و هیئـت بررسـی اثـرات زیسـت 

محیطـی دره مکنـزی بررسـی مـی شـود، حمایت کند.

فضای تجارت در یلونایف مثبت است.

در این راستا، یلونایف باید فعالیت های زیر را انجام دهد:

اجرای برنامه حفظ و گسـترش تجارت. برنامه موثر حفظ و گسـترش تجارت احتمال خروج برخی از مشـاغل  	
از یلونایـف را کاهـش مـی دهـد. در سـال هـای اخیـر، چندیـن دفتـر مرکـزی منطقـه ای/شـرکتی یلونایـف را تـرک 
کـرده انـد )بـه عنـوان مثـال دفاتـر مرتبـط بـا معـادن المـاس و سـرزمین های شـمال غرـبی(. اولویـت برنامه حفظ 
و گسـترش تجـارت، شناسـایی مشـاغل در معـرض تـرک و همـکاری بـا آنهـا بـرای حل مشـکالت و تـداوم فعالیت 
ی معـادن در آینده، همکاری شـهرداری با گروه هـای صنعتی و دولت  آنهـا در جامعـه اسـت. بـا توجـه بـه تعطیـل
سـرزمین هـای شـمال غرـبی در شناسـایی مشـاغل و کارگـران ماهـر در معـرض خطـر و توسـعه اسـتراتژی هاـیی 
بـرای کاهـش وضعیـت بسـیار مهـم خواهـد بـود. یـکی از اجـزای مهـم برنامـه حفـظ و گسـترش تجـارت، بررسـی 
دوسـاله جـو کسـب و کار اسـت کـه بازخـورد بخـش هـای مختلـف کسـب و کار را بـر اسـاس بخـش و انـدازه 
عملیـات بررسـی مـی کنـد. در اجـرای اسـتراتژی، شـهر بـه برنامـه حفـظ و گسـترش تجـارت در سـطح منطقـه ای 

توجـه خواهـد کرد.
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همکاری با سـرزمین های شـمال غربی و جامعه تجاری، از جمله توسـعه دهندگان، برای بررسـی و بازنگری  	
قوانیـن شـهرداری و منطقـه ای، صـدور مجـوز. بسـیاری از افـراد شـرکت کننـده در مصاحبـه در مـورد مشـکالت 
مربـوط بـه مقـررات، و مجـوز در سـطح شـهرداری و منطقـه ای صحبـت کـرده و مثـال های متعـددی را ذکر کردند 
کـه در آن مشـکالت تأخیـر در سـرمایه گـذاری هـا، افزایـش هزینـه هـا منجـر بـه رکـود مشـاغل، سـرمایه گـذاری 

هـا یـا عدم پیشـرفت شـده بود.

برخی از موضوعات نگران کننده که ســرمایه گذاری را محدود کرده بودند عبارتند از: صدور مجوز 
ساختمانی، مجوز کسب و کار، مقررات آتش نشانی و قوانین مشروبات الکلی و همچنین مقررات 
و فرآیندهای موثر بر توسعه منابع )مانند اکتشافات معدنی و توسعه معادن( و مجوزهای اپراتور 
گردشــگری. چندین ســال پیش، اجرای BizPal توســط دولت سرزمین های شــمال غربی به دلیل 

تعداد زیاد مجوزها منجر به شکست شد که ضرورت ساده سازی فرایندها را نشان می دهد.

ــان  ــرای کارفرمای ــود برنامــه هــای مهاجــرت ب ــرای بهب ــه اهمیــت همــکاری ب اعضــای کار گــروه همچنیــن ب
محلــی، بــه ویــژه تقویــت برنامــه نامــزدی ســرزمین هــای شــمال غربــی بــا توجــه بــه نیــاز بــه مجوزهــای کار 

قبــل از تأییــد، اشــاره کــرده انــد.

اسـتانداردها و برنامـه هـای زماـنی مشـخصی را در رابطـه بـا مجـوز هـا و فرآیندهـای توسـعه، ارزیاـبی عملکرد  	
مطابـق بـا اسـتانداردها و گـزارش نتایـج مشـخص کنیـد. همچنیـن نیـاز بـه ایجـاد اسـتانداردهای مشـخص در 

اهـداف 2019-22 شـورا ذکـر شـده اسـت.

ایجـاد یـک راه یـاب در شـهر یلونایـف کـه بـه مشـاغل جدید و پیشـنهادی در بررسـی محیط پیچیـده نظارتی  	
ی کـه بـر توسـعه و سـرمایه گـذاری پیشـنهادی تأثیـر  از جملـه مقـررات در سـطح شـهرداری، منطقـه ای و مـل
مـی گـذارد، کمـک مـی کنـد. برـخی از شـهرداری هـا از طریـق ایجـاد یـک مرکـز تجـاری در دفتـر شـهرداری، مرکـز 
مشـارکتی برای راه اندازی اسـتارت- آپ ها، جابجایی ها، گسـترش، سـرمایه گذاران، صاحبان امالک، نمایندگان 
اجـاره، مشـکالت قوانیـن و صـدور مجـوز را بررسـی کـرده انـد. راه یـاب، کـه بـا کمـک سـرزمین هـای شـمال غربی 
ارائـه مـی شـود، نقشـه راه و راهنماـیی را نـه تنهـا در سـطح شـهرداری بلکـه در سـطح منطقـه ای مشـخص مـی 

کنـد. دولـت سـرزمین هـای شـمال غرـبی اخیـرا یـک راه یـاب بـرای صنعـت معـدن ایجـاد کرده اسـت.
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بررسـی آئیـن نامـه هـا، سیاسـت یـا طـرح های جدیـد با تمرکز بر اقتصـاد و با هدف ارزیاـبی تأثیر تغییرات  	
ی. آییـن نامـه هـا، سیاسـت هـا و برنامـه هـای جدیـد اغلـب پیامدهـای غیرمنتظـره یـا  بـر جـو کسـب و کار محـل
ناخواسـته ای دارنـد کـه توسـعه اقتصـادی را محـدود مـی کننـد. با مشـارکت گروه توسـعه اقتصادی در بررسـی 

تغییـرات برنامـه ریـزی شـده، مـی تـوان بسـیاری از پیامدهـای ناخواسـته را قبـل از اجـرا برطرف کرد.

از مشـوق هـا و سیاسـت هـای تجـاری بـرای ترویـج توسـعه یـا توسـعه مجـدد امـالک، بـه ویـژه امـالک مرکـز  	
شـهر اسـتفاده اسـتراتژیک شـود. نمونـه هاـیی از مشـوق هـای موجـود شـامل کاهش مالیـات یا یارانـه، پاداش 
تراکم، منطقه بندی مجاز برای پارک، دسترسـی به پشـتیبانی برای آموزش نیروی کار، شـبکه سـازی و توسـعه 
زیرسـاخت هاسـت. شـهر یلونایف از مشـوق های مختلفی اسـتفاده کرده اسـت، از جمله مشـوق پاسـیو مرکز 
شـهر )که به مشـاغل مسـتقر در مرکز شـهر در سـال اول سـاخت و سـاز تا 10000 دالر پاداش می دهد(، مشـوق 
سـرویس بهداشـتی عمومـی )بودجـه سـاالنه 500 دالری بـرای بـاز کـردن دستشـویی هـا بـرای اسـتفاده عمومـی 
در سـاعات اداری( و آئیـن نامـه مشـوق توسـعه کـه مشـوق هـای توسـعه و بازسـازی را بـرای ترویـج توسـعه 
هوشـمند و احیـای مناطـق یلونایـف از طریـق افزایـش سـاختمان هـای مسـکونی، جابجاـیی صنعـتی، توسـعه 
مهندسـی شهرسـازی، لید )سیسـتم رتبه بندی سـاختمان های سـبز(، حفاظت از میراث و سـازه های یکپارچه 

پارکینـگ ارائـه مـی دهد.

تـالش بـرای افزایـش دسترسـی بـه اراضـی بـرای توسـعه مسـکونی، تجـاری و صنعـتی. 13660 هکتـار در  	
محدوده شـهرداری واقع شـده اسـت. پس از تعدیل اراضی پوشـیده از آب، امالکی که قباًل توسـعه یافته اند، 
زمیـن هاـیی کـه بـه دلیـل حقـوق اراضـی بـرای توسـعه در دسـترس شـهر نبودنـد )بـه عنـوان مثال عقب نشـینی 
موقـت آکائیچـو؛ فـرودگاه، دولـت فـدرال، سـرزمین هـای شـمال غرـبی، و اراضـی خصوصی، سـایت هـای معدنی 
آلـوده و پـارک هـا(، تنهـا 118 هکتـار زمیـن های خالی خصوصی یا تحت مالکیت شـهر در داخل شـهر وجود دارد. 
بسـیاری از زمین های "خالی" شـهرداری محدودیت اسـتفاده داشـته یا صرف سـاخت مراکز تفریحی شـده اند.

بــه منظــور افزایــش دسترســی بــه اراضــی قابــل توســعه، شــهر بایــد بــا دولــت ســرزمین هــای شــمال غربــی 
و انتقــال اراضــی تحــت کنتــرل دولــت منطقــه ای )در مجمــوع 4،295 هکتــار( همــکاری کنــد. حــل و فصــل 
دعــاوی اراضــی ملــل اول Akaitcho Dene دسترســی بــه اراضــی الزم بــرای توســعه را آســان مــی کنــد. ملــل 

اول  Akaitcho Dene امیــدوار اســت کــه تــا ژوئــن 2020 بــه توافــق برســد.
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یلونایف مکانی عالی برای تفریح، سرمایه گذاری، کار و زندگی است.

تمرکــز بــر توســعه و اجرای برنامــه بازاریابی هماهنگ و یکپارچه با هدف جذب گردشــگران، مشــاغل، ســرمایه 
گذاری، کارگران ماهر و غیر ماهر و ساکنان به شهر یلو نایف.

توسـعه اسـتراتژی بازاریاـبی و ارتباطـات بـا هـدف جـذب گردشـگران، سـرمایه گـذاران، کارگـران و سـاکنان  	
آینده. به جای توسـعه اسـتراتژی های متمایز گردشـگری، سـرمایه گذاری و جذب کارگر، بهتر اسـت یلونایف 
اسـتراتژی یکپارچـه را کـه شـامل اجـزای جداگانـه اسـت توسـعه داده و در عیـن حـال برـخی از عناصـر نام تجاری 
و موقعیـت یاـبی مشـترک )نـام تجـاری فـوق العـاده بـرای یلونایـف( را ادغـام کـرده و از فرصـت ها برای اسـتفاده 
از کمپین ها، هماهنگی فعالیت های تبلیغاتی و به اشـتراک گذاری ابزارها اسـتفاده کند. این اسـتراتژی باید 
اهـداف را کـه شـامل بخـش هـای کلیـدی اقتصـاد )بـه عنوان مثـال صنعت معدنی و گردشـگری(، اسـتراتژی نام 

تجـاری و موقعیـت یاـبی، و ابزارهـای بازاریابی اسـت مشـخص کند.

ایجـاد وب سـایت یکپارچـه، بهینـه و پشـتیبانی از وثیقـه هـای بازاریاـبی کـه یلونایـف را بـه عنـوان مکاـنی  	
ی تکنیـک( معرـفی  ی بـرای تفریـح، سـرمایه گـذاری، کار و زندـگی )و سـرانجام بـرای تحصیـل بـا توسـعه پـل عاـل
مـی کنـد. طـرح وب سـایت بسـته بـه نـوع تمرکـز )گردشـگری، سـرمایه گـذاری، کار یـا زندـگی( تا حـدودی تغییر 
مـی کنـد. بـه عنـوان مثـال، بخـش سـرمایه گـذاری بایـد شـامل مشـخصات آمـاری و توصیـف دقیـق یلونایـف، 
مشـخصات مشـاغل، فرصـت هـای سـرمایه گـذاری و توسـعه و مجموعـه ابـزار سـرمایه گـذار باشـد. هنگامـی که 
ی را تشـویق کـرده تـا مشـاغل خـود را  قصـد فـروش یـا جـذب سـرمایه گـذاری داریـد، مـی توانیـد مشـاغل محـل
فهرسـت کننـد. بخـش کار اطالعاـتی دربـاره کارفرمایـان، آگهـی هـای اسـتخدام و منابع اشـتغال ارائـه می دهد.

ی مـی شـود کـه عناصـر کلیـدی  	 اجـرای اسـتراتژی. بـا توجـه بـه توصیـه هـای اسـتراتژی بازاریاـبی، پیـش بیـن
اسـتراتژی شـامل مـوارد زیـر باشـد:

شـرکت در رویدادهـا. نمونـه هاـیی از رویدادهـای بالقـوه که یلونایف باید در آن حضور داشـته باشـد شـامل  	
رویدادهـای خـاص همچـون گردهماـیی، موسسـه زمین شناسـی، نمایشـگاه های تجاری و نمایشـگاه های کاری 

است.

کمپیـن هـای بازاریاـبی مسـتقیم شـامل لیسـت افـرادی اسـت کـه مـی تواننـد از طریـق مراجعـه، تحقیقـات  	
آنالیـن و رویدادهـا مشـخص شـوند. اهـداف سـرمایه گـذاری شـامل مشـاغل، توسـعه دهنـدگان، مشـاوران و 
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متخصصان انتخاب سایت است.

رسانه های اجتماعی و استراتژی های رسانه  	

تبلیغات رسانه ای و رسانه های اجتماعی 	

پیگیری چشم اندازها و سرنخ ها، که با استفاده از پایگاه داده CRM ردیابی می شوند 	

میزبانی بازدید از یلونایف 	

جذب قهرمانان و سفیرانی که به ارتقای یلونایف کمک خواهند کرد 	

انجـام فعالیـت هـای بازاریاـبی مشـترک در ارتبـاط بـا دولـت سـرزمین هـای شـمال غرـبی، صنعـت، انجمـن ها  	
و غیره.

سرعت ایجاد و توسعه کسب و کار در حال افزایش است 

منابع و برنامه های مختلفی در سرزمین های شمال غربی برای کمک به ایجاد و رشد مشاغل کوچک و متوسط 
وجود دارد. شــرکت توســعه تجارت آکائیچو دفتر محلی آینده جوامع بوده و به مشــاغل مســتقر در یلونایف، 
ندیلو، و دتاه وام می دهد. BDIC خدمات تجارت های سرزمین های شمال غربی را اداره کرده و وام و مشارکت 
ارائه می دهد. برنامه های SEED ارائه شده توسط دولت سرزمین های شمال غربی بودجه را در شش دسته 

شامل بودجه برای کارآفرینان، مشاغل خرد و سرمایه گذاری های استراتژیک تأمین می کند.

مشاغل بررسی شده و مسئولین شرکت کننده در مصاحبه، نیاز به افزایش این منابع را عنوان کردند. در این 
راستا، شهر یلونایف باید کارهای زیر را انجام دهد: 

بررسـی امـکان ایجـاد شـتاب دهنـده و/یـا مرکـز رشـد در یلونایـف. امکانـات مشـابهی در تسـهیل توسـعه  	
اولیه )مراکز رشـد( مشـاغل جدید و تسـریع رشـد مشـاغل موجود در جوامع سراسـر کانادا موثر بوده اند. مولفه 
مرکز رشـد محیط همکاری، دسترسـی به برخی خدمات مشـترک، پشـتیبانی و نظارت )به عنوان مثال کمک در 
توسـعه یـک طـرح تجـاری، برنامـه اسـتراتژیک یـا اسـناد تأمیـن منابع مالی( و دسترسـی به منابع و شـبکه های 
دیگـر را ارائـه دهـد. مشـاغل کوچـک یـا کارآفرینـان و همچنیـن شـرکت هـای کوچـک کـه ممکـن اسـت از فضای 
مشـترک و دسترسـی به منابع دیگر )به عنوان مثال شـرکت های اکتشـافی جوان( بهره مند شـوند، می توانند 

از این تسـهیالت اسـتفاده کنند.
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ــه ابزارهــا و فنــاوری هایــی  ــا فضاهــای ســازنده ترکیــب مــی شــوند کــه دسترســی ب انکوباتورهــا گاهــی ب
کــه بــرای توســعه نمونــه هــای اولیــه محصــول یــا پــروژه هــای شــخصی اســتفاده شــده را آســان کــرده و 
ابزارهــا و تخصــص را بــه اشــتراک مــی گذارنــد. تجهیــزات ممکــن اســت شــامل چاپگرهــای ســه بعــدی، بــرش 
هــای لیــزری و دســتگاه هــای CNC تــا ماشــین هــای دوخــت و حکاکــی روی چــوب باشــد. فضایــی ســازنده 
YuKonstruct در وایــت هــورس در ســال 2014 تأســیس شــد. در ســال CanNor ،2018 بودجــه 1.5 میلیــون 
دالری و دولــت یــوکان )1.9 میلیــون دالر( بــرای ایجــاد یــک مرکــز نــوآوری در وایــت هــورس تأمیــن کردنــد 
کــه YuKonstruct Makerspace را بــا یــک انکوباتــور بــرای ارائــه فضــای کاری مشــترک و محیطــی مشــترک 

بــرای کارآفرینــان و مبتکــران یــوکان ادغــام کــرد.

شــتاب دهنده تجاری یک برنامه ســاختاری با زمان بندی محدود اســت )اغلب حدود دو ماه برای برنامه های 
اولیه و حداکثر شــش ماه برای برنامه های مرحله دوم که بر اســتارت آپ های بالغ تمرکز می کنند(، که طی 
آن شــرکت ها معمواًل با گروهی از ناظران همکاری کرده که به آنها در برنامه ریزی و ایجاد مشــاغل کمک می 
کنند. بســیاری از برنامه ها شــامل یک جزء ســرمایه اولیه هســتند. شــرکت های مشــارکت کننده برنامه های 
خود را به سرمایه گذاران بالقوه ارائه داده که ممکن است در مراحل اولیه سرمایه خود را تأمین کنند. ناظران 
معمواًل کســانی هســتند که تجربه توســعه اســتارت آپ داشته و همچنین ســرمایه گذاران فرشته و سرمایه 

گذاران خطرپذیر.

ی. دسترسـی محدود  	 توسـعه شـبکه منطقـه ای سـرمایه گـذاران فرشـته و/یـا صنـدوق سـرمایه گـذاری محـل
بـه سـرمایه خالـص محدودیـتی اسـت بـرای مشـاغل کوچـک و متوسـط منطقـه. ایـن شـهر مـی توانـد بـا جامعـه 
ی سـرمایه گـذاران  تجـاری، دولـت سـرزمین هـای شـمال غرـبی و دولـت فـدرال در جهـت توسـعه شـبکه محـل
فرشـته و/یـا صنـدوق سـرمایه گـذاری اجتماـعی همـکاری کنـد. مـدل هـای مختلفـی موجـود اسـت. بـه عنـوان 
مثال، از بودجه دولت فدرال برای توسـعه بیشـتر شـبکه های سـرمایه گذاران فرشـته در جنوب انتاریو و کمک 
بـه بهبـود فعالیـت هـا و نتایـج آنها اسـتفاده شـده اسـت. به طور مشـابه، از بودجه دولتی بـرای تجهیز صندوق 

هـای سـرمایه گـذاری روسـتایی در اسـتان هـای مختلـف کانـادا اسـتفاده شـده اسـت.
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حمایـت از توسـعه بنـگاه هـای اجتماـعی. شـرکت هـای اجتماـعی مشـاغلی هسـتند کـه از طریـق رویکـرد  	
کارآفرینانـه یـک مأموریـت اجتماـعی را دنبـال مـی کننـد. آنها از طریق ایجاد اشـتغال و ارائـه خدمات مورد نیاز، 
در حـل مشـکالت اجتماـعی، مشـکالتی کـه بـر مرکـز شـهر تأثیـر مـی گذارنـد، بسـیار موفق بـوده انـد. آنها ممکن 
اسـت تحـت نظـارت سـازمان حقوـقی از جملـه موسسـات غیرانتفاـعی، مشـارکتی، مشـارکت تجـاری، مالکیـت، 
مشـارکت یـا یـک سـاختار حقوـقی تخصصـی ماننـد شـرکت مشـارکت اجتماـعی یـا شـرکت مزایـا فعالیـت کننـد. 
ـطی چنـد سـال گذشـته، دولـت فـدرال و چندیـن دولـت شـهری در سراسـر کانـادا چارچـوب هـا، سیاسـت هـا و 
ی اجتماـعی بـا توسـعه سیاسـت هـای شـرکت هـای اجتماـعی،  برنامـه هـای اجتماـعی بـرای حمایـت از کارآفریـن
ارائـه کمـک هـای بالعـوض و مشـارکت، ارائـه خدمـات پشـتیبانی از توسـعه مشـاغل، اسـتفاده از موافقـت نامـه 
هـای مزایـای جامعـه و گنجانـدن بندهـای اجتماـعی و الزامـات مربوطـه در مجوزهـای خریـد و توسـعه معرـفی 

کـرده اند.

ی بـه عنـوان ابـزاری بـرای افزایـش  	 حمایـت از برنامـه هـا و سیاسـت هـای توسـعه تامیـن کننـدگان محـل
سـهم مشـاغل یلونایـف در بـازار. ایـن سیاسـت هـا مربـوط بـه خریـد کاال و خدمات توسـط شـهر یلونایف، دولت 
سـرزمین هـای شـمال غرـبی، دولـت کانـادا )اصـالح معـدن غول پیکر( و مشـاغل عمده، از جمله معادن سـرزمین 

ی شـامل مـوارد زیـر اسـت: هـای شـمال غرـبی و غـرب نونـاووت اسـت. اقدامـات احتماـل

ی )بـه عنـوان مثـال از طریـق نمایشـگاه هـای  	 تسـهیل تعامـل بیشـتر بیـن خریـداران و تامیـن کننـدگان محـل
تجـاری از جملـه نمایشـگاه هـای معکـوس تجـاری(.

ایجاد رجیستری آنالین محصوالت و خدمات. 	

نشت خرده فروشی و/یا بررسی جایگزین واردات 	

 تـالش بـرای تقویـت سیاسـت هـای ترجیحـی تامیـن کننـدگان شـمال. هـدف سیاسـت تشـویق مشـاغل  	
منطقـه ای اسـت )دولـت سـرزمین هـای شـمال غرـبی سـاالنه بیـش از 260 میلیـون دالر صـرف محصـوالت و 
خدمات برای مشـاغل تحت مالکیت و اداره سـرزمین های شـمال غربی می کند(. شـهر یک سیاسـت تدارکات 

ی تعییـن مـی کنـد. ی دارد کـه 85 درصـد از خریدهـای شـهر را بـه صـورت محـل محـل



Yellowknife33

بخش های کلیدی اقتصادی در حال رشد و ادغام هستند 

صنایع معدنی 

معــدن المــاس بزرگتریــن مشــارکت کننــده در اقتصــاد ســرزمین هــای شــمال غربــی اســت و 33% از تولیــد 
ناخالــص داخلــی را در ســال 2018 بــه خــود اختصــاص داده اســت. صنایــع معدنــی همچنیــن فعالیــت هــای 
ــا اکتشــاف، اصــالح، خریــد محصــوالت و خدمــات، ســاخت و ســاز و  اقتصــادی قابــل توجهــی در ارتبــاط ب
هزینــه کارکنــان ایجــاد مــی کنــد. بــه ایــن ترتیــب، تعطیلــی معــادن المــاس تأثیــر قابــل توجهــی بــر اقتصــاد 

محلــی خواهــد داشــت.

خوشــبختانه، ســرزمین های شــمال غربی مجموعه وســیعی از ذخایر معدنی در اختیار داشته و چندین معدن 
جدیــد بالقــوه در مراحــل مختلف توســعه قرار دارند. با این حال، تحقیقات گذشــته همراه بــا نتایج مصاحبه با 
مسئولین اصلی و بررسی مشاغل محدودیت های توسعه این بخش را مشخص کرده است. برای کمک به حل 
این مشــکالت و توســعه بیشتر صنعت معدنی، شــهر باید با صنعت معدنی و سایر سهامداران اصلی همکاری 
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کند. هدف این همکاری موارد زیر است:

تدویـن اسـتراتژی معدـنی بـرای شـهر یلونایـف، کـه ادغامـات الزم بـرای توسـعه صنعـت معـدن و کاهـش  	
ی معـادن آینـده را مشـخص کنـد. اثـرات منفـی اقتصـادی و اجتماعی-اقتصـادی ناشـی از تعطیـل

اهمیت بخش را در اقتصاد دولت سرزمین های شمال غربی و یلونایف مشخص کنید. 	

معرفی صنعت معدن به عنوان بخش اصلی در فعالیت های جذب سرمایه گذاری  	

از مزایای مرتبط با صنعت معدن سرزمین های شمال غربی در یلونایف استفاده کنید. 	

حمایـت از بهبـود شـرایط سـرمایه گـذاری بـرای اکتشـاف و توسـعه مـواد معدـنی در سـرزمین هـای شـمال  	
غربی.

گردشگری

اگرچه صنعت گردشــگری نســبت به صنعت معدنی کوچک اســت، در ســال های اخیر رشد پیوسته ای داشته 
است. آخرین آمار منتشر شده در نوامبر 2019 گزارش می دهد که بیش از 120000 گردشگر در سال 2019-2018 
به ســرزمین های شــمال غربی ســفر کرده و بیش از 210 میلیون دالر هزینه کرده اند. هزینه سفرهای تفریحی 
)به ویژه بازدید از اورارا( سفرهای تجاری را به عنوان منبع اصلی درآمد مشخص کرده است. این بخش همچنان 

فصلی است، که در تنوع وسیع نرخ ماهانه اقامت در هتل ها مشخص است.

برای توســعه بیشــتر بخش گردشگری، شهر یلونایف باید با شرکای گردشگری و سایر ذینفعان اصلی همکاری 
کند:

تدویـن و تصویـب آییـن نامـه هـای الزم مالیـات هتـل و تنظیـم اجـاره هـای کوتـاه مـدت. در سـال 2018،  	
دولت سـرزمین های شـمال غربی الیحه 18 را تصویب کرد که اجازه می دهد از 4 درصد مالیات اقامت کوتاه 
ی سـازمان بازاریاـبی مقصـد اسـتفاده شـود. شـهر  مـدت بـرای اقامتـگاه هـای گردشـگری بـه منظـور تأمیـن ماـل
یلونایـف در حـال همـکاری بـا صنعـت بـرای تدویـن آئیـن نامـه ای بـرای جمـع آوری مالیـات محـل اقامت اسـت. 
عـالوه بـر ایـن، شـهر در حـال تدویـن آئیـن نامه ای اسـت که مقـررات مربوط به اجاره کوتاه مدت و مسـئولیت 
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هـای آنهـا را در رابطـه بـا وصـول مالیـات مشـخص مـی کند.

اجـرای سـاختار نظارـتی بـرای سـازمان بازاریاـبی مقصـد و مرکـز خدمـات بازدیدکننـدگان کـه در جذب، خدمت  	
رسـانی و افزایـش مزایـای اقتصـادی گردشـگران موثـر خواهـد بـود. مرکـز بازدیدکننـدگان مـرز شـمالی، سـازمانی 
غیـر انتفاـعی، در اکتبـر 2017 بسـته شـد و شـهر متعاقبـًا یـک مرکـز بازدیدکننـدگان موقـت را کـه در شـهرداری 
فعالیـت مـی کـرد، ایجـاد کـرد. در حـال حاضـر، در مـورد سـاختار سـازمان بازاریاـبی مقصـد تصمیـم گیـری نشـده 
ی(، و یـا در مـورد مرکـز جدیـد بازدیدکننـدگان و  اسـت )مثـاًل قـرارداد بـا سـازمان هـای خارـجی یـا مدیریـت داخـل
ی از دولت سـرزمین های شـمال غربی بودجـه دریافت کرد  نحـوه تأمیـن بودجـه مرکـز بازدیدکننـدگان. مرکـز قبـل

و همچنیـن از فـروش محصـوالت مختلـف )بـه عنـوان مثـال هنـر و صنایـع دسـتی( درآمـد کسـب کـرد.

تشـویق بـه توسـعه محصـوالت گردشـگری بـه عنـوان ابـزاری بـرای افزایـش بازدیدکننـدگان در فصـل هـای  	
شـلوغ و دیگـر فصـل هـا و همچنیـن افزایـش سـطح فعالیـت و هزینـه در دوره هـای اوج. فرصـت هـای احتمالی 

عبارتنـد از:

توسـعه محصـوالت گردشـگری بـا فرهنـگ بومـی. ملـل اول Yellowknives Dene در حـال حاضـر در حـال  	
بررسـی امـکان توسـعه یـک مرکـز فرهنـگی بومـی اسـت کـه معـرف یلونایـف بـوده و تاریـخ شـهر را بـه عنـوان 
خانـه فرهنـگ بومـی منحصـر بـه فـرد بیـان مـی کنـد. هـدف اسـتراتژی 2020 گردشـگری سـرزمین هـای شـمال 
غرـبی تمرکـز بـر فرهنـگ بومیـان و اتخـاذ توصیـه هـای شـورای مشـورتی گردشـگری بومی سـرزمین های شـمال 

غرـبی اسـت. 

توسـعه ظرفیت اسـکان. پیشـنهادات شـامل توسـعه ظرفیت بیشـتر هتل و گسـترش امکانات کمپینگ و  	
امکانات RV اسـت.

هـای  	 فعالیـت  و همچنیـن  ی  قطـب مشـاهده شـفق  بـرای  گردشـگری  بـه محصـوالت  گسـترش دسترسـی 
ماجراجوـیی در زمسـتان ماننـد مسـابقه سـورتمه بـا سـگ، اتومبیـل برـفی، اسـکی روی بـرف، ماهیگیـری روی 
یـخ، تورهـای جـاده هـای یـخ و اسـکی در سـطح کشـور. سـایر فعالیـت های ماجراجوـیی در فضای بـاز عبارتند از: 

مشـاهده حیـات وحـش، پیـاده روی، دوچرخـه سـواری، قایقراـنی، ماهیگیـری و شـکار.

توسـعه محصـوالت ژئوتوریسـم، بـا تمرکـز ویـژه بـر صنعـت معدن. یک تـور معدنی در معـدن دیاویک ایجاد  	
Mac-  شـده اسـت. همچنین توسـعه موزه معدن در سـایت معدن غول پیکر. جاذبه های مشـابه )موزه معدن
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Bride Copperbelt  در وایـت هـورس( در جـذب بازدیدکننـدگان در تابسـتان موفـق بـوده اسـت. معـدن غـول 
پیکـر فرصـتی اسـت بـرای تمرکـز بـر تاریـخ معـدن طـال و المـاس در منطقـه، فرآینـد بازیاـبی و پیشـرفت معـادن 

در طـول زمان. 

از رویدادهـای مقصـد شـامل کنفرانـس هـا، رویدادهـای فرهنـگی، گردشـگری ورزشـی، گردشـگری آشـپزی و  	
خدمـات درماـنی )بـه ویـژه بـرای سـاکنان دیگـر مناطـق شـمال( برای جـذب بازدیدکنندگان بیشـتر بـه این منطقه 

اسـتفاده کنید.

بهبـود شـهر بـرای مسـافران RV و ایجـاد یـک محیـط حمایـتی بـرای اجـارهRV ، ایسـتگاه هـا و امکانـات بـرای  	
ارائـه خدمـات بـه این گـروه گردشـگری.

تدویـن طـرح جامـع هنـر و فرهنـگ شـهر یلونایـف بـرای هدایـت تصمیـم گیـری هـای بلندمـدت و سـرمایه  	
گـذاری در هنـر و فرهنـگ و بـه روز رسـانی اسـتراتژی گردشـگری شـهر )کـه آخریـن بار در سـال 2014 تهیه شـده 
اسـت(. در به روزرسـانی اسـتراتژی گردشـگری، شـهر به فرصت های اسـتراتژی پنج سـاله گردشـگری سـرزمین 

هـای شـمال غرـبی توجـه خواهـد کرد.

اجـرای اسـتراتژی راه یاـبی و پیشـرفت عالئـم مربوطـه، همانطـور کـه در اسـتراتژی راه یاـبی شـهر یلونایـف،  	
سـپتامبر 2019 مشـخص شـده اسـت.

معرفی صنعت گردشگری به عنوان بخش کلیدی فعالیت های جذب سرمایه گذاری  	

بررسـی امـکان ارائـه خدمـات مـرزی در فـرودگاه یلونایف که امکان پروازهای مسـتقیم بین المللی را فراهم  	
می کند.

موسسات دانشگاهی/پلی تکنیک 

دانشــگاه پلــی تکنیــک بــرای ســرزمین هــای شــمال غربــی پیشــنهاد شــده اســت کــه مــی توانــد دانشــجویان 
را از دیگــر نقــاط کانــادا و در ســطح بیــن المللــی جــذب کنــد، و فقــط بــرای خدمــت بــه مــردم محلــی تاســیس 

نشــده اســت. مزایــای تاســیس دانشــگاه در یلونایــف بــه شــرح زیــر اســت:
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محرک مستقیم اقتصادی، جذب دانشجویان بین المللی و دانشجویان از سایر نقاط کانادا  	

ـــال  	 ـــوان مث ـــه عن ـــا محیـــط محلـــی )ب ـــط ب ـــرای موضوعـــات مرتب ـــژه ب امـــکان توســـعه دوره هـــا و تحقیقـــات وی
ــی  کمـــک بـــه ایجـــاد یلونایـــف بـــه عنـــوان مرکـــز تحقیقـــات شـــمال یـــا قطـــب شـــمال و همچنیـــن مرکـــز عاـل

اکتشـــافات معـــدن(

ــی کـــه ممکـــن اســـت در دانشـــگاه هـــای  	 افزایـــش دسترســـی بـــه کارگـــران ماهـــر، بـــا حفـــظ جوانـــان محـل
ــی تحصیـــل کـــرده و دیگـــر بـــه یلونایـــف بازنگردنـــد و جـــذب دانشـــجویانی خـــارج از منطقـــه کـــه در ایـــن  جنوـب

شـــهر خواهنـــد مانـــد. 

دانشگاه های شمالی در اسکاندیناوی عبارتند از دانشگاه ترومسو، موسسه بارنتز، کالج دانشگاه 
فینمارک، کالج دانشگاه سامی، دانشگاه امیا و کالج دانشگاه هارستاد. یوکان به تازگی الیحه ای 

مبنی بر تبدیل کالج یوکان به دانشگاه به تصویب رسانده است.

شــورا کمیته مشــورتی دانشــگاه را در می 2018 تأسیس کرد. هدف این شورا ارائه مشاوره و راهنمایی به شهر 
برای ایجاد یک دانشگاه در یلونایف است. برای توسعه دانشگاه، شهر یلونایف باید:

ی از جملـه دولـت  	 حمایـت از توسـعه دانشـگاه/پلی تکنیـک در یلونایـف، بـا همـکاری نزدیـک شـرکای اصـل
سـرزمین هـای شـمال غرـبی، هیئـت مشـاوره دانشـگاهی، شـورای مشـورتی آکادمیـک، سـایر دانشـگاه هـا و 

سـازمان هـای تحقیقاـتی و دولـت هـای بومـی. 

حمایـت از توسـعه پردیـس در مرکـز شـهر. در برنامـه جامعـه، شـهر منطقـه مرکـزی شـهر را بـه عنـوان مـکان  	
ترجیحـی بـرای دانشـگاه مشـخص کـرده اسـت. موقعیـت مکانی مرکز شـهر محـرک اقتصادی مهمی بـرای احیای 

هسـته مرکز شـهر خواهـد بود.
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احیای مرکز شهر 

بــه منظــور احیــای مرکــز شــهر، مرکــز شــهر بــه عنــوان منطقــه ای در محــدوده خیابــان 47 تــا خیابــان 54 و 
بلــوار 49 تــا بلــوار 52 تعریــف شــده اســت. بــی خانمانــی، فقــر، ایمنــی، امنیــت، پاکیزگــی، اعتیاد و مشــکالت 
روانــی در مرکــز شــهر بــه عنــوان دغدغــه هــای دیرینــه ســاکنان و مشــاغل نــام بــرده شــده انــد. حــل چنیــن 
مشــکالت اجتماعــی بــه صــورت معنــی دار مســتلزم همــکاری بیــن ســطوح مختلــف دولــت و تــالش هــای 
هماهنــگ اســت. صــرف نظــر از هزینــه قابــل توجــه انســانی، ایــن مشــکالت تأثیــر منفــی زیــادی بــر توســعه 
اقتصــادی دارنــد، کــه اســتفاده از مناطــق اصلــی توســط ســرمایه گــذاران و ســرمایه گــذاری در مشــاغل را 
کاهــش داده و نــرخ هــای اماکــن خالــی را افزایــش مــی دهنــد کــه بــه نوبــه خــود باعــث کاهــش بازدیــد 

کننــدگان مــی شــود.
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احیــای مرکــز شــهر اولویــت کلیــدی شــورای شــهر بــوده اســت. شــهر یلونایــف چشــم انــداز احیــای مرکــز 
ــرای مرکــز شــهر یلونایــف )ســپتامبر 2019( را مشــخص کــرده  شــهر و اســتراتژی احیــای خــرده فروشــی ب
اســت. مشــارکت جوامــع در چنــد ســال گذشــته نشــان داده اســت کــه ســاکنان یلونایــف بــه شــدت نگــران 
ـبـی خانماـنـی و فقــر در مرکــز شــهر هســتند. بــرای احیــای منطقــه مرکــزی شــهر، شــهر یلونایــف بایــد 

فعالیــت هــای زیــر را انجــام دهــد:

تـالش بـرای جـذب سـاکنان بیشـتر بـه منطقـه بـا توسـعه رویدادهـا، کنسـرت هـا، بازارهـای غـذا، پاسـیو و  	
سـایر مـکان هـا، بهبـود حمـل و نقل عمومی )تسـهیل دسترسـی بیشـتر به مرکز شـهر(، تالش بـرای تغییر تصور 
سـاکنان از منطقـه، و بهبـود جذابیـت منطقـه )ایجـاد انگیـزه بـرای بهبـود اجـاره، محوطـه سـازی خیابـان، بهبـود 

روشـنایی، نظافـت و بهبـود راه یاـبی(.

ی، کـه بـه هماهنـگی و اجـرای فعالیـت هـای احیـا نیـز کمـک  	 تشـویق ایجـاد منطقـه بهبـود کسـب و کار محـل
مـی کنـد. اسـتراتژی احیـا بیـان مـی کنـد کـه شـهر یلونایـف وقـت کارکنـان شـهرداری و چندیـن سـازمان بخش 
خصوصـی را بـه سـازماندهی فعالیـت هـا و رویدادهـای مرکز شـهر اختصاص می دهد. بـا این حال، هیچ واحدی 

مسـئول راهنماـیی یـا کمـک در توسـعه مشـاغل یـا امـالک یـا بازاریاـبی در مرکز شـهر یلونایف نیسـت. 

ادامـه همـکاری بـا سـایر سـطوح دولـتی، غیرانتفاـعی، شـرکت هـای اجتماـعی، بخـش خصوصـی، طـرح هـای   	
ی و ... بـرای کمـک بـه حـل مشـکالت اجتماـعی، بر اسـاس فعالیت هـای فعلی در  ابتـکاری سیاسـت گـذاری محـل
زمینـه هاـیی ماننـد برنامـه اشـتغال ـبی خانمـان هـا، برنامه بهبود خیابان ها و کمپ سـالمتی بومی قطب شـمال

تـالش بـرای جـذب مسـتاجران کلیـدی در منطقـه و افزایـش تعـداد افـراد سـاکن در منطقـه. در حـال حاضـر،  	
حـدود 2700 کارگـر روزانـه و 1500 نفـر سـاکن ایـن منطقـه هسـتند. در ایـن راسـتا، شـهر مـی توانـد ایجـاد 
سـاختمان هـای مسـکونی بـا تراکـم بـاال، دانشـگاه، انکوباتـور و شـتاب دهنـده تجـاری، مرکـز بازدیدکننـدگان و 
ی را کـه منطقـه بنـدی شـده اسـت، ارتقـا دهـد  تبلیغـات باالپـر در محلـه و همچنیـن توسـعه 50/50 اراضـی خاـل

کـه هـدف آن افزایـش تراکـم کاربـری مختلـط اسـت.
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آزمایش در هوای سرد

یلونایــف موقعیــت مناســبی بــرای انجــام آزمایشــات فنــاوری در هــوای ســرد دارد. شــرکت هــای مختلــف از 
جملــه هلیکوپترهــای بــل، پورشــه سیکورســکی، ایرباس/بمباردیــر و جنــرال موتــورز تجهیــزات را در یلونایــف 
آزمایــش کــرده انــد. یــک گــروه کاری متشــکل از نماینــدگان دولــت ســرزمین هــای شــمال غربــی، فــرودگاه 
یلونایــف، شــهر یلونایــف و گردشــگری ســرزمین هــای شــمال غربــی گــرد هــم آمــده تــا منطقــه را بــه عنــوان 
مقصــد آزمایــش هــوای ســرد معرفــی کننــد. دیگــر جوامــع کانــادا، ایــاالت متحــده و اروپــا در توســعه بــازار 

بــرای آزمایــش هــوای ســرد بســیار موفــق بــوده انــد.

شهر یلونایف باید آزمایش هوای سرد را به صورت زیر توسعه دهد:

حمایـت از تـالش هـای گـروه کاری بـرای توسـعه بیشـتر یلونایـف بـه عنـوان مقصـد آزمایـش هـوای سـرد.  	
اقدامـات کلیـدی شـامل قابلیـت هـای آزمایـش در آب و هـوای سـرد در فعالیـت های بازاریابی و در وب سـایت 
شـهر، حمایـت از سـرمایه گـذاری بیشـتر در تجهیـزات و زیرسـاخت هـا و ادامـه تـالش هـا بـرای ایجـاد دانشـگاه 

و افزایـش ظرفیـت بازدیدکننـدگان در یلونایـف اسـت.

حمایـت از توسـعه بیشـتر فـرودگاه یلونایـف. ایـن فـرودگاه در حـال توسـعه یـک برنامـه جامـع 20 سـاله  	
ی شـامل  )2020-2040( اسـت کـه طـرح هـای مختلـف اسـتراتژیکی را مشـخص مـی کنـد. پیشـرفت هـای احتماـل
ارتقـا زیرسـاخت هـا )از جملـه گسـترش باندهـا و همچنیـن آب و فاضـالب(، ایجـاد YZF بـه عنـوان یک فرودگاه 
ی )بـا خدمـات مـرزی(، و افزایـش ظرفیـت فـرودگاه به عنـوان انبـار تأمین/مرکز تدارکات بـرای جوامع  بیـن الملـل

و معـادن شـمالی اسـت.
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ــر  در ســال 2019، شــهر برنامــهGROW ، بــه معنــی اســتراتژی غــذا و کشــاورزی یلونایــف را منتشــر کــرد. ب
ــرای افزایــش  ــد مــدت ب ــداز و اصــول منشــور مــواد غذایــی یلونایــف، GROW برنامــه بلن اســاس چشــم ان
فرصــت هــای اجتماعــی و تجــاری در غذاهــای شــهری یلونایــف و سیســتم کشــاورزی اســت. در ســال 2017، 
دولــت ســرزمین هــای شــمال غربــی اســتراتژی احیــای شــیالت تجــاری دریاچــه بــرده بــزرگ را منتشــر کــرد. 
ــد دریاچــه،  ــش تولی ــد: افزای ــی کن ــار هــدف اســتراتژیک مشــخص م ــدام را در چه ــن اســتراتژی 25 اق ای
افزایــش فــرآوری در ســرزمین هــای شــمال غربــی؛ رشــد بــازار ســرزمین هــای شــمال غربــی؛ و دسترســی بــه 

بازارهــای صادراتــی 

اقداماتی که شهر یلونایف برای توسعه بیشتر انجام می دهد عبارتند از:

اصـالح یـا ایجـاد آئیـن نامـه جدیـد بـرای تسـهیل کشـاورزی شـهری، بـه عنـوان بخشـی از بررسـی قوانیـن  	
نظارـتی

ی بـرای توسـعه نظـارت، آمـوزش و توسـعه بازارهـای  	 همـکاری بـا گـروه هـای کشـاورزی و ماهیگیـری محـل
ی و تولیـد کننـدگان تجـاری محـل
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اقدامات مهم و ارزیابی عملکرد

اقدامات مهم- برنامه ریزی برای اجرا

نظارت بر استراتژی توسعه اقتصادی 

کارگروه شــهردار و شــورای شــهر بر اجرای اســتراتژی نظارت خواهند کرد. در این راســتا، در ســال 2020، شــهر 
اقدامات زیر را انجام داد:

تنظیم مجدد شرایط مرجع برای کارگروه شهردار. 	

شرایط و ضوابط وظایف و مسئولیت ها، عضویت و برنامه جلسات کار گروه را مشخص می کند.

تدوین برنامه اجرایی که فعالیت های سال 2020 را مشخص می کند. 	

برنامه اجرایی ساالنه توسط مدیر توسعه و استراتژی اقتصادی تدوین شده و برای اظهارنظر به کارگروه شهردار 
و شورای شهر ارائه می شود. از همان قالب برای برنامه های آینده استفاده می شود. این برنامه مراحل خاص 
اقدامات و مســئولیت ها را مشــخص می کند و ســازمان های شــریک را شناســایی می کند. همچنین بودجه 

ساالنه نیز به تفصیل شرح داده می شود.

تأیید اسـتراتژی توسـعه اقتصادی 2020-24، شـرایط و قوانین جدید کارگروه شـهردار و برنامه اجرای 2020  	
را از شـورای شـهر دریافت کنید.


