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  )گرنت(حسابرس ُکـل هيچگونه ارتباطی  بين کمک مالی دولت 
   و سياست نمی يابد 

  فرآيند  کمک غلط دولت کنار گذاشته شده و وزير استعفا می دهد

 گزارشی را از طرف حسابرس کل اعالم) انتاریو ) (QUEEN'S PARK-کوئینز پارک (امروز مجلس استان 

نمود تا مطمئن شود  برای حمایت از پروژه های سرمایه ای تازه واردین در انتاریو صداقت، شفافیت، و 
 .مسئولیت پذیری وجود دارد

در وزارت شهروندی و ) مالی(مک گینتی نخست وزیر،  اظهار داشت که دولت از  استفاده  پول پایان سال 
به گروههای ) گرنت ( جهت  کمک مالی the    Ministry of Citizenship and Immigration -مهاجرت

 .  فرهنگی خاتمه خواهد داد-نژادی

کمک به تازه واردین سراسر جهان در انتاریو، عملی درست و " مک گینتی نخست وزیر اظهار داشت 
  . هوشمندانه محسوب می شود، ولی  باید به روشی صادقانه، واضح و قابل توجیه انجام پذیرد

حسابرس کل تشکر  کنم، که  نمونه هایی از امور اداری غیر قابل قبول این برنامه را بررسی مایلم از " 
  ."  و ما نیز درصدد بررسی و تنظیم آن هستیم–نمودند 

 فرهنگی همانند حمایت از سایر –از این ببعد، حمایت برای پروژه های سرمایه ای در جوامع نژادی " 
اره خواهد شد، که از طریق مجموعه ای از سرمایه قانونی و اداری   اجرا و اد–پروژه های زیرساختی 

 ، براساس Ministry of Public Infrastructure Renewal -توسط وزارت بازسازی زیرساختی عمومی 

  . "  معیارهای قاطع، و بعنوان موضوع بودجه  از شروع سال مالی تعیین می شود

توسط وزارت شهروندی و مهاجرت تهیه شده بود، اظهار حسابرس کل ، درگزارش پایان سال خود که 
هیچگونه مدرک یا شاهدی وجود نداشت که  سازمانی بعلت داشتن روابط سیاسی از طرف " داشت که 

 ." دولت پولی دریافت کرده باشد

استفاده شده   حسابرس کل همچنین به این نتیجه رسید که  پروسه Jim McCarter -اما  جیم مک کارتر 

  ." ، صادق، واضح و پاسخگو نبود) گرنت (بمنطور کمک مالی 

 . مک گینتی نخست وزیر، تأکید کرد که کلیه توصیه های حسابرس کل بمرحله اجرا در خواهند آمد
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 وزیر شهروندی و مهاجرت استعفا نموده و   Mike Colle -نخست وزیر همچنین اعالم نمود که مایک ُکل 
 امروز بعدازظهر عالوه بر مسئولیتهای فعلی خود یعنی وزیر خدمات Gerry Phillips –فیلیپس جِـری 
  .  ، بعنوان وزیر جدید  شهروندی و مهاجرت سوگند  یاد کردMinister of Government Services -دولتی 

متعهد به کمک تازه واردين در  همواره بسيار سخت تالش نموده و کامًال Mike -من می دانم که  مايک" مک گينتی گفت 
تظاهر و چاپلوسی نشان ) مليت ها( مايک  نسبت به  تنوع و گوناگونی –استان انتاريو بوده  تا در اينجا مستقر و موفق شوند 

  ."دليل فعاليت او در خدمات عمومی اينست که او نيز همانند دولت به  چند مليتی  معتقد است.  نمی دهد
  

نيز معتقد به  مسئوليت پذيری می باشد،  و دراين شرايط  مايک  و من  موافقيم  که وزير بايد وظيفهبهرحال، اين دولت "  
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