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 منتاریو را بسازیا

 ناستا 2021پاییز دی نیه اقتصابیاانتشار 

 شرنترا م 2021نتاریو ی ای مالسرری و بصاداقتانداز ، چشم (Peter Bethlenfalvy)نفالوی بتلپیتر ایی، ار وزیر دز،ومرا -نتو تور

بیشتر و ری گذایهسرماب تی، جذ حیاهایاخترسیر زبرکز لت با تمه دوه چگونکدهد  نشان میمه این برنا یم.سازبانتاریو را د: کر

ین نامه  همچنین برد. ای کنیجاد مرا انتاریو ی  اصادی اقتیم و شکوفایمهای تریه پاع،نایصیر وسازی و ساخودردی راهبرقش ندن نزگردابا

 ند.کت میفظمحا COVID-19گیری  همهدر برابریو ت انتارشرفپیاز 

ی دهیم، مدامه  همه گیر ا بیماری در برابردهت آمه دست بخ ست هایشرفیت از په حمایا بانکه مهمچن»ت: گف Bethlenfalvyوزیر آقای 

« ت.نتاریو اس در اب و کارهاس و کینها، شاغلده نواای خاروشن تر بری بهتر و ه اند آیی برای ساختنانامه ظر برنتنه مت ما مشتاقادول

امه تی، برن حیاهایاخترسیجاد زید و اتولیت از ظرفیبرداری ی در شمال، بهرهیاتنی حد معدری از  موابرداهرهد آمدن امکان ببا بوجو»

 «هد کرد.ت خوا مدیریان رااستطق ی منای در تمامصادق اقتنما ترمیم و رو

  که یتی رابا کیفتی ات مراقبه خدمت دارد کی مدالن طوبتاشتی و مراقبهدتم یک سیسجاد  ایایه ای برت برنامدول :ت ما پیشرفیت ازحما

  دهد.ئهند اراهستار آن ا سزاوان مزیزع

 :ند ازت عبارموارد مهم

 2022-2021ال ند که از سمی که گذاری ر سرمایدالیلیون م 342نتاریو دت، انی مبت طوال و مراقداشتت نیروی کار به تقویجهت •

 مددکار 8000 نینی و همچر عملبقه کا. باسادهید شتایرستار پ ه و د شدیی تاهراید و مپرستار جد 5000ا بیش از تی شود شروع م

گر نرستار درماپ 225دام ی استخبرار را دالیلیون م 57.6مبلغ  23-2022ال از سنتاریو ه بر این، اند. عالوضافه ک ابت قردی رامراق

 ند.ی می کاره گذدت سرماینی مطوال ت هایمراقبدر بخش 

 ند، استانتر هستاحتن ره در آیی کجابخشی در منزل، تواندی و  بهبودامهای ابره در بیمارستان دتری شیماران بسه بک بجهت کم •

 نهه ساالجبود. این ندی می کگذاریهماسرتماعی  اجنگی وای خاهبت مراقرشای گسته سال برا طی س رگردییون دالر میل 548.5مبلغ 

 .ندت می کایده حمیچیی پسالمتت ا وضعییمار بب 21000اد و  حبیمار پس از جراحی 28000از 

 ر رادالیلیون م 12.4ت مبلغ ن، دولسر استار سرات دی مدالنطوی بت هااقمردرمان تی کادر رسندان و تیت از سالمت روت حماجه •

د تیاروان و اعت شبهداده  و گسترای موجودیت هابه حمرسی سریع  دستبهتا ند می که گذاری سرمای 2022-2021ال سدو سال از طی 

  دهد.دامها

ل برای ی سه سا طر رادالیلیون م 72.3دل بیشتری معات مبلغ ت، دولمدنیبت طوالق مراکز مرانی افراد ساكن درز ایمینان اطمای ابر •

 باعثاین امر د. کنم میراهف 23–2022های التان تا ساسسر  سراان دررسداد بازکردن تعدوبرابر له ایی از جماجرت ایش ظرفیافز

 شود.یلبدا تنادن در کاباالترین میزادت به منیبت طوال مراقکزو به مرانتاریان ارست باز نسبد کهشومی



با . یو  دارده انتارند آیی برای ساختنانامهرعت بررسنترنت پ ایتی و دولنه هایا، خاهتانرسابیمها، رگراهیجاد بزبا ات دول :نتاریوساختن ا

 راهمفانتاریو را ال ر شمی دیاتنی حنابع معدبه می ما، دسترسی ت بهداشهایبت مراقیتمن افزایش ظرفت ضها، دولگذارییهسرمااین 

 ند.ه بگذراننوادستان و خابا دو بیشتری را زمانند توانا به تدادرا کاهش ند انذرگدان میبنراه نندگان در که رانی، و زماهنمود

 :ند از عبارتموارد مهم

یلیارد م 2.6دود بلغی حلت م دوتصادی،ی رشد اقغل و محرک هایجاد شانتاریو، ا هایپلها و زرگراه تعمیر بوسعه وت، تبرای ساخ •

 ه شامل، ک(Ontario Highways Program) نتاریوای اهگراهه بزرت از برنامدر حمای 2022-2021های ی سالدجه برادالر بو

ت اه ها، دولگره بزربخشی از برنامبه عنوان ت. ده اسکرگذاری یهت، سرمای اساززس باسعه وتوز، اوساختوژه سپر 580بیش از 

 ت.ده اس داتصاصاخ 413اه گر و بزرعی بردفورد فر راه پیشبرد مسیرت و ای را برای ساخدجهبو

 ریو،نتال اشمادی در تصااقرونق جاد  ایتی و حیانید معدیی موااکوفیجاد شغل، شای ات نیشن برس فرلی وامع شما جوهمکاریبا  •

 وژه ها سایر پرل و همچنینفصوتمام  ای در طول دهه جات شبکساخ برنامه ریزی ویت از دالر برای حمایلیارد م 1به یک استان نزد

به ه و تباید گام برداشدا  کانالتد. دوی کناهم مر فرل دوده در شمافتات نیشن دور ام فرسه اقوارای رفای بالن دات کهده اس داتصاصاخ

 ند.ی عمل کیاتوژه حیو در این پرت انتارتعهدا

 Ontario Community)نتاریو ه امعت جارساخدجه زیه بود در برنامنه خوی ساالیه گذاردن سرماکربا دوبرابر نتاریو ا •
Infrastructure Fund program ) عفه مضالند ساچگذاری یهسرمان  ای دهد. پاسخ می هاهرداریط شسه تونیاز تصریح شدبه 

د دالر میلیار 2به یک ه نزد  بتیل آ پنج ساطی 2022-2021آن در آغااز زمان  را ازگذاری یهسرما کل ر،دالارد یلییک مه مبلغ ب

ت خیرساده ها، پل ها و زد جاننبتواتا ند فراهم کلی ایی و شموستا، رکجامعه کوچ 424ا برای ینی رب پیشیتابلنان و ق تا اطمیندرسامی

 ند. و تعمیر کنتهالب را ساخو فاض آبهای 

دجه تان بو، اس2025ال پایان ستا تماد بل اعه و قاصرفبه رون عت مقسرنت پرینتر ابهنتاریو طق اه منا همدن دسترسیم کرراهت فجه •

 ت.ده اس داتصاصل اخشش ساد دالر در طول میلیار 4به یک ی نزدمهم

ال دای سبتد دارد از ایو قص انتارتند،مدت هسیالنو طهایبتت مراقظر دریافنته مدی کبه افرا کمک ت وها غفله دههی بیدگرسبرای  •

به ت موجود تخ 12000تقای دت و ارنی مبت طوالدید مراقت جتخ 10000ت ی ساخافی برادالر اضیلیارد م 3.7، مبلغ 2024-2025

 ندرسادالر می یلیارد م 6.4ه مبلغ ب 2019ال ار سبه ازیه گذاری را ل سرمامر ک این اند.ه گذاری کیاحی مدرن سرماطرنداردهای استا

نی بت طوالتخت مراق 28000دود و ح 2028سال تا ید ت جدتخ 30000 بیش از به افزایش منجر ی کهه ای سابق به گذاریسرمای -

 .د شد خواهاناسر استر سرتدته ا یافدت ارتقم

 ای ساخت،بر دهینل آسا 10طی د دالر میلیار 30.2یو مبلغ  انتارنی،ت های درمامراقبتم به رشد سیسرو تقاضاهای  یت ازبرای حما •

 ازنیت های مورد ند مراقبتوانم می ینکه مردنان از اه برای اطمیی سابقی ب تعهدی کند،ه گذاری مسرمای رستان هابیمای  و ارتقارشگست

 ند.نافت کد دریمع خواخود را در جو



ت که یل اس دل همینبهت. سرف  پنهند ت کنرکشت شرفپیی برای ه امسابقی خواهد در ل مد شاغز افرات الدو :ل افراد شاغکردن برایکار 

اتی، ی حیدنواد معگذاری در میهسرماب د و جذدی جهایارتیادگیری مهظور ه منه بجبودتأمین تمزد، ل دسیش حداقافزانهاد  پیش بالتدو

 .یو داردل انتاراغی برای افزایش افراد شامهاب، برنبا درآمد خواد مشاغل  ایجنایع برایسایر صید خودرو و تول

 :ند ازت عبارموارد مهم

 فزایشت ار ساعدالر د 15به ومی را حداقل دستمزد عم 2022یه  اول ژانوت که ازت این اسد دولنها پیشافراد شاغل،یت از برای حما •

د.  ش دهیل دستمزد عمومی افزاه حداقا ب رب، آنشروای مر هوسره برای یژل دستمزد و حذف حداق باده ودا

تی ، استان  حیانید معدنه موائوالمستامین الی در شمیکایمریی برتر در آی قضازه هاوعنوان یکی از حبه نتاریو ت اعییت موقای تقوبر •

ت. ده اسکر خود اعالم (Critical Minerals Strategy) تی حیانید معدژی مواه استراتای توسعایی را برهنامهبر اولین بار برای

 ت هایی کند و فرصی کمک میه الکتریکل نقلد وسایدید فناوری جننای  ماه گذاری ه به سرمای این استانتی در حیانیدی مواد معفراوان

 ند.د می کایجایو ل انتاردی را برای افراد شاغدیج

ای برزرگ خودرو ندگان بدکنتولیز ری را ادالیلیارد م 5.6ه گذاری یسرمات تعهداان درو، استل در بخش خویجاد شغات و برای حفاظ •

 ت.ده اسکرن تضمییکی  الکتروهایه تامین خودریریت زنجظرف

تی ید رقابیان جدد یک جرایجاال نتاریو در حه تامین، اری و زنجیرگذایهی سرماهالشای چا به رشد بربه رقابت رو ییبرای پاسخگو •

دالری یلیون م 40 (Advanced Manufacturing and Innovation Competitiveness stream) نوآوریه و د پیشرفتتولی

باشد.می ( Regional Development Program)ای ه منطقهنامه توسعه بخشی از بر است کانسر استر سرتاد

در  2022-2021 ل از سالی سه سا ط اضافی راالرلیون دمی 90.3 نتاریو مبلغل خوب، ای به مشاغیاب دستد برایبه افرای کمک برا •

جاد  اید شاملدی جدی  کلی. نو آوری هایندی می کاره گذسرمای( Skilled Trades Strategy) ای نی حرفهت های فاراستراتژی مه

نتاریو و ا( Pre-Apprenticeship Program)ی جوانان نامه کارآموزیت برنین تقوه ای و همچل فنی و حرف نمایشگاه مشاغیک

 ت.ی اسارآموززش پیش از کنامه آموبر

  Ontario Jobs Training Tax Creditت تمدید د دولیشنهاد شاغل، پای افرای بیشتر برزشموای آهصتن فردم کرراهت فجه •

دود نی از حیبا پشتدالر برایلیون می 275دود بلغی حم 2022اعتبار ید تمدت. اس 2022ال تا س (ریوانتل ا مشاغزشتی آمولیااعتبار ما)

 ند.م می کهر فرادال 1150 توسططور مبه یا نفر  240000

رای ب 2022–2021های ا در سالدالر اضافی ریلیون م 5ستان مبلغ  دارند، اه آموزشنیاز بیافتن شغل ه برای  افراد کیت ازبرای حما •

 ند.کی میگذاریهسرما( Second Career program) دوم ی  شغل نامهبررش گست

ت د دولیشنهات در استان، پی سیاحنتاریوبران اهای ساکده خانوانوازی و تشویق مهمانشگری وردگهای د بخش بهبوبهی کمک برا •

Ontario Staycation Tax Credit (ید ت و جدتی  موقلیااعتبار ماStaycation  نتاریوا) این اعتبار ت. اس 2022ال برای س

 ند.می کریو فراهم نتار ابیشتشف ه برای کنوادیلیون خانیم میک و ت از بیش از ی حمایالیون دالر برمی 270دود بلغی حم

برای  2022-2021های دالر در سالیلیون م 1.1 ت مبلغاری، دول اجبکشی و کارهرهیو در برابر بارنتل ااز افراد شاغت فظبرای محا •

 اجرنندگان افراد مهدام کت و استخوقکمک مآژانس های ز از کمر متهایزرسی بانجامای اان برمورصاصی از ما اختتیمیک یت از حما

 د.د کر کمک خواهاغلترین افراد شده یه رانبه حاشپذیرترین و ب آسیت از برخی از ه حمایی بدمات مقطرح. این ندکمی گذارییهسرما

ید ون -نتاریو دم امر یهروح -یت کرد گیری حماای همهوزهن ربدتریدر ه استان ما را ی کهایویژگی»ت: گف Bethlenfalvyزیر آقای و 

دی و تصابود اقی بهبراط را د که شراینه داردیشاه و دورانالنای مسئونامهت ما بردول« ».بودی ما خواهد اتر برمرفهتر و رخشانی داهندآی

دی فراای اد کار برایجاه و ند آیاختنایم، سدهدست آوربه ی که ت از پیشرفتت حمایت جهن طرحی اس ایند.د می کایجارشد نی بر بتالی مم

 «ند.کنمحقق می ز راه چیکه هم



 الیت اجمنکا

 گیریروع همهشان زمدولت از لی نی ماروزرسابههفتمین « ازیمنتاریو را بسا» :2021نتاریو ی الررسی مای و بصادنداز اقتچشم ا •

ید نامشخص تأکدی تصاه اقی در این دور حتریو،نتای اور مالورد اممنظم در مهای نیرساروزهه به ارائت بد دوله بر تعهاست، ک

 ت.اس دیتصانی بر رشد اقبتبی می بازیات براه دولبخشی از برنامح طر. این ندکمی

-2021ال برای س  دهد.دامهد ابه رشد خوه است تا  آمادت وسا COVID-19ی گیرت همهز اثرای ایابال بازنتاریو در حد اتصااق •

دجه ه در بونداز منتشر شدم ااز چشر کمتر یلیارد دالم 11.6ت که ده اسکرنی بیپیش د دالری را میلیار 21.5دولت کسری ، 2022

 بر COVID-19تأثیر ر مورد  ددیدترت جطالعاانین ر و همچی تودی قتصا انداز رشد اقده چشمنن کعکست منشرفپیاین  ت.اس 2021

 ت.ان اسی استامور مال

 د دالر دریلیارم 12.9و  23-2022های دالر در سالیلیارد م 19.6ته  پیوسطوربهند که کسری کینی مبی پیشلتدودت، مدر میان •

ته د یاف بهبوالرد دمیلیار 7.2و  8.1ب تیبه تر 2021ال دجه سه در بوه شدانداز ارائمبه چشت  نسبد کهیابکاهش  24-2023های سال

 ت.اس

  بخش های منابع درراراستقا برای ری خود رذیپطافنان انعمچ ه، استانCOVID-19گیری  همه بایت مرتبططعقدم به عتوجه با  •

ت حمای COVID-19نی دیت زمابا محدولی ین مابیشتری از طریق تامه   نو أورانییابهای بازحطر کند و از حفظ مید نیازموربیشتر 

 ند.کمی

 یلینابع تکمم

 ت ماشرفپیمحفاظت از  •

 ونتاریساختن ا •

 ل افراد شاغکردن برایکار  •

 الیدی و متصااقلی ی اجمارسبر •

دیبخوانر را یه وزییانب •

https://budget.ontario.ca/2021/statement.html
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