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انتاریو را بسازیم
انتشار بیانیه اقتصادی پاییز  2021استان

تورنتو  -امروز ،وزیر دارایی ،پیتر بتلنفالوی ( ،)Peter Bethlenfalvyچشم انداز اقتصادی و بررسی مالی انتاریو  2021را منتشر
کرد :انتاریو را بسازیم .این برنامه نشان میدهد که چگونه دولت با تمرکز بر زیرساختهای حیاتی ،جذب سرمایهگذاری بیشتر و
بازگرداندن نقش راهبردی خودروسازی و سایر صنایع ،پایههای ترمیم و شکوفایی اقتصادی انتاریو را ایجاد می کند .این برنامه همچنین
از پیشرفت انتاریو در برابر همهگیری  COVID-19محافظت میکند.
آقای وزیر  Bethlenfalvyگفت« :همچنانکه ما به حمایت از پیشرفت های سخت به دست آمده در برابر بیماری همه گیر ادامه می دهیم،
دولت ما مشتاقانه منتظر برنامه ای برای ساختن آینده ای بهتر و روشن تر برای خانواده ها ،شاغلین و کسب و کارها در انتاریو است».
«با بوجود آمدن امکان بهرهبرداری از مواد معدنی حیاتی در شمال ،بهرهبرداری از ظرفیت تولید و ایجاد زیرساختهای حیاتی ،برنامه
ما ترمیم و رونق اقتصادی در تمامی مناطق استان را مدیریت خواهد کرد».
حمایت از پیشرفت ما :دولت برنامه ای برای ایجاد یک سیستم بهداشتی و مراقبت طوالنی مدت دارد که خدمات مراقبتی با کیفیتی را که
عزیزان ما سزاوار آن هستند ارائه دهد.
موارد مهم عبارتند از:
•

جهت تقویت نیروی کار بهداشت و مراقبت طوالنی مدت ،انتاریو  342میلیون دالر سرمایه گذاری می کند که از سال 2022-2021
شروع می شود تا بیش از  5000پرستار جدید و ماهر تایید شده و پرستار تایید شده .باسابقه کار عملی و همچنین  8000مددکار
مراقبت قردی را اضافه کند .عالوه بر این ،انتاریو از سال  23-2022مبلغ  57.6میلیون دالر را برای استخدام  225پرستار درمانگر
در بخش مراقبت های طوالنی مدت سرمایه گذاری می کند.

•

جهت کمک به بیماران بستری شده در بیمارستان برای ادامه بهبودی و توانبخشی در منزل ،جایی که در آن راحتتر هستند ،استان
مبلغ  548.5میلیون دالر دیگر را طی سه سال برای گسترش مراقبتهای خانگی و اجتماعی سرمایهگذاری می کند .این بودجه ساالنه
از  28000بیمار پس از جراحی حاد و  21000بیمار با وضعیت سالمتی پیچیده حمایت می کند.

•

جهت حمایت از سالمت روان و تندرستی کادر درمان مراقبت های طوالنی مدت در سراسر استان ،دولت مبلغ  12.4میلیون دالر را
طی دو سال از سال  2022-2021سرمایه گذاری می کند تا به دسترسی سریع به حمایت های موجود و گسترده بهداشت روان و اعتیاد
ادامه دهد.

•

برای اطمینان از ایمنی افراد ساكن در مراکز مراقبت طوالنیمدت ،دولت مبلغ بیشتری معادل  72.3میلیون دالر را طی سه سال برای
افزایش ظرفیت اجرایی از جمله دوبرابر کردن تعداد بازرسان در سراسر استان تا سالهای  23–2022فراهم میکند .این امر باعث
میشود که نسبت بازرسان انتاریو به مراکز مراقبت طوالنیمدت به باالترین میزان در کانادا تبدیل شود.

ساختن انتاریو :دولت با ایجاد بزرگراهها ،بیمارستانها ،خانه های دولتی و اینترنت پرسرعت برنامهای برای ساختن آینده انتاریو دارد .با
این سرمایهگذاریها ،دولت ضمن افزایش ظرفیت مراقبتهای بهداشتی ما ،دسترسی به منابع معدنی حیاتی در شمال انتاریو را فراهم
نموده ،و زمانی که رانندگان در راهبندان میگذرانند را کاهش داده تا بتوانند زمان بیشتری را با دوستان و خانواده بگذرانند.
موارد مهم عبارتند از:
•

برای ساخت ،توسعه و تعمیر بزرگراهها و پلهای انتاریو ،ایجاد شغل و محرک های رشد اقتصادی ،دولت مبلغی حدود  2.6میلیارد
دالر بودجه برای سالهای  2022-2021در حمایت از برنامه بزرگراههای انتاریو ( ،)Ontario Highways Programکه شامل
بیش از  580پروژه ساختوساز ،توسعه و بازسازی است ،سرمایهگذاری کرده است .به عنوان بخشی از برنامه بزرگراه ها ،دولت
بودجه ای را برای ساخت و پیشبرد مسیر راه فرعی بردفورد و بزرگراه  413اختصاص داده است.

•

با همکاری جوامع شمالی و فرست نیشن برای ایجاد شغل ،شکوفایی مواد معدنی حیاتی و ایجاد رونق اقتصادی در شمال انتاریو،
استان نزدیک به  1میلیارد دالر برای حمایت از برنامه ریزی و ساخت شبکه جاده ای در طول تمام فصول و همچنین سایر پروژه ها
اختصاص داده است که داالنی برای رفاه اقوام فرست نیشن دور افتاده در شمال دور فراهم می کند .دولت کانادا باید گام برداشته و به
تعهدات انتاریو در این پروژه حیاتی عمل کند.

•

انتاریو با دوبرابر کردن سرمایه گذاری ساالنه خود در برنامه بودجه زیرساخت جامعه انتاریو ( Ontario Community
 )Infrastructure Fund programبه نیاز تصریح شده توسط شهرداری ها پاسخ می دهد .این سرمایهگذاری چند ساله مضاعف
به مبلغ یک میلیارد دالر ،کل سرمایهگذاری را از زمان آغااز آن در  2022-2021طی پنج سال آتی به نزدیک به  2میلیارد دالر
میرساند تا اطمینان و قابلیت پیشبینی را برای  424جامعه کوچک ،روستایی و شمالی فراهم کند تا بتوانند جاده ها ،پل ها و زیرساخت
های آب و فاضالب را ساخته و تعمیر کنند.

•

جهت فراهم کردن دسترسی همه مناطق انتاریو به اینترنت پرسرعت مقرون به صرفه و قابل اعتماد تا پایان سال  ،2025استان بودجه
مهمی نزدیک به  4میلیارد دالر در طول شش سال اختصاص داده است.

•

برای رسیدگی به دههها غفلت و کمک به افرادی که منتظر دریافت مراقبتهای طوالنیمدت هستند ،انتاریو قصد دارد از ابتدای سال
 ،2024-2025مبلغ  3.7میلیارد دالر اضافی برای ساخت  10000تخت جدید مراقبت طوالنی مدت و ارتقای  12000تخت موجود به
استانداردهای طراحی مدرن سرمایه گذاری کند .این امر کل سرمایه گذاری را از بهار سال  2019به مبلغ  6.4میلیارد دالر می رساند
 سرمایه گذاری بی سابقه ای که منجر به افزایش بیش از  30000تخت جدید تا سال  2028و حدود  28000تخت مراقبت طوالنیمدت ارتقا یافته در سرتاسر استان خواهد شد.

•

برای حمایت از تقاضاهای رو به رشد سیستم مراقبت های درمانی ،انتاریو مبلغ  30.2میلیارد دالر طی  10سال آینده برای ساخت،
گسترش و ارتقای بیمارستان ها سرمایه گذاری می کند ،تعهدی بی سابقه برای اطمینان از اینکه مردم می توانند مراقبت های مورد نیاز
خود را در جوامع خود دریافت کنند.

کار کردن برای افراد شاغل :دولت از افراد شاغل می خواهد در مسابقه ای برای پیشرفت شرکت کنند نه پسرفت .به همین دلیل است که
دولت با پیشنهاد افزایش حداقل دستمزد ،تأمین بودجه به منظور یادگیری مهارتهای جدید و جذب سرمایهگذاری در مواد معدنی حیاتی،
تولید خودرو و سایر صنایع برای ایجاد مشاغل با درآمد خوب ،برنامهای برای افزایش افراد شاغل انتاریو دارد.
موارد مهم عبارتند از:
•

برای حمایت از افراد شاغل ،پیشنهاد دولت این است که از اول ژانویه  2022حداقل دستمزد عمومی را به  15دالر در ساعت افزایش
داده و با حذف حداقل دستمزد ویژه برای سرور های مشروب ،آن را به حداقل دستمزد عمومی افزایش دهد.

•

برای تقویت موقعیت انتاریو به عنوان یکی از حوزه های قضایی برتر در آمریکای شمالی درتامین مسئوالنه مواد معدنی حیاتی  ،استان
برای اولین بار برنامههایی را برای توسعه استراتژی مواد معدنی حیاتی ( )Critical Minerals Strategyخود اعالم کرده است.
فراوانی مواد معدنی حیاتی در این استان به سرمایه گذاری های مانند فناوری جدید وسایل نقلیه الکتریکی کمک می کند و فرصت های
جدیدی را برای افراد شاغل انتاریو ایجاد می کند.

•

برای حفاظت و ایجاد شغل در بخش خودرو ،استان تعهدات سرمایه گذاری  5.6میلیارد دالری را از تولیدکنندگان بزرگ خودرو برای
ظرفیت زنجیره تامین خودروهای الکتریکی تضمین کرده است.

•

برای پاسخگویی به رقابت رو به رشد برای چالشهای سرمایهگذاری و زنجیره تامین ،انتاریو در حال ایجاد یک جریان جدید رقابتی
تولید پیشرفته و نوآوری ( 40 )Advanced Manufacturing and Innovation Competitiveness streamمیلیون دالری
در سرتاسر استان است که بخشی از برنامه توسعه منطقهای ( )Regional Development Programمی باشد.

•

برای کمک به افراد برای دستیابی به مشاغل خوب ،انتاریو مبلغ  90.3میلیون دالر اضافی را طی سه سال از سال  2022-2021در
استراتژی مهارت های فنی حرفه ای ( )Skilled Trades Strategyسرمایه گذاری می کند .نو آوری های کلیدی جدید شامل ایجاد
یک نمایشگاه مشاغل فنی و حرفه ای و همچنین تقویت برنامه کارآموزی جوانان ( )Pre-Apprenticeship Programانتاریو و
برنامه آموزش پیش از کارآموزی است.

•

جهت فراهم کردن فرصتهای آموزشی بیشتر برای افراد شاغل ،پیشنهاد دولت تمدید Ontario Jobs Training Tax Credit
(اعتبار مالیاتی آموزش مشاغل انتاریو) تا سال  2022است .تمدید اعتبار  2022مبلغی حدود  275میلیون دالر برای پشتیبانی از حدود
 240000نفر یا به طور متوسط  1150دالر فراهم می کند.

•

برای حمایت از افراد که برای یافتن شغل نیاز به آموزش دارند ،استان مبلغ  5میلیون دالر اضافی را در سالهای  2022–2021برای
گسترش برنامه ی شغل دوم ( )Second Career programسرمایهگذاری میکند.

•

برای کمک به بهبود بخشهای گردشگری و مهماننوازی و تشویق خانوادههای ساکن انتاریوبرای سیاحت در استان ،پیشنهاد دولت
( Ontario Staycation Tax Creditاعتبار مالیاتی موقت و جدید  Staycationانتاریو) برای سال  2022است .این اعتبار
مبلغی حدود  270میلیون دالر برای حمایت از بیش از یک و نیم میلیون خانواده برای کشف بیشتر انتاریو فراهم می کند.

•

برای محافظت از افراد شاغل انتاریو در برابر بهرهکشی و کار اجباری ،دولت مبلغ  1.1میلیون دالر در سالهای  2022-2021برای
حمایت از یک تیم اختصاصی از ماموران برای انجام بازرسیهای متمرکز از آژانس های کمک موقت و استخدام کنندگان افراد مهاجر
سرمایهگذاری میکند .این طرح مقدماتی به حمایت از برخی از آسیب پذیرترین و به حاشیه رانده ترین افراد شاغل کمک خواهد کرد.

آقای وزیر  Bethlenfalvyگفت« :ویژگیهایی که استان ما را در بدترین روزهای همهگیری حمایت کرد  -روحیه مردم انتاریو  -نوید
آیندهای درخشانتر و مرفهتر برای ما خواهد بود« ».دولت ما برنامهای مسئوالنه و دوراندیشانه دارد که شرایط را برای بهبود اقتصادی و
مالی مبتنی بر رشد ایجاد می کند .این طرحی است جهت حمایت از پیشرفتی که به دست آوردهایم ،ساختن آینده و ایجاد کار برای افرادی
که همه چیز را محقق میکنند».

نکات اجمالی
•

چشم انداز اقتصادی و بررسی مالی انتاریو « :2021انتاریو را بسازیم» هفتمین بهروزرسانی مالی دولت از زمان شروع همهگیری
است ،که بر تعهد دولت به ارائه بهروزرسانیهای منظم در مورد امور مالی انتاریو ،حتی در این دوره اقتصادی نامشخص تأکید
میکند .این طرح بخشی از برنامه دولت برای بازیابی مبتنی بر رشد اقتصادی است.

•

اقتصاد انتاریو در حال بازیابی از اثرات همهگیری  COVID-19است و آماده است تا به رشد خود ادامه دهد .برای سال -2021
 ،2022دولت کسری  21.5میلیارد دالری را پیش بینی کرده است که  11.6میلیارد دالر کمتر از چشم انداز منتشر شده در بودجه
 2021است .این پیشرفت منعکس کننده چشم انداز رشد اقتصادی قوی تر و همچنین اطالعات جدیدتر در مورد تأثیر  COVID-19بر
امور مالی استان است.

•

در میانمدت ،دولت پیشبینی میکند که کسری بهطور پیوسته  19.6میلیارد دالر در سالهای  23-2022و  12.9میلیارد دالر در
سالهای  24-2023کاهش یابد که نسبت به چشمانداز ارائه شده در بودجه سال  2021به ترتیب  8.1و  7.2میلیارد دالر بهبود یافته
است.

•

با توجه به عدم قطعیت مرتبط با همهگیری  ،COVID-19استان همچنان انعطافپذیری خود را برای استقرار منابع در بخش های
بیشتر مورد نیاز حفظ میکند و از طرحهای بازیابی نو أورانه بیشتری از طریق تامین مالی با محدودیت زمانی  COVID-19حمایت
میکند.
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