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 ریبه خعیطالا
2022 وریلآ 28

(Ontario’s Plan to Build)رنامه  انتاریو برای ساخت ب

 و  و نقل حملها،رگراهخت بزر، سابیشتی  هاحقوق و  بهتر مشاغل  براییاز برنامه ا 2022ودجه ب
د.کنیت میماها حدهکمتر برای خانواهای و هزینه هابیمارستان

پنج ای دارنتاریو ت اخطرح سا د.کرا منتشر ر 2022  سالدجه، بو(Peter Bethlenfalvyی )تلنفالو بپیتریی، ز، وزیر دارامروا -نتو تور

 : استرکن

 ویانتار تصادی اقازسباز .1

 غل شاادای افردن برکر کار .2

 یکلید یهاختسایر ز وهااهگرربزت ساخ .3

 هاهینزه یاش دهگن ییاپ .4

 ها یاشگزاب ظ حفحرط .5

ل ائه مشاغبه ارند، که میتفاددی اسیبرییکی و هل نقلیه الکترد وسایتولیها و  باترییاتی،ی حدن مواد معود دروجهای مصت فردولت ازطرح  

ا، هگراهزر باخت سا برای رشرایطود کنک میها کمده خانواا برایهنه هزیهشه کا بکند،ک میکمای کارگران  بیشتر بریهاوقبهتر و حق

نتاریو ات ل ساخحات در  دولها،ییزگشا با حفظطرحت از  حمای باد.نکموار میر ه دیگدی کلیت هایاخرس زیها وارستانبیم نقل، ل وحم

 ت.اس

نداز  چشم ات ما دولدجهبو« »د.ه باشداشتی ساختن ی براای واقعامهه برنند کتی هست دولتهیو شایس انتارمردم»ت: نفالوی گفبتلآقای وزیر  

 «ت.و اسنتاریدم امرای هیته اولو باقدام فوریها و نه بهافعه ما برای ر و برنام آقای فوردنی استالتیس دورئ

  بایه پاه هایامی برنی برا بوجه مصرفمل افزایش شاطرحاین  د.دهیدامه می الی قوت ما مدیریت درله دوه سابق بمچنانه 2022ه بودج 

ه بودجد که کسری دهه میی ارائیابه بازک برنام یه همچنینبودج این ده است.ینل آال سه سطود در پنج درصد ه حدوالنتوسط سانرخ م

 کند.حذف می 2021ه بودج در دهنی شبیپیش  دموع سال زودتر از ا دوانتاریو ر

ی است. ما  باقمچنانر های کات و جه اس نشد تمام کار. اما استنامه کارآمد این بر دارد واینامهت ما برلدو»ت: نفالوی گفبتلناب وزیر ج 

 «یم.یان برسان پابهنتاریو دم ا مرا برایر را این کم کهایدهآما

 از 2018تا  2004های  سال بینیدی را تولشغل 300000نتاریو ه الی ک. در حا استلته دواولین رکن برنامو تاریاناد اقتصبازسازی  

 د.اد دارمه افر و برای هه جا هماه درایجاد رف و د شغلایجاه  بمک برای کاینامهبرت  دول داد،دست

 ند از:ارتد مهم عبموار 

 هایرتاب ،کاپ دالوف هدنیآ ز اشخب یای حیدع مداوم .دوشیم زاغآ لامش رد ویراتن ایای حیدع مداوم  اب هطبار رد یاهصتفر استفاده از  •

 ارس رس در وندشویم هتاخس ویراتن الغاشدارف اطسوت ویراتنا رد اهوردو خیدعب لس ناریز دش دناهوخ یکیبکلا  ویدیبی هیاهوردو خو

 لوصف ی هم هیارب یاه جادهند، مانییمقدی اهاختسیرای ز برالر ددریلیام 1 لامش لتدو حرط .دنوشه یمختوفر جهان کای شمایل ویآمر

(  Critical Minerals Strategy) یای حیدع مداوم یژتابس اطسوت ینچم هحرط ین ا.ستا هافر یارب یالدا اختس ،Ring of Fireبه 

 یای حیدع مداوم یروآون قدونص کی داجی ایارب 2023-24ی اه سال ر دالر دنیویلم 3و  2022-23ای سال ه   درالر دنیویلم 2و 

(Critical Minerals Innovation Fund)دوشیم یابیشت پ.  

، 2022یل رول آیا اوز ا.بوخ یدیلوت لغاش مداجیا هب کمک ،هدنیآ هیلنق لیاس وختاس رد یلامش یاکیرآم بهر هب ویراتن اندش لیدبت اب •

 ویراتن ا.ست اهتشدا هتشذگ هام 18 ی درربات یدلو ت وودر خویدلوعهدات تی تابر ی جدیدارگذمایه رس رال ددمیلیار 12 ز بیش ایوانتار

 این در  وردو خختاس هب کمک یارب هدنیالآ مک  وکاپ دالوف یا جههدننکدیلوت هب ناتس انی الیدبت هب کمک یارب اهیگذارهیامرس ز اینچمه

  .دنک یمتاستان حمای
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 رق مناک مبیغت یسررب اب راک نیا .یداصتقا دشر هب کمک یارب ویراتنا رسارس عاموج هب یاتسا یاهماناز سغل در مشادی ایجاا برشتال  •

Workplace Safety and Insurance Board (WSIB) هاصیل ب عاموج یاسانش و ،اکرس ریاس و نامزاس اب کیدزن یراکمه ،ندنل هب 

 .دوشیم زاغآ دیدج تلود یاهمان سازمقر

 یارب یاهج حطس رد یطافحتسا هزوح اب بتاقر یارب ناتسا هب کمک یارب هدنیآ لاس هس یط رالد نویلیم 107 به دیکزی نراگذمایه رس •

  .یایح یاهیر فناوتمالکی سعه وتو

  .2025 لاس نایاپ ات ویراتنا رد یلح معاموج یمامت رد عترسرپ نتبنیا هب یسبسد زا یابیتشپ یارب رالد درایلیم 4 به کدیتصاص نزاخ •

کند. به تالش میریو نتای انها براه آزنداه ا بد کهتنلتی هسار دوسزاویو  انتارد شاغلافرات. ت اس دولنامه دوم بررکنل فراد شاغی اکار برا

    د.ار د بیشترهایوققح  بهتر وت از مشاغل حمایی برایاهت برنام دولت کهل اسدلیهمین 

 ند از:ارتد مهم عبموار

 قلیتال حداای دیج بخش ه در شاغلادفرکه ا  حایل در،2022 بتکا 1 ر دساعت  درالرد 15.50 یم بهعمو دمزدستداقل ایش حفزا  •

  .دنکیم یمضت ار اداناک رد راب یلوا ،دیدج یاه حمایتیم وعمو دمزدست

که یل  حار ددخوی اهتارء مهقات ار ویزوآمازای بدم بره مرکمک بی ا برشزو آماشتغال وهای نامه بر درالر دد میلیار 1نه االسی راگذمایه رس •

   .دهدیم هامدا ویراتنا نارگراک یارب ببه یاهصتفر  مشاغل وایت ازاستان به حم

 یا برد( خوSkilled Trades Strategyای )هفرح و تف لغاش میژتابسا رد لاس هس لوط رد بشیب رالد نویلیم 114.4ی راگذمایه رس •

  .متسیس یزاس هداس و یا هفرح و تف یلغاش اب طبتر مگنا عفر

  یارب طیارس لیسهت و یدربراک یاههنیمز رد راک هداآم نالیصحتلا غراف زا یهورگ لیکشت هب کمک یارب جلاک کرد میاطعا شبسگ   •

  .راک یوبن رازاب هب بعیرس دورو یارب مزال یاهتار مهبه وجرت، شزموکسب آ یایان برونشجدا

 هایامهنیت بروقجهت ت Employment Ontario حرط قیرط زا فاضه ادجبون انوه ع سال ب سهل طو درالر دنیویلم 268.5ائه ار  •

   .بگی همههایرامیب زا یسان یایزاب هژیو یاهحرط هلمج زا یایراک و یرا مهشزوآم

 تای حمای( برBetter Jobs Ontario) ویراتنا ببه لغاش مناونع هب (Second Career program )مو شغیل دنامه بری مجددازاه اندر •

 نیویلم 200ک به دیز نه برو عال،2022-2023ی ا ه سالر ده جدیددجو بالر دنیویلم 5  بایورن انتااگرراک ی ازترع متنو وترسیعیف و طاز

ه ب  دنناوتی مو هدش هداد همتاخ ناشراک هب هک دنکی مکمک یراکیب دارفا هب ویراتنا ببه لغاش محرط .هتشذگ لاس هس رد یراذگ هیامرس رالد

 ابزاین درو منارگراک اب ار یلح منایامرفراک و دننک ادیپ یسبسد بوخ دمآرد اب و اضاقت رپ لغاش میارب یتحالص سبک یارب مزال یاهش زآمو

  .دنک یمطتب مرت باالرمها

 Ontario Immigrant ویراتنا رجامه دزامن هامنرب  رد لاس هس لوط رد فاضا رالد نویلیم 15.1ه شامل ک یح طر بادار وهز تاادفرذب اج  •

Nominee - OINP) فرع م،دنتسه ویراتنا راک رازاب یاهزاین اب قباط مهبرجت و اهتراه میاراد هک مئاد امتقا یارب ار یایضاقت مهک ،ستا 

  .دنکیم

ان ارهز ،دهکرگیر ن ندا بیو در راه انتارالنی، مردمطو تیی مدت. برات اس دولنامهسوم بررکن یدی ای کلهاخت و زیرسها بزرگراهاختس 

ه داشت استان صاد اقته برایینهزلیاردها ه میند که اندرگذراه سپ ب سپریک فرمان در ترافپشتیا ، دهکر تلف لوغارهای ش قطساعت را در

  ها،گراه بزراختبرای ست .دولندتغییر کد بای. این امر است

  .   استده کر به کارد شغل شروعا ایجاد واقتصت  تقوین،اند ببا راهه رز مبای براینایربیهای زوژهل و سایر پر و نقحمل

 ند از:ارتد مهم عبموار

 الغ بره بندآی سال 10شده یط ی یزه رنامری براگذمایه رس با،تانخ اسی    ار تر دایمایهی رسهاحین طرره تانازوندپر بلزیک ای یزیرنامهبر  •

  .2022-2023 های سال  درالر ددلیارمی 20امل ، شالرد دمیلیار 158.8

  :هلمج زا ناتسا رسارس رد یهارگرزب یاههژورساخت پ ی وزیرنامه بر حمایت ازایده برسال آین 10ی یط الر ددمیلیار 25.1ی رگذاایهمرس •

 Highway 413تساخ  •

 Bradford Bypassاختس •
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Highway 401 یآ ضیرعت یزاس لاعف یارب اهماگ یلوا  •

QEW Garden City Skyway دبوبه •

Guelphو  Kitchener یب Highway 7  سازدی ساخت و بعزادامه فا  •

Timmins Connecting Link ،Highway 101 یزساباز •

  :هلمج زا ،یمومع لقن و لمح یارب لاس 10ی یط الر ددمیلیار 61.6ی راگذمایه رس •

Ontario Line رد فتشیپ  •

Sheppard Subway سعه توایی بریزرهامنرب راک دبشیپ •

ونترتو Pearson یللملا یب هاگدورف هب Eglinton Crosstown Westسعه توی اایح بر طری وزیرنامهرب کار  •

Bowmanville GO Rail شبسگ •

 تونرو تدر Union Stationو  London یب GOانه زورییل رهای سفر •

  .Northeastern Ontarioی به فرسایل میات رخدم  •

 ن.ت از کودکامراقبای اه و فضرس مدات و نوسازینده برای ساخ آیسال 10ی ی مالی طهار کمک ددالرد میلیار 14د حدو گذاری یهسرما

 .یده کنعمراج (Capital Plan for Building Ontario) ویراتنا تخاس یارب هیامرس حرطه  ب بیشتراتئیبرای جز

 ها،ده خانوایمی برتأثیر مستقبد، یایش مینه ها افزا وقتی هزیت.ت اس دولنامههارم برچرکن ل راد شاغفی اها برانه هزی داشتنهیین نگپا 

ه  عرضفزایشیق اطر ها ازهینهزبه کاهش  کمک ی برایانامهه دولت برت کل اسدلیبه همین د. گذارد میتصال و اقشاغد ن، افرانداسالم

 د. داراتالیتا مه ک گرفتت از کوداز مراقبد در تمام موارت  تسهیالئهبا ارال و  و نق حمل یادگیننهای رانه هزی کاهشمسکن،

 ند از:ارتد مهم عبموار 

 Housing Affordabilityسکن )ی مدانمن توهوگرارکی اههیصوت هب هجوت اب ،نکس منارحب هب گدیسر یارب تددمنلب هامنرب کی یارجا  •

Task Force). نان مسکیدار خرهادن ب دیتلو، اورموام اانجی    ع تشی ا براهیبتصو    عی تش  مسکن باعاو اند ایجا حمایت از شاملین امرا 

 هامنرب کی لاس ره فرع مهب ندش دعهت مو فالخابغ ی هقباس اب زاس و تخاس عتنص نالاعف یشاذگ رانک ،یحراخ نالالد رب ویراتنا رد

  .ستا هدنیآ لاس راهچ یارب نکس میامت یایلمع

 ،اپدهمو  وهاکلتسیرتوو، مبکی ساهنیوامک، یاری سواهوردخو ک پالدیدی تماههنیزه ختادرپزاب و فذح اب گدننار هنیزه شهاک •

  .412و  Highway 418 ض درراذف عو ح و،2022 هیئوژ لوا زا هام شش یارب بیل ره رد نتس 5.7 ناب مهب نیبب تایلام شهاک

 1.1 د حدوایسط برو متر طوخیص( به شآمدر دیات بر)مال Personal Income Tax (PIT) رد فاضا رالد 300ت هیاله تسئا ارپیشنهاد •

 مکهای هداوناخ و دارفا یایلا مرابتعا) Low-income Individuals and Families Tax Creditایش فز اان بگاندده یات مالنیویلم

  .(دآمرد

 ای برال ددمیلیار 13.2 هامنقفاوت کی یاضام اب ویراتنا یارب هنالداع هلامع مکی یمضت و نیدلاو یارب ناکدوک   اقبت ازی مرهاینهش هزکاه •

  .2025 بامتپس ات کدوک زا بتقار مزور رد رالد 10 یگنایم هب یایتسد یارب مه میماگ یشادرب رد لاردف تلود

https://budget.ontario.ca/2022/capital-plan.html
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الی صد افراد بادر 90ه و بیش از ز شداکسن تجویز ولیون دومی 32با بیش از  ت.ت اس دولنامهنجم بر پکنها رییگشافظ بازطرح ح 

احتیاط با  استان . این استده کری عملوزه استحفاظ بسیاری از حر ازبهت COVID-19ه گیری ول همر ط دنتاریواینه، سال واکس 12

ای  هگذارییهسرمات لباشد، دو پیش رو  استمکن که مییهابا چالشه ابل. برای مق استبودل بهد در حاتصات و اقه اسداشتها را بریتدودمح

 .  دهدم میانجاها ییگشاای حفظ باز خود برنامهتوجهی را در برل قاب

 ز:د اارتنمهم عبوارد م

  :ریز دراو مطسوت ویراتنا متالس نانکراک شبسگ   •

 زا سپ طیارس دجاو زوآم شناد 2500 بکادح یارب هیسروب (سبک و یبگدای دیدج هنیزه کمک)  Learn and Stay Grantی ازاه اندر •

 پس انددهکرصیل  آن تح درهکی ام منطقهوحرمع ماجو  در وندکننام یمبت ی ثرستاپر ند مانتیلواوی اای دارهنامه برکه در سطهوه متردو

  .دننک یمرکا  یلصیتحغ ال فاراز

  سال یط دوی درالر دنیویلم 764ی رگذاهیامرس اب یلعف یراتسرپ راک یوبن یتبثت و شتادبه شخب رسارس رد نارستارفظ پ به حمکک •

  .رفن ره یارب رالد 5000 فقس ات ویراتنا ناراتسرپ هب یرادگهن هبگنا هئارا یارب

2022-ال های  س درالر دنیویلم 230، تسشده اه اضافم  سیستبه 2020 سرا مزا هک تشادبه یاهقبتا مرندمکار  8600  تکیه بربا  •

  .ستا هدرک یراذگ هیامرس تشادبه یاهبتاق مرفیتایش ظرفزی اابر 2023

 295 یس وشناکار مقطع  درقعیتمو 160 شبسگ زا یتامح یارب 24 تا 2023ی هاال س سال از دو یطالر دنیویلم 42.5ی راگذمایهرس  •

  .وربراکسا و نوتپامرب رد دیدج یکشزپ یاهکدهنش دا درمله جز، ایلکمیت تالصیقعیت تحمو

 نیویلم 77 از، بیش 2022 لیروآ زا ،ستا هداآم هدنیآ یرارطضا طیارس یارب ویراتنا هکنیا زا نانیمطا و یایح مزاول یلخاد دیلوت تیوقت  •

 ظتافح تابجهت دیلوت زا یتامح یای بررگذاه مایرس الر دنیویلم 230 ابیرقت ذوفن لامعا یارب Ontario Together قندو ص ازالرد

  .ویراتنا ختاس (PPEشخیص )

سه  ی یطرال دنیولمی 15 کیژتابسا یراذگهیامرس و تسیز مولع و تسیز دیلوت یارب یاجه زکر مکی هب ندش لیدبت صترف زا لابقتسا  •

 هاییروی فنارجاایش پتانسیل تفز اسعه ووتی ا( برLife Sciences Innovation Program) دیدج تسیز مولع یروآون هامنرب  رد لاس

  .لاتیجید و یکشزپ و یامرد

 یهاتبقارم و یاتسرامیب یاهساختیر ز درهند آیلسا 10  دررال ددمیلیار 40 ازش  بییارگذمایهرس ا بهاانستبیمار دبو بهت وساخ  •

  .دنکه یماضافسال  10 یط ا  رتخت جدید 3000 هک گرزب یاتسرامیب هژورپ 50 زا شیب زا یتامح اب تشادبه

 فاضا یاهیگذارایهمع رسه مجموک، 2022-23 یاه لاس رد فاضا رالد درایلیم 3.3  بااهناتسرامیب رد خیرات یاه یراذگمایهرس انجام  •

 مایت ازی حاسال بر ل سه طور دالر ددمیلیار 3.5 ینچمه تلود .دناسر یمالر ددارلیمی 8.8به  2018-2019 سال  ازا رهاانستار بیمدر

  تختم صدهاوا تدمایت ازی حال برل سه سا طو درالر ددمیلیار .11 و یبگهمه لوط رد رقتس میاتسرامیب ختت 3000 ش ازم بیتداو

  .دنک یمیگذاریهامرس COVID-19ل  طو شده درلدوادان متزنو ن واکدکوالن، گسار بزهیژوهای تقبامر

 کی ینچمه لتود .هدنیآ لاس هس رد فاضا رالد درایلیم 1 ای ترگذامایهای رسی بریزرهامنرب اب لب مرد بتقار مرد فاضا یراذگمایهرس  •

Ontario Seniors Care at Home Tax Credit (هناخ رد ویراتنا نادنملاس  دادبسا لباق و دیدج یایلا مرابتعا) هب کمک یارب ار 

  پیشنهادها خانه درتر یالوط ندنا میارب مدر مهب کمک یارب لب مرد بتقار مطیارس دجاو یکش های پزینه هزا بتر باالله وسا 70ن نداسالم
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 هصالخت انک

 ای 2021 سال  درالصشغل خ 344800 اشتغال  یافت وایشفز اصددر  20214.3 سال  دریو انتار(GDPقیع )ا واخیل دصخال نایدلتو •

  .ستا خ    یرات رد لغش هنالاس دشر خرن نیرتیوکه قت ایش یاففز اصددر 4.9

 یان مرد  .ددرگرب هجدوب دازا میتعضو هب ،2021 هجدوب یتیب شیپ زا رتدوز لاس ود ،28 تا 2027 لاس ات ویراتنا هک دوش یم یتیبپیش  •

 الرد دمیلیار 12.3، 2022-23ی هاال س درالر ددمیلیار 19.9 لداع مشهاک هتسویپ روطدجه به بویشک هک ندکیم تیبیشلت پدومدت، 

 2021دجه سال بو یه ازجبل تو قادبونده بهدهنشانه ک اشته باشدد 2024-25ی اهسال  درالر ددمیلیار 7.6و  2023-24ای ه سالدر

 .ستا

ی •  زا یبمک دصرد دحاو 8.1که ، باشد 2021-22های  سال درصددر 40.7یل خ داص ناخالیدل توص بهدیه خالنسبت بکه  دشویم تیبپیش 
ی  خیل داص ناخالیدل توص بهدیه خالنسبت بدت،  میان مزم انداش چرد  .ستا 2021ل دجه سا بوده درشائهی ارصدرد 48.8 تیبپیش

 .دبای یمهشکا  2024-2025 ر دصددر 41.3  بهو 2023-24و  2022-23 های ل سا درصددر 41.4ن وکن ایوانتار

 جاده اییب، بوت تصرو صاخت(، دری سا بریورح انتار)ط Ontario’s Plan to Build  زا شیخب ناونع هب هدش دانهشیپ ییوحات قاناصال  •
ی  ایبر WSIB یزکر مبفد مازلا فذح و ،وردوخ همیب رد بلقت اب هزراب م،وتنروت یرادرشه یاهزر مرسارس رد هچراپکی لقن و لمح تادمخ

  .د کر اهدکمک خو تونرو ت درارتقراس

یلینابع تکمم

ی ساخترح انتاریو براط بخوانید:را2022ودجه بنکات مهم اخت برای سنتاریوطرح ا:2022ه بودج

نتاریوت اای ساخیه برسرما طرح

لی اقتصادی و مابررسی اجمالی

 نه ها:رسات تماس جه

)Emily Hogeveen(لی هوگوین امی

یرر وزدفت

647-294-6166

Emily.Hogeveen@ontario.ca

)Scott Blodgett(ت ت بالدژاسکا

 اتبه ارتباطشع

416-728-9791

Scott.Blodgett@ontario.ca

ontario.ca/finance-news

نسهفراه زبان  بموجود

https://budget.ontario.ca/2022/
https://budget.ontario.ca/2022/highlights.html
https://news.ontario.ca/en/release/1002123/ontarios-plan-to-build
https://budget.ontario.ca/2022/eco-fiscal.html
tel:16472946166
mailto:Emily.Hogeveen@ontario.ca
tel:14167289791
mailto:Scott.Blodgett@ontario.ca
http://ontario.ca/finance-news

	برنامه انتاریو برای ساخت (Ontario's Plan to Build)
	کنا تخلاصه 
	ممکت عبانیلی
	هج سامت تاسر:اه هن 


