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برنامه انتاریو برای ساخت ()Ontario’s Plan to Build
بودجه  2022از برنامه ای برای مشاغل بهتر و حقوقهای بیشتر ،ساخت بزرگراهها ،حمل و نقل و
بیمارستانها و هزینههای کمتر برای خانوادهها حمایت میکند.
تورنتو  -امروز ،وزیر دارایی ،پیتر بتلنفالوی () ،Peter Bethlenfalvyبودجه سال  2022را منتشر کرد .طرح ساخت انتاریو دارای پنج
رکن است:
 .1بازسازی اقتصاد انتاریو
 .2کار کردن برای افراد شاغل
 .3ساخت بزرگراهها و زیرساختهای کلیدی
ی نگه داش ن
 . 4پ ای ن
ی هزینهها
 .5طرح حفظ بازگشایها
طرح دولت از فرصتهای موجود در مواد معدنی حیاتی ،باتریها و تولید وسایل نقلیه الکتریکی و هیبریدی استفاده میکند ،به ارائه مشاغل
بهتر و حقوقهای بیشتر برای کارگران کمک میکند ،به کاهش هزینهها برای خانوادهها کمک میکند وشرایط را برای ساخت بزرگراهها،
حمل و نقل ،بیمارستانها و زیرساخت های کلیدی دیگر هموار میکند .با حمایت از طرح حفظ بازگشاییها ،دولت در حال ساخت انتاریو
است.
آقای وزیر بتلنفالوی گفت« :مردم انتاریو شایسته دولتی هستند که برنامهای واقعی برای ساختن داشته باشد« ».بودجه دولت ما چشم انداز
رئیس دولت استانی آقای فورد و برنامه ما برای رفع بهانهها و اقدام فوری به اولویتهای مردم انتاریو است».
بودجه  2022همچنان به سابقه دولت در مدیریت مالی قوی ادامه میدهد .این طرح شامل افزایش بوجه مصرفی برای برنامه های پایه با
نرخ متوسط ساالنه حدود پنج درصد در طول سه سال آینده است .این بودجه همچنین یک برنامه بازیابی ارائه میدهد که کسری بودجه

انتاریو را دو سال زودتر از موعد پیش بینی شده در بودجه  2021حذف میکند.
جناب وزیر بتلنفالوی گفت« :دولت ما برنامهای دارد و این برنامه کارآمد است .اما کار تمام نشده است و جای کار همچنان باقی است .ما
آمادهایم که این کار را برای مردم انتاریو به پایان برسانیم».
بازسازی اقتصاد انتاریو اولین رکن برنامه دولت است .در حالی که انتاریو  300000شغل تولیدی را بین سالهای  2004تا  2018از
دست داد ،دولت برنامهای برای کمک به ایجاد شغل و ایجاد رفاه در همه جا و برای همه افراد دارد.
موارد مهم عبارتند از:
•

•

استفاده از فرصتها یی در رابطه با مواد معد یی حیا یی انتاریو در شمال آغاز یمشود .مواد معد یی حیا یی بخ یش از آینده فوالد پاک ،باتریها
و خودروهای هی ربیدی و الک یبییک خواهند شد زیرا نسل بعدی خودروها در انتاریو توسط افرادشاغل انتاریو ساخته یمشوند و در رسارس
آمریکای شمایل و جهان فروخته یمشوند .طرح دولت شامل  1میلیارد دالر برای زیرساختهای قدییم ،مانند جادهها یی برای همه ی فصول
به  ،Ring of Fireساخت داال یی برای رفاه است .این طرح همچن ی
ی توسط اس یباتژی مواد معد یی حیا یی ()Critical Minerals Strategy
و  2میلیون دالر در سال های  23-2022و  3میلیون دالر در سال های  24-2023برای ایجاد یک صندوق نوآوری مواد معد یی حیا یی
( )Critical Minerals Innovation Fundپشتیبا یی یمشود.
با تبدیل شدن انتاریو به ره رب آمریکای شمایل در ساخت وسایل نقلیه آینده ،کمک به ایجاد مشاغل تولیدی خوب .از اوایل آوریل ،2022
انتاریو بیش از  12میلیارد دالر رسمایه گذاری جدید برای تعهدات تولید خودرو و تولید باتری در  18ماه گذشته داشته است .انتاریو
هم چ ن ی
ی از رسمایهگذاریها برای کمک به تبدیل این استان به تولیدکننده جها یی فوالد پاک و کم آالینده برای کمک به ساخت خودرو در این
استان حمایت یمکند.

•

•

•

تالش برای ایجاد مشاغل در سازمانهای استا یی به جوامع رسارس انتاریو برای کمک به رشد اقتصادی .این کار با برریس تغیب مکان مقر
) Workplace Safety and Insurance Board (WSIBبه لندن ،همکاری نزدیک با سازمان و سایر یرسکا ،و شناسا یی جوامع اصیل به
مقر سازمانهای دول یت جدید آغاز یمشود.
رسمایه گذاری نزدیک به  107میلیون دالر یط سه سال آینده برای کمک به استان برای رقابت با حوزه استحفا ییط در سطح جها یی برای
توسعه و مالکیت فناوریهای حیا یی.
اختصاص نزدیک به  4میلیارد دالر برای پشتیبا یی از دس یبیس به این یبنت پررسعت در تمایم جوامع محیل در انتاریو تا پایان سال .2025

کار برای افراد شاغل رکن دوم برنامه دولت است .افراد شاغل انتاریو سزاوار دولتی هستند که به اندازه آنها برای انتاریو تالش میکند .به
همین دلیل است که دولت برنامهای برای حمایت از مشاغل بهتر و حقوقهای بیشتر دارد.
موارد مهم عبارتند از:
•

افزایش حداقل دستمزد عمویم به  15.50دالر در ساعت در  1اکت رب  ،2022در حایل که افراد شاغل در بخش های دیجیتال حداقل
ی بار در کانادا را تضم ی
دستمزد عمویم و حمایتهای جدید ،اول ی
ی یمکند.

•

رسمایه گذاری ساالنه  1میلیارد دالر در برنامههای اشتغال و آموزش برای کمک به مردم برای بازآموزی و ارتقاء مهارتهای خود در حایل که
استان به حمایت از مشاغل و فرصتهای به یب برای کارگران انتاریو ادامه یمدهد.
رسمایه گذاری  114.4میلیون دالر بیش یب در طول سه سال در اس یباتژی مشاغل ف یت و حرفهای ( )Skilled Trades Strategyخود برای
رفع انگ مرتبط با شاغل ی
ی ف یت و حرفه ای و ساده سازی سیستم.

•

•

•

•

•

گس یبش اعطای مدرک کالج برای کمک به تشکیل گرویه از فارغ التحصیالن آماده کار در زمینههای کاربردی و تسهیل یرسایط برای
دانشجویان برای کسب آموزش ،تجربه و مهارتهای الزم برای ورود رسیع یب به بازار نبوی کار.
ارائه  268.5میلیون دالر در طول سه سال به عنوان بودجه اضا یف از طریق طرح  Employment Ontarioجهت تقویت برنامههای
آموزش مهار یی و کاریا ری از جمله طرحهای ویژه بازیا ری نا ییس از بیماریهای همهگب.
راه اندازی مجدد برنامه شغیل دوم ( )Second Career programبه عنوان مشاغل به یب انتاریو ( )Better Jobs Ontarioبرای حمایت
از طیف وسیعتر و متنوعتری از کارگران انتاریو با  5میلیون دالر بودجه جدید در سال های  ،2023-2022عالوه بر نزدیک به  200میلیون
دالر رسمایه گذاری در سه سال گذشته .طرح مشاغل به یب انتاریو به افراد بیکاری کمک میکند که به کارشان خاتمه داده شده و میتوانند به
آموزشهای الزم برای کسب صالحیت برای مشاغل پر تقاضا و با درآمد خوب دس یبیس پیدا کنند و کارفرمایان محیل را با کارگران مورد نیازبا
مهارت باال مرتبط یمکند.
ی
جذب افراد تازه وارد با طریح که شامل  15.1میلیون دالر اضاف در طول سه سال در برنامه نامزد مهاجر انتاریو Ontario Immigrant
 )Nominee - OINPاست ،که متقاضیا یی را برای اقامت دائم که دارای مهارتها و تجربه مطابق با نیازهای بازار کار انتاریو هستند ،معر یف
یمکند.

ساخت بزرگراهها و زیرساختهای کلیدی رکن سوم برنامه دولت است .برای مدتی طوالنی ،مردم انتاریو در راه بندان گیر کرده ،هزاران
ساعت را در قطارهای شلوغ تلف کرده ،یا پشت فرمان در ترافیک سپر به سپرگذرانده اند که میلیاردها هزینه برای اقتصاد استان داشته
است .این امر باید تغییر کند.دولت برای ساخت بزرگراهها،
حمل و نقل و سایر پروژههای زیربنایی برای مبارزه با راه بندان ،تقویت اقتصاد و ایجاد شغل شروع به کار کرده است.
موارد مهم عبارتند از:
•

برنامهریزی ییک از بلندپروازانه ترین طرحهای رسمایهای در تاری خ استان ،با رسمایهگذاری برنامه ریزی شده یط  10سال آینده بالغ بر
 158.8میلیارد دالر ،شامل  20میلیارد دالر در سال های .2023-2022

•

رسمایهگذاری  25.1میلیارد دالری یط  10سال آینده برای حمایت از برنامهریزی و ساخت پروژههای بزرگرایه در رسارس استان از جمله:
•
•

ساخت Highway 413
ساخت Bradford Bypass

•

•

اول ی
ی گامها برای فعال سازی تعریض آ یی Highway 401

• بهبود QEW Garden City Skyway
ی
ادامه فاز بعدی ساخت و ساز  Highway 7بی  Kitchenerو Guelph

•

بازسازی Highway 101، Timmins Connecting Link

•

رسمایه گذاری  61.6میلیارد دالری یط  10سال برای حمل و نقل عمویم ،از جمله:
• پی یشفت در Ontario Line
•

پیش ربد کار برنامهریزی برای توسعه Sheppard Subway

•

کار برنامهریزی و طرایح برای توسعه  Eglinton Crosstown Westبه فرودگاه ب ی
ی الملیل  Pearsonتورنتو
گس یبش Bowmanville GO Rail

•

سفرهای رییل روزانه  GOب ی
ی  Londonو  Union Stationدر تورنتو

•

•

خدمات رییل مسافری به .Northeastern Ontario

سرمایه گذاری حدود  14میلیارد دالر در کمکهای مالی طی  10سال آینده برای ساخت و نوسازی مدارس و فضاهای مراقبت از کودکان.
برای جزئیات بیشتر به ط ر ح س ر م ا ی ه ب ر ا ی س ا خ ت ا ن ت ا ر ی و (  ) Capital Plan for Building Ontarioمراجعه کنید.
پایین نگه داشتن هزینهها برای افراد شاغل رکن چهارم برنامه دولت است .وقتی هزینه ها افزایش مییابد ،تأثیر مستقیمی بر خانوادهها،
سالمندان ،افراد شاغل و اقتصاد میگذارد .به همین دلیل است که دولت برنامهای برای کمک به کاهش هزینهها از طریق افزایش عرضه
مسکن ،کاهش هزینههای رانندگی یا حمل و نقل و با ارائه تسهیالت در تمام موارد از مراقبت از کودک گرفته تا مالیات دارد.
موارد مهم عبارتند از:
•

•

•

ی
اجرای یک برنامه بلندمدت برای رسیدگ به بحران مسکن ،با توجه به توصیههای کارگروه توانمندی مسکن ( Housing Affordability
 .)Task Forceاین امر شامل حمایت از ایجاد انواع مسکن با تشی ع تصویبها برای تشی ع انجام امور ،اولویت دادن به خریداران مسکن
در انتاریو بر دالالن خار ریح ،کنار گذاش ی ی
ی فعاالن صنعت ساخت و ساز با سابقه ی غباخال یف و متعهد شدن به معر یف هر سال یک برنامه
عملیا یی تام ی
ی مسکن برای چهار سال آینده است.
ی
کاهش هزینه رانندگ با حذف و بازپرداخت هزینههای تمدید پال ک خودروهای سواری ،کامیونهای سبک ،موتورسیکلتها و موپدها،
کاهش مالیات ب ی یبین به م یبان  5.7سنت در هر لی یب برای شش ماه از اول ژوئیه  ،2022و حذف عوارض در  Highway 418و .412
پیشنهاد ارائه تسهیالت  300دالر اضا یف در )( Personal Income Tax (PITمالیات بر درآمد شخیص) به طور متوسط برای حدود 1.1
میلیون مالیات دهندگان با افزایش ( Low-income Individuals and Families Tax Creditاعتبار مالیا یی افراد و خانوادههای کم
درآمد).

•

کاهش هزینههای مراقبت از کودکان برای والدین و تضم ی
ی یک معامله عادالنه برای انتاریو با امضای یک توافقنامه  13.2میلیارد دالری با
ی
دولت فدرال در برداش ی ی
ی گایم مهم برای دستیا ری به میانگی  10دالر در روز مراقبت از کودک تا سپتام رب .2025

طرح حفظ بازگشاییها رکن پنجم برنامه دولت است .با بیش از  32میلیون دوز واکسن تجویز شده و بیش از  90درصد افراد باالی
 12سال واکسینه ،انتاریو در طول همه گیری  COVID-19بهتر از بسیاری از حوزه استحفاظی عمل کرده است .این استان با احتیاط
محدودیتها را برداشته است و اقتصاد در حال بهبود است .برای مقابله با چالشهایی که ممکن است پیش رو باشد ،دولت سرمایهگذاری های
قابل توجهی را در برنامه خود برای حفظ بازگشاییها انجام میدهد.

موارد مهم عبارتند از:
•
•

•

•

•

•

گس یبش کارکنان سالمت انتاریو توسط موارد زیر:
راه اندازی ( Learn and Stay Grantکمک هزینه جدید یادگبی و کسب) بورسیه برای حداک رب  2500دانش آموز واجد یرسایط پس از
دوره متوسطه که در برنامههای دارای اولویت مانند پرستاری ثبت نام یمکنند و در جوامع محروم منطقهای که در آن تحصیل کردهاند پس
از فارغ التحصییل کار یمکنند.
کمک به حفظ پرستاران در رسارس بخش بهداشت و تثبیت نبوی کار پرستاری فعیل با رسمایهگذاری  764میلیون دالری در یط دو سال
برای ارائه انگ یبه نگهداری به پرستاران انتاریو تا سقف  5000دالر برای هر نفر.
با تکیه بر  8600کارمند مراقبتهای بهداش یت که از مارس  2020به سیستم اضافه شده است 230 ،میلیون دالر در سال های -2022
 2023برای افزایش ظرفیت مراقبتهای بهداش یت رسمایه گذاری کرده است.
رسمایهگذاری  42.5میلیون دالر یط دو سال از سالهای  2023تا  24برای حمایت از گس یبش  160موقعیت در مقطع کارشنایس و 295
موقعیت تحصیالت تکمییل ،از جمله در دانشکدههای پزشیک جدید در برامپتون و اسکاربرو.
تقویت تولید داخیل لوازم حیا یی و اطمینان از اینکه انتاریو برای یرسایط اضطراری آینده آماده است ،از آوریل  ،2022بیش از  77میلیون
ً
دالر از صندوق  Ontario Togetherبرای اعمال نفوذ تقریبا  230میلیون دالر رسمایه گذاری برای حمایت از تولید تجه یبات حفاظت
شخیص ( )PPEساخت انتاریو.

•

•

•

•

استقبال از فرصت تبدیل شدن به یک مرکز جها یی برای تولید زیس یت و علوم زیس یت و رسمایهگذاری اس یباتژیک  15میلیون دالری یط سه
سال در برنامه نوآوری علوم زیس یت جدید ( )Life Sciences Innovation Programبرای توسعه و افزایش پتانسیل تجاری فناوریهای
درما یی و پزشیک و دیجیتال.
ساخت و بهبود بیمارستانها با رسمایهگذاری بیش از  40میلیارد دالر در  10سال آینده در زیرساختهای بیمارستا یی و مراقبتهای
بهداش یت با حمایت از بیش از  50پروژه بیمارستا یی بزرگ که  3000تخت جدید را یط  10سال اضافه یمکند.
انجام رسمایهگذاری های تاری یخ در بیمارستانها با  3.3میلیارد دالر اضا یف در سال های  ،23-2022که مجموع رسمایهگذاریهای اضا یف
در بیمارستانها را از سال  2019-2018به  8.8میلیارد دالر یمرساند .دولت همچن ی
ی  3.5میلیارد دالر در طول سه سال برای حمایت از
تداوم بیش از  3000تخت بیمارستا یی مستقر در طول همهگبی و  1.1میلیارد دالر در طول سه سال برای حمایت از تداوم صدها تخت
مراقبتهای ویژه بزرگساالن ،کودکان و نوزادان متولد شده در طول  COVID-19رسمایهگذاری یمکند.
رسمایهگذاری اضا یف در مراقبت در م ی یبل با برنامهریزی برای رسمایهگذاری تا  1میلیارد دالر اضا یف در سه سال آینده .دولت همچن ی
ی یک
( Ontario Seniors Care at Home Tax Creditاعتبار مالیا یی جدید و قابل اس یبداد سالمندان انتاریو در خانه) را برای کمک به
سالمندان  70ساله و باالتر با هزینههای پزشیک واجد یرسایط مراقبت در م ی یبل برای کمک به مردم برای ماندن طوال ییتر در خانهها پیشنهاد
یمکند.

نکات خالصه
•

تولید ناخالص داخیل واقیع ( )GDPانتاریو در سال  4.3 2021درصد افزایش یافت و اشتغال  344800شغل خالص در سال  2021یا
 4.9درصد افزایش یافت که قویترین نرخ رشد ساالنه شغل در تاری خ است.

•

پیشبییت یم شود که انتاریو تا سال  2027تا  ،28دو سال زودتر از پیش بییت بودجه  ،2021به وضعیت مازاد بودجه برگردد .در میان
مدت ،دولت پیشبی یت یمکند که کشی بودجه بهطور پیوسته کاه یش معادل  19.9میلیارد دالر در سالهای  12.3 ،23-2022میلیارد دالر
در سالهای  24-2023و  7.6میلیارد دالر در سالهای  25-2024داشته باشد که نشاندهنده بهبود قابل توجیه از بودجه سال 2021
است.

•

پیشبی یت یمشود که نسبت بدیه خالص به تولید ناخالص داخیل  40.7درصد در سالهای  22-2021باشد ،که  8.1واحد درصد ک یمب از
پیشبی یت  48.8درصدی ارائهشده در بودجه سال  2021است .در چشم انداز میان مدت ،نسبت بدیه خالص به تولید ناخالص داخیل
انتاریو اکنون  41.4درصد در سال های  23-2022و  24-2023و به  41.3درصد در  2025-2024کاهش یمیابد.

•

اصالحات قانو یی پیشنهاد شده به عنوان بخ یش از ( Ontario’s Plan to Buildطرح انتاریو برای ساخت) ،در صورت تصویب ،به ایجاد
خدمات حمل و نقل یکپارچه در رسارس مرزهای شهرداری تورنتو ،مبارزه با تقلب در بیمه خودرو ،و حذف الزام د یفب مرکزی  WSIBبرای
استقرار در تورنتو کمک خواهد کرد.
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