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 .میشود تیاقداما شامل نیجها تورم و اقتصادی یفیبالتکل راندو در اریونتا 2022 پاییز دیتصااق یهیانب

 2022 الیم ررسیب و نتاریوا دیتصااق انداز چشم سند (Peter Bethlenfalvy) نفالویلبت پیتر ،ییاراد زیرو امروز — نتوتور
 اولین شامل سند این. کرد شرنتم ار پیشرفت ندرو نیرساروزبه (:Ontario’s Plan to Build) اختس برای نتاریوا نامهبر -
 برای را نامهبر که است جدیدی ندهدفم اتقداما همچنین و یو،انتار اختس رایب خود طرح مورد در لتدو تشرفپی زارشگ

 .بردمی پیش هانههزی هشاک جهت مشاغل و هاهنوادخا به کمک و استان کار نیروی بودکم به دگیرسی تصاد،اق توسعه

 سازی دهآما چگونگی به آن در که است ریونتاا الیم و دیتصااق اندازچشم نیرسا روز به ئهارا حال در همچنین لتدو
 با جهان  که شرایطی در پردازد می  تیطراخ و یفیبالتکل ریتدیم برای  نهئوالمس پذیرو یرتغی ی نامهبر نای سطتو استان
 . است مواجه هورظ حال در دیتصااق های لشچا و باال تورم

 گرارک راناهز آموزش تا تهگرف خوب مشاغل و گذارییهسرما ذبج از« ».مایتهرف پیش اینجا تا هم با ما»: گفت نفالویبتل
 رانود این از ما که الیح در. ایمهداشت یتوجه بلقا فتشرپی ها،دهخانوا  هاینههزی تننگهداش پایین به کمک و هرما

 مشاغل و مسن افراد ها،دهخانوا حامی جدید ندهدفم اتاقدام با را خود نامهبر ما لتدو کنیم، می عبور اقتصادی یفیبالتکل
 «.کندمی یتتقو ، کوچک

 :از ندرتعبا بردمی یشپ را لتدو امهبرن که ندهدفم تاقداما مهمترین

 بیشتر هاینتخابا یجادا و مشاغل ذبج ابت،رق یتتقو برای پاک رژیان برای هشد دهدا اتاعتبار از نهباداوطل تیرسفه  •
 شده ندازیاراه دیپیشنها قانون بقمطا خود، دارپای توسعه و طیمحییستز اهداف پیگیری نحوه نهزمی در وکارهاکسب برای
 .است

 به که ه،آیند سال سه طی نتاریوا کوچک کارهای و سبک برای درآمد بر اتالیم الرید میلیون 185 یالتتسه ئهارا •
 کار و کسب 5500  برای نافعیم وچک،ک کار و کسب بر اتالیم نرخ یجیتدر حذف برای دیپیشنها یدتمد واسطه
 .داشت خواهد اهمره به کوچک

 امالک جموعهرمزی که داریشهر طقمنا همه در کوچک کار و کسب برای ییدارا بر اتالیم اتسورک ارخودک طباقان  •
 . ندده می رارق یبتصو مورد را وچکک کار و کسب

 با تا دهدمی امکان( ODSP« )نتاریوا ناتوان افراد از یتحما نامهبر» پوشش تحت اتوانن افراد به که تیتغییرا یجادا •
. کنند فظح را خود نهماهیا تیدریاف از  بیشتری مقدار ماه، در دالر 1000 به دالر 200 از نهماها درآمد یتمعاف افزایش

 تا ندتوا می و هکرد فظح را خود درآمد از بیشتری مقدار تا دهدمی اجازه لیفع کار نیروی فرن 25000 ًایبقرت به مرا این
 .کند تشویق کار نیروی در رکتمشا به را گرید فرن 25000

 Assistance for« )شدید نیناتوا دارای کودکان به کمک» نامهبر برای نهماها مبلغ ثرحداک تنظیم رایب ریزی نامهبر •

Children with Severe Disabilities )شودمی غازآ 2023 یهژوئ از که النه،سا تورم با بقمطا. 
 هاینههزی کمک تنظیم برای یریزهبرنام با یتواننا دارای مددرآکم افراد برای افزایش به رو هاینههزی ریتدیم به کمک •

 از که النه،سا تورم با مطابق( ODSP - Ontario Disability Support Program) معلولین از یتحما امهبرن تحت صلیا
 .شودمی غازآ 2023 یهژوئ
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 دور آخرین برای دالر میلیون 145 ارزش به مجموع در ،23-2022 سال طی جدید دالری میلیون 40 گذارییهسرما  •
 کمک فرن 393000 از بیش به حاضر حال در که ،Skills Development Fund(« )هاارتمه توسعه وقندص» در دجهبو
 .ندبردار تقاضا پر ایعصن در خود غلمشا در را بعدی گام تا دهکر

 وسدر» نامهبر توسعه برای ،شد اهدخو غازآ 24-2023 الس از که سال، دو طی جدید دالری میلیون 4.8 گذارییهسرما •
 یا ایحرفه مشاغل در کار به ورود برای نیدبیرستا آموزاندانش از بیشتری دادتع شویقت و ،Dual Credit(« )نهدوگا

 .دسالخر نکودکا آموزش

( یلگازوئ) سوخت و بنزین بر اتالیم نرخ که تیصور به سوخت بر اتالیم و گاز بر اتالیم نرخ  هشاک یدتمد نهادپیش •
 .ندبما قیبا نتس 9 لیتر هر در 2023 دسامبر 31 تا

 اختپرد کردن برابر دو نهادپیش  ضمن نتاریوا درآمدکم ندسالم  200000 دودح برای هانههزی ریتدیم به کمک  •

Guaranteed Annual Income System (نیتضمی نهساال درآمد تمسیس) از ماه 12 دتم به نندگانکافتدری همه برای 
 .2023 سال در فرن هر برای دالری 1000 ًابیرقت افزایش حداکثر با ،2023 یهژانو

 خدمات تیلیاما ارتباع)  Ontario Production Services Tax Credit به شرایط واجد هایهینهز یفرد فزودنا برای نهادپیش •
 و استان به تلویزیون و یلمف خارجی و اخلید لیداتتو ذبج  موجبات و گردیده شامل را انمک هاینههزی تا( نتاریوا یدتول

 .شود نتاریوا سراسر های محله در برداریمفیل رایب بیشتر تشویق

 رهاخانوا دجهبو ه،روزمر اتخدم و کاالها یمتق افزایش با که داریم رارق تهیاف افزایش تورم دوره در ما»: گفت نفالویبتل 
 مهبرنا به و. دارم اطمینان آن مردم و شاغل افراد ریو،نتاا صاداقت آوری ابت به من اما »«.دهدمی رارق شارف تحت را

 ردمم از دیهدفمن یتحما نیمتوامی نده،آی ساختن زضمنومرا بنابراین هستم، ئنطمم خود الیم پذیریتغییر فظح برای دولتمان
 «.نیمک یجادا وکارهاکسب و

 :لتدو سطتو نتاریوا اختس پیشرفت گزارش اولین تهرجسب اتنک 
 باتری نندگانکنتامی و نیجها ناسازوخودر سطتو نتاریوا در خودرو نعتص در کنندهتحولم یهسرما دالر ردلیامی 16 ذبج •

 .تهگذش سال دو در باتری مواد و الکتریکی وهایخودر
 به استان شدن یلدتب به و دهکر یتحما الدفو خشب در تحول از که تهگذش سال در گذاری هسرمای دالر لیاردمی 2.5 ذبج •

 .کندمی کمک ناجه در کربن کم الدفو شروپی کنندهدتولی یک
 با ،2022 سال در نتاریوا کارهای و کسب از یتحما و نههزی در ییجوصرفه دالر یلیاردم 8.7 دودح از یتحما •

 هشکا و ستمزدد و وقحق هاینههزی هشکا مانند تیاقداما طریق از کوچک، ارهایوککسب به دالر یلیاردم 4.0 تصاصاخ
 .برق نههزی

 یهته  با ،Ring of Fire() آتش حلقه منطقه در موجود نیمعد مواد جمله از ،تیحیا نیمعد ادمو دیتصااق یلتانسپ آزادسازی •
 برای دالر یلیاردم 1 به کدینز تعهد و ونتاریا( Critical Minerals Strategy« )تیحیا نیمعد مواد ژیاسترات» اولین
 .آتش هحلق منطقه به صلف همه هایهجاد ندمان مهم یمیقد هایاختسزیر از یتحما

 25000 از بیش زی،وکارآم های نامهبر در یوانتار در جدید منا ثبت 71700 از بیش با ای،حرفه مشاغل از یتحما دامها •
 Certificates of« )یتصالح نامهگواهی» 5600 و( Certificates of Apprenticeship« )زیآموکار نامهگواهی»

Qualification )2020 تا 2018 هایلسا بین. 



 و ؛2020 لسا از شخصی، نییباپشت راناددکم و رانپرستا جمله از تی،بهداش گربتمراق 11700 از یشب شدن ضافها •
  عنوان کسب به فقدولتی،مو دجهبو با یزیرنامهبر یقطر از که للیالمینب دهکر یلتحص رستارپ 800 از بیش همچنین
 .انددهانتاریوش در مجوز اراید رانپرستا

 به جوامع ردنک صلمت ظورنم به آینده سال 10 در هازرگراهب زسازیبا و توسعه برای یهسرما دالر یاردمیل 25.1 ًابیرقت •
 اختس لهجم از ن،استا سرسرا در مردم و کاالها ییجا به جا جریان ظحف و افیکیتر هایقفل یجادا با بارزهم هم،
 .401 رگراهبز سعهتو و ورد،بردف  فرعی مستر و 413 گراهزرب

 ییدکل اتنک
 نترلک از خارج تلفیمخ عوامل واسطه به شرایط این و هندما باقی شخصنام همچنان نیجها صاداقت شرایط که آنجا از •

 آینده سال چند طی ندتوامی صاداقت که دهکر یجادا را ترتهآهس رشد و ترسریع رشد یوهایسنار لتدو ه،شد یجادا لتدو
 .کند راهمف نتاریوا الیم امور بر گزینیجا دیتصااق ایسناریوه تاثیر یچگونگ مورد در بیشتری یتشفاف تا کند اجرا

 هایتالش و دهبو جاری الیم یهاچالش و اقتصادی یفیبالتکل  رغم علی استان ساختاری هبودجسرک حذف به متعهد لتدو •
 .کندمی برابر چند نتاریوا الیم نهازمو داندنگرباز برای را خود

 کمتر دالر یلیاردم 7 ًابیرقت که کندمی بینی یشپ 23-2022 لسا در را الرید یلیاردم 12.9 ی بوجه کسری اکنون لتدو •
 .است 2022 دجهبو  در شده شرنتم انداز چشم از

 در دالر لیاردمی 0.7 و 24-2023 هایسال در دالر یلیاردم 8.1 زانمی به را دجهبو سریک هشکا لتدو مدت،میان در •
 18.1 تجمعی بودبه دهدهننشان مرا این ،23 تا 2022 هایسال اباحتس با. است دهکر بینیشپی 2024-2025 هایسال
 هبودج با یسهمقا در استقراض به نیاز در الرید یلیاردم 26.1 تجمعی هشکا و دجهبو سریک اندازچشم در دالری یلیاردم

 .ستا 2022 سال

 یلیتکم منابع

 پیشرفت ندرو نیرساروزبه :ختسا برای تاریوان نامهبر - 2022 الیم رسیبر و نتاریوا دیتصااق انداز چشم

 الیم و اقتصادی الیاجم ررسیب کنید مطالعه:را نهزمی  

 پیشرفت ندور نیرساروزبه :کنید مطالعه را اختس برای ونتاریا نامهبر  تهرجسب اتنک 

 دکنی طالعهم دهدمی ئهارا را الیم هایمعافیت لتدو که یمانز و هانههزی داشتن نگه ینایپ برای لتدو نامهبر درباره
 اختس ایبر نتاریوا  نامهرب:کنید طالعهم 2022 دجهوب
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 (Emily Hogeveen)  هوگوین یلیام
 یروز دفتر

647-294-6166

Emily.Hogeveen@ontario.ca

 (Scott Blodgett) بالدژت اتاسک

 اتارتباط بهشع

ontario.ca/finance-news
نسهفرا زبان به موجود

https://budget.ontario.ca/2022/fallstatement/index.html
https://budget.ontario.ca/2022/fallstatement/highlights.html
https://budget.ontario.ca/2022/fallstatement/affordability.html
https://budget.ontario.ca/2022/fallstatement/timeline.html
https://budget.ontario.ca/2022/index.html
https://budget.ontario.ca/2022/index.html
mailto:Emily.Hogeveen@ontario.ca
http://ontario.ca/finance-news


416-728-9791

Scott.Blodgett@ontario.ca

mailto:Scott.Blodgett@ontario.ca

	اطلاعیه خبری : ارائه گزارش پیشرفت و پیشبرد برنامه ساخت از سوی انتاریو 
	نکات کلیدی
	منابع تکمیلی
	تماس جهت رسانهها:




