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  خبری اطالعیه

 ندقدرتم یینتاریوا ساختن

 2023رس ما23

 ددهمی ئهارا آینده و روزام آور ابت صاداقت برای اینامهبر 2023 دجهبو
 عدم طرح ینا. ندقدرتم یینتاریوا اختنس :کرد شرنتم را نتاریوا2023 دجهبو مروزا ،Bethlenfalvy ییدارا یروز - نتوتور
 یتهدا وزیمرا ارهایکسبوک و دممر به کمک برای ندهدفم و نهئوالمس دییکررو با  را یجهان صاداقت یهمیشگ یتطعق

 .نهد می بنا هندآی هاینسل برای قوی الیم ننیاب یک حال نعی در و دهکر

Bethlenfalvy تیرسد نامهبر ما دولت. است خصنامش همچنان رو پیش راه اما است، مقاوم نتاریوا صاداقت»: داشت ظهارا 
 مورد هایاخترسزی و هندآی برای یقو دیتصااق منیبتوا تا تیمهس یینتاریوا اختس حال در ما. ددار هاچالش این از گذر برای
 «.باشیم تهداش اناست سرسرا در توسعه یتتقو برای نیاز

 کمک برای بیشتر یگذار یهسرما و مشاغل ذبج و کلیدی تیساخزیر هایروژهپ سریعتر نجاما ،انهههزی هشکا با لتدو طرح
 ممه موارد. دهدمی نجاما  مسیرتوسعه در یتهدا برای را جهیتو بلاق اتقداما ار،ک نیروی و هادهخانوا ها،کار و کسب به

 :از ندعبارت

 جدید دیتولی گذارییهسرما تیلیاما ارتباع) Ontario Made Manufacturing Investment Tax Credit ندازیاراه  •
 اختبازپرد بلقا( تیرکش درآمد بر اتالیم اعتبار) Corporate Income Tax  درصد 10 دهدهنئهاار که ،(نتاریوا

 ، دهنمو گذارییهسرما ارک نیروی روی داده، هشکا را خود هاینههزی کند می کمک محلی نندگاندکولیت به و است
 .ندشو ترتیرقاب و تهداش نوآوری

 بین تامین نجیرهز بهتر اتارتباط از که ،(Critical Minerals Strategy) نتاریوا تیحیا نیمعد مواد ژیاسترات پیشبرد •
 الکتریکی وهایخودر تولیدات جمله از ، نتاریوا جنوب در یدتول و نتاریوا شمال در کار نیروی و منابع ع،نایص
(EV) میلیون 3 و 24-2023 نامهبر در بیشتر دالر میلیون 3 لتدو. کندمی نییباپشت اریونتا محصول باتری و و 

 (Ontario Junior Exploration Program) انتاریو پاینو و خرد اتاکتشاف 25-2024 نامهبر در گردی دالر
 در بیشتر هایگذارییهماسر ذبج و نهان نیمعد ذخایر جستجوی در بیشتری هایشرکت به تا کندمی گذارییهسرما
 .دهدمی مهادا Ring of Fire سوی به سازی دهجا به همچنین دولت. کند کمک رشد به رو بخش این

 مواد و قیبر روهایخود هایباتری نیجها نندگانکتامین و زاناروسخود سطتو یهسرما دالر یلیاردم 16 از بیش ذبج •
 یدتول کزمر یک یجادا ایبر Volkswagen AG بعهتا ایهشرکت از یکی برای یهاعالم آخرین از یشپ حتی ری،بات

 برقی یوهاخودر تامین نجیرهز در انجه در شروپی یجایگاه تا نتاریوا ،St. Thomas در برقی ایروهخود باتری
 .آید دستب  نتاریوا برای

 های وژهپر در ساز و اختس شروع با جوامع دادن ندپیو و مشاغل یجادا ها، بست بن از ییرها به کمک دامها •
 بین جدید Highway 7 اختس دیبع فاز ، آینده در Bradford Bypas پل گذرگاه اختس جمله از دی،کلی تیرساخزی

Kitchener و Guelph، یضعرت برای کار هادام Highway 401 از Pickering پیشبرد ینهمچن و ریو،نتاا شرق تا 
.Highway 413 اختس برای یینامههابر

https://budget.ontario.ca/2023/index.html
https://budget.ontario.ca/2023/index.html


 Skills) هارتمها توسعه وقصند جدید یهسرما جریان برای 24-2023 الس در دالر یونمیل 224 تامین •

Development Fund)جمله از زشی،آمو مراکز رشگست و صیخصو بخش تخصص از ریگیبهره ظورمن به 
 .کار نیروی یبرا تغییر بلقا و تررسدست در آموزشی ایهصتفر ئهارا برای اصناف زشیآمو مراکز

 طی بیشتر دالر میلیون 25 با (Ontario Immigrant Nominee Program) نتاریوا تمهاجر دیمزنا نامهبر یتتقو  •
 .ای حرفه و فنی بخش در نیاز مورد تخصصانم ملهج از ن،استا به بیشتر ماهر کار وینیر ذبج برای سال سه

 و نتاریوا طرح در مشارکت برای تیفرص همه ر،بهت اتخدم ئهارا و هانههزی داشتن نگه پایین کار، نیروی برای کار با 
 :از ندارتعب مهم موارد .داشت ندخواه آن از مندیبهره

 از پس ابطراض تاللخا یبآس که ، یرارضطا شرایط دهندگان اسخپ اولین برای کامل تمراقب ومتدا از یتحما  •
 Runnymede Healthcare Centre's First Responders در  را انزمهم روانی  التاختال سایر و نحهسا

Wellness and Rehabilitation Centre ,در نیمکا یتموقع دو در روژهپ ساز و اختس پیشبرد با نند،کمی بهتجر 
 .دیبع اتیدتای مسیر در روژهپ توسعه سریعت حهت دالری میلیون 9.6 ضافیا گذارییهسرما با و ،Peel و نتوتور
 در

 Guaranteed هامبرن رشگست هتج تیتغییرا ادایج نهادپیش با ننداسالم از تریبیش دادتع به الیم یتحما ئهارا •

Annual Income System (هالنسا نیتضمی درآمد یستمس (GAINS) )تا شود،می شروع 2024 یهژوئ از که 
 .شود یلتعد تورم نرخ با ناسبمت النه،سا صورت به ایامز و ندگرد هبرنام این شرایط واجد گردی سالمند 100,000

 در( (HST) نگهماه شفرو اتالیم) Harmonized Sales Tax انداختن تعویق به برای فدرال لتدو از درخواست •
 داماق این از نتاریوا. مسکن مداوم رانبح با بلهمقا برای زرگب مقیاس در جدید ایارهاج مسکن هایروژهپ یهکل
 شغل، دایجا به حال عین در و دهکر کمک بیشتر ای اجاره نیمسکو واحدهای اختس به یراز کرد، خواهد یتحما

 .کندمی کمک ازتوسعه یتحما و تصادیاق توسعه تشویق
 نیخانمابی از پیشگیری نامهبر در سال هر در ضافیا دالر یونمیل 202 با تیمایح مسکن در گذارییهسرما  •

(Homelessness Prevention Program)بومیان تیحمای مسکن نامهبر و (Indigenous Supportive Housing 

Program)سالمت با بوده، نیخانمابی خطر معرض در یا و دهکر بهتجر را نیخانمابی که دیافرا به کمک ایبر 
 و نند،کمی رارف دگیزن یکشر نتخشو از که دیفراا و نند،کمی نرم نجهپ و دست مواد مصرف سوء و نیروا

 ییتاحم مسکن دهدهن ئهارا اجتماعی هایزمانسا به کمک همچنین
 برای سال سه طی ضافیا دالری ونیلیم 33 گذاری یهسرما با و،نتاریا دانشجویان بیشتر شدن پزشک به کمک  •

 آموزش یتظرف به دلینص 154 همچنین و ،2023 الس از ناسیرشکا مقطع یتظرف به دلیصن 100 کردن ضافها
 خارج و داخل در که اریونتا ساکنان به نداد یتاولو جهت بعد به و 2024 سال از یلیتکم یالتتحص برای پزشکی

 یتاولو در استان پزشکی هایدهدانشک در یارشناسک طعمقا برای همچنین نتاریوا ساکنان.  دان دیده وزشآم کشور از
 .بود ندخواه

 برای را نسخه نبدو روهایدا تا یدهدم امکان ناسازدارو به که ای نامهبر رشگست   ،2023 پاییز غازآ از •
 نتعفو ،(تیپوس ابالته) پوشک زمایگا ر،شانک هایزخم ط،متوس تا خفیف نهآک برای جمله از ترشایع هایبیماری
 .کنند جویزت بارداری در اغفراست و تهوع و نخی، هایکرم و نیسوز یهاکرم قارچی،

 سالمت داشتبه اتخدم به بیشتر فرادا دسترسی سازی راهمف برای سال سه طی ضافیا دالر لیونمی 425 تامین  •
 و روان سالمت داشتبه محورجامعه اتخدم دهندگان ئهارا پایه دجهبو یدرصد پنج افزایش جمله از ،یاداعت و روان
 .شودمی هبودج تامین شتبهدا وزارت سطتو که یاداعت



 فرادا دسترسی ازیس راهم برای سال سه طی ریدال یلیاردم 1 یگذار یهسرما یبرا 2022 بودجه تعهد دامها  •
 هاگذارییهسرما سریعت حال در اکنون لتدو. خود معهجا و نهخا دهسوآ و امن محیط در بتمراق خدمات به بیشتری
 یتحما برای آن دالر میلیون 300 به یکنزد که برساند، دالر میلیون 569 به را 24-2023 دجهبو بتواند تا است
 همچنین بودجه این. باشد می جامعه و نهخا در تیمراقب تخدما کار نیروی یتثبت ظورنم به دادرارق خنر افزایش از
 ترآسان را بتمراق به افراد دسترسی و دهبخشی بودبه را بتمراق یتکیف و دهدا رشستگ را منزل در بتمراق اتدمخ
 .ندکمی ترسریع و

 طی الرید میلیون 170 گذارییهسرما با نند،کمی ترک را دککو رفاه مسیست که نیاناجو برای دتبلندم ایجنت بودبه  •
 مسیر در جوانان به مکک برای (Ready, Set, Go) «شروع صف، به ده،آما» نامهبر از یتحما برای سال سه
 از پس تغالاش هایمسیر و آموزش تحصیلی، یبانتیپش ،دگیزن هایارتمه توسعه ریقط از الیم قاللاست به بیتیادس

 .شغلی ییراهنما و متوسطه دوره

Bethlenfalvy تیبانیپش حال عین در و دجهبو نتواز برای اینامهبر ما خود، شفاف و نهکرافمت رویکرد با»: داشت ظهارا 
 موجب یییوانتار اختس که را رویکرد این ما« ».داریم ونتاریا سرسرا در رهاکا و سبک و کار نیروی ها،دهخانوا از

 «.است قوی که ییانتاریو. .یدهیمم دامها را باشد هندآی در بلکه امروز اتنه نه استان نای مردم افتخار

 در ،(بلیق دجهبو در بینیپیش از زودتر سال سه) کندمی زنتوام 25-2024 سال در را دجهبو که اینامهبر با مچنینه لتدو
 .است نتاریوا مالی و دیتصااق ازندا چشم مورد در نیرسا روز به ئهارا حال

 ییدکل اتنک
 چشم از کمتر دالر لیاردمی 17.7 که باشد دالر اردیلیم 2.2 نتاریوا 23-2022 دجهبو کسری شود می بینی پیش •

 الیم سوم ماهه سه در شده شرنتم انداز چشم از کمتر دالر لیاردمی 4.4 و 2022 دجهبو در شده شرنتم انداز
2022

-23

 .است 

 0.2 مازاد یجادا یرمس در و دهکر بینیشپی 24-2023 دجهبو برای را دالری لیاردمی 1.3 دجهبو کسری لتدو •
 مازاد همچنین لتدو. دارد، رارق  2022 دجهبو در بینیپیش از زودتر سال سه 25-2024 سال در دالری یلیاردم

 شوند،می سوبمح مثبتی اتییرتغ ینهاا که الیح در. است دهکر بینییشپ 25-2026 لسا در را الرید یلیاردم 4.4
 .دارد دامها همچنان توجه لقاب تیکیپلیئوژ و دیتصااق یتطعق عدم اما

 در نرخ این که شودمی بینیشپی و تهداش رشد درصد 3.7 دودح 2022 سال در اریونتا واقعی خلیدا ناخالص یدتول •
 و درصد 2.5 زانمی به 2025 سال در درصد، 1.3 زانمی به 2024 سال در درصد، 0.2 زانمی به 2023 سال
 کمتر کمی ها بینیپیش این محتاطانه، الیم ریزینامهبر ورمنظ به. بدیا شافزای درصد 2.4 زانمی به 2026 سال در
 .است صیخصو بخش هاییینبپیش یانگینم از

 که باشد درصد 37.8 دلمعا 23-2022 سال در اخلید ناخالص دتولی به خالص بدهی بتنس شودمی بینیپیش •
 بدهی بتنس که شودمی بینیپیش دتم میان انداز چشم در. شودمی محسوب 12-2011 سال از آن حسط پایینترین

 37.7 به 25-2024 ایهسال در رصد،د 37.8 به 24-2023 هایسال در نتاریوا یداخل ناخالص دتولی به لصخا
 .بدیا هشکا رصدد 36.9 به 25-2024 هایسال در و درصد

 یلیتکم منابع

 ندقدرتم یینتاریوا اختس: کنید مطالعه 2023 دجهبو
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 دنیک مطالعه را لتدو طرح مهم اتنک
 دنیک مطالعه ار الیم و دیتصااق الیاجم ررسیب

: کنید مطالعه را (Ontario’s Plan to Build) ساختن برای نتاریوا طرح - 2022 نتاریوا الیم ررسیب و دیتصااق انداز چشم
 پیشرفت ندور نیرساروزبه

 :هانهرسا جهت تماس 
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