ايجاد
فرصت،
تأمين
آيندۀ ما
بودجه انتاريو 2014

بودجه  2014انتاريو
بنا نھادن طرحی برای انتاريويی قوی تر ،با
مشاغل بيشتر
اين طرح با سرمايه گذاری روی مردم ،ايجاد يک زير ساخت نوين ،و پشتيبانی از يک فضای پويا و
فرصت ھای بيشتر
نوآوری بازرگانی ،موجب ايجاد مشاغل ايجاد و رشد اقتصاد خواھد شد.
و آينده ای
ايمن تر

کسری بودجۀ  2013-14اکنون  11.3ميليارد دالر برآورد شده است – که در مقايسه با پيش بينی بودجه
 2013مبلغ  0.4ميليارد دالر بھبود يافته است .اين پنجمين سال پياپی است که استان انتاريو کسری بودجه
ای را گزارش می کند که کمتر از ميزان پيش بينی شده است .دولت ھمچنان به متوازن سازی بودجه تا سال
 2017-18پايبند باقی خواھد ماند.
بودجه  2014انتاريو از سوی مردم انتاريو و برای مردم انتاريو تدوين شده است.
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ايجاد
اشتغال

برنامه  10ساله اقتصادی ،با فراھم کردن فرصت برای مردم انتاريو برای کسب مشاغل جديد با حقوق بيشتر
ابزارھای زير را برای اين استان فراھم می کند تا به صورت يک قدرت جھانی درآيد :
• ايجاد يک برنامه جديد  10ساله 2.5 ،ميليارد دالر صندوق مشاغل و رفاه (Jobs and Prosperity
) Fundبرای مشارکت با کسب و کارھا جھت جذب سرمايه گذاری ،تقويت بخشھای راھبردی انتاريو و
پشتيبانی از رشد اقتصادی آيندۀ اين استان.
• دادن ابزار مورد نياز به کسب و کارھای کوچک برای صرفه جويی در انرژی ،مديريت ھزينه و صرفه
جويی در پول.
• کمک به کسب و کارھای بزرگ برای ھزينه ھای برق آنھا.
• گسترش دسترسی صادرات انتاريو به بازارھای در حال ظھور با رشد سريع ،کمک به رشد بسياری از
کسب و کارھای کوچک و متوسط و ايجاد شغل.

حقايق را در  ONTARIO.CA /BUDGETبررسی ک نيد

2

سرمايه گذاری روی
حمل و نقل
و

زير ساخت

پيش بينی رشد جمعيت انتاريو منجر به تقاضای چشمگير برای تمامی انواع زير ساختھا خواھد شد .به ھمين
دليل است که اين استان در حال برنامه ريزی برای سرمايه گذاری بيش از  130ميليون دالر در زير
ساختھای عمومی ظرف  10سال آينده است ،از جمله :
• اختصاص بودجه برای در دسترس قرار دادن نزديک به  29ميليارد دالر ظرف  10سال آينده برای زير
ساخت ھای حمل و نقل در سراسر استان.
• سرمايه گذاری  2.5ميليارد دالر در مجموع برای بازسازی بزرگراھھا و طرحھای گسترش در سراسر
استان.
• پشتيبانی از جاده ھا و پل ھای شھری از راه يک صندوق جديد دائمی  100ميليون دالری .
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تأمين
بازنشستگی
انتاريويی ھا

برای کمک به انتاريويی ھا ،به ويژه افراد دارای درآمد متوسط ،برای اينکه ھنگام بازنشستگی از تأمين بيشتری برخوردار
باشند ،بودجه  2014انتاريو نخستين طرح استانی از اين نوع را که براساس طرح پس انداز بازنشستگی (Canada
)) Pension Plan (CPPمی باشد را پيشنھاد می کند.
تقويت طرح پس انداز بازنشستگی ) (CPPمی تواند با رشد اقتصاد و ايجاد مشاغل از مزايای اقتصادی بلند
مدت برخوردار باشد ،و در عين حال برای تمام کانادايی ھای شاغل بازنشستگی ايمن تری را فراھم کند .با
توجه به تصميم دولت فدرال مبنی بر تعطيل گفتگوھا در مورد تقويت طرح پس انداز بازنشستگی )،(CPP
انتاريو يک راه حل " ساخت انتاريو" را تھيه خواھد کرد – طرح پس انداز بازنشستگی انتاريو (Ontario
)).Retirement Pension Plan (ORPP

+
طرح
بازنشستگی
کانادا (Canada
Pension
)Plan

+
تأمين سالمندی
(Old Age
)Security

طرح بازنشستگی
انتاريو (Ontario
Retirement
)Pension Plan

+

طرح پس انداز بازنشستگی انتاريو))(Ontario Retirement Pension Plan (ORPP
پس اندازھای
شخصی

• ويژگيھای کليدی طرح پس انداز بازنشستگی) ،(CPPشامل مزايای ماھانه قابل پيش بينی در بازنشستگی
که در تورم شاخص دار باشد تقويت خواھد کرد و برای تمام عمر پرداخت شود.
• افزايش پس اندازھای بازنشستگی ھمزمان با پايين نگه داشتن نرخ پرداختی.
• در سال  2017عرضه خواھد شد و از کارفرمايان بزرگ آغاز می شود و پرداختی ھا طی دو سال
مرحله بندی می گردد.
• افزايش سطح درآمدھای پوشش داده شده فراتر از آنچه که اکنون با طرح پس انداز بازنشستگی)(CPP
پوشش داده می شود.
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دولت برای ھزينه ھای انرژی به مردم انتاريو کمک می کند ،اين کمکھا شامل موارد زير می باشد:

کاھش
ھزينه ھای
انرژی

• کاھش ھزينه ھا در سيستم طی  18ماه گذشته ،اگر اين کاھش صورت نمی گرفت مردم نزديک به  520دالر
طی پنج سال آينده می بايست پرداخت می کردند.
• پيشنھاد برای حذف ھزينه بدھی شارژ بازنشستگی ) (Debt Retirement Chargeاز صورتحساب برق
کاربران خانگی پس از  31دسامبر  2015که برای يک کاربر نوعی خانگی نزديک به ساالنه  70دالر صرفه
جويی خواھد بود.
نوآوری ھای دولت برای کمک به ايجاد فرصت برای تمامی مردم انتاريو شامل موارد زير می باشد:
• افزايش و پيشنھاد شاخص کردن مزايای فرزند انتاريو )(Ontario Child Benefit

پرورش
يک جامعه عادل

• تداوم اصالح سيستم کمک ھای اجتماعی از طريق افزايش نرخ و ساده و موثر کردن مزايای استخدامی
• گسترش برنامه تغذيه دانش آموزان ) (Student Nutrition Programبرای کمک به کودکان بيشتری در
محله ھای کم درآمد و مناطق اختصاصی ملل اوليه.
• افزايش حداقل دستمزد به  11دالر ،و پيشنھاد پيوند آن با تورم برای اجرای عدالت برای کارگران کم درآمد و
قابليت پيش بينی برای کسب و کارھا.
• حمايت بيشتر از بزرگساالنی که دچار ناتوانی ھای جسمی ھستند و کارگران خط مقدم در بخش خدمات اجتماعی.
• حمايت از افزايش دستمزد برای مددکاران حمايت شخصی در بخش ارائه مراقبتھای خانگی و اجتماعی که بودجه
آنھا را دولت تأمين می کند و مددکاران خط مقدم مراقبت از کودکان.
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از
دولت
فدرال
عدالت خواھی

مديريت
مسئوالنه

ھر سال ،سھم درآمدھای فدرال حاصله در انتاريو بيشتر از سھم ھزينه ھای فدرال در اين استان است.
اين امر منجر به ايجاد يک شکاف  11ميليارد دالری بين آنچه که مردم انتاريو می پردازند در مقابل
آنچه که از دولت فدرال دريافت می کنند ،شده است.
دولت انتاريو از دولت فدرال می خواھد تا:
• با مردم انتاريو ھمان رفتاری را داشته باشد که با مردم ساير استان ھا دارد.
• از انتاريو در برابر کاھش  641ميليون دالری در نقل و انتقاالت عمده در سال 2014-15
محافظت کند ،ھمانطور که در گذشته در استان ھای ديگر اينکار را کرده است.
• بودجه زير ساخت ھا را به طور چشمگيری افزايش بدھد ،از جمله برابر سازی تعھد  1ميليارد
دالری انتاريو با توسعه زير ساخت حلقۀ آتش.

انتاريو در حالی که ارائه کننده خدمات عمومی با کيفيت عالی است ،ھنوز در ميان ساير استان ھا از کمترين
ھزينه سرانه برخوردار است .انتاريو با تمرکز بر اولويت ھا و حصول اطمينان از صرف ھزينه درست ھر يک
دالری که خرج می شود ،اتالف پول را از بين برده است.

در راه پيشبرد ،دولت اين اقدامات را به کار خواھد بست:
• تعيين ھدف صرفه جويی  250ميليون دالری برای سال  2014-15در بررسی برنامه ساالنه و
 500ميليون دالر در ھريک از برنامه ھای  2015-16و 2016-17
• ادامه توقف افزايش حقوق نمايندگان مجلس استان تا زمان متوازن شدن بودجه
• در صورت تصويب قانون ،کنترل مستقيم پرداخت پاداش مديران اجرايی ارشد در بخش دولتی به
صورت گسترده تر.
• حفظ رشد متوسط ساالنه در ھزينه ھای برنامه به ميزان  1.1درصد ظرف مدت سه سال.
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2014
بودجه
انتاريو
برای اطالعات بيشتر برويد به

ONTARIO.CA/BUDGET
تلفن رايگان 1-800-337-7222 :
تلفن رايگان نابينايان 1-800-263-7776 :
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