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تقويت انتاريوی امروز ،برای فردايی روشن تر و قوی تر
بودجه  2014انتاريو با طرح ايجاد مشاغل و رشد اقتصاد ،ساخت سيستم حمل و نقل و زير ساختھای نوين ،و کمک به
مردم انتاريو ھنگام بازنشستگی و در عين حال متوازن سازی بودجه تا سال  2017-18به پيش می رود
اخبار
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پيشبرد طرح انتاريو برای ايجاد فرصت ھا و امنيت برای جامعه امروز و فردا .بودجه  2014انتاريو ،که امروز از سوی
 Charles Sousaوزير دارايی ) (Minister of Financeتسليم شد ،برای ايجاد مشاغل از راه سرمايه گذاری روی
نيروی کار بسيار ماھر ،ايجاد شبکه ھای حمل و نقل و زير ساخت ھای نوين ،و حمايت از يک فضای پويا و نوآورانه
تجاری ،به فوريت اقدام می شود.
در اين بودجه ھمچنين اقداماتی در جھت تأمين بازنشستگی کارمندان آن طور که شايستۀ آنان است ،اتخاذ شده است.
ابتکاری که از رشد اقتصادی بلند مدت حمايت می کند .دولت ھمچنان مديريت صرف ھزينه ھا را به طور مسئوالنه ادامه
خواھد داد و کسری بودجه را تا سال  2017-18حذف خواھد کرد .براساس طرح ريزی بودجه  ،2014دولت برای
دستيابی به اھداف مالی و در عين حال ايجاد فرصتھا و امنيت بيشتر برای مردم در تمام مناطق ،ھزينه ھا را با دقت
صرف خواھد کرد و در عين حال براساس مزيتھای رقابتی مردم و کسب و کارھای انتاريو ،سرمايه گذاری ھای
راھبردی انجام خواھد داد.
تقويت استعدادھا و مھارتھای مردم
با وجود يک فضای اقتصادی رقابتی که در سطح جھانی وجود دارد ،انتاريو ھمچنان به جذب سرمايه گذاری ھايی که
موجب ايجاد اشتغال ،رشد اقتصاد ،و گسترش فرصت ھا برای کارمندان امروز و در آينده می شود ،ادامه می دھد .نيروی
کار با استعداد انتاريو بزرگترين سرمايه در جذب سرمايه گذاری و رشد اقتصادی پايدار است .تقويت قدرت مردم انتاريو
در بودجه به روشھای زير صورت می گيرد:


تکميل برنامۀ اجرای کودکستان تمام وقت ) (Full-Day Kindergartenدر پاييز امسال و سرمايه گذاری در نوين
سازی و تثبيت برنامه ھای مراقبت از کودکان تا تمام کودکان انتاريو بھترين آغاز ممکنه در زندگی خود را داشته
باشند.



سرمايه گذاری در فناوری کالس درس تا دانش آموزان جوان مجھز به ابزار الزم برای رھبری اقتصاد قرن بيست و
يکم باشند.



ارائه  %30تخفيف در شھريه دانشجويان انتاريو ) (30% Off Ontario Tuition Grantتا  260،000تن از
جوانان بتوانند توانايی مالی برای گرفتن مدرک يا ديپلمی را که منجر به کسب فرصتھای بيشتر می شود ،داشته باشند.



تمديد برنامه راھبرد مشاغل جوانان انتاريو) (Ontario Youth Jobs Strategyتا جوانان بيشتری بتوانند شانس
کسب فرصت در بازار کار را داشته باشند .به عنوان بخشی از اين راھبرد ،صندوق استخدام جوانان (Youth
) Employment Fundبه بيش از  16،500جوان برای کسب تجربه کاری و يافتن کار از سپتامبر  2013تاکنون
کمک کرده است.
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ساخت زير ساختھا و شبکه ھای نوين حمل و نقل
زير ساختھای عمومی انتاريو ،جاده ھا ،پل ھا ،سيستم ھای حمل و نقل ،بيمارستان ھا ،و مدارس ،ھمه به استان انتاريو
کمک می کنند تا يکی از بھترين مکانھا در دنيا برای زندگی ،کار و سرمايه گذاری باشد .برای تقويت مزيت زير ساختی
انتاريو ،بودجه  2014بيش از  130ميليارد دالر در زيرساختھا طی  10سال آينده سرمايه گذاری می کند .اين ميزان
سرمايه گذاری بالفاصله اشتغال زايی خواھد کرد و بھره وری انتاريو را بھبود بخشيده و از مشاغل و رشد در آينده
حمايت می کند .اين طرح شامل موارد زير ميباشد:


منابع جديد اختصاص يافته که نزديک به  29ميليارد دالر طی  10سال آينده برای ساخت يک شبکه حمل و
نقل يکپارچه و سراسری در استان از طريق سرمايه گذاری در بزرگراھھا ،شبکه حمل و نقل عمومی ،جاده
ھا و پل ھا در دسترس قرار می دھد .اين منابع براساس شمار جمعيت به طور منصفانه و شفاف تقسيم خواھند
شد و تورنتوی بزرگ و منطقه ھميلتون ) (GTHAمبلغ  15ميليارد دالر و ساير مناطق انتاريو نزديک به
 14ميليارد دالر دريافت خواھند کرد.



تعھد  1ميليارد دالری برای توسعه زيرساخت راھبردی حمل و نقل در حلقه آتش ) (Ring of Fireو بالفعل
کردن امکانات بالقوه ايجاد مشاغل و رشد اقتصادی در شمال.



سرمايه گذاری بيش از  11ميليارد دالر در نوين سازی دبستان ھا و دبيرستان ھا ظرف  10سال آينده.



بيش از  11.4ميليارد دالر برای طرحھای عمده گسترش و بازسازی بيمارستان ھا ظرف  10سال آينده.



ايجاد مراکز آموزش عالی جديد يا گسترش مراکز موجود به منظوراطمينان از وجود فضاھای کافی کالج و
دانشگاھی به اندازۀ شمار جوانان با استعداد و جاه طلب.

ايجاد يک محيط تجاری حمايتی و پويا
اقتصاد متنوع انتاريو با زيرساختھايی که مردم و کاالھا را به طور کارآمد جابجا می کند ،نيروی کار بسيار ماھر که کسب
و کارھای در حال رشد خواھان آن ھستند ،و نرخ ماليات شرکتھا که در سطح بين المللی رقابتی و قابل پيش بينی باشد،
تثبيت و پايدار می شود .برای تقويت فضای پويا و نوآورانه کسب و کار در انتاريو ،بودجه  2014در مشارکت ھای
راھبردی که برای کسب و کارھا ،جوامع و مردم مزايای اقتصادی بادوامی را ايجاد می کنند ،سرمايه گذاری می کند .اين
سرمايه گذاری ھا شامل موارد زير می باشند:
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تمرکز بر مشارکت ھای داخلی و بين المللی ،شامل اعزام ھيآت ھای تبليغی تجاری جھانی به منظور افزايش
صادرات و جذب سرمايه گذاری ھای جديد.



تمرکز بيشتر بر مشارکت ھای راھبردی و ايجاد مشاغل با کسب و کارھا که از سوی صندوق  10ساله 2.5
ميليارد دالری مشاغل و رونق اقتصادی) ( Jobs and Prosperity Fundحمايت می شود .از طريق
اين صندوق ،صنايع سنتی و در حال ظھور انتاريو در صحنه رقابت بين المللی ،سرمايه گذاری ھای جديد را
به سوی خود جلب خواھند کرد و جوامع در ھر منطقه از آن سود خواھند برد.

تأمين بازنشستگی
برای کمک به خانواده ھای شاغل در تأمين بازنشستگی آنھا ،طرح مستمری بازنشستگی انتاريو (Ontario Retirement
) Pension Planاز سوی استان ايجاد خواھد شد .اين طرح با ادغام با پرداختھای طرح بازنشستگی کانادا ) (CPPبه
تأمين بازنشستگی آسوده ای که شايستگی آنرا دارند کمک خواھد کرد .طرح مستمری بازنشستگی انتاريو (Ontario
) Retirement Pension Planموارد زير را فراھم خواھد کرد:



يک جريان قابل پيش بينی درآمدی که منطبق با شاخص تورم باشد فراھم می کند که مادام العمر در دوران
بازنشستگی پرداخت می شود.



برای بيش از  3ميليون انتاريويی که فاقد طرح بازنشستگی در محل کار خود ھستند اجباری خواھد شد و
پرداختھای منصفانه و مساوی از سوی کارفرمايان و کارمندان الزامی خواھد بود.



به عنوان يک شاخه دولت کار خواھد کرد و اجرای آن به رھبری  Michael Nobregaمدير ارشد اجرايی
پيشين اومرز) ،(OMERSخواھد بود.



برگشت مزايای اقتصادی بلند مدت به انتاريو به موجب پرداختھايی که به مردم کمک می کند تا سطح زندگی
خود را در دوران بازنشستگی حفظ و به خرج کردن ادامه بدھند.



اين طرح در مشورت با کارشناسان مستمری بازنشستگی ،استان ھا ،کسب وکارھا و نيروی کار تھيه و تدوين
شده تا اطمينان حاصل شود که طيف گسترده ای از ديدگاھھا در نظر گرفته شده اند.

ايجاد فرصت ھا و يک انتاريوی منصف
دولت درک می کند که موفقيت انتاريو بستگی به موفقيت تمام مردم دارد .بودجه  2014يک انتاريوی منصف تر را ايجاد
می کند که با اقداماتی که شامل موارد زير ھستند از رشد اقتصادی حمايت می کند:
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ادامه اصالحات در سيستم کمکھای اجتماعی ،که به بھبود درآمد کمک و از موانع ورود به بازار کار
می کاھد.



پيشنھاد تصويب قانون برای شاخص کردن حداقل دستمزد با تورم به منظور کمک به کارمندان برای دريافت
يک دستمزد آبرومند ،پس از افزايش حداقل دستمزد به  11دالر در ساعت ،از تاريخ  1ژوئن .2014



پيشنھاد حذف ھزينه شارژ بدھی بازنشستگی )(Debt Retirement Chargeاز قبض برق کاربران
خانگی پس از  31دسامبر  2015به منظور صرفه جويی مبلغی نزديک به  70دالر در سال برای يک
ماليات دھنده مسکونی نوعی.



تقويت حمايت از بزرگساالنی که دچار معلوليت ھای رشدی ھستند و ھمچنين از کارمندان خط مقدم در بخش
خدمات اجتماعی.



حمايت از افزايش دستمزد برای مراقبت کنندگان خانگی در خانه ھا ،بخش مراقبت اجتماعی و مراقبت
کنندگان خط مقدم از کودکان که دارای بودجه دولتی ھستند.



افزايش مزايای کودک انتاريو ) (Ontario Child Benefitبا پيشنھاد شاخص کردن آن با تورم برای کمک
به کودکان در دستيابی به تواناييھای بالقوه آنھا به صورت کامل.

ايجاد توازن مالی
دولت کسری بودجه را تا سال  2017-18حذف خواھد کرد .بودجه  2014با مديريت مسئوالنه صرف ھزينه ھا و
سرمايه گذاری راھبردی در رشد جديد ،راه را به سوی اين مقصد طراحی کرده است .با کمک رياست جديد ھيأت خزانه
که از شفافيت ،کارآيی و پاسخگويی در دولت حمايت می کند ،انتاريو به ھدف خود برای دستيابی به يک بودجه متوازن
دست خواھد يافت و به سوی سطح بدھی به توليد ناخالص داخلی پيش از رکود پيش خواھد رفت .اقداماتی که در بودجه
 2014پيش بينی شده اند شامل موارد زير می باشند:


استخراج ارزشھای بيشتر از سرمايه ھای استان ،ھمراه با شورای مشورتی ) (Advisory Councilبه
رھبری  Ed Clarkرييس و مدير ارشد اجرايی بازنشسته گروه بانک .TD



ادامه راھبری دولتی که کمترين ھزينه را در کشور صرف می کند.



ادامه مديريت صرف ھزينه به صورتی که منجر به صرف ھزينه کمتری نسبت به ميزان پيش بينی شده در
برنامه در ھر سال از پنج سال گذشته شده است.



سرمايه گذاری راھبردی بر روی مردم ،زير ساخت ھا و مشارکت ھای کسب و کار برای ايجاد رشد امروز
و فردا.



پيشنھاد افزايش ماليات بر درآمد شخصی برای دو درصد بيشترين کسانی که در انتاريو ماليات اعالم می کنند
و  98درصد از ساير کسانی که ماليات را پر می کنند ھيچ تغييری نخواھند داشت.

ايجاد کانادايی قوی تر
انتاريو به عنوان استانی که کمکھای مالی خالصی را ارائه می کند ،انتظار دارد از جانب دولت فدرال از لحاظ مالی به
صورت منصفانه با او رفتار شود .اما انتقالھای عمده فدرال به انتاريو امسال  641ميليون دالر کمتر ھستند که کارشناسان
مستقل و حتی مسئول بودجه مجلس کانادا آنرا يک رفتار ناعادالنه ناميده اند .انتاريو ھمچنان خواھان انتقال پول عادالنه از
سوی دولت فدرال است و در مورد مسائل مورد عالقه ملی و استانی ھمچنان خواھان مشارکت فدرال می باشد .بودجه
 2014انتاريو اقداماتی را پی می گيرد که درجھت منافع ملی و استانی ھر دو ھستند و شامل موارد زير ميباشد:


تبديل امکان بالقوه منابع در حلقه آتش) (Ring of Fireبه امکان بالفعل



تقويت و تأمين پس اندازھای بازنشستگی مردم انتاريو



ساخت راھھا و سيستم ھای حمل و نقل عمومی که برای ادامه رشد اقتصادی ما الزم است.

در بودجه  2014انتاريو يک طرح فراگير برای ايجاد يک انتاريوی قوی با مشاغل بيشتر ،فرصت ھای بيشتر و آينده ای
مطمئن تر تھيه شده است .اين طرح برای انتاريو فرصت ھايی را در حال حاضر و امنيت در آينده به ارمغان می آورد.
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نقل قول
" بودجه ما طرحی را برای آينده ای روشن تر و قوی تر برای مردم انتاريو در بر دارد .اين طرح فرصت ھا و امنيت
بيشتری را برای مردم در سراسر استان ايجاد خواھد کرد .مردم انتاريو به ما و طرح ما اعتماد کرده اند و از امروز ما به
پيش خواھيم رفت .ما در بخش آموزش و مھارتھا که برای رشد جديد ضروری ھستند ،سرمايه گذاری خواھيم کرد .برای
کاھش حجم ترافيک و ارتباط جوامع با جاده ھا و بزرگراھھای جديد سيستم حمل و نقل عمومی را تقويت خواھيم کرد .ما
برای ايجاد مشاغل پردرآمد و پر معنا و فراھم کردن تأمين مالی بيشتر برای بازنشستگان آينده ،با کسب و کارھا مشارکت
خواھيم کرد .تعھد ما به توازن بودجه تا سال  ،2017-18زيربنای اين طرح است".
-

 ،Charles Sousaوزير دارايی)(Minister of Finance

حقايق کوتاه
 اقتصاد انتاريو ھمچنان به رشد خود و ايجاد مشاغل جديد و فرصت ھای کسب و کار ادامه می دھد .از زمان رکود
ژوئن  458،000 ،2009شغل جديد در انتاريو ايجاد شده است.
 سرعت ايجاد شغل در انتاريو از ژوئن  2009قوی تر از اغلب اقتصادھای توسعه يافته از جمله آمريکا و ميانگين
کشورھای عضو در سازمان ھمکاری و توسعه اقتصادی (Organisation for Economic Co-operation and
) Developmentو بقيه استان ھای کانادا به طور مرکب بوده است.
 انتاريو در بين استانھای کانادا از پايين ترين ھزينه سرانه برخوردار است و کمترين مجموع درآمد سرانه از جمله
تأمين منابع مالی از انتقاالت فدرال را باال می برد و در عين حال خدمات عمومی با کيفيت عالی را که از رفاه مردم
انتاريو حمايت می کند ،ارائه می دھد.
 براساس گزارش  2013مرکز موات ) ،(Mowat Centreمردم انتاريو  11ميليارد دالر بيشتر از آنچه که در سال
) 2009-10سالی که آخرين داده ھای در دسترس را داراست( دريافت کرده اند ،پرداخته اند .اين رقم نمايانگر
نزديک به  850دالر برای ھر انتاريويی می باشد.
 در چارچوب تعھد خود به محاسبه ھر يک دالری که ھزينه می شود ،دولت اکنون به بيش از  80درصد از توصيه
ھای کميسيون اصالحات خدمات عمومی انتاريو (Commission on the Reform of Ontario’s Public
) ) Servicesگزارش دروموند  ( The Drummond Reportعمل کرده است.
 دولت ارزش منافع خود در سھام جنرال موتورز و برخی از دارايی ھای امالک در اين استان را به صورت بالفعل در
می آورد و آنرا در زير ساختھای عمومی سرمايه گذاری می کند و يک شورای مشاوره ای در مورد داراييھای دولت
تأسيس کرده تا به ارزيابی گزينه ھا برای دارايی ھای کليدی استانی بپردازد و اولويت به آن دسته که بھترين نرخ
بازده و درآمد برای مردم انتاريو را دارند ،داده می شود.
 برای کمک به تأمين منابع مالی زيرساختھای حمل و نقل ،دولت پيشنھاد می کند ماليات بر سوخت ھوانوردی افزايش
يابد .اين ماليات به ميزان يک درصد در ھر ليتر در  1سپتامبر  2014و يک درصد در ھر ليتر به طور ساالنه در
 1آوريل  2015،2016و  2017افزايش خواھد يافت.
 دولت به اتخاذ اقدامات قوی اما منصفانه برای مديريت پرداختھا و ھزينه ھای مزايا در بخش دولتی ادامه خواھد داد.
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برای کسب اطالعات بيشتر
بودجه  2014انتاريو را مطالعه کنيد
مناظره بودجه را ببينيد
نکات برجسته بودجه  2014انتاريو را مطالعه کنيد
اطالعات زمينه ای در مورد بودجه  2014را مطالعه کنيد.


ايجاد يک محيط کسب و کار و شغلی پويا



ايجاد زيرساختھای نوين



پرورش يک جامعه منصف



انرژی پاک ،قابل اتکا و مقرون به صرفه برای مردم انتاريو



چشم انداز اقتصادی انتاريو و طرح مالی



تأمين مالی ناکافی فدرال برای مردم انتاريو



تحکيم تأمين بازنشستگی در انتاريو



تفاوتھای بين اليجه بودجه که در تاريخ  1مه  2014تقديم شد و اليحه بودجه کنونی

ontario.ca/finance-news

به منظور طرح پرسشھای رسانه ای:
 ،Susie Heathدفتر وزير)416-325-3645 ،(Minister’s Office
 ،Scott Blodgettوزارت دارايی )416-325-0324 ،(Ministry of Finance
به منظور طرح پرسشھای عمومی با تلفن زير تماس بگيريد:
1-800-337-7222
ناشنوايان1-800-263-7776 :
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