ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻧﺘﺎرﯾﻮ
وزارت دارایی

بیانیه مطبوعاتی

یر ساختی دربودجۀ 2015
بزرگترین سرمایهگذاری ز
درتاریخ انتاریو
نتاریو ،رشداقتصاد و ایجاداشتغال ازسویدولت
تقویت وپیشبرد ا
 23آوریل 2015
بی سابقه ای را در
تشرکرد،بودجه ایکه سرمایهگذاری
وزیر دارایی Charles Sousa ،امروزبودجۀ  2015را من
پذیر می سازد.
یرساخت هابه منظور حمایتاز رشداقتصادی و ایجادمشاغلتازه امکان
بخش ز
فظ خدمات عمومی
یشتریبرای رشداقتصاد و در عین حال ح
برایافتن ر اه هاینوآورانۀب
بودجهبراساستع هددولت ی
یاتیکه خانو اده ها و جوامع میتوانندبه آنتکیهکنند،بناشده است.از جمله ای ن راهها،بهینه سازی ارزش دارایی های
ح
نتاریو میباشد.
نایی درتاریخ ا
ی گذاری زیرب
تانیبرای حمایت ازبزرگترین سرماه
اس
فظتع هد
تریان و در عین حال ح
یشتربرایمش
نتخابب
بجو درفروشگا ه های مواد غذاییبه منظورآسایش و حق ا
همچنین آ
ستان عرضه خو اهد شد.
ئولیت اجتماعی در این ا
نتاریوبرمس
راسخ ا
ینی شده در
ینی شدهکهکمتراز میزانپیشب
یلیارد دالریپیشب
نتاریوکسریبودجه  8.5م
دربودجۀ سال  2015-16ا
ینیکسریبودجۀ
نتاریوباپیشب
ستان ا
بودجۀ  2014میباشد وکمترین میزانکسری از زمان آغاز رکود ج هانی است .ا
یشمندانه خودبه
فکرانه و اند
گشتبهتوازنتا سال ، 2017-18رهیافت مت
یلیارد دالریبرای سال 2016-17و باز
 4.8م
بنیبرتقویت وپیشبرد انتاریواز راه سرمایهگذاری
ار قسمتیدولت م
به سویتعادل را همچنان ادامه خوا هد داد .طرح چ ه
یر ساخت های عمومی مانند ر اه ها و حمل ونقل ،ایجادی ک محیطپویا ونوآورانه
تعداد و مهارت مردم،ساخت ز
روی اس
نشستگی مطمئن میباشد.
کار و ایجادی ک طرحپس انداز باز
برای رونقکسب و
نتاریو
یر ساخت های ا
تقویت وتوسعه ز
یتی
نتاریو را درموقع
نتاریو حمایتکرده ،اشتغال زایی مینماید و ا
نایع ا
یر ساخت های عمومی ازص
نوسازی وگسترش ز
شتی ،راه
قرار میدهد تابهتربتواند درصحنهاقتصاد جهانیرقابتنماید و در عین حالنی ازهای آموزشی و مراقبتب هدا
نتاریبا سرمایهگذاریمبادرتبه ساخت وبا ساختمبادرتبه رشد
سازی و حمل ونقل را در آیندهبرآوردهکند .ا و
یلیارد دالر دربخش
بی سابقۀ مبلغبیش از  130م
نتاریوبرای سرمایهگذاری
میکند.بودجۀ  2015در طرح ا
باشد:
یرساخت های عمومی طیی ک دورۀ 10سالهتداوم وگسترشمی یابد .این طرح شامل موارد زیر می
ز
یلیارد دالر و در
نتاریو )(Moving Ontario Forwardتا  2.6م
یشبرد ا
تخصیص یافتهبرایپ
 افزایشمبالغ
یلیارد دالر در طرح های حمل ونقل در منطقه
یلیارد دالر طی 10سال –نزدی کبه  16م
مجموعتا مبلغ  31.5م
نقل و سایر
یلیارد دالر موجودبرای طرح های حمل و
میلتون ) (GTHAونزدی کبه  15م
توی بزر گ و ه
تورن
طرح هاییرز ساختیکه در اولویت وبیرون از  GTHAهستند .اینافزایشبهدلی ل هدف باالتری استکه در
ستان منظور شده است؛ و
طرحبهینه سازی دارایی های ا


یرساختهایی مانند جا ده ها،پ ل ها ،حمل ونقل
یلیارد دالریدر سال  2015-16در ز
طرحسرمایهگذاری  11.9م
ستان ها و مدارس.
ب رسانی،بیمار
یست م های آ
عمومی ،س
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ی گذاری دوبارۀسود خالص از طریقصندوق سهگانه
دولت طرح خود رابرایبهینهسازی دارایی های خود و سرماه
نتاریو
یر ساختی اولویت داربه منظورتقویتاقتصاد ا
) (Trillium Trustدربخش حمل ونقل عمومی ،و سایر طرح های ز
نتاریو ) (Moving Ontario Forwardموجب
یشبرد ا
فتهبرایپ
صاص یا
و اشتغال زاییبهپیش میبرد.افزایشمبالغ اخت
تسریع اجرای طرح های اولویت دارشده و طرح های جدید میتواندن در جریانکارقرار دا هد شوند .طرحبهینه سازی دارایی
ها شامل موارد زیر میشود:
پایا ومحافظت مداوم از عموم و مالیات دهندگان.
 گسترش مالکیت Hydro Oneبرای ایجاد مزایای عمومی
 بررسیتعدادی از دارایی هایمستغالتیباموقعیت ممتازبرایفروش
مشارکت باکسب وک ارهابرایاشتغال زایی
با ایجادبیش ازنیم
ب ایجاد مشاغلپردرآمد وپرسود ادام ه می دهد .اشتغال از زمان رکودیعنی ژوئن 2009
نتاریو ه
ا
ب دستمز دهایبیش از معمول است،
عتی ا
بخش هایصن
شغجدید به طور خالص –که س ه چهارم اینتعداد در
یون ل
میل
گشته است.تمام مشاغلیکه از زمان رکوداقتصادی ج هانی از دسترفتند ،دوباره در
پرقدرت و قوی دوبارهبه جای اولبر
رفت هایفردی ایجاد
پش
ک فرصتهایی رابرایی
فیت در عین حالی ه
خودبازیافته اند .این مشاغلپرکی
نتاریو جای را
ستان ا
ا
نند.
نتاریونیزکم ک میک
ختیتمام مردم ا
مین سعادت و خوشب
ثبات مالی وتض
ب ایجاد
میکنند ،ه
نتاریو ادام ه می دهد:
یشبرداقتصاد ا
بودجۀ 2015باتکیهبر مواردزیربهتقویت وپ
ی صندوق مشاغلو سعادت (Jobs and Prosperity
یلیارد دالریبرا
 افزایش مبلغ اختصاصی 10ساله 2.5 ،م
شتر،تقویتب هره وری،افزایشنوآوری ،رشدصادرات و اشغال زایی.
)Fundبرای مشارکتباکسبو کارهایبی

ی صندوقبه مبلغکل 200میلیون دالر در آغاز سال 2015-16افزایش خو اهد
نتاریو ا الم میکندکه ان
بودجۀ ا
یلیارد دالر خو اهدبود وبخش جنگل داری
ی صندوق طیی ک دوره 10سالهبه میزان  2.7م
یافت وافزایشکل مبلغ ان
تفاده از آن خواهد شد.
یط اس
نیز واجد شرا

فظ
فراتر از مارس  2016ادامه خو اهدیافت و این امربه ح
عتیبزرگ شمال
یساتصن
 حمایت از قیمتبرقبرای تأس
مشاغل و امکانرقابت درصحنه جهانیکم ک میکند.
نتاریو
کوفا .ا
با پدیدۀتغییر آ ب و هوا در زمان حالبه منظورتضمینیک آیندهاقتصادی سعادتمند و جامعۀ ش
قابله
 م
تبادلی و اعمال محدودیتبهپیش خو اهدرفت.سود حاصل ازبرنامه
ستم
برای مکاینسم قیمتگذاریکربن،بایک سی
تشار گازهایگلخانه ایکم ک می
ی کلیدی هستند وبهک اهش ان
تبادل و محدودسازیبرایبرنامه هاییکه در اولوت
کنند،صرف خواهد شد.
سیار ماهر
پرورشنیرویکارب
نتاریوبرایکسب
ی گذاری روی مردم از هم اکنون و حمایت از مردم ا
استبا سرماه
نتاریو ،مردم آن .
بزرگتریننقطه قوت ا
باشند:
شده اند به شرح زیر می
اتخا
مهارت ها و مشاغل مناسب ،دولتاقتصاد قویفر اد را می سازد.اقداماتیکه دربودجه ذ
رفتهتا آموزش عالی وبرنام ه های
ستانتمام وقتگ
بستانی وکودک
 تداومبهبود آموزش و م ها رت ها ازپیش د
مایشیو تجربی آموزشی.
همرا بانوآوری هایی مانندبرنام ه های آز
رفه ای ه
ی فنی و ح
تربیت
نتاریو (Ontario
 سرمایهگذاری 250میلیون دالر دیگر طی مدت دو سال دربرنامه ر اهبرد مشاغل جوانان ا
)Youth Jobs Strategyکه مجموع سرمایهگذاری دربرنام ه های اشتغال جوانان رابهبیش از 565میلیون
دالر می رساند.

نتاریو )(Ontario Student Assistance Programبه منظورتقویت
 نوین سازیبرنامهکم کبه دانشجویان ا
نشجویان.
کمک های مالیبه دا
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مدیریتمسئوالن ه
ستانبدونقطع
یشینۀثابتشدهبرخوردار است.از سال  ،2010-11این ا
قتدرانه ازی کپ
دولت در زمینه مدیریت مالی م
خدماتحیاتی،از رشد ساالنه میانگینص رف هزینهبه میزان  1.5درصدو زیرنرختورمبرخورداربوده است.
با اتخاذ موارد زیر در ج هتتوازن مالیبهپیش خو اهدرفت:
بودجۀ 2015
یک رهیافتبنیادی و جدید دربرنامه ریزی وبودجهبندی چند
تبدیلبرنامه )،(PRRT
داوم بررسی،تجدید و
 ت
ناساییکرده وتصمیمات
مدتبلند مدتبرایتبدیلبرنام ه ها و خدمات را ش
ساله .اینبرنامهفرصت هایکوتاه و
نفع
ند یا دیگر
یت های کلیدیپیوندنمی خور
ب اولو
شند ،ا
م همی از قبیلپایان دادنبهبرنامه هاییکهکارآمدنمی با
مشخصیبرای عموم ندارند رااتخاذ میکند .درسال ،2014-15ی کبرنامه 250میلیون دالریک ه هدف از آن
بررسیصرفه جوی ی هابود از طریق کاربردنوآوری هاییکهکارآمدی ،کاهش هزینه ها یاکا هش هزینه سرانه
فه
نستبه اهداف خود دست یابد .ا هدافصر
ناساییکرد،توا
اداریبدوناثرگذاریبر خدمات خط مقدمرا ش
جوییبررسیبرنامه ایبرای هری کاز سال های  2016-17 ،2015-16و  2017-18مبلغ 500میلیون دالر
میباشد.


بین سال های
ینی میشود در حدمیانگین  0.9درصد
مدیریت رش د هزینهبرنامه طیی ک دوره متوسطکهپیشب
فظشود.
 2013-14و  2017-18ح
ین تا  1.9درصددر سال ،هزین ه های
 oپیشبینی میشودک ه هزین ه هایکلبخشب هداشتبه طور میانگ
عی تا  2.9درصددر سال و
کودکان و خدمات اجتما
بخش آموزش تا  2درصددر سا ل ،هزین ه هایبخش
یی تا  1.5درصددر سال رشدکنند.
بخش قضا
هزین ه های
ی تا حد زیادیبدونتغییرباقی می ماند و هزین ه هایت مامی سایر
تی
 oهزینه های بخش آموزش عالی وترب
یابد.
برنام ه هاپیشبینی میشودبه طور متوسط تا  5.5درصد درسالکاهش

نتاریو ) (Ontario Public Serviceوبخش عمومی
لتی ا
عی با خدمات دو
افق های جم
 ادامۀ مذاکراتکسبتو
یش دستمزدنمیشو د .هرگونه
شتربرایافزا
نتاریو،که شاملتأمین مالیبی
ستردهتر در چارچوب مالی موجود ا
گ
فرمایانبه
بع مالی موجود و در دسترسبرای کار
ید باسایراقدامات در چارچوب منا
یش دستمزد متوسطبا
افزا
افق صفر خالص جبرانشود.
نظور ایجادی کتو
م
نتاریو  0.6درصد
ستان ا
بخش دولتی در ا
 oاز ج الی ،2012افزایشمیانگین دستمزد ساالنهدر سراسر
نتاریو
ی فدرال ا
نتاریو ( 1.9درصد)،بخشدولت
بخش دولتی ش هری ا
بوده است .این میزانکمتر از
نتاریو( 2درصد) میباشد.
بخش خصوصی ا
( 1.7درصد) و
یلیارد دالربرآورد شده،به
نتاریو  15م
مبارز بااقتصاد زیرزمینی،که رد فعالیت هایاقتصادی ساالنه در ا
ه

یابیبه این مهم باگردآوریبهتر ا العات و
ضای کاربرایکسب وک ارها.دست
منظورکم کب ه همترازکردنف
یسر می
نباکویقاچاق ،وکاهشفرار شرکت ها ازمالیات م
مبارز بات
ه
ی ها ،تشدیداقداماتبرای
یه تحلل
تجز و
یکی
موقوفهفروشالکترون
توزیع فناو ری های
تولیدیا
فاده،
رد تا است
یشنهاد خو اهدک
نتاریوپ
ستان ا
باشد  .همچنین ا
بشود.
غیرقانونی
نقلقول
حافظت ،حمیات وتقویت
ستان است .اینبود هج دربارۀ م
نتاریوبیش ازی کگزارش در مورد امور مالی ا
"بودجۀ  2015ا
نکار را از
نتاریو آماده است تاکانادا را دراقتصادنوی ن هدایتکند و ای
ستان است .ا
ی زندگیتمام مردمدر سراسر این ا
ت
ف
کی
تر به بازار می
ستم حمل ونقل عمومیک هنهتن هاک الها ار سریع
ی گذاری های سی
تهای تاریخی وسرماه
یرساخ
طریق ز
نتاریو ارباالبرده وب هره وری این
نند بلکهتوانرقابتی ا
رسانند و مردم رابا ایمنیبیشتیر از سر کاربه خانهبازمیگردا
ستان راافزایش می دهند ،انجام خو اهد داد.
ا
یک فضایکسبو کارپویا
ی گذاری روی م هارتها و آموزش مردم ،حمایت از
ییاتبرنامه مابرای سرماه
در اینبودجه جز
سیر متوازنکردن
نتاریو در م
کر شده است .ا
تگیتضمین شده و مدیریتص رف هزین ه ها ذ
نشس
ورقابتی ،ایجادیک باز
ه
بودجخود تا سال 2017-18پیشیم رود و این کار رابه روشی انجام می دهدک ه هم عادالن ه و هممسئوالنه است».
— ،Charles Sousaوزیر دارایی )( Minister of Finance
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یق کوتاه
حقا
تانیقرار
نتاریودر دو سال آینده درمیانپیشروان رشد اس
ینی میکنندکهاقتصاد ا
بخش خصوصیپیشب
کثرافراد در
ا
خو اهد اشت.
یلیار دالر وام های وبورسی ه های دانشجوییدر سال 2013-14فرا هم وبهبیش از
 دولتبیش از  1.3م
 380،000دانشجوکمک کردهاست.
نتاریودر سال -14
نفر از مردم ا
نتاریو )(Employment Ontarioبهنزدی کبهی کمیلیون
 شبکه اشتغال ا
نتاریوکم ککرده است.
فرمادر سراسر ا
2013از جملهبیش از 150،000کار
تبر 2015به 11.25
یش یافت .این مبلغ در اک
اعتیب ه  11دالرافزا
 در تاریخ  1ژوئن  2014حداقل دستمزد س
اهد یافت.
دالرافزایش خو
الع بیشتر
برای کسب ا ات
نید
نتاریو را مطالعهک
بودجۀ  2015ا
سخنرانیبودجه را مطالعهکنید
متن
برجستهبودجۀ  2015انتاریو را مطالعهکنید
نکات
ا العات زمینه ای در موردبودجه را مطالعهکنید:
نتاریو
یرساخت های ا
 تقویت ز
 مشارکت باکسب وک ارهابرایاشتغال زایی
 پرورشنیرویکاربا مهارت
نتاریو
 سرمایهگذاری دریک جامعه منصفبرایتمام مردم ا


ویی قوی ،کانادایی قوی
نتاری
رهبری ملی – ا

نتاریو
تگیبرایتمام مردم ا
نشس
 تقویت امنیت باز
نتاریو
 بهینه سازیارزش هابه منظورتقویت وپیشبرد ا
یی شورای مشاورهنخستوزیر در مورد دارایی هایدولت (Advisory Council on Government
توصی ه هاین ها
)Assetsرا مطالعهکنید

Ontario.ca/budget
Disponible en français

قط برای طرحپرسش های رسانه ای:
ف
فتر وزیر)416-326-1409 ،(Minister’s Office
،Kelsey Ingramد
،Scott Blodgettوزارت دارایی)416-325-0324 ،(Ministry of Finance
گیرید:
لفنزیرتماسب
رسش های عمومیبات
فقطبرای طرحپ
1-800-337-7222
ناشنوایان 1-800-263-7776:
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