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برنامه اقدامات انتاریو :واکنش به COVID-19

اعالم منابع تکمیلی بهداشت و درمان و حمایت برای مردم ،مشاغل و کارفرمایان توسط
آقای  ،Fordریاست دولت استانی و آقای  ،Phillipsوزیر
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تورنتو — امروز آقای وزیر  Rod Phillipsبرنامه اقدامات انتاریو :واکنش به ( COVID-19بروزرسانی اقتصادی و مالی
مارس  )2020را ارائه نمودند.
برنامه اقدامات دولت نخستین گام در واکنش به  COVID-19است و شامل منابع تکمیلی به ارزش  7میلیارد دالر برای
سیستم بهداشت و درمان و حمایت های مستقیم برای مردم و مشاغل می باشد .همچنین  10میلیارد دالر برای کمک به
مردم و کسب و کارها از طریق مالیات و سایر تعلیق پرداخت ها برای بهبود گردش مالی ،محافظت از مشاغل و
بودجه خانوارها اختصاص داده شده است.
این بودجه  17میلیارد دالری نخستین گام اساسی برای تضمین کمک به سیستم بهداشت و درمان ،جوامع و اقتصاد در
این دوره پرچالش است .در این برنامه ،تمهیدات مالی بی مانندی شامل  1میلیارد دالر بودجه احتیاطی ،COVID-19
بعنوان بخشی از سرمایه گذاری های تکمیلی مراقبت های بهداشتی و درمانی ،و نیز یک ذخیره بی سابقه  2.5میلیارد
دالری و یک بودجه احتیاطی تکمیلی  1.3میلیارد دالری برای فراهم کردن انعطاف الزم برای واکنش به شرایط متغیر
جهانی پیش بینی شده است.
این برنامه شامل  3.3میلیارد دالر منابع تکمیلی برای مراقبت های بهداشتی و درمانی جهت محافظت از سالمتی و
رفاه ساکنان انتاریو می باشد.
آقای وزیر  Phillipsگفت "باالترین اولویت من بعنوان وزیر امور مالی در مقطع حاضر این است که مطمئن شوم
کارشناسان مراقبت های بهداشتی و درمانی که در خط مقدم این چالش قرار دارند ،تمام منابع الزم برای مقابله با شیوع
 COVID-19را در اختیار داشته باشند .ساکنان انتاریو می توانند مطمئن باشند که تمام تالش خود را برای محافظت از
سالمتی و رفاه آنها بکار خواهیم بست .با این منابع تکمیلی می توانیم گنجایش بیمارستان های خود را افزایش دهیم ،از
عزیزان خود در مراکز مراقبت هاى بلندمدت محافظت کرده و از تالش های متصدیان و مقامات بهداشت عمومی در
کاستن از شیب انتشار و کند ساختن روند شیوع حمایت کنیم".
بهداشت و سالمتی
▪ اختصاص  1میلیارد دالر بودجه احتیاطی  COVID-19برای نیازهای آتی مربوط به شیوع .COVID-19
 935میلیون دالر سرمایه گذاری در بخش بیمارستان ها ،شامل  594میلیون دالر برای تسریع در روند ایفای
▪
تعهدات دولت برای رسیدگی به مسائل گنجایش و ظرفیت ،و نیز  341میلیون دالر برای افزودن  1000تخت
مراقبت های حاد و  500تخت مراقبت های ویژه و مراکز ارزیابی اضافی.
▪ افزودن  160میلیون دالر به بودجه سالمت عمومی برای کمک به فعالیت های نظارت ،پایش ،آزمایشگاهی و
تست خانگی  COVID-19و نیز سرمایه گذاری در مراقبت های مجازی و ( Telehealth Ontarioتله هلث
انتاریو).
▪  243میلیون دالر سرمایه گذاری برای تأمین گنجایش در بخش مراقبت هاى بلندمدت جهت دوره های ازدیاد
ناگهانی بیماری ،و نیز بودجه برای غربالگری  24ساعته 7/روز هفته ،ازدیاد پرسنل برای کمک به کنترل
عفونت و لوازم و تجهیزات برای کمک به مقابله با شیوع COVID-19.

▪

 75میلیون دالر سرمایه گذاری برای تأمین تجهیزات محافظت شخصی و لوازم حساس پزشکی برای کارکنان
خط مقدم جهت مقابله با COVID-19.

استان همچنین اعالم کرده است که بعنوان بخشی از این برنامه اقدامات 3.7 ،میلیارد دالر برای کمک های مستقیم و
فوری به مردم و برای محافظت از مشاغل اختصاص می دهد.
آقای وزیر  Phillipsگفتند "در طول دوره شیوع این بیماری جهان گیر ،هدف ما این است که ساکنان انتاریو به
سالمتی شان فکر کنند  -آنها نباید نگران از دست دادن شغل یا گذران امور در دوره ای باشند که ممکن است هزینه
های غیرمنتظره اضافی متحمل گردند .سعی و تالش ما بر این است که گذران زندگی را برای تمام ساکنان انتاریو
راحت تر کنیم و در عین حال ،کمک های اضافی در اختیار اقشاری قرار دهیم که بیشترین نیاز را به آنها دارند".
طرح های اصلی و کلیدی برنامه دولت برای تقویت امکانات واکنشی به شیوع  COVID-19و حمایت از مردم،
خانواده ها ،کارمندان و کارگران و کارفرمایان در ادامه ذکر شده است:
مردم و مشاغل
▪ کمک به مردم در هزینه های مربوط به تعطیلی مدارس و مراکز مراقبت های روزانه در طول دوره شیوع
 COVID-19با یک پرداخت  200دالری به ازای هر کودک تا سن  12سالگی و  250دالر برای کودکان
دارای نیازهای ویژه ،شامل کودکانی که در مدارس خصوصی تحصیل می کنند.
▪ پیشنهاد دو برابر کردن پرداخت  – GAINS( Guaranteed Annual Income Systemسیستم درآمد سالیانه
تضمینی) برای سالمندان کم درآمد به مدت شش ماه.
▪

حمایت از مقرون به صرفه تر ساختن قبوض برق برای مشترکین واجد شرایط خانگی ،کشاورزی و کسب و
کارهای کوچک ،بواسطه تأمین  5.6میلیارد دالر برای برنامه های کاهش هزینه برق در  2020-21که در
مقایسه با برنامه بودجه  2019نشان از  1.5میلیارد دالر افزایش دارد.

▪

کاهش مالیات به میزان  355میلیون دالر برای حدود  57000کارفرما از طریق افزایش موقت پیشنهادی در
معافیت  – EHT(Employer Health Taxمالیات بهداشت و سالمتی کارفرمایان ).
اختصاص  9میلیون دالر برای کمک مستقیم به خانواده ها برای قبوض انرژی با توسعه دادن شرایط صالحیت
بهره مندی از  – LEAP( Low income Energy Assistance Programبرنامه کمک هزینه انرژی برای
اقشار کم درآمد) و تضمین اینکه خدمات برق و گاز طبیعی آنها در طول دوره شیوع  COVID-19به دلیل
عدم پرداخت قبوض قطع نخواهد شد.

▪

افزایش دسترسی به برنامه امداد و کمک رسانی اضطراری که توسط  Ontario Worksارائه می شود ،به
منظور ارائه کمک های مالی به افرادی که در تنگنای مالی هستند و کمک به تعداد بیشتری از افراد برای
تأمین نیازهای پایه مانند غذا و کرایه خانه در طول این دوره شرایط اضطراری سالمت عمومی.

▪

▪

حمایت بیشتر از مقرون به صرفه تر ساختن قبوض برق با تعدیل قیمت برق مبتنی بر ساعت مصرف برای
مشترکین خانگی ،کشاورزی و کسب و کارهای کوچک و اعمال پایین ترین تعرفه ممکن ،که با عنوان تعرفه
خارج از زمان اوج مصرف هم شناخته می شود ،بطور  24ساعته به مدت  45روز به منظور کمک به
مصرف کنندگان که در طول دوره شیوع  ،COVID-19مصرف برق شان در طول روز بیشتر می شود و
نگران هزینه های مبتنی بر ساعت مصرف هستند.

▪

فراهم کردن امکانات اضطراری مراقبت از کودکان برای کمک به والدینی که در خط مقدم فعالیت دارند ،مانند
بخش بهداشت و درمان ،افسران پلیس ،آتش نشان ها و افسران مراکز تأدیبی.

▪

بهبود بودجه به میزان  148میلیون دالر برای سازمان های خیریه و سازمان های غیرانتفاعی خدمات اجتماعی
مانند بانک های غذا ،پناهگاه های بی خانمان ها ،کلیساها و خدمات اضطراری برای بهبود توانایی واکنش آنها
به  ،COVID-19از طریق ارائه مستقیم بودجه به مدیران خدمات تجمعی شهرداری و هیأت های مدیریت
خدمات اجتماعی مناطق که این بودجه ها را بر اساس نیازهای محلی تخصیص خواهند داد.
شش ماه تعلیق بازپرداخت وام و بهره  – OSAP( Ontario Student Assistance Programبرنامه کمک
هزینه برای دانشجویان انتاریو) برای دانشجویان تا بدین وسیله پول بیشتری در جیب مردم باقی بماند.

▪

▪
▪

پیشنهاد اعتبار مالیاتی جدید درآمد شرکت ها و مؤسسات ،اعتبار مالیاتی فرصت های سرمایه گذاری منطقه ای
کمک برای حمایت از حوزه هایی که رشد اشتغال در آنها با تأخیر روبروست.

تخصیص  26میلیون دالر کمک اضافی به مردم و جوامع بومی ،شامل کمک های اضطراری برای بومیان
نیازمند ساکن در شهرها و مخارج رساندن کارشناسان مراقبت های بهداشتی و درمانی و لوازم حیاتی به مناطقی
که بومیان (فرست نیشن) در آنجا زندگی می کنند.

برنامه دولت همچنین شامل تمهیداتی است که  10میلیارد دالر به شکل تعلیق مالیات و سایر تعلیق ها برای کمک به
افراد و کسب و کارها اختصاص می دهد تا بتوانند گردش مالی خود را در ماه های آتی تقویت کنند .این تمهیدات
عبارتند از:
▪
▪

▪

تخصیص  6میلیارد دالر از محل پنج ماه تعلیق بازپرداخت بهره و جریمه برای کسب و کارها در تسلیم
اظهارنامه اکثر مالیات های استانی و پرداخت آنها.
تخصیص بیش از  1.8میلیارد دالر از محل تعلیق  90روزه مهلت سه ماهه  30ژوئن برای پرداخت مالیات
امالک آموزشی به هیأت های آموزش و پرورش که به شهرداری ها نیز اجازه می دهد که به نوبه خود،
پرداخت مالیات امالک را برای شهروندان و کسب و کارها به تعلیق درآورده و در عین حال ،اطمینان حال
نمایند که هیأت های آموزش و پرورش کماکان بودجه خود را دریافت می کنند.

تخصیص  1.9میلیارد دالر به ) Workplace Safety and Insurance Board (WSIBتا کارفرمایان بتوانند
پرداخت هایشان را به مدت شش ماه به تعویق بیاندازند.

آقای وزیر  Phillipsگفت "ما برای کاستن از فشار روی کسب و کارها و مردم اقداماتی مسئوالنه به عمل می آوریم.
مجموعه این اقدامات می تواند در این دوره پر از ابهام و تردید ،تا سقف  10میلیارد دالر گردش مالی برای کسب و
کارها و مردم تأمین کند تا هم از مشاغل محافظت گردد و به بودجه خانوارها کمک شود".
نکات خالصه
▪

▪

بروزرسانی اقتصادی و مالی مارس  2020فرضیات برنامه ریزی را برای سال پیش رو در بر دارد.
دولت به ارائه بروزرسانی های مرتب از چشم انداز مالی و اقتصادی استان در طول سال ادامه
خواهد داد.
استان پیش بینی می کند یک کسری  9.2میلیارد دالری در بودجه  2019-20وجود داشته باشد که بهبودی

 1.1میلیارد دالری در مقایسه با بودجه  2019بشمار می آید .در نتیجه اقدامات واکنشی به ،COVID-19
دولت برای  20.5میلیارد دالر کسری در سال  2020-21برنامه ریزی می کند.

▪
▪

ذخیره  2.5میلیارد دالری انتاریو در  2020-21باالترین عدد در تاریخ بوده است.

دولت تا  15نوامبر  2020بودجه استانی چندساله را منتشر خواهد کرد .این رویکرد مسئوالنه به

دولت اجازه می دهد تا به ارزیابی وضعیت اقتصادی ادامه داده و چشم اندازی بلندمدت بر اساس
آخرین اطالعات و داده های قابل اطمینان پیشنهاد دهد.
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