
 
 الحاكم أندرو م. كومو  1/7/2021 للنشر فوًرا:

 
 

يعلن الحاكم كومو عن اتفاقية لزيادة القدرة على تحمل تكاليف اإليجارات بمشروع ستاريت سيتي  
(STARRETT CITY في بروكلين بحلول عام )2069  

    
مليون دوالر في االستثمارات   140التكلفة، وتوفر وحدة أمًرا ميسور  5,881تعمل خطة إعادة التمويل على جعل تطوير 

   الرأسمالية واإلصالحات
  

    ( لإلسكان للطبقة المتوسطة Mitchell-Lamaتستند الخطة إلى جهود الحاكم لالحتفاظ ببرنامج ميتشل الما ) 
   

المعروف أيًضا باسم أبراج سبرينغ كريك  أعلن الحاكم أندرو م. كومو اليوم عن إبرام اتفاقية مع ُمالك مشروع ستاريت سيتي 
(Spring Creek Towers لضمان توفير )شقة في برنامج ميتشل الما لإلسكان في بروكلين   5,881مبنى بإجمالي  46

مليون   140. وتشمل الخطة ُسبل الحماية على المدى الطويل للسكان، وتطالب الُمالك بإنفاق 2069بسعر معقول بحلول عام 
بًا في إجراء التحسينات واإلصالحات. وتهدف االتفاقية، التي تم إبرامها تحت قيادة وكالة تجديد المنازل  دوالر تقري

والمجتمعات بوالية نيويورك، إلى تحسين جودة حياة السكان والحفاظ على مصادر اإلسكان المهمة التي اعتمد عليها اآلالف  
   ا. عامً  50من سكان نيويورك متوسطي الدخل منذ أكثر من 

  
"ستسهم هذه االتفاقية في ضمان استفادة سكان أحد أكبر المجتمعات السكنية المتاحة بأسعار معقولة في  قال الحاكم كومو: 

الوالية على المدى القصير والمدى الطويل من حصولهم على منازل آمنة وعصرية وبأسعار في متناول أيديهم. وقد ساهمت  
فجميع سكان نيويورك يستحقون   -رؤية واضحة بشأن مدى أهمية توفير مساكن بأسعار معقولة ( في وجود  COVIDجائحة )

الحصول على أماكن آمنة لعائالتهم. ويُعد توفير منازل جيدة بأسعار معقولة جزًءا أساسيًا من مهمتنا إلتاحة المزيد من الفرص  
   للعائالت وتحقيق االستقرار لمجتمعاتنا".

  
لن   ."أكدت الجائحة على سبب استحقاق كل سكان نيويورك في الحصول على سكن الئق فقطكم كاثي هوتشول: قالت نائبة الحا 

تحافظ االتفاقية الُمبرمة اليوم على توفير المساكن بأسعار معقولة لآلالف من سكان نيويورك متوسطي الدخل في مشروع  
  أيًضا على بناء مجتمع قوي ورائع للغاية لعقود قادمة". ستاريت سيتي في بروكلين على المدى الطويل فحسب، بل ستحافظ

  
من خالل إبرام اتفاقية مع شركة بروكسفيل ومجموعة روك بوينت، طالبت وكالة تجديد المنازل والمجتمعات بأن أي اتفاقية 

ف اإليجارات، واالستثمار  متعلقة بإعادة التمويل قد تحتاج إلى تحقيق ثالثة أهداف وهي: زيادة قدرة السكان على تحمل تكالي
في البنية األساسية للمباني، ومواصلة تحديد سقف الزيادات المفروضة على اإليجارات. وقد تحققت هذه األهداف الثالثة في 

   هذه االتفاقية.
  

   بموجب اتفاقية التمويل الجديدة، ضمنت وكالة تجديد المنازل والمجتمعات تحقيق الشروط التالية:

   .8تحديد سقف الزيادات المفروضة على اإليجارات بالنسبة للمستأجرين الذين ال ينطبق عليهم القسم مواصلة  •
والخاصة بمشروع ستاريت سيتي   8سنة إضافية في العقود الوارد بها القسم   15مطالبة الُمالك بالتقدم بطلب للحصول على   •

شقة للسكان منخفضي الدخل    3,569بشأن توفير مجمع يضم والُمبرمة مع وزارة اإلسكان والتنمية الحضرية األمريكية 
   .2069بأسعار معقولة بحلول عام  

سنة إضافية )بافتراض   15لمدة  8شقة ال ينطبق عليها القسم   2,312زيادة القدرة على تحمل تكاليف اإليجارات بمجمع يضم   •
وكذلك اإلعفاء الضريبي  8لسكان المنطبق عليهم القسم زيادة مدة العقد الُمبرم مع وزارة اإلسكان والتنمية الحضرية بشأن ا

   التابع لمدينة نيويورك من أجل التطوير(.



، مما يصل  2030مليون دوالر إضافي إلجراء تحسينات رأسمالية وإصالحات بحلول عام  140مطالبة الُمالك بإنفاق  •
مليون دوالر. وتشمل اإلصالحات   280إلى   2018م  بإجمالي االلتزام الرأسمالي لمشروع ستاريت سيتي في العقارات منذ عا

   ما يلي:

    توفير أجهزة مطبخ جديدة لجميع السكان. -
    ترميم كل الردهات واألروقة. -
    تغيير واجهات شوارع المباني وتحسين المناظر الطبيعية.-
   تحسين ساحات اللعب والمناطق الرياضية الخارجية. -

ماليين دوالر للسكان لتوفير الوصول إلى خدمات الدعم التي قد تشمل: برامج   10اعية بمبلغ إنشاء صندوق للخدمات االجتم •
   التعليم، والصحة والعافية، والتدريب المهني.

    ماليين دوالر لتخفيف أعباء اإليجارات من أجل السكان الذين يواجهون صعوبات مالية.  10إنشاء صندوق بقيمة  •

    
"تحت قيادة الحاكم كومو، تعمل وكالة تجديد المنازل   ، مفوضة وكالة تجديد المنازل والمجتمعات:قالت روثان فيزناوسكاس

والمجتمعات باستمرار على إيجاد طرق مبتكرة إلنشاء منازل بأسعار معقولة يحتاج إليها األشخاص والحفاظ عليها. وتستثمر  
ماليين دوالر   10ون دوالر في التحسينات، باإلضافة إلى ملي 140الخطة التي وضعناها بالتعاون مع مشروع ستاريت سيتي 

ماليين دوالر لتوفير خدمات الدعم، وبرامج الصحة والعافية، والتدريب المهني. وتفخر   10في تخفيض أعباء اإليجارات، و
للغاية يظل ُميسًرا  وكالة تجديد المنازل والمجتمعات بالعمل مع مشروع ستاريت سيتي لضمان أن هذا المجتمع المبدع والرائع 

ن جودة حياتهم ويتيح فرًصا لهم لسنوات قادمة".   لجميع السكان، ويحس ِّ
  

"أتوجه بالتحية إلى سكان مشروع ستاريت سيتي/أبراج سبرينغ كريك على خطة إعادة   قالت سيناتور الوالية روكسان بيرسود:
التمويل التي ستمنحهم راحة البال ومكانًا آمنًا بسعر معقول يكون جاهًزا للعيش حاليًا ومستقباًل. ويجب أن نبذل قصارى جهودنا  

للعائالت المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل تحقيق  لحماية السكان والحفاظ على برنامج ميتشل الما لإلسكان بحيث يمكن 
 النجاح في مدينتنا العظيمة". 

     
"نحن فخورون بالعمل جنبًا إلى جنب مع وكالة تجديد المنازل والمجتمعات   قال أندرو ماك أرثر رئيس شركة بروكسفيل:

وتحديد سقف  2069أعباء اإليجارات بحلول عام  والمسؤولين المحليين المنتخبين لعقد شراكة من شأنها زيادة القدرة على تحمل
مليون دوالر إلجراء التحسينات اإلضافية في المجتمعات، بما في   140زيادات اإليجارات وتخصيص رأس مال جديد بمبلغ 

العام   ويُعد ذلك دلياًل على أن الشراكات بين القطاع ذلك إجراء تحسينات مهمة على المباني السكنية والخدمات االجتماعية.
    والخاص يمكن أن تحقق نجاًحا، ونأمل أن يكون ذلك نموذًجا يُحتذى به لإلسكان الميسور التكلفة في جميع أنحاء المدينة".

  
أعطى الحاكم كومو األولوية للحفاظ على منازل مشروع ميتشل الما وتحسينها، مع الحفاظ على أن تكون ميسورة التكلفة.  

منزل في برنامج ميتشل الما بأسعار معقولة. وفي عام   23,000كم على توفير أكثر من ، حافظ الحا2011ومنذ عام 
 8,600مليار دوالر لتحويل عدد  1( بقيمة House NY Initiative، أعلن عن مبادرة والية نيويورك لإلسكان )2013

إصالحات وتحسينات إلى منازل جيدة منطقة قديمة كانت ُممولة من الدولة في برنامج ميتشل الما وبحاجة ماسة إلى إجراء 
مليون دوالر   75. وتشمل أيًضا خطة اإلسكان التي وضعها الحاكم تخصيص 2018وآمنة وميسورة التكلفة بحلول نهاية عام 

(، الذي يوفر قروًضا بفائدة منخفضة ألعمال  Mitchell-Lama Rehabilitationلبرنامج ميتشل الما لإلصالحات )
    ا برنامج ميتشل الما في والية نيويورك.التطوير التي يجريه

  
###  
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