
 
 גאווערנאר קעטי האוקאל  9/22/2021  אויף באלדיגע פובליקירונג:

 

 

 פאראייניגטע אוועקשטעלן צו SOLAR UBIQUITY פאר פלענער אנאנסירט האוקאל גאווערנאר
  קאונטי ברּום אין קאמּפוס הּורָאן IBM געוועזענע ביי אפעראציעס פאבריצירונג שטאטן

  
פיס פון ליידיגע שטח - סקוועיר 800,000מיליאן דאלאר צו איבערנוצן  61פירמע וועט אינוועסטירן  

  נייע דזשאבס אין ענדיקָאט ווילעדזש  150און שאפן ביז 
  

  די – אויפהייבנדיג( זיך – טייל )דרום "Soaring Tier Southern" די  באגלייט אינוועסטירונג
  עקאנאמיע די אויפהייבן און קאמיוניטיס אויפלעבן וידערו צו סטראטעגיע  ברייטע ראיאן'ס

  
  Ubiquity Solar Incגאווערנאר קעטי האוקאל האט היינט אנאנסירט אז די קאנאדישער פירמע 

( Photovoltaic, PVענערגיע 'פָאטָאווָאלטַאאישע' )-)יּוביקוויטי סָאולער( וועט אויפשטעלן זייער זון
שטח אין ענדיקאט   IBMפאבריצירונג אפעראציעס אין די פאראייניגטע שטאטן אויף די געוועזענע 

ערווארטעט צו  ווילעדזש אין ברּום קאונטי. פאר די ערשטע שטאפל פון די פראיעקט איז דער פירמע 
מיליאן   61סקוועיר פיס פון שטח אויף די פאריגע קאמּפוס, קאסטנדיג בערך  800,000איבערנוצן 

  דאלאר אין אינוועסטירונג, אריינרעכענענדיג רענאוואציעס, עקוויּפמענט און אינסטאלירונג.
  

רשונג, טעכנאלאגיע און "די דרום טייל פון די סטעיט איז געווארן א צענטער פאר מאדערנע ענערגיע פא
'ס באשלוס אוועקצושטעלן זייערע אפעראציעס אין  Ubiquity Solarפארגעשריטענע פאבריצירונג, און 

האט  די פאראייניגטע שטאטן אין ענדיקאט איז נאך א צייכן פון די ליכטיגע צוקונפט פון דעם ראיאן", 
ליק אויף פאראויס העלפן מיר שטופן  "דורך אזעלכע פראיעקטן מיט א ב גאווערנאר האוקאל געזאגט.

פאר עקאנאמישע אנטוויקלונג איבער ָאּפסעיט ניו יארק, פארזיכערנדיג א מער שטאנדהאפטיגע 
  צוקונפט פאר צוקונפטיגע דורות." 

   
  אין מענטשן פעאיגע פאר דזשאבס 150 ביז צוברענגען צו ערווארטעט Solar Ubiquity איז צוגאב אין

  זיין צו ערווארטעט פירמע דער  און אונטערוועגנס, שוין איז פלאץ  די פון  איבערמאכונג דאס ראיאן. דעם
  .2022  סוף ביז קאמּפוס ענדיקאט  די ביי  אפעראציע פולע אין

  
Solar Ubiquity ענערגיע-זון אויף זיך  קאנצעטרירט וועלכער פירמע באזירטער-אמעריקע צפון א איז  

  ענערגיע -זון די אין שוין אפערירט וועלכער פירמע דער מארקעטס. מאטעריאלן פארבינדענע אויף  און
  אן  זיי פאר ערמעגליכט וואס טעכנאלאגיע PV אייגענע זייערע  אנטוויקלט האט 1996 זינט אינדוסטריע

 און נאענט די  פון  אלעס אויפזעהענדיג מאדעל, ביזנעס קאנצעטרירטע ראיאניש יגנארטיגע,אי
  ּפאווער  ערָאוסּפעיס, די  אין קליענטן דינט Solar Ubiquity ת'. ביז א' פון  אליין אלעס פאבריצירנדיג

  אויף זיך ירן קאנצעטר זיי און אינדוסטריעס, מאטעריאלן פארבינדענע און אויפטרייבונג )עלעקטריציטעט(
  גאר און אמעריקע אין געמאכט קַארבָאן, ווייניג גאר נוצן  וועלכע פראדוקטן  PV  פון פראדוקציע די

  דאס פאר און אויפטרייבונג ּפאווער ריינע פאר  געברויכן באדייטנדע אמעריקע'ס צפון  פאר ווירקזאם
  עקאנאמיע. קַארבָאן נידעריגע  א צו אריבערגאנג

  



  קאפאציטעט פארגרעסערטע די אז ערווארטעט עס איז פראיעקט די  פון פלשטא ערשטע די אין
  מעגַאווַאט 1.5  פראדוצירן צו Solar Ubiquity ערמעגליכן וועט שטח IBM געוועזענע די  דורך צוגעקומען 

PV   350 און קליענטן ערָאוסּפעיס פאר חלל פארן פאסיג  צעלן PV פארגעשריטענע  פון  (MWp) ּפיק
MWp יעצטיגע די  אין .2022 אין  מארקעט אויפטרייבונג ּפאווער  די  פאר יּוטיליטיס פאר גפאסי  צעלן  
  וואוינונג א פאר סיסטעם PV  נייע א פון מאס דורכשניטליכע די איז שטאטן,  פאראייניגטע  די  אין צייט,

  ליניע ציע פראדוק  די פון שטאפל ערשטע די אז מיינט דאס  ּפיק, קילָאוווַאטס  7 פאמיליע איינצלנע אן  פון
  היימער.  דורכשניטליכע 50,000 פאר ּפאווער גענוג צושטעלן  קענען  וועט  350MWp  פון

  
CEO  פוןUbiquity Solar  ,מיר זענען באגייסטערט צו אוועקשטעלן איען מעקלעלאן האט געזאגט"

אונזערע פאראייניגטע שטאטן פאבריצירונג אפעראציעס אין די דרום טייל פון ניו יארק. מיר ווייסן אז ניו  
יארק סטעיט איז פריינטליך צו ביזנעסער, האט פעאיגע ארבייטער און איז איבערגעגעבן צו  

ן שטאנדהאפטיגקייט, דאס אלעס מאכט ניו יארק די  אונטערנעמען אנטשלאסענע שריט אויף קלימאט או 
ריכטיגע לאקאציע פאר די ערשטע שטאפל פון אונזער פאראייניגטע שטאטן פארברייטערונג  

  IBMסטראטעגיע. מיר זענען גאר פרייליך צו שפילן א הויפט ראלע אינעם איבערמאכן די געוועזענע 
אמענטאלע פאראנטווארטליכקייט סטאנדארטן אלץ שטח, זיך האלטנדיג געטריי צו די העכסטע ענווייר

וואס איז גאר נידעריג אין קַארבָאן און געמאכט אין   PVדי יסוד פארן בויען אונזער גאר ווירקזאמע 
 Empireאמעריקע. מיר ווילן אויסדרוקן אונזער טיפע דאנק צו די עמּפייער סטעיט דעוועלאּפמענט )

State Developmentשטיצע."  ( שטאב פאר זייער  
  

  דאלאר מיליאן 3  פון אזויפיל ביז מיט  פראיעקט דעם  ארויסהעלפן וועט דעוועלאּפמענט סטעיט  עמּפייער
  וויפיל  לויט ווערן געשאנקען וועט וועלכע פראגראם קרעדיט טעקס דזשאבס עקסעלסיָאר די  דורך

  אנגייענדע-טיעצ- שוין די צו  צוגעבן  וועט אינוועסטירונג די  ווערן. געשאפן למעשה וועלן עס דזשאבס
  און נייע פאר היים א יעצט איז וואס קאמּפוס IBM געוועזענע די  ביי פאר קומט וואס  אויפפרישונג

  טייל דרום  די  אין אינדוסטריעס פארבינדענע  און אינדוסטריע ענערגיע  ריינע די  פירמעס. פארגעשריטענע
  אזוי און פעאיגקייט  ארטיגע די  פון קומענדיג וואוקס נאטורליכע די  פון בענעפיטירט האבן יארק ניו פון

  סטעיט. די  פון באלוינונגען די  פון אויך
  

  אונטערנעמונג ענערגיע ריינע און קלימאט עסיוועאגר מערסט די איז אגענדע  ענערגיע  גרינע יארק'ס ניו
 וואס אופן אן אויף ענערגיע ריינע צו אריבערגאנג יושר'דיגע  און מסודר'דיגע א  פאר  רופנדיג לאנד, אינעם
  געגעבן ווערן וואס באלוינונגען סטעיט'ס די עקאנאמיע. גרינע א ווייטער שטיצט און דזשאבס נייע שאפט

  די אין  סטעיט די  רוקן  העלפן נאר נישט וועלן זיי און  באמיאונגען, די  דירעקט  ןשטיצ פראיעקט  דעם פאר
  קלימאט יארק'ס ניו פון  ציהלן די  נאכקומענדיג – קַארבָאן פון פריי איז וואס עקאנאמיע האבן פון ריכטונג

  – (Act Protection Community and Leadership Climate) געזעץ שוץ קאמיוניטי  און פירערשאפט
  פאנדעמיע. קאוויד די פון ערהוילונג עקאנאמישע די אונטערשטיצן אויך וועט עס נאר

  
עמּפייער סטעיט דעוועלאּפמענט טשיעף אפערעיטינג אפיסער און עקזעקיוטיוו דעּפיוטי  

"ניו יארק סטעיט איז איבערגעגעבן צו פירן די נאציאנאלע קאמישאנער, קעווין יוניס, האט געזאגט, 
גונג צו אנקומען צו א צוקונפט וואס איז קאנצעטרירט אויף אויסגעצייכנטקייט מיט גרינע  אנשטערנ
קוקנדע געניטשאפט צו די דרום טייל פון ניו יארק, וועט  -צוזאמען מיטן ברענגן זייער פאראויס ענערגיע.

Ubiquity Solar טעק פאבריצירונג דזשאבס, העלפנדיג צו צוציהען  -אויך שאפן הויכע קוואליטעט, היי
ערן ניו יארק'ס נייע אינוועסטירונג ביי די איבערגעמאכטע הּורָאן קאמּפוס און אזוי ווייטער פארשטערק

  גרינע עקאנאמיע." 
  

"עס איז גאר גוט צו זעהן ווי דער נייער ארבעטסגעבער איז סענאטאר פרעד ַאקשַאר האט געזאגט, 
הּורָאן   IBMקוקנדע טעכנאלאגיע אויף די שטח פון די געוועזענע -ממשיך די מסורה פון פאראויס



נייע דזשאב מעגליכקייטן און די סטעיט'ס קאמּפוס. עס איז אייביג א חיזוק צו זעהן די סארטן 
  עקאנאמישע אנטוויקלונג ציהלן דא אין די קאמיוניטי." 

  
האט   Ubiquity Solar"איך בין גאר פרייליך אז האט געזאגט,  לּוּפַארדָאואסעמבלי פרוי דַאנע 

באשלאסן אוועקצושטעלן זייערע פאראייניגטע שטאטן פאבריצירונג אפעראציעס דא אין ענדיקאט.  
אונזער ראיאן, מיט איר רייכע היסטאריע פון טעכנאלאגישע פארשריט און אירע הערליכע פארשונג 

ון זיך  איינריכטונגען, איז די מערסט פאסיגע פלאץ פאר ריינע ענערגיע אינדוסטריעס צו וואקסן א
האט אויסגעדרוקט אן "איבערגעגעבנקייט צו די   Ubiquityאיך בין גאר פרייליך אז  פארשפרייטן. 

העכסטע ענווייראמענטאלע פאראנטווארטליכקייט סטאנדארטן" ביים בויען זייערע פָאטָאווָאלטַאאישע 
פארטייען וועלכע וועלן  צעלן. איך קוק ארויס זיי צו באקענען מיט די פילע קאמיוניטי פאראינטערעסירטע  

  ווילן לערנען מער איבער זייערע פלענער און אפעראציעס. נאכאמאל, דאס איז גאר גוטע נייעס." 
  

"דאס איז גאר גוטע נייעס פאר ברּום  ברּום קאונטי עקזעקיוטיוו דזשעיסאן גַארנאר האט געזאגט, 
טעק דזשאבס ביי די הּורָאן קאמּפוס איז גאר א וויכטיגע אנטוויקלונג אין דאס -היי 150קאונטי. 

ווידעראמאל מאכן די טייל פון אונזער קאמיוניטי א פירער אין טעכנאלאגישע פארשריט. איך בין גאר  
יט'ס  'ס אינוועסטירונג אין ברּום קאונטי, און אזוי אויך פאר די סטעUbiquity Solarדאנקבאר פאר 

אנגייענדע איבערגעגעבנקייט צו ווידעראמאל אויפלעבן די טייל פון אונזער קאמיוניטי וואס איז אמאל 
  געווען אזוי ווירבלנד." 

  
 http://www.ubiquitysolar.com , באזוכט: Ubiquity Solarפאר נאך אינפארמאציע איבער 

  
   ' אויף פאראויסSouthern Tier Soaringשטופן '

זיך אויפהייבנדיג(, די   -' )דרום טייל Southern Tier Soaringדי היינטיגע אנאנס איז א חלק פון '
ראיאן'ס ברייטע בלּוּפרינט וויאזוי צו אויפטרייבן שטארקע עקאנאמישע וואוקס און קאמיוניטי  

צו   2012ביליאן דאלאר אין דעם ראיאן זינט  7.4אנטוויקלונג. די סטעיט האט שוין אינוועסטירט מער פון 
אלאנטירטע ארבייטער, מאכן ביזנעסער וואקסן און טרייבן  צוציהען ט –גיסן די יסודות פאר די פלאן 

  500' מיט א Southern Tier Soaringטעכנאלאגישע פארשריט. יעצט טוט די ראיאן פארשנעלערן '
אויפלעבונג אונטערנעמונג. די  -מיליאן דאלארדיגע סטעיט אינוועסטירונג דורך די ָאּפסטעיט ווידער

ינוועסטירונג וועט באלוינען פריוואטע ביזנעסער וועלכע וועלן  מיליאן דאלארדיגע א 500סטעיט'ס 
און די ראיאן'ס פלאן, לויט וויאזוי עס איז אריינגעגעבן   –ביליאן דאלאר  2.5אינוועסטירן היבש מער פון  

  .דאנייע דזשאבס. מער אינפארמאציע קען מען זעהן   10,200געווארן, זאגט פאר 
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