الحاكمة كاثي هوكول

للنشر فو ًرا28/4/2022 :

الحاكمة هوكول تعلن عن وضع شركة غريت ليكس تشيز لحجر األساس لمعمل للتصنيع والتعبئة بقيمة  518مليون دوالر
في مقاطعة كاتاراوغوس

شركة مملوكة للعائالت والموظفين ستحافظ على وظائف  228موظ ًفا وتضيف  215وظيفة في غرب نيويورك
يتوفر تحويل المرفق هنا
أعلنت الحاكمة كاثي هوك ول اليوم أن شركة غريت ليكس تشيز بدأت بإنشاء مصنع جديد على أحدث طراز للتصنيع والتعبئة
في فرانكلينفيل وفارمرسفيل .باستثمارات رأسمالية تزيد عن  518مليون دوالر ،يعد المشروع أكبر استثمار للبنية التحتية في
تاريخ الشركة وأكبر مشروع تنمية اقتصادية في تاريخ مقاطعة كاتاروغوس .ستحافظ شركة غريت ليكس تشيز على 228
وظيفة في المنطقة مع إضافة  215موظفًا إضافيًا .كما ستضاعف استهالكها من الحليب إلى  1.42مليار باوند األمر الذي
سيفيد بشكل مباشر مزارعي األلبان في نيويورك .سيحل المصنع الجديد محل المنشأة الحالية في كوبا في نيويورك عند اكتمال
المشروع في عام  .2025شاهد عرض لتحويل المرفق الجديد هنا.
قالت الحاكمة هوكول" ،إن عودة نيويورك االقتصادية أقوى من أي وقت مضى ويعد بناء معمل غريت ليكس تشيز للتصنيع
انتصارا تاريخيًا لغرب نيويورك .ستوفر المنشأة الجديدة  -أكبر مشروع تطوير اقتصادي في
والتعبئة على أحدث طراز يعد
ً
تاريخ مقاطعة كاتاروغوس -دفعة غير عادية للنمو االقتصادي في المنطقة وتقريبًا ضعف القوة العاملة للشركة وزيادة
استقرار مزارع األلبان في واليتنا .لم أكن أبدًا أكثر تفاؤالً بشأن مستقبل مقاطعة كاتاروغوس وغرب نيويورك حيث نواصل
القيام باستثمارات تاريخية لتحسين حياة سكان نيويورك الذين يعملون بجد".
قال دان زاغزابيسكي الرئيس التنفيذي لشركة غريت ليكس تشيز" ،لقد كانت غريت ليكس تشيز ثابتة في بحثها عن موقع
يعمل لصالح مالكينا الموظفين وأعمالنا والمجتمع المحلي .لبت فرانكلينفيل كل المتطلبات .لقد فهم المجتمع رؤيتنا التي تقول
"معًا ،لألجيال القادمة" وتبناها .لقد شاركوا معنا في هذا االستث مار التاريخي حتى تتمكن أجيال من المالكين الموظفين من
االزدهار في غرب نيويورك".
غريت ليكس تشيز هي شركة تصنيع وتعبئة أجبان طبيعية ومطبوخة طبيعية ومقطعة بعدة أشكال .تمتلك الشركة ثمانية
مصانع قائمة بما في ذلك مصنعين في نيويورك في كوبا وآدامز .تقوم الشركة أيضًا ببناء منشأة جديدة في أبيلين في تكساس
ومن المقرر افتتاحها في نهاية هذا العام .ستدعم السعة والقدرات الموسعة للمنشأة الجديدة التي تبلغ مساحتها  500,000قدم
مربع في م قاطعة كاتاراوغوس شبكة مرافق غريت ليكس تشيز المتنامية .ستستخدم المنشأة الجديدة ومنشأة المعالجة التابعة
للشركة في المنطقة الشمالية معًا حوالي  14.4في المائة من إجمالي إنتاج الحليب في نيويورك.
قدمت مؤسسة تطوير إمباير ستيت وهي وكالة التنمية االقتصادية بالوالية جائزة لمنحة قدرها  3.7مليون دوالر وما يصل
إلى  14.6مليون دوالر على شكل ائتمانات ضريبية من برنامج وظائف والية نيويورك المتميزة القائم على األداء مقابل
توفير  215وظيفة جديدة .يشجع برنامج الوظائف المتميزة التابع إلى ()Empire State Development, ESD
الشركات على التوسع في نيويورك واالنتقال إليها مع الحفاظ على معايير مساءلة صارمة لضمان قيام الشركات بتنفيذ

التزامات العمل واالستثمار .إضافة إلى ذلك ،ستوفر هيئة الطاقة في نيويورك ( New York Power Authority,
 )NYPAأكثر من  5.3ميغاواط من كهرباء  ReCharge NYمنخفضة التكلفة لدعم المنشأة.
"نظرا ألن غريت ليكس تشيز
قالت هوب تايت مفوضة تطوير إمباير ستيت باإلنابة والرئيسة والمديرة التنفيذية المعينة،
ً
تضع حجر األساس لمصنع جديد مثير لإلعجاب ويضاعف تقريبًا القوى العاملة المحلية ستعمل الشركة على تأمين مستقبلها
على المدى الطويل في غرب نيويورك .يسعدنا أن ندعم غريت ليكس تشيز بينما تبدأ في الفصل التالي في والية نيويورك".
قال جاستين إي دريسكول الرئيس المؤقت لهيئة الطاقة في نيويورك" ،تفخر ( )NYPAبدعم توسع غريت ليكس تشيز
كبيرا على اقتصاد مقاطعة كاتاروغوس .تعد الطاقة الكهرومائية التي توفرها
تأثيرا
والذي سيستحدث  200وظيفة ويحدث
ً
ً
( ) NYPAالعمود الفقري للتنمية االقتصادية في غرب نيويورك ودعمنا لهذا المشروع يعتمد على عشرات اآلالف من
الوظائف التي يدعمها بالفعل مشروع مشروع نياغرا للطاقة".
قال ريتشارد أ .بول مفوض الزراعة بالوالية" ،هذه أخبار رائعة لمشتقات األلبان في نيويورك وهي أكبر قطاع في الصناعة
الزراعية في نيويورك .تتمتع غريت ليكس تشيز بتقاليد طويلة األمد في إنتاج بعض من أفضل منتجات األلبان في واليتنا
ونحن متحمسون لرؤيتها تستمر في التوسع مما يزيد الطلب على حليب مزارعي األلبان في نيويورك وخلق أكثر من 200
وظيفة جديدة  -كل هذه أخبار سارة لصناعة األلبان لدينا .سيساعد هذا التوسع في ترسيخ مستقبل غريت ليكس تشيز وضمان
بقاء والية نيويورك رائدة في مجال منتجات األلبان على الصعيد الوطني ونحن نتطلع إلى استمرار شراكتنا معهم".
قال كوري ر .ويكتور مدير ( )IDAالتنفيذي في مقاطعة كاتاروغوس" ،يشرفنا أن نرحب ترحيبا حارا بجبنة بشركة غريت
ليكس تشيز في مقاطعة كاتاروغوس! هذا هو أكبر مشروع تنمية اقتصادية خاصة في تاريخ هذه المقاطعة العظيمة .لدينا اآلن
فرصة ذهبية للجمع بين األعمال التجارية الرائدة في الصناعة والمملوكة للعائالت والموظفين مع تراث صناعة األلبان
دورا حاس ًما للغاية في المساعدة
والزراعة والصناعة في مقاطعة كاتاروغوس .لعب شركاؤنا في مؤسسة تطوير إمباير ستيت ً
على تحقيق هذا المشروع في فارمرسفيل".
في عام  2018احتفلت شركة غريت ليكس تشيز المملوكة للعائالت والموظفين بمرور  60عا ًما على تأسيسها .يرتبط سجل
الشركة الطويل في االستثمار في المجتمعات المزدهرة ارتبا ً
مباشرا بالشركة العاملة في ظل ثقافة الملكية .من خالل خطة
طا
ً
ملكية أسهم الموظفين يمتلك جميع الموظفين حصة في األعمال ويشاركون في المكافآت.
قال جورج إم بوريلو عضو مجلس الشيوخ عن الوالية" ،يمثل وضع حجر األساس اليوم لمقر جديد لشركة غريت ليكس
تشيز لحظة تحول لهذه الشركة القيمة في والية نيويورك وتتوي ًجا لسنوات من الجهد والتخطيط وحل المشكالت والتعاون.
أتقدم بالتهنئة واالمتنان لعائلة ابريخت وفريق قيادة الشركة واالئتالف الواسع من شركاء الوالية والمحليين الذين شاركوا
فخورا بأنني
تصميمنا على أن هذه المنطقة كانت أفضل مكان لشركة غريت ليكس تشيز لتحقيق رؤيتها للمستقبل .كنت
ً
وفريقي كنا قادرين على الدعوة لإلبقاء على هذا المشروع في المنطقة وحماية الوظائف وضمان استفادة مزارع األلبان من
السوق الموسع .سيغير هذا المشروع قواعد اللعبة لألفضل وأنا أتطلع إلى النجاحات العظيمة التي تنتظرنا".
قال جو غيجليو عضو الجمعية" ،هذا االبتكار هو بداية أشياء رائعة قادمة لمنطقتنا ولشركة غريت ليكس تشيز .أنا سعيد جدًا
ألن الشركة اختارت البقاء في غرب نيويورك وأن قيادتها قد أدركت قيمة هذا الجزء من الوالية .لدينا قوى عاملة ماهرة
شهورا من المفاوضات ستؤدي ليس فقط إلى االحتفاظ
ومتفانية وموارد وفيرة لصناعة األلبان .إنه لمن دواعي السرور أن
ً
بمئات الوظائف هنا ولكن إلى إضافة المزيد .هذا النقل ا لناجح للمصنع هو نتيجة العمل الجاد واالجتهاد والتعاون من قبل فريق
اإلدارة في غريت ليكس تشيز والعديد من المسؤولين والوكاالت المحلية وعلى مستوى الوالية".
قال مارك هيبرلينج نائب مشرف بلدة فارمرسفيل" ،هذه لحظة تاريخية لمدينتنا للعودة إلى جذورها في صناعة الجبن .مع
وجود غالبية المنشأة في فارمرسفيل ،نعلم أن هذا سيؤثر بشكل إيجابي على سكاننا والمجتمع المحيط ألجيال قادمة .ال يمكننا
ً
وتفاؤال بالمستقبل .نود أن نشكر جميع المعنيين عائلة ابريخت والهيئة التشريعية لمقاطعة كاتاروغوس و
أن نكون أكثر سعادة
( )IDAفي مقاطعة كات اروغوس ومالك األراضي بما في ذلك كودي سبراوغ وجايسون شواب لبصيرةهم ومثابرتهم".

قال مايكل سيكورا عمدة قرية فرانكلينفيل" ،نحن متحمسون ألن نكون جز ًءا من أكبر مشروع في تاريخ مقاطعة
كاتاراوغوس  -وهو مشروع يحافظ على الوظائف المحلية ويجلب المزيد وظائف .ومع ذلك ،فإننا نشهد أيضًا اهتما ًما تجاريًا
إضافيًا في انتعاش فرانكلينفيل .إنه أمر واعد لفرانكلينفيل ومدن أمريكا الصغيرة .كل هذا محل ترحيب".
نبذة عن غريت ليكس تشيز
غريت ليكس تشيز هي شركة مصنعة رائدة وحائزة على جوائز لألجبان الطبيعية والمطبوخة والمقطعة إلى شرائح وعدة
أشكال .تخدم غريت ليكس تشيز كأكبر شركة لتعبئة الجبن الطبيعي في البالد محالت البقالة والنوادي والمتاجر الكبرى فضالً
عن سالسل المطاعم وموزعي خدمات الطعام .ت متلك الشركة بصمة وطنية مع منشآت في أوهايو ونيويورك وتينيسي ويوتا
وويسكونسن وواحدة قيد اإلنشاء في تكساس .في عام  ،2018احتفلت شركة غريت ليكس تشيز المملوكة للعائالت والموظفين
بمرور  60عا ًما على بدء أعمالها.
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