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    2023هو االن قانوني كجزء من ميزانية العام ‘ الجاهزة’الحاكمة هوكول تعلن أن بيع المشروبات الكحولية 

    
   لالستهالك خارج المرافق لمدة ثالث سنوات’ الجاهزة‘يجيز التشريع بيع المشروبات الكحولية 

    
   تنشئ الميزانية لجنة حكومية مؤقتة لفحص اإلصالحات لتحديث قانون مراقبة المشروبات الكحولية في والية نيويورك

    
    

أعلنت الحاكمة كاثً هوكول الٌوم أن التشرٌع الذي ٌسمح بالمشروبات الجاهزة أصبح لانونًا كجزء من مٌزانٌة الوالٌة للسنة 
-COVIDلمد كانت المشروبات الجاهزة مصدًرا مهًما لإلٌرادات لحانات ومطاعم نٌوٌورن أثناء جائحة . 2023المالٌة 

، حٌث ساعدت العدٌد من األعمال التجارٌة الصغٌرة فً جمٌع أنحاء الوالٌة على دفع اإلٌجارات أو الرهون 19
لالستهالن خارج المبانً فً ظل لٌود " الجاهزة"ٌسمح هذا التشرٌع للحانات والمطاعم ببٌع المشروبات الكحولٌة . العمارٌة

  . مناسبة لمدة ثالث سنوات
  
ال ٌُعلى على صناعة الحٌاة اللٌلٌة والضٌافة فً نٌوٌورن، ومن خالل السماح ببٌع المشروبات الجاهزة، سنواصل دعم "

كوزٌنز والمتحدث -كل التمدٌر واالحترام لزعٌم األغلبٌة ستٌوارت ".قالت الحاكمة هوكول" تعافً الصناعة من الوباء،
هٌاستً لمساعدتهما فً إجراء هذا التغٌٌر، والذي سٌمود األعمال فً صناعة الضٌافة وٌكون شرٌان الحٌاة، مما ٌساعدهم 

  "على العودة بشكل ألوى من ذي لبل
  

تعالج السٌاسة الجدٌدة مخاوف أصحاب األعمال التجارٌة الصغٌرة الذٌن ٌدٌرون متاجر الخمور من خالل حظر بٌع 
، تتم معالجة مخاوف االستهالن العام من خالل باإلضافة إلى ذلن. الزجاجات والمطالبة بطلبات الطعام والحاوٌات المختومة

تدعو المٌزانٌة الُممررة . التوضٌح فً المانون أن جمٌع الحاوٌات الجاهزة ٌجب أن تمتثل لموانٌن الحاوٌات البلدٌة المفتوحة
أًٌضا إلى إلماء نظرة شاملة على جمٌع لوانٌن مرالبة الكحول والمشروبات وإنشاء لجنة مراجعة لإلبالغ عن التحسٌنات 

  .الموصى بها لألعمال التجارٌة والمستهلكٌن
     

ٌعدل هذا التشرٌع لانون مرالبة المشروبات الكحولٌة للسماح للمطاعم والحانات المرخص لها ببٌع المشروبات الكحولٌة أو 
ٌسمح التشرٌع، الذي ٌحظر بٌع الزجاجة، ببٌع . النبٌذ لالستهالن المحلً لبٌع هذه المنتجات أًٌضا لالستهالن خارج المبانً

المشروبات الجاهزة مع طلب عنصر غذائً كبٌر، بشرط أن ٌتم بٌع المشروبات الكحولٌة فً حاوٌة مغلمة وبٌعها خالل 
باإلضافة إلى ذلن، سٌكون المرخص له، أو الوكٌل أو الموظف لدى . ساعات اإلغالق السارٌة للعمل التجاري فً المماطعة

المرخص له الذي ٌموم بالتسلٌم، مسؤوالً أًٌضا عن التأكد من أن المستهلن لدٌه هوٌة سارٌة والتحمك من هوٌة المستهلن 
    .وعمره فً ولت التسلٌم

   
 أًٌضا لجنة لدراسة إصالح لانون مرالبة المشروبات الكحولٌة، وهً لجنة مؤلتة 2023تنشئ مٌزانٌة الوالٌة للسنة المالٌة 

ستعالج اللجنة لضاٌا من بٌنها على . للوالٌة مكلفة بتحلٌل وتمدٌم توصٌات لتحدٌث وتبسٌط لوانٌن وأنظمة الكحول فً الوالٌة
   :سبٌل المثال ال الحصر

  
  .األثر االلتصادي للصناعة على الوالٌة- 

  .لتسرٌع معالجة طلب الترخٌص (SLA)أو موارد هٌئة المشروبات الكحولٌة / التغٌٌرات فً المانون و -  



  .الموانٌن التً تتناول استهالن الماصرٌن-   
   ممترحات إصالح وتحدٌث الصناعة كما تم التصوٌت علٌها من لبل أصحاب المصلحة فً الصناعة-   
    

 عضًوا، بما فً ذلن رئٌس هٌئة المشروبات الكحولٌة بالوالٌة الذي ٌعمل كرئٌس للجنة، ومفوض 21ستتألف هذه اللجنة من 
دائرة الضرائب والمالٌة أو من ٌنوب عنه، والمشرف على شرطة الوالٌة أو من ٌنوب عنه، ومدٌر شعبة المٌزانٌة أو من 

 عضًوا إضافًٌا تعٌنهم الحاكمة والجمعٌة 16ٌنوب عنه، والرئٌس التنفٌذي لوكالة إمباٌر ستٌت للتطوٌر أو من ٌنوب عنه، و 
  . 2023 ماٌو 1سٌصدر تمرٌر عن اللجنة فً موعد ألصاه . التشرٌعٌة

     
 أًٌضا عدًدا من التغٌٌرات المنطمٌة لتحدٌث لانون مرالبة 2023باإلضافة إلى ذلن، تتضمن مٌزانٌة الوالٌة للسنة المالٌة 

   :، بما فً ذلن(ABC)المشروبات الكحولٌة 
  

  . السماح لمحالت بٌع الخمور بفتح أبوابها ٌوم عٌد المٌالد، إذا اختارت ذلن-    
، American Legion Postsالسماح لمنظمات لدامى المحاربٌن، مثل لدامى المحاربٌن فً الحروب الخارجٌة و -    

  .  بالحصول على تراخٌص عندما ٌعمل ضابط الشرطة كضابط فً المنظمة
السماح للمتمدمٌن بتمدٌم اإلشعار المطلوب إلى البلدٌة أو مجلس المجتمع عبر البرٌد اإللكترونً، إذا اختارت البلدٌة أو -    

  .مجلس المجتمع المحلً لبول اإلشعار بهذه الطرٌمة
السماح لمصنعً المزارع بمزٌد من المرونة من خالل السماح لشاحنات الطعام أو غٌرها من األعمال التجارٌة بالعمل -    

  . فً مرافمها
  

###   
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