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  مليون دوالر في سيراكيوز 55الحاكمة هوكول تعلن عن بدء البناء في تطوير مساكن متنوعة االستخدام بقيمة 
  

  منزاًل جديًدا بأسعار معقولة ومساحة تجارية  128سيؤدي تحول مجمع مصنع موير التاريخي إلى إنشاء 
  

 منزاًل مع خدمات داعمة لألفراد والعائالت المحتاجة  50سيتضمن مشروع موير كاريج لوفتس 
  

  االستراتيجية الشاملة للمنطقة لتنشيط المجتمعات وتنمية االقتصاد -" CNYاالستثمار يكمل "نهضة 
  

  هناالصور  تتوفر
  
  

مليون دوالر في سيراكيوز.   55ثي هوكول اليوم عن بدء تشييد مشروع إسكان داعم وميسور التكلفة بقيمة أعلنت الحاكمة كا
شقة ومساحة تجارية   128( التاريخي المكون من أربعة مباٍن إلى Moyer Factoryسيتحول مشروع مجمع مصنع موير )

ا لألفراد والعائالت المحتاج 50بالطابق األرضي، مع   ة إلى خدمات داعمة.  منزالا مخصصا
  

"بينما نسعى جاهدين لجعل نيويورك أكثر إنصافاا وشمولية، من األهمية بمكان أن نوفر لجميع سكان نيويورك إمكانية  
"إن االستثمار   قالت الحاكمة هوكول.الوصول إلى مساكن ميسورة التكلفة وخدمات داعمة يحتاجون إليها لتحقيق االزدهار،" 

ة وغير المستغلة في جميع أنحاء الوالية أمر ضروري للتنشيط والنمو في مدن مثل  في إعادة تطوير المباني التاريخية الشاغر
 Moyerسيراكيوز. سنواصل معالجة أزمة اإلسكان من خالل إعطاء األولوية لمشاريع مثل مشروع موير كاريج لوفتس )

Carriage Lofts ".ن األحياء  ( التي تعزز حياة السكان وتمك ِّ
  

ا وأكثر إنصافاا  مشروع موير كاريج لوفت س هو جزء من خطة الحاكمة هوكول على مستوى الوالية لجعل اإلسكان ميسورا
ا، قامت الحاكمة بتأمين خطة إسكان شاملة جديدة مدتها خمس سنوات  ا. في ميزانية الوالية التي تم إقرارها مؤخرا واستقرارا

منزل بأسعار   100,000ريق إنشاء أو الحفاظ على مليار دوالر، من شأنها زيادة المعروض من المساكن عن ط  25بقيمة 
منزل مع خدمات داعمة للسكان الضعفاء، باإلضافة إلى إمداد   10,000معقولة في جميع أنحاء نيويورك، بما في ذلك 

  منزل إضافي بالكهرباء. 50,000
  

ا مربعاا من   3,670و شقة 128يتضمن المشروع إعادة االستخدام التكيفي لمجمع مصنع موير التاريخي إلنشاء   قدما
المساحات التجارية. ستخضع أربعة مباٍن مترابطة إلعادة الترميم من الداخل، لكن التفاصيل المعمارية الخارجية ستبقى كما  

ا منذ عام  1881هي. يمثل المشروع تحوالا تاريخياا لمجمع مصنع موير، الذي تم بناؤه عام   . 2005ولكنه ظل شاغرا
  

في المائة أو أقل من متوسط الدخل في المنطقة.   60شقق في متناول األسر التي تحصل على دخل يصل إلى ستكون جميع ال
شقة كوحدات داعمة، حيث سيتمكن السكان من الوصول إلى الخدمات في الموقع الممولة من خالل  50سيتم تخصيص  

ة العقلية. ستشمل الخدمات الداعمة تقديم المشورة مبادرة إمباير ستيت لإلسكان الداعم ويديرها مكتب والية نيويورك للصح
  وإدارة الحالة.
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ستشمل المرافق السكنية على فناء ذي بمناظر طبيعية، وغرفة غسيل، وغرفة مجتمعية ذات مدخل آمن، ومكاتب برمجة،  
 وموقف سيارات بعيداا عن الشارع.  

  
من الضرائب الدائمة، واالعتمادات الضريبية الفيدرالية لإلسكان  مليون دوالر من السندات المعفاة 3.6يتضمن تمويل الوالية 

مليون دوالر في شكل إعانات من   10.7مليون دوالر في صورة حقوق ملكية و 18.2لذوي الدخل المنخفض والتي ستولد 
حافظة على التاريخ وكالة تجديد المنازل والمجتمعات في والية نيويورك. قام مكتب والية نيويورك للحدائق والترفيه والم

مليون دوالر من حقوق    12بتسهيل استخدام ائتمانات الضرائب الفيدرالية والحكومية التاريخية والتي ستولد ما يقرب من 
(  Brownfields Cleanup Programالملكية. باإلضافة إلى ذلك، شارك الموقع في برنامج تنظيف حقول براونفيلدز )

مليون دوالر عند اكتمال  6.4يئة وأصبح مؤهالا للحصول على ائتمانات ضريبية بقيمة الناجح إلدارة الحفاظ على الب
مليون دوالر في تمويل التشغيل السنوي للوحدات  1.2المشروع. يشرف مكتب والية نيويورك للصحة العقلية على أكثر من 

ا بمبلغ  50الـ  .  HOMEدوالر في صناديق  500,000الداعمة. ساهمت مدينة سيراكيوز أيضا
  

 . Redev CNY LLCو Housing Visionsفريق التطوير هو مشروع مشترك بين 
  

"إن مشروع موير كاريج لوفتس   قالت مفوضة وكالة تجديد المنازل والمجتمعات في والية نيويورك، روث آن فيزناوسكاس:
هو استثمار في مستقبل الجانب الشمالي من سيراكيوز واألفراد والعائالت الذين يعتبرون هذا الحي موطنهم. يبدأ المجمع 

شقة فصالا جديداا رائعاا في القصة الطويلة لهذا الحرم  128مليون دوالر والذي يتألف من   55السكني الذي تبلغ تكلفته 
على مساعدتنا في بث حياة جديدة في هذه  Redev CNYو  Housing Visionsالصناعي. أتقدم بالشكر إلى الجامعي 

 المباني التاريخية وتقديم مساكن ميسورة التكلفة تشتد الحاجة إليها لهذا المجتمع." 
  

ية لعملية التعافي. أظهرت  "إن البيئة المعيشية المستقرة ضرور قالت مفوضة مكتب الصحة العقلية الدكتورة آن سوليفان:
الدراسات أن عدم االستقرار في السكن هو أحد العوامل االجتماعية واالقتصادية والبيئية التي يمكن أن تشكل الصحة البدنية 
والعقلية لشخص ما. مشروع موير كاريج لوفتس هو مثال آخر على التزام الحاكمة هوكول باإلسكان الداعم، وبناء التعاون  

  ومة والمنظمات غير الربحية والشركات لتلبية الحاجة الملحة لإلسكان وتعزيز موارد الصحة العقلية في مجتمعاتنا."بين الحك
  

"إن مشروع موير كاريج   قال مفوض والية نيويورك لمكتب الحدائق والترفيه والمحافظة على التاريخ، إريك كوليزيد:
لوفتس هو مثال رائع آخر على كيف أن الحفاظ على التاريخ يبث حياة جديدة في المدن مثل مدينة سيراكيوز. يجتذب برنامج  

ي الهياكل التاريخية، مما يساعد على رفع االقتصادات المحلية، وإنشاء مساكن  اإلعفاء الضريبي التاريخي إعادة االستثمار ف
  جيدة بأسعار معقولة، وتعزيز االستدامة والحفاظ على تراث مدننا وبلداتنا."

  
"ستوفر شقق مشروع موير كاريج لوفتس المساكن التي تشتد الحاجة  قال عضو مجلس شيوخ الوالية، جون دبليو مانيون:

إليها بأسعار معقولة ويسهل الوصول إليها والتي كانت غائبة منذ فترة طويلة عن وسط نيويورك وفي جميع أنحاء الوالية. لم  
فتس حالا موسعاا سيفيد  تكن الحاجة إلى حلول اإلسكان المبتكرة أكبر من أي وقت مضى، وسيكون مشروع موير كاريج لو

  العديد من األفراد والعائالت."
  

"إن إعادة تأهيل المباني في مجتمعنا ال يؤدي إلى خلق خيارات سكنية أفضل فحسب،   ويليام ماغناريلي:قال عضو الجمعية 
ا إلى زيادة قيمة أحيائنا. تعكس رؤى اإلسكان التي تعمل مع منظمات المجتمع المحلي ال تزام وسط نيويورك بل يؤدي أيضا

  بالتنشيط. يفيد هذا النهج األحياء المجاورة والمحتاجين إلى مساكن متخصصة."
  

ا خدمات شاملة حاجة   قال المدير التنفيذي لمقاطعة أونونداغا، ريان مكماهون: "يُعد إنشاء مساكن ميسورة التكلفة توفر أيضا
ا لكل الشركاء الذين جعلوا هذه الرؤية حقيقة."   ماسة في مجتمعنا ويتخذ هذا المشروع خطوة كبيرة في تلبية هذه الحاجة. شكرا

  
ح الحي ومجتمعنا بأكمله. األهم من ذلك،  "يعيد هذا المشروع إحياء مبنى مبدع في الجانب الشمالي لصالقال العمدة بن والش: 

أنه يساعد في سد الفجوة الحرجة في السكن اآلمن الميسور التكلفة الموجود في مدينة سيراكيوز. أعتقد أن هذا المشروع 
ا مزيداا من االهتمام واالستثمار في هذا الممر المهم، والذي يقع بين ديستني يو اس ايه مول ) (  Destiny USAسيحفز أيضا

  Redev CNYو  Housing Visionsأشكر الحاكمة هوكول و والسوق اإلقليمي وميدان واشنطن وشارع شمال سالينا.



على االستثمار في هذا المجال وأقدر الدعم الهائل والتعاون بين شركائنا في الوالية في اإلسكان والبيئة والحفاظ على التاريخ  
  والصحة العقلية."

  
"نحن متحمسون للمشاركة مع   :Housing Visions Unlimitedس والمدير التنفيذي لشركة قال بن لوكوود، الرئي

يحافظ المشروع على جزء مهم من تاريخ سيراكيوز،   فريقنا المحلي للقيام بهذا التطوير عالي التأثير في موير كاريج لوفتس.
ا عالي الجودة في الجانب الشمالي، وسيأوي المقيم في بعض أفضل الشقق التي توفرها سيراكيوز."   ويوفر تطويرا

  
ا للتغيير اإليجابي عبر  ، ريان بنز:Redev CNY, LLCقال العضو المنتدب لشركة  "نعتقد أن هذا المشروع سيكون حافزا

في الغد شاملة وبأسعار   CNYيجب أن تكون  مجتمع، مع توفير سكن آمن وبأسعار معقولة لمن هم في أمس الحاجة إليه.ال
  معقولة؛ وسيكون مشروع موير كاريج لوفتس واحداا من العديد من األمثلة على الفرص المتكافئة للجميع."

  
  CNYتسريع نهضة  

  
" الشاملة للمنطقة لتوليد نمو اقتصادي قوي وتنمية المجتمع. تركز الخطة المصممة CNYيكمل هذا التطوير خطة "نهضة  

ا على االستفادة من فرص السوق العالمية، وتعزيز ريادة األعمال وخلق اقتصاد شامل. تعمل المنطقة اآلن على تسريع   إقليميا
ون دوالر من خالل مبادرة تنشيط المناطق الشمالية. إن استثمار الوالية البالغ  ملي 500باستثمار حكومي قيمته  CNYنهضة 
وخطة المنطقة، كما قُدمت، توفر   - مليار دوالر  2.5مليون دوالر سيحفز الشركات الخاصة على استثمار ما يزيد عن  500

  .هنا وظيفة جديدة. تتوفر المزيد من المعلومات 5,900ما يصل إلى 
  
###  

 
 www.governor.ny.govتتوفر أخبار إضافية على 

  press.office@exec.ny.gov  |518.474.8418والية نيويورك | الغرفة التنفيذية | 
 

 إلغاء االشتراك 
 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fesd.ny.gov%2Fcentral-ny-rising-uri&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C968d93cad95c4532637508da43e0cf53%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637896930192996394%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=WIAdVsqq3%2B5sLrjGeXExyrxX2isW2ASQ%2FUSdIKQTO0E%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fesd.ny.gov%2Fcentral-ny-rising-uri&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C968d93cad95c4532637508da43e0cf53%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637896930192996394%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=WIAdVsqq3%2B5sLrjGeXExyrxX2isW2ASQ%2FUSdIKQTO0E%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fesd.ny.gov%2Fcentral-ny-rising-uri&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C968d93cad95c4532637508da43e0cf53%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637896930192996394%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=WIAdVsqq3%2B5sLrjGeXExyrxX2isW2ASQ%2FUSdIKQTO0E%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C968d93cad95c4532637508da43e0cf53%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637896930192996394%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=E%2F%2Fu9AQyzXGF9TRoDfUUWVHB7W01Va2G2RH8b7ceelo%3D&reserved=0
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRESA7B9F32ED192C277852588540053334E00000000000000000000000000000000&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C968d93cad95c4532637508da43e0cf53%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637896930192996394%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=44gqIh79HHxWnQRCoV1YgkDIdtBegNgrYXSGzAI7clM%3D&reserved=0

