
 
 الحاكمة كاثي هوكول   2/2023/ 6 للنشر فوًرا:

 
 

الحاكمة هوكول تعلن عن تفاصيل خطة لتنمية الوظائف وتعزيز االقتصاد في وسط نيويورك كجزء من الميزانية التنفيذية 
  24للسنة المالية

  
  مليون دوالر لدفع التنمية االقتصادية وزيادة المعروض من المساكن ودعم التعليم العالي 80تتضمن أكثر من 

  
مليون دوالر في الدعم اإلداري والتشغيلي الستثمارات مايكرون ونمو صناعة أشباه الموصالت األخرى   45وتتضمن أيًضا 

  ارتها وتكاملهامن خالل المكتب الجديد لتوسيع أشباه الموصالت وإد
  
  

لتنمية الوظائف  2024أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن تفاصيل المقترحات الرئيسية من ميزانيتها التنفيذية للعام المالي 
تتضمن الميزانية استثمارا كبيرا لزيادة المعروض  2023وتعزيز االقتصاد في وسط نيويورك. تماشيا مع حالة الوالبة لعام 

مليون دوالر لكلية أونونداغا المجتمعية و   36صادية واالبتكار في المنطقة. يتضمن ذلك من المساكن وتوسيع الفرص االقت
ماليين دوالر لمشروع اإلسكان العام الجديد  10مليون دوالر للقوى العاملة المحلية ومبادرات التنمية االقتصادية و  11

مليون  45علنت الحاكمة هوكول عن تخصيص  أ مليون دوالر لمعرض الوالية والمتنزهات المحلية. 26الخامس عشر و 
 Governor’s Office of Semiconductorمكتب الحاكمة لتوسيع انتاج أشباه الموصالت وإدارتها وتكاملها ) لدوالر 

sion, Management, and Integration, GO SEMIExpan )  ( لإلشراف على استثمار مايكرونMicron  )
مليار دوالر إلنشاء مبنى ضخم جديد في وسط نيويورك وقيادة جهد أوسع لتطوير صناعة أشباه  100التاريخي بقيمة  

  الموصالت في نيويورك.
  

"تبني هذه االستثمارات على زخمنا لجعل سيراكيوز ووسط نيويورك أكثر ازدهاًرا وبأسعار معقولة  قالت الحاكمة هوكول،
وأكثر مالءمة للعيش". "من خالل االلتزامات الجديدة واألعمق لإلسكان والتعليم والتنمية االقتصادية ستعتمد ميزانيتنا على  

نا أتطلع إلى العمل مع القادة المحليين لجعل هذه الرؤية لوسط استثمارات مايكرون لخلق فرصة لمزيد من سكان نيويورك وأ
  نيويورك حقيقة واقعة."

  
المعلن عنها في   االقتصادي االبتكار خطة تتماشى العديد من مقترحات الميزانية التي أعلنت عنها الحاكمة هوكول اليوم مع 

للوالية لتنمية الوظائف واألعمال التجارية من خالل توسيع الفرص االقتصادية واالبتكار في كافة   2023ة خطاب حال الوالي
أنحاء والية نيويورك من خالل االستثمارات المستهدفة ودعم األعمال والبرامج األخرى التي تستهدف الصناعات عالية النمو.  

ت لالستثمار في التعليم العالي وتحسين مناطق الجذب المحلية في كافة أنحاء  تتضمن ميزانية الحاكمة أيًضا العديد من المبادرا 
  الوالية. بالنسبة لوسط نيويورك تتضمن الخطة ما يلي: 

  

ماليين دوالر لمشروع اإلسكان العام الجديد الخامس عشر في سيراكيوز والذي سيدعم بناء المراحل الثالث   10 •
  مرحلة. 12لذي يتضمن األولى من المشروع متعدد السنوات ا

ماليين دوالر لمساعدة مؤسسة سيراكيوز للتنمية االقتصادية في إنشاء صندوق قروض متجدد لمساعدة األعمال  5 •
التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم في المدن على سد الفجوات الحرجة في الحاجة إلى مقاولين مؤهلين لبناء 

  زل.المساكن وإعادة تأهيلها وكذلك للحد من مخاطر الرصاص في المنا
  ماليين دوالر لبرنامج التمويل المرن لدعم التنمية االقتصادية في مدينة سيراكيوز. 5 •
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دوالر لتوسيع برنامج ممرات بناء سيراكيوز الناجح إلى التدريب المهني لدعم بناء التلمذة الصناعية في   1مليون  •
  سيراكيوز وتوسيع برنامج مركبات العمل.

نامج جسر سيراكيوز سيرج للوظائف عالية التقنية الذي سيساعد على ربط سكان مليون دوالر إلنشاء برنامج بر  •
  ( والتدريب على المهارات للوظائف التصنيعية المتقدمة.eSOLسيراكيوز بوظائف أشباه الموصالت وبرامج )

  مليون دوالر إلى كلية مجتمع أونونداغا بما في ذلك: 36 •
  الصحية.مليون دوالر لتوسيع كلية العلوم  15 - 
غرف نظيفة  6و  ISO 5قدم مربع ودرجة  5,000ماليين دوالر لدعم بناء غرفة نظيفة تبلغ مساحتها   5 - 

   لتدريب الطالب في صناعات أشباه الموصالت واإللكترونيات الدقيقة. 
  ماليين دوالر لمساحة المستودع المفتوحة لالستخدام في الهندسة التطبيقية والتقنية وتعليم القوى العاملة.  3 - 
  مليون دوالر لتعديل تحديث الطاقة في كويني هول. 2.5 - 

  مليون للتحسينات المختلفة في كافة أنحاء الحرم الجامعي 10.25

   رض وتحديثات البنية التحتية الالزمة.مليون دوالر لدعم صيانة أرض المعا 14  •
ماليين دوالر إلنشاء محطتين جديدتين للراحة في المخيمات وإجراء تحسينات على التدوير في حديقة سيلكيرك   7  •

  شورز التابعة للوالية.
  ماليين دوالر للتحسينات في غرين ليكس ستيت بارك. 5  •

  
"قامت نيويورك بالعديد من االستثمارات  قالت هوب نايت رئيسة وكالة إمباير ستيت والمديرة التنفيذية والمفوضة، 

 CHIPSللوالية و  Green CHIPSاإلستراتيجية لجذب صناعة أشباه الموصالت وهذه االستثمارات إلى جانب برنامج 
الفيدرالية وسيسمح قانون العلوم بنمو ال مثيل له خاصة في وسط نيويورك حيث نقوم ببناء النظام البيئي لصناعة أشباه 

  أحيي التزام الحاكمة هوكول بتنمية هذه الصناعة الحيوية في والية نيويورك".الموصالت. 
  

"نحن فخورون بالعمل األساسي الذي وضعه فريق  قال مانيش بهاتيا نائب الرئيس التنفيذي للعمليات العالمية في مايكرون، 
في هذا المشروع. تخلق صناعة أشباه مايكرون جنبًا إلى جنب مع المجتمع المحلي والشركاء الحكوميين للمضي قدًما 

الموصالت فرًصا بدأت في تحويل هذه المنطقة. نحن على ثقة من أن شركة مايكرون قد اتخذت خياًرا رائعًا إلرساء جذورها 
  هنا في وسط نيويورك."

  
أتطلع إلى مواصلة   Green Chips"بناًء على التقدم المحرز في تشريع  قال السناتور عن الوالية جون دبليو مانيون،

البنية التحتية البشرية والمادية تحتاج منطقة مجلس الشيوخ الخمسين إلى   التعاون مع الحاكمة للقيام باالستثمارات الصحيحة في 
وارد حكومية كبيرة لتوسيع نطاق مليار. نحن بحاجة إلى م 100تعظيم مشروع ميكرون لتصنيع أشباه الموصالت البالغ 

وكليات المجتمع والجامعات ذات   12-برامج التدريب مع دعم خط إمداد القوى العاملة من مدارس الروضة وحتى الصف
األربع سنوات. أنا ملتزم بالعمل مع الحاكمة وزمالئي في الهيئة التشريعية لتضمين تمويل الوالية الحيوي في الميزانية التي تم  

  ها للتصنيع المتقدم في وسط نيويورك وعشرات اآلالف من الوظائف التي ستجلبها إلى الوالية."إقرار
  

"نظًرا ألن شركة مايكرون تستعد لبناء مصنع ألشباه الموصالت رائد على المستوى قالت راشيل ماي السناتور عن الوالية، 
ية بمكان أن نجهز المنطقة بأسعار معقولة وجودة  الوطني في وسط نيويورك وتوظيف اآلالف من الموظفين فمن األهم

اإلسكان مع تزويد الشركة أيًضا باألدوات الالزمة لضمان حسن الجوار لسكان المنطقة. شكًرا للحاكمة هوكول إلدراج 
  التمويل في ميزانية هذا العام لمعالجة هذه المشكالت وضمان نجاح تطوير مايكرون."

  
"مع شراكة الحاكمة هوكول القوية تدخل سيراكيوز فترة نمو لم تشهدها البالد منذ ما   ن والش،قال رئيس بلدية سيراكيوز ب

يقرب من قرن. نحن نقدر التمويل في الميزانية التنفيذية للحاكمة هوكول التي تم اإلعالن عنها اليوم لإلسكان وتطوير األعمال  
ه المجاالت يمكننا توسيع جهودنا لضمان أن النمو في سيراكيوز  الصغيرة واالستعداد للوظائف. من خالل االستثمارات في هذ 

  ووسط نيويورك مستدام ويخلق فرًصا للجميع."
  

GO SEMI وصناعة أشباه الموصالت المتنامية في نيويورك  



( الذي تم اإلعالن عنه كجزء من خطاب حالة الوالية GO SEMIمليون دوالر إلى )  45أعلنت الحاكمة هوكول أيًضا عن 
مليار دوالر لبناء أكبر منشأة لتصنيع قطع الذاكرة في  100في أعقاب إعالن مايكرون التاريخي أنها ستستثمر   2023لعام 

وظيفة في   50,000العالم في كالي التي تقع في مقاطعة أونونداغا في نيويورك. يُقدر أن االستثمار سيوفر ما يصل إلى 
في  Green CHIPSالفيدرالي وقانون العلوم وتشريعات   CHIPSمنطقة وسط نيويورك وقد أصبح ممكناً بفضل قانون 

. ستقوم وكالة تطوير إمباير ستيت بإدارة إدارة المكتب الجديد ويعمل به خبراء  2022نيويورك والتي وقعتها الحاكمة في عام 
حاث الطاقة في والية نيويورك وهيئة تطوير الطاقة وإدارة العمل وإدارة النقل وإدارة من إدارة الشؤون الداخلية وهيئة أب

و هيئة الطاقة في نيويورك ومكتب تجديد المنازل والمجتمعات وجامعة والية   NY CREATESالحفاظ على البيئة و 
 نيويورك.  

  
زيز السياسات لجذب صناعة أشباه الجهود ويركزها على تنفيذ مشروع مايكرون؛ وتطوير وتع GO SEMIسيقود 

الموصالت وسلسلة التوريد الخاصة بها؛ وتنسيق تنمية القوى العاملة واالستثمارات المجتمعية بين الشركاء المحليين 
والوالئيين واالتحاديين والشركاء من القطاع الخاص؛ وقيادة الجهود لخلق القوى العاملة ذات المهارات العالية المطلوبة 

  واالحتفاظ بها؛ ودعم التنمية المتماسكة التي تركز على مبادئ النمو الذكي.وجذبها 
  

(، وهي شركة بريطانية Edwards Vacuumبعد إعالن مايكرون بوقت قصير، أعلنت الحاكمة كاثي هوكول أن إدواردز فاكوم )
مليون  319رائدة في معدات التفريغ والتخفيف في صناعة أشباه الموصالت ستبني منشأة تصنيع مضخات جافة أمريكية جديدة بقيمة  

 ,Science & Technology Advanced Manufacturing Parkدوالر في مجمع العلوم والتكنولوجيا للتصنيع المتقدم )
STAMPوظيفة. ستساعد االتفاقيات مع مايكرون و إدواردز فاكوم على   600رك في مقاطعة غينيسي مما يخلق ( في غرب نيويو

  ترسيخ مكانة نيويورك كمركز للتصنيع المتقدم ومقر للوظائف في القرن الحادي والعشرين.
  

###  
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