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 الحاكم أندرو م كومو   18/2021/ 5 للنشر فورا

 
 

ي وسط نيويورك
 
ابيتو ف ي متاجر مير

 
  يعلن الحاكم كومو عن محطات جديدة لشحن السيارات الكهربائية عالية الشعة ف

  
ي نيويورك 

 
ي تسهل الشحن الشي    ع وتيشه بفضل شبكة هيئة الطاقة ف

ابيتو الت  وانونتا األوىل من بير  خمسة مواقع لمير
ي تغطي مختلف أنحاء الوالية. 

  "إيفولف نيويورك" الت 
  

ي الواليات المتحدة. 
 

  إحدى أكير شبكات الشحن المتاحة للجميع ف
ي نيويورك 

 
كيب تسير عىل الط NYPAهيئة الطاقة ف ي   150ريق الصحيح بي 

شاحن رسي    ع بحلول نهاية العام، للمض 
  قدًما بأهداف الطاقة النظيفة للوالية. 

  
ي مواقع  

أعلن الحاكم أندرو م كومو اليوم عن أول خمسة مراكز لشحن السيارات الكهربائية عالية الرسعة المخطط لها ف 
ابيتو ) ي وسط نيويورك. Mirabito Convenience Storeمتعددة لسلسلة متاجر مير

وع مقدم بفضل   ( ف  هذا المرسر
ي نيويورك )

ابيتو وهيئة الطاقة ف  ، ما وستوفر مراكز الشحن (New York Power Authority, NYPAاتفاقية بير  مير
ابيتو الخمسة.  19( إجمالي EVolve NYالجديدة إيفولف نيويورك ) ي مواقع مير

سيكون الموقع األول، وهو   شاحن ف 
ي شبكة البنية التحتية للشحن إيفولوف نيويورك التابعة لهيئة 

ابيتو، سابع عملية تركيب ف  ي محطة وانينتا مير
الطاقة  موجود ف 

ي نيويورك وذلك عىل مستوى الوالية. 
ا كهربائًيا خالًيا   ف 

ً
ي ستدخل الخدمة الخريف القادم، شحن

ستوفر المحاور الخمسة، الت 
ي حددها الحاكم للطاقة النظيفة الطموحة، بما  

من االنبعاثات لسكان نيويورك، مما يساعد عىل تعزيز األهداف الطموحة الت 
ي ذلك تقليل الكربون بمقد

مليون طن من خالل الكهرباء وكفاءة الطاقة وخفض انبعاثات الغازات المسببة لالحتباس   22ار ف 
  . 2050٪ بحلول عام 85الحراري بنسبة 

  
اكات بير  القطاعير  العام والخاص نيويورك من بناء شبكة من محطات الشحن العامة قال الحاكم كومو ن الرسر

ّ
: "تمك

يعد توسيع نطاق الشحن   لمنخفضة للسيارات الكهربائية بطريقة ذكية وبأسعار معقولة. الرسيعة والموثوقة وذات التكلفة ا
ي تشجيع المزيد من السائقير  عىل اختيار  

ي مختلف أنحاء الوالية خطوة حاسمة ف 
ي األسواق المحلية ف 

عالي الرسعة ف 
ستخدم المزيد من سكان نيويورك طريقة وبتوسيع نطاق تقبل السيارات الكهربائية وتوفير الشحن، سي  السيارات الكهربائية. 

ا التلوث بغازات االحتباس الحراري عىل طرق والية نيويورك".  ً   النقل الخالية من االنبعاثات تلك، ما سيقلل كثير

  
ي هوشول الذي قاد سيارة كهربائية وصوال إل فعاليات الشاحن 

، الذي أعلنته اليوم نائب الحاكم كاب  ي موقع وانونتا الجنوب 
ي  
كة تجزئة للطاقة تمتلكها وتديرها عائلة ف  ة، وهي شر ابيتو الصغير الجديد، هو أول موقع تضيفه سلسلة متاجر مير

ي جميع أنحاء وسط نيويورك. متجر صغير  100بينجهامتون، وهي تدير أكي  من  
ي نيويورك من    ف 

ستنتهي هيئة الطاقة ف 
ابيتو بحلول الخريف القادم.   19تركيب المجموعة الكاملة المكونة من  ي متاجر مير

ابيتو األخرى   شاحن ف  ستكون مواقع مير
ي ممر بينجهامتون 

اكيوز.  -موجودة بشكل أساسي ف  ي يونيو ويت سير
اكيوز  من المقرر أن يبدأ البناء ف  ي سير

ضمن موقعير  ف 
ي كاسل كريك وبينجهامتون. 

ي نيويورك عىل إنشاء وتملك وتشغيل شبكة الشحن إيفولف   ومتاجر ف 
ستعمل هيئة الطاقة ف 

ابيتو.  ي موقع مير
  نيويورك بالتنسيق مع مضيف 

  
ي هوشول

ي المستقبل عىل المصادر النظيفةقالت نائب الحاكم كاث 
ي نيويورك ف 

والمتجددة، وستكون   : "ستعتمد الطاقة ف 
سيساعد إعالن اليوم عن خمسة محاور جديدة لشحن   السيارات الكهربائية جزًءا من األساس لتحقيق هذا الهدف. 

ي تكلفة الوقود،  
ي تقليل انبعاثات الكربون وتحقيق توفير كبير ف 

ة ف  ابيتو الصغير ي متاجر مير
السيارات الكهربائية عالية الرسعة ف 



 

 

اء السيارات الكهربائية مع إنشاء المزيد من محطات الشحن. مع تشجيع سكان نيويو  مة إعادة بناء   رك عىل شر نيويورك ملي  
ي المستقبل". 

اًرا ومرونة اآلن وف    أكي  نظافة واخض 

  
ي 
 
اكة مع  قال جيل سي كوينيونز، الرئيس والمدير التنفيذي لهيئة الطاقة ف ي نيويورك أن هذه الرسر

: "يرس هيئة الطاقة ف 

ابي  ي توسيع نطاق عملنا وتوفير الشحن الرسي    ع  مير
ا ف  ً وع لنا مع مضيف ذي مواقع متعددة، ستساعدنا كثير تو، أول مرسر

 . ي جميع أنحاء الوالية، فإننا نسهل   لمجتمعات أكي 
ي مواقع رئيسية ف 

من خالل العمل مًعا لنرسر أجهزة الشحن عالية الرسعة ف 
ة االنبعاثات، مع العلم أنه يمكنهم القيادة لمسافات طويلة دون الخوف من  عىل المزيد من السائقير  اختيار السيارات عديم

ي نيويورك مستقبال خالًيا من الكربون وبيئة صحية لجميع سكان   عدم وجود شاحن آخر عىل الطريق. 
م هيئة الطاقة ف  تلي  

  نيويورك". 

  
ي نيويوركتعد أجهزة الشحن الجديدة جزًءا من شبكة البنية التحتية للشحن الخاصة ب

ي يتم   إيفولف نيويوركهيئة الطاقة ف 
والت 

ية لتشجيع اعتماد ي المناطق الحض 
كب إيفولف   . السيارات الكهربائية تركيبات عىل طول طرق القيادة الرئيسية وف  سي 

ي جميع أنحاء والية نيويورك بحلول نهاية عام   150نيويورك ما يصل إل 
، مما يمنح نيويورك ثالث أكي   2021جهاز شحن ف 

ي الواليات المتحدة.    150شبكة شحن شي    ع )متاحة لجميع السيارات الكهربائية( بسعة تتجاوز 
كيلو وات للشحن الرسي    ع ف 

رك من قيادة أي سيارة كهربائية من مدينة نيويورك إل  بعد اكتمال مرحلة بناء إيفولف نيويورك هذه، سيتمكن سكان نيويو 
ي  
يال، ومن بينجهامتون إل بوفالو باستخدام شواحن شيعة قادرة عىل شحن سياراتهم ف  ي إل موني 

مونتوك، ومن ألباب 
 أو أقل.  50دقيقة بحيث يوجد شاحن كل  30إل  15غضون من 

ً
  ميال

  
تحت منذ 

ُ
ي اقت

بروت   مواقع إيفولف نيويورك الت  ون ليك وفير ي تشمل الجرانجفيل و واترتاون ومالون وشر
الخريف الماض 

 . ي مطار جون إف كينيدي الدولي
ي ف 
ف  ي الشمال الرسر

  وأكي  مركز شحن عام ف 

  
ابيتو:    رائد ابتكار الطاقة مير

ي منطقة وسط نيويورك. 
ي تقديم خدمات الطاقة ف 

ابيتو بتاري    خ طويل ف  كة ال تتمتع مير ي عام بدأت تلك الرسر
  1927عائلية ف 

ي نورويتش، نيويورك. 
ابيتو توصيل الفحم للمقيمير  ف  مع مرور الوقت، تطور العمل ونما، بإضافة زيت   عندما بدأ جيمس مير

وبان إل خدماتها.  لية والي   
ة إل محفظتها،  1983بحلول عام   التدفئة المي  ابيتو محطات الوقود والمتاجر الصغير ، جلبت مير

ي   مواقع.  108  وهي تشغل حالًيا 
ي عدة مواقع حقبة جديدة مع العمالء ف 

تمثل إضافة محطات شحن السيارات الكهربائية ف 
ي الخالية من االنبعاثات. 

ود بالوقود الكهرباب    جميع أنحاء وسط نيويورك الذين سيتمكنون اآلن من االستفادة من خيارات الي  

  
ابيتو ي هو سوق  : "إننا متحمسون ب قال الرئيس التنفيذي جو مير

اكتنا مع إيفولف نيويورك ألننا نعلم أن "الوقود" الكهرباب  رسر
ا   100طوال ما يقرب ال    ناشئة ونريد أن نكون جزًءا منها. 

ً
ي مجال الطاقة، توصلنا إل فهم قيمة التكيف والتطور وفق

عام ف 
ي هذا االتجاه، فسنفعل األمر ذاته

  ". الحتياجات العمالء. إذا كان عمالؤنا يتحركون ف 

  
ي 
( DCFCمحطات شاحن شي    ع بتيار مباشر ) ثالثعىل  23والية نيويورك الطريق    4969سيحتوي موقع وانونتا الواقع ف 

   20كيلو وات، وهو قادر عىل شحن سيارة متوافقة برسعات تصل إل   350كيلو وات، وشاحن واحد بقوة   150بقوة 
ً
ميال

ي الدقيقة. 
ك ) ف  ( CCSسيتم تجهير  اثنتير  من محطات الشحن بموصالت الشحن الرسي    ع ونظام الشحن المشي 
ي تعمل بالبطاريات(، بحيث يمك CHAdeMOو

ن توصيل  )االسم التجاري لطريقة الشحن الرسي    ع للسيارات الكهربائية الت 
ي وجود مكان واحد لوقوف السيارات بامتثال  

ي ذلك سيارات تيسال المزودة بمحول. ويف 
جميع السيارات الكهربائية، بما ف 
ة تسمح لبعض السيارات  .ADAقانون األمريكيير  ذوي اإلعاقة  تشمل أجهزة الشحن خاصية "التوصيل والشحن"، وهي مير 

  بحيث تكون العملية أشع وأنسب.   -مالك إل الشاحن بإرسال بيانات اعتماد الدفع الخاصة بال

ابيتو مفتوح عىل مدار   وبات.  24متجر مير الموقع قريب من العديد   ساعة ويوفر حمام عام ومغسلة سيارات وطعام ومرسر
ي أثناء شحن سيارتهم. 

ي والتسوق ف 
ي  من المتاجر والمطاعم حيث يمكن للعمالء المشر

ا ف 
ً
 موقع  سيتم افتتاح موقع دانكن أيض

.  23طريق    العام الحالي

  

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__protect2.fireeye.com_v1_url-3Fk-3D1566d711-2D4afdee2b-2D15642e24-2Dac1f6b44fec6-2Dd4fad7b2d55897e5-26q-3D1-26e-3D54ec1f5f-2D4cc7-2D44c7-2Dbd80-2Dc287a64d642c-26u-3Dhttps-253A-252F-252Fwww.nypa.gov-252Fservices-252Fclean-2Denergy-2Dadvisory-2Dservices-252Fevolve-2Dny&d=DwMGaQ&c=7ytEQYGYryRPQxlWLDrn2g&r=3Dcj7G76NVmGLilWORUbnYzm-FGsIgp5xjb962TcM2Y&m=4yO3F588URcOrDMJKfSGDueg05ZUG12qH-YboPBKfns&s=LkvycJwLHduHnBcp5JUwmBpK88xs8e0_3UlnfBAbTjs&e=
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=d333773e-8ca84ff9-d3318e0b-000babd9f75c-9fd0935718a09867&q=1&e=661afbc1-4616-4011-9d21-a17dbd919c62&u=https%3A%2F%2Fwww.nypa.gov%2F-%2Fmedia%2Fnypa%2Fimages%2Fcontent-images%2Fnews%2Ffast-chargers-mirabito.jpg


 

 

يفاي كومرشال، وهي   ي نيويورك تم تطويره وتشغيله بالتعاون مع إلكي 
كة هيئة الطاقة ف  ا أول موقع لرسر

ً
يعد موقع وانونتا أيض

كات والمرافق والهيئات   يفاي أمريكا مصممة لتوفير حلول شحن مخصصة وكاملة للرسر
كة إلكي  وحدة أعمال تابعة لرسر

ي هذه المحطات باستخدام بطاقات االئتمان   الحكومية. 
سيمكن لعمالء إيفولف نيويورك الدفع بسهولة مقابل استخدامها ف 

يفاي أمريكا، الذي يربط السائقير  بأكي  من  تطبيق المحموإل أو الخصم، أو باستخدام  شاحن شي    ع للتيار  2600لكي 
 . ي
يفاي أمريكا عىل مدار الساعة وطوال أيام س المستمر عىل الصعيد الوطت  ا مركز اتصال عمالء إلكي 

ً
يدعم السائقير  أيض

  األسبوع. 

  
يفاي أمريكا كة إلكي  ي رسر

 
اء وتطوير األعمال ف : "تعمل  قالت راشيل موس، مدير الخدمات التجارية والمدن الخض 

يفاي أمريكا عىل غرس االبتكار المستمر، وشبكة ال مثيل لها،  ي عمالئنا لمساعدة المؤسسات عىل  إلكي 
عزع ف  وتركي ال يي  
يساعد التعاون مع المنظمات ذات التفكير   توسيع نطاق توفر الشحن فائق الرسعة عي  نيويورك والواليات المتحدة وكندا. 

ي ترسي    ع التنقل المستدام من خالل نرسر حلول شحن مبتكرة جاهزة لل 
ي نيويورك ف 

عمال  المستقبىلي مثل هيئة الطاقة ف 
ي تعطي األولوية لمستقبل يعمل بالكهرباء". 

  التجارية الت 

 
كة والية نيويورك للكهرباء والغاز ) ي  NYSEGساعدت شر

ي هندسة وتصميم النظام الكهرباب 
ي نيويورك ف 

( هيئة الطاقة ف 
  الذي يدعم محطات الشحن. 

  
كة والية نيويورك للكهرباء والغاز كة والية نيويورك للكهرباء   قال كارل أ تايلور، الرئيس والمدير التنفيذي لشر : "تفخر شر

ي  
ي نقدم فيها خدمتنا مثل تلك الت 

ي المناطق الت 
والغاز بدعم مبادرة الوالية لزيادة إتاحة محطات شحن السيارات الكهربائية ف 

ي 
مون مساعدة عمالئنا عىل االستعداد لمستقبل الطاقة الجديدة ودعم أهداف   وانونتا. تم اإلعالن عنها اليوم ف  إننا ملي  

ي قطاع النقل عىل   الطاقة للدولة والمتعلقة بزيادة إتاحة محطات شحن السيارات الكهربائية. 
سيساعد التشغيل بالكهرباء ف 

  ئنا وجميع سكان نيويورك". تقليل انبعاثات الكربون وتعزيز مستقبل طاقة أكي  استدامة لعمال 

  
ا برنامج الحاكم "فلنستعد )

ً
كيب الجديد أيض (" الذي تموله المرافق المملوكة للمستثمرين  Make Readyيدعم الي 

ي المواقع الرئيسية ودعم االستخدام الموسع للمركبات الكهربائية،  
لتخصيص أماكن لمحطات شحن السيارات الكهربائية ف 

ي تشغيل قطاع النقل   . 2025ألف شاحن بحلول عام  50بهدف نرسر أكي  من 
إن استثمار نيويورك ذلك وقيمته مليار دوالر ف 

ي ذلك أولئك  
ي وتوفيهما إلفادة جميع سكان نيويورك، بما ف 

ي نيويورك بالكهرباء يزيد إتاحة النقل النظيف والنقل الكهرباب 
ف 

ي المناطق ذات الدخل المنخفض أو المناطق ا 
لمحرومة، من خالل تقليل االنبعاثات بهدف توفير هواء  الذين يعيشون ف 

ي إطار برامج تشمل "فلنستعد ) أنظف ومجتمعات أكي  صحة. 
 Makeهذه االستثمارات وجهود التشغيل بالكهرباء ف 

Ready( وإيفولف نيويورك و"شحن نيويورك ")Charge NY)"  ي والية
، بالتعاون مع هيئة تطوير الطاقة والبحث ف 

ي والية نيويورك ستعمل عىل مساعدة الدولة  نيويورك، و 
وزارة الخدمة العامة بوالية نيويورك، ووزارة المحافظة عىل البيئة ف 

ي ينص عليها قانون ريادة المناخ وحماية المجتمع. 
ي مجال الطاقة النظيفة الت 

ي تحقيق أهدافها الراسخة ف 
  ف 

  
ها من أجهزة الشحن عي   يمكن العثور عىل معلومات حول أجهزة الشحن الرسيعة إيف ابيتو وغير ي مواقع مير

ولف نيويورك ف 
ي 
نت ف  يل  PlugShareتطبيق بالج شير  اإلني    التطبيق Chargewayتشارج واي أو عن طريق تي  

  
ي والية نيويورك

 
  خطة المناخ الرائدة عىل مستوى الدولة ف

ي الدولة، إذ  
ا ف 
ً
جدول أعمال الحاكم كومو لريادة المناخ عىل مستوى الدولة هو أكي  مبادرات المناخ والطاقة النظيفة رسوخ

ي والية  
ي توفر الوظائف وتعزز االقتصاد األخض  باستمرار مع تعاف 

يدعو إل االنتقال المنظم والعادل إل الطاقة النظيفة الت 
ي القانون من خالل قانون ريادة المناخ وحماية   . 19-نيويورك من جائحة كوفيد 

ونيويورك، بفضل شمول جدول األعمال ف 
ي قطاع كهرباء خاٍل من االنبعاثات بحلول عام 

ي ذلك  2040المجتمع، عىل طريق تحقيق هدفها المحدد المتمثل ف 
، بما ف 

ي المائة من الطاقة المتجددة بحلول عام  70توليد 
ي عىل مستوى االقتصاد بكامله. ، والوصول إل الحيا2030ف 

 د الكربوب 

ي ذلك أكي  من 
ي نيويورك بما ف 

مليارات دوالر   4يستكمل جدول األعمال الجهود غير المسبوقة لتكثيف الطاقة النظيفة ف 
ي 
ي جميع أنحاء الوالية، وتوفير أكي  من   91مستثمرة ف 

وًعا واسع النطاق للطاقة المتجددة ف  ي   150مرسر
ألف فرصة عمل ف 

ام تطوير قط ي نيويورك، والي  
، ونمو بنسبة 2035آالف ميجاوات من الرياح الشاطئية بحلول عام  9اع الطاقة النظيفة ف 
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ي قطاع الطاقة الشمسية الموزعة منذ عام  1.800
تحت قيادة الحاكم كومو، ستستكمل نيويورك هذا التقدم   . 2011٪ ف 

ي   85وستقلل انبعاثات غازات االحتباس الحراري بنسبة 
، مع تحقيق  2050بحلول عام  1990 المائة من مستويات عام ف 

ي المائة من منافع استثمارات الطاقة النظيفة إل المجتمعات المحرومة، ودفع التقدم نحو تحقيق هدف    40هدف تقديم  
ف 
ي الموقع بمقدار   2025كفاءة الطاقة لعام 

ي تقليل استهالك الطاقة ف 
دة حرارية بريطانية  تريليون وح  185بالوالية المتمثل ف 

(BTU . ي
  ( من توفير الطاقة لالستخدام النهاب 

  
 حول إيفولف نيويورك 

ي نيويورك لترسي    ع اعتماد السيارات الكهربائية )
ي جميع أنحاء الوالية. EVإيفولف نيويورك هي مبادرة من هيئة الطاقة ف 

 ( ف 

اكات مع القطاع الخاص لتوسيع البنية التحتية ل نامج شر لشحن الرسي    ع وتسهيل استخدام السيارات الكهربائية  ينشر  الي 
ي نيويورك عىل تركيب شواحن شيعة عىل طول الطرق الرئيسية بير  الواليات،   لجميع سكان نيويورك. 

تعمل هيئة الطاقة ف 
ي مطارات مدينة نيويورك. 

ي خمس مدن رئيسية وف 
ي تقليل انبعاثات غازات  ف 

تدعم إيفولف نيويورك هدف والية نيويورك ف 
ي المائة بحلول عام   40االحتباس الحراري بنسبة 

نامج الحاكم أندرو إم كومو "شحن نيويورك   2030ف  ة أساسية لي  وهي ركير 
2.0 (Charge NY 2.0 إلطالق ")يمكنك   . 2021آالف محطة شحن عامة للسيارات الكهربائية بحلول عام  10

  . هنا للحصول عىل مزيد من المعلومات أو العثور عليها   االتصال بنا 

  
ابيتو    حول مير

ي ذلك منتجات  
ي تسع واليات مع قطاعات متعددة بما ف 

ي تمتلكها عائلة وتديرها ف 
ابيتو الت  كات مير تعمل مجموعة شر

ة، ومنتجات وخدمات الطاقة  لية، والمتاجر الصغير  
ببيع الجملة، والغاز الطبيعي والكهرباء، وإصالح  وخدمات الطاقة المي 
ابيتو.    . هنا يتوفر مزيد من المعلومات   شاحنات مير

  
  

###  
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