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ماليين دوالر لتنمية شبكات مضخات التدفئة المجتمعية في جميع   4أعلن الحاكم كومو عن منح مشاريع بما يقرب من 
  أنحاء والية نيويورك

  
التمويل لمشاريع تدعم المجتمعات مبنى مع توجيه ثلثي  600الفوز بالمشاريع الستكشاف خيارات الطاقة النظيفة في 

    المحرومة
  

في  85بما في ذلك انخفاض بنسبة  قانون قيادة المناخ وحماية المجتمعيدعم أهداف الحاكم الرائدة على مستوى البالد في 
  2050المائة في انبعاثات غازات الدفيئة بحلول عام 

   
مشروًعا في إطار الجولة األولى من   23ماليين دوالر لـ  4تقدر بنحو أعلن الحاكم أندرو م. كومو اليوم تخصيص مبالغ 

البرنامج التجريبي ألنظمة المضخات الحرارية المجتمعية لتعزيز الشبكات الحرارية المجتمعية التي تسخر الطاقة الحرارية  
مبنى لتقليل  600الطاقة النظيفة في  األرضية والطاقة المهدرة لتدفئة المباني وتبريدها. ستستكشف المشاريع الفائزة خيارات

انبعاثات الكربون وتلوث الهواء مع توجيه ثلثي التمويل إلى المشاريع التي تدعم المجتمعات المحرومة. يدعم هذا اإلعالن  
المجتمع  جدول أعمال الحاكم كومو للطاقة النظيفة والمناخ الرائد على المستوى الوطني المتمثل في قانون قيادة المناخ وحماية 

  .2050% بحلول عام 85بما في ذلك خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 
   

"تخلق الشبكات الحرارية المجتمعية الفرصة لتوسيع نطاق كهربة المباني من خالل توفير أماكن صحية للعيش والعمل في  
يمكننا الجمع بين البنية التحتية للطاقة   "تعرض هذه المشاريع كيف قال الحاكم كومو.المجتمعات في جميع أنحاء الوالية"، 

النظيفة والجديدة في مجتمعاتنا مع توفير الطاقة على المدى الطويل للسكان، بما في ذلك أولئك الذين يعيشون في المجتمعات  
  ذات الدخل المنخفض والمجتمعات المحرومة".

  
"تستثمر والية نيويورك في الشبكات الحرارية المجتمعية لتعزيز خيارات الطاقة النظيفة وتوفير الطاقة على المدى الطويل 

"سيوفر البرنامج التجريبي ألنظمة المضخات الحرارية المجتمعية  قالت نائبة الحاكم، كاثي هوشول.للمجتمعات المحتاجة"، 
ب نيويورك من هدفنا الرائد على الصعيد الوطني المتمثل في تقليل انبعاثات غازات مساحات للعمل والمعيشة الصحية ويقر

 ". 2025% بحلول عام  85الدفيئة بنسبة 
  

تتم إدارة البرنامج التجريبي ألنظمة المضخات الحرارية المجتمعية من قبل هيئة أبحاث الطاقة وتطويرها بوالية نيويورك  
تمعية من خالل ربط العديد من المباني الواقعة على مقربة من بعضها البعض من خالل  ويسعى إلى إنشاء شبكات حرارية مج

أنابيب وبنية تحتية مشتركة للمضخات الحرارية. تعمل اإلستراتيجية الحرارية المجتمعية على تسريع إزالة الكربون من  
ناصية كاملة تلو األخرى وكل مجتمع تلو   االنتقال من نهج كل مبنى على حدا إلى نموذج كل -مخزون المباني في نيويورك 

 اآلخر. 
  

يتضمن إعالن اليوم المشاريع التي تم تخصيصها في ثالث فئات: دراسات النطاق، ومشاريع البناء، وكتيبات إرشادات أفضل  
كز البرنامج الممارسات لضمان تطوير نماذج جديدة ومبتكرة للشبكات الحرارية لتعظيم نطاق المشروع وتأثيره المجتمعي. ير

التجريبي أيًضا على استكشاف الطاقة المهدرة التي تم التخلص منها من قبل المباني األخرى أو المصادر المجتمعية لتزويد  
لدراسات النطاق ومشاريع البناء والكتيبات   متوفراً المضخات الحرارية. التمويل المخصص لمقترحات إضافية ال يزال 

  اإلرشادية ألفضل الممارسات وفي مجال دراسات التصميم.
  



، "توفر ) ومديرتها التنفيذية، دورين م. هاريسNYSERDAقالت رئيسة هيئة أبحاث الطاقة وتطويرها بوالية نيويورك (
معقولة للمنازل والشركات، وهو ما يغير قواعد اللعبة في  المضخات الحرارية تقنية مبتكرة لتوفير طاقة نظيفة وبأسعار 

مكافحة تغير المناخ، ال سيما في المجتمعات المحرومة. بالتعاون مع شركائنا، نقوم بإنشاء مسارات وموارد من شأنها تقليل  
 حاء والية نيويورك".  انبعاثات الكربون من المباني، وتحسين الوصول إلى الطاقة النظيفة، وتمكين االستدامة في جميع أن

   
  المشاريع الممنوحة

   
مشروًعا تم تخصيصها لدراسات النطاق، وهي تخضع لتنفيذ   23من أصل  21: المشاريع الممنوحة في مجال دراسة النطاق

مبنى  600أكثر من  العقد، وستنظر في جدوى تركيب شبكات المضخات الحرارية. ستتضمن هذه الخطوة األولى في التقييم
مليون قدم مربع من المساحات المشغولة بما في ذلك الكليات والمستشفيات والمجمعات السكنية متعددة  40وتمثل أكثر من 

العائالت والمباني التجارية والمجمعات متعددة االستخدامات. تركز عشر دراسات على المجتمعات المحرومة وستحدد كيفية 
 أسرة معيشية بالمساكن ميسورة التكلفة.   8000الحرارية المجتمعية إلفادة أكثر من تحقيق شبكات المضخات 

   

 Capital Regionمشروع واحد :   

o  مبان قائمة، متعددة المالك 

  مؤسسة ( -المنطقة السكنية بوسط مدينة ترويCHA Consulting, Inc  تروي، نيويورك ،(
*  

 Central New York: مشروعان   

o  مبان قائمة، متعددة المالك 

  مجلس التخطيط والتطوير اإلقليمي بوسط نيويورك،   -المنطقة السكنية بوسط مدينة سيراكيوز
  )، سيراكيوز، نيويورك*CHA Consulting, Incمؤسسة (

o   مبان حالية، مجمع لمالك واحد 

  مؤسسة ( -جامعة سيراكيوزM/E Engineering, P.C ،نيويورك*)، سيراكيوز  
 Finger Lakesمشروع واحد :   

o   مبان حالية، مجمع لمالك واحد 

 ) جامعة روتشستر، مؤسسةWendel Energy Services, LLCروتشستر، نيويورك ،(  

 Mid-Hudson أربعة مشاريع : 

o  مبان جديدة، مجمع لمالك واحد 

  مؤسسة ( -مجمع برات الندينج متعدد االستخداماتEndurant Energy  ،نيو روشيل ،(
    نيويورك

o  مباني حالية، مجمع لمالك واحد 



  مؤسسة ( -الماسونية المجتمعية في نيو روشيلCHA Consulting, Inc ،نيو روشيل ،(
 نيويورك 

  ويلدان، سليبي هولو، نيويورك -مستشفى فيلبس     
  مؤسسة ( -المرفق التعليمي لقرية األطفالMEP Geothermal Engineering دوبس ،(

  فيري، نيويورك

 Mohawk Valleyمشروعان :  

o  مبان قائمة، متعددة المالك 

  مؤسسة (  -حي وسط مدينة أوتيكاJoseph Technology Corporation ،يوتيكا ،(
  نيويورك*

  مؤسسة ( -مدينة أونيونتا، غالبية المباني في المدينةRamboll*أونيونتا، نيويورك ،(  

  مدينة نيويورك: تسعة مشاريع 

o  مبنى جديد، متعدد المالك 

  مؤسسة ( -مجمع كوينز االبتكاري متعدد االستخداماتEndurant Energy ،كوينز ،(
          نيويورك*

o  مبان جديدة، مجمع لمالك واحد 

  مؤسسة ( -مجمع بنينزوال متعدد االستخداماتEndurant Energyالبرونكس، نيويورك ،(*  
  مؤسسة ( -مجمع غوانز غرين متعدد االستخداماتEndurant Energy  ،بروكلين ،(

  نيويورك
  مؤسسة –مجمع فليت المالي في إيسترن إمرالد متعدد االستخدامات  

 )MEP Geothermal Engineering, PLLCكوينز، نيويورك ،(       

o   مبان حالية، مجمع لمالك واحد 

  مؤسسة ( -معهد براتAntares Group, Incبروكلين، نيويورك ،(.  
  مؤسسة ( -مجمع أبراج سبرينغ كريك السكني متعدد العائالتEndurant Energy  ،(

  بروكلين، نيويورك*
  مؤسسة ( -كلية بارناردMEP Geothermal Engineering, PLLC ،نيويورك ،(

 نيويورك 
  مؤسسة ( -مركز روكفلرAKF Engineers, LLP،نيويورك )، نيويورك  
  مؤسسة ( -كلية واغنرEndurant Energyستاتن آيالند، نيويورك ،(  

 Western New Yorkمشروعان :   

o  مبان قائمة، متعددة المالك 

  مؤسسة ( -مجتمع غاز الوقود الوطني في بافالوWendel Energy Services, LLC  ،(
  بافالو، نيويورك *



o مبنى قائم، مجمع لمالك واحد  

  مؤسسة ( -سيلو سيتي متعدد االستخدامات مجمعEndurant Energy*بافالو، نيويورك ،(  

  
: سيتم بناء مشروع تجريبي واحد، يخضع لتنفيذ العقد، في مجتمع محروم في منطقة  المشاريع الممنوحة في مجال البناء

  ميسورة التكلفة.وحدة سكنية لشقق  139كوني آيالند وسيضم برجين سكنيين متعددي العائالت و

  مدينة نيويورك 
o مبنى جديد، مالك واحد  

 ) مجمعLCOR مؤسسة ( -) متعدد االستخداماتEcosave, Inc ،كوني آيالند ،(
  نيويورك*

  
: سيركز دليل واحد ألفضل الممارسات، يخضع لتنفيذ العقد، على المسار لمتابعة المشاريع الممنوحة لدليل أفضل الممارسات

الحرارة ذات الطراز المجتمعي لمساعدة المجتمعات وأصحاب المواقع والمقيمين على تحديد فرص تركيب مضخات 
  المضخات الحرارية، وتعلم كيفية إبراز قيمتها ألصحاب المصلحة، وتعيين الخبراء.

 على مستوى الوالية  

o مورد على اإلنترنت  
 ) مؤسسةJoseph Technology Corporation  دليل أفضل الممارسات لتطوير ،(

 المشاريع 

   
  .مجتمع محروم* يقع في 

   
لهيئة أبحاث الطاقة وتطويرها بوالية  الموقع االلكترونيتعرف على المزيد حول المشاريع الممنوحة من خالل زيارة 

 ). NYSERDAنيويورك (
   

"بينما نواصل السعي  ية نيويورك، قال عضو الجمعية التشريعية مايكل كوزيك، رئيس لجنة الطاقة بالجمعية التشريعية لوال
لتحقيق أهداف طموحة في مجال الطاقة والمناخ، من األهمية بمكان أن نتبنى التقنيات المبتكرة والحلول اإلبداعية. تعد إزالة  

عدني أن أرى  الكربون من البنية التحتية للمباني لدينا عنصًرا حاسًما في تقليل انبعاثاتنا اإلجمالية وتحسين كفاءة الطاقة. ويس
  كلية واغنر في ستاتن آيالند من بين الجهات التي ُمنحت مشاريع لهذا البرنامج".

   
"أحيي الحاكم كومو وهيئة أبحاث الطاقة   قال السناتور كيفين باركر، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ لوالية نيويورك،

) لمبادرتهما األخيرة للحد من انبعاثات الكربون وتلوث الهواء في جميع أنحاء NYSERDAوتطويرها بوالية نيويورك (
سيكون البرنامج التجريبي ألنظمة المضخات الحرارية المجتمعية مصدر قوة   الوالية، مع جعل المجتمعات المحرومة أولوية.

  ف من سكان المساكن ذات األسعار الميسورة، وأنا أتطلع إلى توسيع هذا المشروع مع مرور الوقت".آلال
  

، يساعد في تقليل  2021الذي أعلنه الحاكم كومو في فبراير   البرنامج التجريبي ألنظمة المضخات الحرارية المجتمعيةإن 
اب مباني ومستشارين أو التكاليف الرأسمالية األولية للتحويل إلى نظام المضخة الحرارية. يمكن للفرق المؤهلة أن تكون أصح

مطورين يقدمون مقترحات باستخدام أنظمة حرارية مجتمعية ذات مصدر أرضي أو مصدر هوائي أو مصدر مائي أو أنظمة  
 حرارية متعددة المصادر.  

   



ألرضية  في المائة من انبعاثات الكربون في والية نيويورك، والمضخات الحرارية ا 33تمثل المباني مسئولية إنتاج أكثر من 
هي أنظمة ذات كفاءة عالية في استخدام الطاقة وفعالة من حيث التكلفة حيث يمكنها تقليل االنبعاثات من المباني من خالل  

التدفئة النظيفة. توفر األنظمة التدفئة والتبريد عن طريق نقل الحرارة إلى أو من مصادر أرضية أو مائية أو هوائية. ثبت أن 
كفاءة، وتزيد من توفير الطاقة وتوفر مستوى أعلى من الراحة مقارنة بأنظمة تسخين الوقود  المضخات الحرارية أكثر

 األحفوري التقليدية. 
   

يتم تمويل هذا البرنامج من خالل صندوق الطاقة النظيفة، وهذا االستثمار هو جزء من جهود كهربة المباني الرائدة على  
نفيذ الحرارة النظيفة لوالية نيويورك، والتي تتم إدارتها بشكل مشترك من قبل المستوى الوطني في نيويورك في إطار خطة ت

)، والتي ستخصص حوالي  NYSERDAالمرافق المملوكة للمستثمرين وهيئة أبحاث الطاقة وتطويرها بوالية نيويورك ( 
  رارية.مليون دوالر لحلول كهربة المباني، بما في ذلك مجموعة متنوعة من تقنيات المضخات الح  700

  
 خطة المناخ الرائدة على المستوى الوطني في والية نيويورك  

يُعد برنامج المناخ الرائد على المستوى الوطني في الوالية الخاص بالحاكم كومو هو إحدى مبادرات الطاقة النظيفة والمناخ 
النظيفة التي من شأنها إيجاد فرص عمل ومواصلة  األكثر نشاًطا في الوالية والتي تطالب بانتقال مباشر ومنظم إلى الطاقة 

). ووفقًا لما هو منصوص عليه في قانون  COVID-19تعزيز االقتصاد األخضر أثناء تعافي والية نيويورك من جائحة (
ع  القيادة في مجال المناخ وحماية المجتمع، تمضي والية نيويورك في طريقها نحو تحقيق هدفها المحدد والمعني بتوفير قطا

، وتحقيق الحياد 2030% بحلول عام  70ومنها توليد طاقة متجددة بنسبة  2040كهرباء خاٍل من االنبعاثات بحلول عام  
الكربوني جميع قطاعات االقتصاد. تستند أيًضا إلى استثمارات غير مسبوقة لدى نيويورك لزيادة إنتاج الطاقة النظيفة، ويشمل 

مليارات   6.8مشروًعا كبير الحجم للطاقة المتجددة في جميع أنحاء الوالية، و 91ي مليار دوالر ف 21ذلك ضخ ما يزيد عن  
مليون دوالر لزيادة إنتاج الطاقة الشمسية، وأكثر من مليار دوالر لمبادرات النقل   1.8دوالر لخفض انبعاثات المباني، و

عة، تدعم هذه االستثمارات  مليار دوالر في التزامات البنوك الخضراء في نيويور 1.2النظيف، وأكثر من  ك. وبصورة مجمَّ
في المائة في قطاع  2100، أي زيادة بنسبة  2019وظيفة في قطاع الطاقة النظيفة في نيويورك في  150,000أكثر من 

. في ظل قيادة  2035ميجا وات من الرياح البحرية بحلول   9000، والتزام بإنتاج 2011الطاقة الشمسية الموزعة منذ 
في المائة من   85مو، ستبني نيويورك على هذا التقدم المحرز وتقلل من خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة الحاكم كو

في المائة من   40في المائة مع هدف يبلغ  35، وفي الوقت نفسه التأكد أن ما ال يقل عن 2050من المستويات إلى  1990
المحرومة، ودفع عجلة التقدم نحو هدف فعالية الطاقة بحلول عام   منافع استثمارات الطاقة النظيفة موجه نحو المجتمعات

تريليون وحدة حرارية من نسب توفير طاقة المستخدم   185لدى الوالية للحد من استهالك الطاقة في الموقع إلى  2025
  النهائي.
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