
 
 الحاكمة كاثي هوكول   18/10/2021 للنشر فوًرا:

 

 

  للمطارات في جميع أنحاء والية نيويورك على شكل تمويل من الوالية مليون دوالر  20.7الحاكمة هوكول تعلن عن  
  

    يدعم التمويل التحديث والتحسينات التشغيلية وتحسينات السالمة  
  

     تعزيز تطوير األعمال اإلقليمية ونشر التقنيات الجديدة الموفرة للطاقة   
  
  
 ستخداملال  مطاًرا  24  في   اإلستراتيجية  التحتية  البنية  لتحسينات   دوالر  مليون  20.7  منح  عن  اليوم  هوكول  كاثي   الحاكمة  أعلنت 

 الحالية،   الموارد   من  واالستفادة  االبتكار،  وتسهيل  السالمة،  تعزيز  على  هذا  الوالية  تمويل  سيعمل  نيويورك.   أنحاء  جميع  في   العام
    المرافق. هذه في  والمرونة االستدامة وتعزيز التجارية، األعمال وتطوير

  
"المطارات المحلية واإلقليمية هي بوابة للمجتمعات في جميع أنحاء والية نيويورك، وتجذب السياح    قالت الحاكمة هوكول،

ستستمر هذه االستثمارات في تحويل مطارات نيويورك إلى منشآت عالمية المستوى من   والشركات من جميع أنحاء العالم.
  ". شأنها تعزيز التنمية االقتصادية والنمو

  
وتشمل المشاريع الممولة من خالل برنامج االستثمار الرأسمالي للطيران، والتي تديرها وزارة النقل بوالية نيويورك ، إنشاء  
تحسينات جديدة لألمن والتحكم في الوصول، ونشر أنظمة آلية جديدة لمراقبة الطقس، وبناء وإعادة تأهيل حظائر الطائرات  

لطائرات بالوقود. ستعمل هذه االستثمارات على جعل المجتمعات المحيطة أكثر تنافسية من  الجديدة والحالية ومرافق تزويد ا
   الناحية االقتصادية مع الواليات المجاورة.

  
"تواصل نيويورك القيام باستثمارات مستهدفة في جميع البنية    قالت ماري تيريز دومينغيز، مفوضة النقل بوالية نيويورك،

والحفاظ  جيدة  رواتب  ذات  وحالية  جديدة  وظائف  وإنشاء  المجتمعات  وتقوية  السالمة  تعزيز  شأنها  من  التي  للنقل  التحتية 
تنافسية من الناحية االقتصادية  تقدم منح الطيران هذه دعًما خاًصا للمشاريع التي ستعمل على جعل مجتمعاتنا المحلية أكثر   عليها.

    إقليمياً وعالمياً." -
  
"من خالل هذا التمويل، تتخذ نيويورك خطوات إضافية لتعزيز    قال السيناتور تيم كينيدي، رئيس لجنة النقل بمجلس الشيوخ،  

ي النجاح االقتصادي الشامل مطاراتنا، والتي تعتبر حيوية لمواصلة جذب الشركات والسائحين والمقيمين الجدد، والمساهمة ف
  أشكر الحاكمة هوكول على إعطاء األولوية لهذه االستثمارات، وأتطلع إلى رؤية هذه المشاريع األساسية تمضي قدًما."للوالية.  

  
رار  "يسمح تجديد المطارات المحلية لمدننا باالستم   قال عضو الجمعية ويليام ماجناريلي، رئيس لجنة النقل التابعة للجمعية،

في لعب دور دافع في التنمية االقتصادية من خالل جذب السائحين من األعمال التجارية في المدينة وتسهيل خطط السفر. 
   ستوفر هذه األموال دفعة للمطارات لتلبية معايير البنية التحتية والتكنولوجيا واألمن والسالمة التي تتحسن باستمرار."

  
    التالية: للمشاريع 2021 للطيران الرأسمالي ستثماراال برنامج  من  التمويل منح  تم 
  
    مليون دوالر 1.6 -منطقة العاصمة  
  



 مرفق وإنشاء الصحي؛ للصرف متطور  نظام بناء الشمسية؛ بالطاقة  الكهرباء توليد  نظام  لبناء  دوالر مليون 1.0  •
 في  ألباني جنوب  مطار  في  العاصفة الجوية األحداث أثناء  العمليات على للحفاظ الالزمة المعدات لدعم جديد 

    ألباني.  مقاطعة
 مقاطعة مطار  في العاصفة الجوية األحداث أثناء العمليات على للحفاظ الخدمة معدات لشراء دوالر مليون 0.6  •

    ساراتوغا.

 
  

  مليون دوالر 2.4 -وسط نيويورك 
  

 مرفق  وإنشاء الحالي القديم بالوقود  التزويد  مرفق من  اآلمن اآلمنة/التخلص اإلزالة أجل من دوالر مليون 1.3  •
    ماديسون.  مقاطعة في المحلي هاميلتون مطار في  طراز أحدث على للبيئة صديق بالوقود  للتزود  جديد 

  مياه  طبقة فوق والموجودة  األرض، حتت الموجودة الوقود  تخزين خزانات  ونقل الستبدال دوالر مليون 1.1  •
 مقاطعة في  فيلد  تشيس مطار  في األرض سطح فوق الوقود  انسكاب الحتواء خزانات مع واحد، مصدر ذات جوفية

    كورتالند.

 
 
    مليون دوالر 2.9  - فنغر ليكس   
  

 سودوس-ويليامسون مطار  في األخرى االستدامة وتحسينات الشمسية الطاقة توليد  نظام  لبناء  دوالر مليون 0.6  •
    واين. مقاطعة في

 مقاطعة مطار  في العاصفة الجوية األحداث أثناء العمليات على للحفاظ الخدمة معدات القتناء دوالر مليون 0.4  •
    جينيسي. 

    ييتس. بمقاطعة يان بن  مطار في بالوقود  للتزود  شاحنات لشراء دوالر مليون 0.4  •
 مقاطعة في وارسو بيري   مطار في  ألرض ا فوق االنسكابات الحتواء جديدة وقود  مزرعة لبناء  دوالر مليون 0.6  •

    وايومنغ.
  مطار  في المحيطة األمنية  األسوار/البوابات تشكيل  وإعادة المطار إلى الوصول لتعزيز دوالر مليون 0.9  •

    أونتاريو. بمقاطعة كاناندايجوا

 
  
    مليون دوالر  0.3 -لونغ آيالند   
  

 1  هانغر الحرائق إطفاء  لنظام والتحسينات المطار عمليات  لدعم احتياطي مولد  وتركيب لشراء دوالر مليون 0.3  •
    سوفولك. مقاطعة   في  آرثر ماك مطار  في

 
  
    مليون دوالر 2.9 - ميد هادسون   
  

 وحماية الجمارك مرفق  من جزء  وهو الطائرات، من  الجليد  إلزالة  جديد  مركزي منحدر  لبناء  دوالر مليون 1.5  •
    ويستتشستر مقاطعة  مطار في الجديد، األمريكية الحدود 

مليون دوالر إلنشاء مباني دعم تشغيلي للحفاظ على العمليات في مطار هادسون فالي اإلقليمي في مقاطعة  1.4  •
   يس.دوتش

 
 
    مليون دوالر 0.9 -موهوك فالي    
  



  مطار في  المطار عمليات على للحفاظ المطلوب الطقس لمراقبة اآللي النظام وتحديث لنقل دوالر مليون 0.9  •
    أوتسيغو. مقاطعة في  اإلقليمي  نادر إس ألبرت

 
  

  مليون دوالر 5.2المنطقة الشمالية 
  

 نيويورك لوالية الطاقة هيئة وعمليات نيويورك والية لشرطة حالي  مطار  مرفق تأهيل إلعادة دوالر مليون 0.9  •
    لورانس. سانت مقاطعة  في الدولي ماسينا  مطار  في

    وارن. مقاطعة في التذكاري  بينيت فلويد  مطار  في جديدة طائرات حظيرة  لبناء  دوالر مليون 1.4  •
 الدخول  في التحكم وأنظمة الجديدة البوابات ذلك في   بما الجديدة،  األمان تقنيات  لنشر دوالر مليون 0.5  •

    لورانس. سانت مقاطعة  في  ليالمح بوتسدام مطار  في السيارات وقوف منطقة وتحسينات  األمنية والكاميرات
 منشأة  وإنشاء الحالية القديمة بالوقود  التزويد  منشأة من  اآلمن اآلمنة/التخلص اإلزالة أجل من دوالر مليون 1.5  •

   جيفرسون. مقاطعة  في  الدولي  ووترتاون مطار  في األرض فوق بالوقود  للتزود  جديدة
  واالتصاالت؛ والوصول األمن أنظمة على تحسينات  ارئ؛للطو احتياطية مولدات لشراء دوالر مليون 0.9  •

   لورانس. سانت مقاطعة في الدولي أوغدينسبيرغ مطار في  بالسالمة المتعلقة والمعدات

 
  
    مليون دوالر 3.1 -الشطر الجنوبي  
  

  الكبرى بينغهامتون  مطار في اإليرادات في التحكم نظام  واستبدال للطاقة موفرة إضاءة لتركيب دوالر مليون 1.5  •
    بروم.  مقاطعة في

 LED وإضاءة الكفاءة عالية التدفئة ذلك في  بما هانغر، جيت في الطاقة استخدام كفاءة لتحسين دوالر مليون 0.2  •
    تشينانغو. مقاطعة  في  إيتون إي وارين  المالزم مطار في  العامة الطائرات حظائر تأهيل إعادة وأنشطة

  كورنينغ مطار  في العاصفة الجوية األحداث أثناء العمليات على للحفاظ الخدمة معدات القتناء دوالر مليون 0.1  •
   ستيوبن. مقاطعة في

  لالحتفاظ األمريكية الحدود  وحماية للجمارك تابعة منشأة إلى وتحويله قائم   مبنى  بناء  إلعادة دوالر مليون 1.3  •
    شيمونج.  مقاطعة في   اإلقليمي كورنينج إلميرا مطار في الدولية الركاب  برحالت

 
  

  مليون دوالر 1.5 -يورك غرب نيو
  

  مقاطعة في المحلي ويلسفيل مطار في  بالمطارات المتعلقة األخرى والمعدات الخدمة لشراء دوالر مليون 0.2  •
    أليغاني.

 الدولي نياغرا بوفالو  مطار في  المطار عمليات لدعم للطوارئ احتياطية مولدات وتركيب لشراء دوالر مليون 1.3  •
    إيري. مقاطعة في

 
تم منح التمويل للمشاريع من خالل عملية استدراج العروض التنافسية وتقييمها بناًء على معايير محددة بما في ذلك الفوائد  

االقتصادية والكفاءات التشغيلية وتحسينات السالمة وإمكانية جذب أنشطة جديدة أو موسعة متعلقة بالطيران. كما أعطت 
التي كانت فعالة من حيث التكلفة وساهمت في خفض انبعاثات غازات االحتباس  معايير االختيار األولوية للمشاريع

   تلتزم وزارة النقل بوالية نيويورك بالعمل مع رعاة المشروع المحليين لتسريع تقديم هذه التحسينات. الحراري.
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