
 
 גאווערנער קעטי האוקול   7/14/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

דָאום׳, דעם לאנד׳ס -מיליאן דאלערדיגע ׳סקיי 13גאווערנער האוקול אנאנסירט דאס פארענדיגן פון  
    טעסט צענטער אין אניידע קאונטי  UASגרעסטן אינעווייניגע 

     
  מיליאן דאלער, 100דָאום׳ ברענגט א סך הכל סטעיט און קאונטי אינוועסטירונג אויף איבער -׳סקיי 

ניו יארק'ס פאזיציע אלץ א גלאבאלער פירער אין ּפילָאטלאזע פליגער   פעסט אוועקשטעלנדיג
    סיסטעמען

     
     

דָאום׳ איינריכטונג אין -גאווערנער קעטי האוקול האט היינט אויסגעמאלדן דאס פארענדיגן פון דעם ׳סקיי
ש  דעם ׳גריפיס׳ ביזנעס און טעכנאלאגיע פארק אין ראום, אניידע קאונטי. דער טעכנאלאגי

פארגעשריטענע אינעווייניגע איינריכטונג, וועלכע געפונט זיך אין א געוועזענער עראפלאן העינגאר, איז  
דער גרעסטער אינעווייניגע דרָאון פראבע איינריכטונג אין דעם לאנד און א טראנספארמירנדע 

    דע קאונטי.אינוועסטירונג אין ניו יארק׳ס ּפילָאטלאזע פליגער סיסטעמען פראבע ארט אין אניי
     

״ניו יארק סטעיט האט געמאכט דרייסטע אינוועסטירונגען צו שאפן א פארמעסטערישע סביבה אויף  
-״׳סקייהאט גאווערנער האוקול געזאגט. טעק קאמפאניס פון איבער דער גארער וועלט,״ -צוצוציען היי

ר היים און  דָאום׳ שליסט זיך אן אין א שטייגנדע צאל טעכנאלאגיע קאמפאניס אין רופן ניו יארק זייע
צעמענטירט מאוהאק וואלי׳ס סטאטוס אלס אן אלוועלטליכן צענטער פאר אינאוואציע. מיר וועלן בלייבן 

פאקוסירט אויף ווייטער פארזעצן אונזערע היסטארישע אינוועסטירונגען לענגאויס דעם סטעיט,  -לעיסער
ירונג און דעם עפנטליכן און באפעסטיגן שטארקע צוזאמארבעטשאפטן צווישן אלע שטאפלען פון רעג

    סעקטאר.״
    

טעסט׳ען צענטער איז א ריזיגע געווינס פאר ניו יארק סטעיט,   UASדָאום׳ -״דאס פארענדיגן דעם ׳סקיי
האט געזאגט ליוטענאנט און דאס מאכט עס דער גרעסטער איינריכטונג פון איר סארט אין דעם לאנד,״  

ויפלעבונג איניציאטיוון זענען א באווייז אז ניו יארק איז  ״די סארטן א גאווערנער אנטאניא דעלגאדא. 
פארגעשריטענע איינריכטונג שטעלט אוועק ניו יארק ביים  -אויף די ריכטיגע רעלסן. די נייע טעכנאלאגיש

 סאמע פארנט פון ּפילָאטלאזע לופט אויטא אנטוויקלונג.״ 
     

״אזוי ווי דער  ּוניאר האט געזאגט, אניידע קאונטי עקזעקיוטיוו אנטאני דזשעי. פיסענטע דזש
ווין׳ שפיטאל און נעקסוס צענטער   MVHSגעפערטיגטע ׳-׳וואלפסּפיד׳ טשיּפ פאבריק, און די באלד

דָאום׳ נאך א טראנספארמירנדער פראיעקט וועלכער וועט  -סּפָארט קאמפלעקס, איז דאס עפענען ׳סקיי
ע קאונטי, און טוט ווייטער צייגן פארוואס מיר האבן איינע  טרייבן נייע דזשָאבס און אינוועסטירונג אין אנייד

מזרח. פון איר איינפירוג,  -פון די שטערקסטע און מערסט פארשידנארטיגע עקאנאמיעס אין דעם צפון
האט דער אמביציעזער קאונטי פראיעקט זיך ארויסגעשטעלט צו סאלידיזירן אניידע קאונטי און ניו יארק  

ליכן עפיצענטער פאר דרָאון פארשונג און אנטוויקלונג און מיט דאס עפענען  סטעיט אלס דעם אלוועלט 
   דָאום׳ האבן מיר געטאן גענוי דאס.״-היינט דעם ׳סקיי

     



  UAS״און קאמיסיאנערין האוּפ נייט האט געזאגט,  CEO׳עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט׳ און 
ם פון עקאנאמישע אויפשטייג אין ערטער ווי טעכנאלאגיע האט די פאטענציעל אויפצושליסן נייע דרכי

קלערנדע אינוועסטירונגען - מסחר, און דער ניו יארק סטעיט׳ס פאראויס-פובליק זיכערהייט און אינטערנעט
אין דער אינדוסטריע האט צוגעצויגן מערקווירדיגע אינוועסטירונג פון סיי די פובליק און סיי פריוואטע 

ער לעצטער טראנספארמירנדער פראיעקט וועלכס וועט טרייבן אינדוסטריע דָאום׳ איז ד-׳סקיי סעקטארן.
    אויפשטייג און אינאוואציע אין דער מאוהאק וואלי אויף פילע דורות.״

     
דָאום׳ וועט שטיצן צוזאמענארבעט צווישן די לופט קראפט פארשונג לאבאראטאריע אינפארמאציע  -׳סקיי

טעק קאמערציעלע און  -טעסט ארט, אויסניצנדיג דער ראיאן׳ס היי UASדירעקטאראט און דעם ניו יארק 
סיסטעם צו שטיצן די אנטוויקלונג פון טעכנאלאגיעס פאר אומפילאטירטע פליגער  -אקאדעמישע עקא

    סיסטעמען צו אפערירן מיט זיכערערהייט און אפגעהיטענקייט אין דעם נאציאנאלן לופט פלאץ.
     

ָאום׳ איז ניו יארק סטעיט היינט דעם היים ארט צו דער גרעסטער ד-מיט דאס פארענדיגן ׳סקיי 
אינעווייניגע אנעקאישע גע׳טשעימבער׳טע ּפילָאטלאזע פליגער פראבע איינריכטונג אין די פאראייניגטע  

יעריגע, אינעווייניגע טעסט׳ען פון פארגעשריטענע דרָאון  -שטאטן, און וועלן פארזארגן גאנץ
רייזע קאנטראלן און  -באזירטע פלי-רעכנט ַארטיפישעל אינטעליגענץטעכנאלאגיעס, אריינגע

    אויטאנאמישע גרופעס פון קליינע דרָאונס. 
     

דָאום׳ געפונט זיך אין אן איינריכטונג באזיצט דורך אניידע קאונטי אין וועלכע עס געפונט זיך אויך  -׳סקיי
נסטיטוט באקרעפטיגט דער ראיאן׳ס אינאוואציע  ׳אינאוועיר עדווענסמענט צענטער׳, וואו דער ׳גריפיס׳ אי

סעקיוריטי, ניוראמארפיק קָאמּפיּוטינג,  - סיסטעם אין ַארטיפישעל אינטעליגענץ, סייבער-עקא
. עס אנטהאלט אויך דעם דרָאון קאמאנד צענטער  UASנענאעלעקטראניקס, קוואנטום קָאמּפיּוטינג און 
-FAAסיסטעמען טעסט פלאץ, איינס פון בלויז זיבן פאר דעם ניו יארק סטעיט פילאטלאזע פליגער 

    עזיגנירטע פלעצער אין די פאראייניגטע שטאטן. ד
     

מיליאן דאלערדיגע פראיעקט, געשאפן און אויסגעארבעט דורך אניידע קאונטי, ווערט פינאנצירט -13דער 
מיליאן דאלערדיגע   4.5מיליאן דאלער פון דער קאונטי, און געשטיצט דורכ׳ן סטעיט דורך א  4דורך 

מיליאן דאלערדיגע גרענט פון  4.5רייזינג׳ ָאּפסטעיט אויפלעבונג איניציאטיוו און א  CNYגרענט פון דעם ׳
דער מאוהאק וואלי ָאּפסטעיט אויפלעבונג איניציאטיוו. סטעיט סענאטאר דזשאסעף גריפאו האט אויך זיך 

    כטונג. דאלערדיגע גרענט פאר׳ן איינרי 950,000געשאפן א 
  

עיקערדיגע ׳גריפיס׳ ביזנעס און -3,500שטייגנדע  -דָאום׳ פראבע ארט איז א טייל פון די כסדר-דער ׳סקיי

טעק,  -פָארס באזע, וועלכע איז איצט דער היים צו א המון היי-עס עיר-טעכנאלאגיע פארק, א געוועזענע יו

נטום קָאמּפיּוטינג, פאבריצירונג צווישן אנדערע  וועגווייזיגע קאמפאניס אין סייבער סעקיוריטי, קווא-וועלט

    מענטשן. 6,000וועלכע באשעפטיגן באלד  

     

דָאום׳ איז בלויז די לעצטע אינפראסטרוקטור אינוועסטירונג ביי ׳גריפיס׳ אינטערנאציאנאלע  -׳סקיי

האט דער קאונטי אינוועסטירט  2019עירפארט וועלכע איז געמאכט געווארן דורך אניידע קאונטי. אין 

נייע  מיליאן דאלער צו ערזעצן פארעלטערטע צענטראלע סטיעם היץ אין די הענגארס מיט 15.5

ראדיאנטע הייצונג וועלכע טוט דראמאטיש ענדערן די קאסטן סטרוקטור און מאכט די איינריכטונגען מער  

מיליאן דאלער   5.6פארמעסטעריש. אין דער זעלבער צייט, האט דער קאונטי אינוועסטירט נאך -קאסט

טעק -לפן שטיצן א הייאין שאפן דעם ׳אינאוועיר עדווענסמענט צענטער׳ וועלכע פירט דעם וועג אין הע 

    טעסט ארט. UASפָארס פארשונג לאבאראטאריע און דעם -סיסטעם אין שטיצן דער עיר-עקא

     



NUAIR CEO ,״ קען סטוערט האט געזאגטNUAIR  פארוואלטעט שוין דער ניו יארקערUAS  טעסט

האבן א גאר גוטע   באשטימונג איבער צען יאר צוריק און מיר זעצן פאר ווייטער צו-FAAארט זינט די  

- 50צוזאמארבעט שותפות מיט׳ן סטעיט, אניידע קאונטי און די ארומיגע ארגאניזאציעס. מיט אונזער 

-גרייכונג, און דאס איצטיגע צולייגן ׳סקיי G5ייליגע דרָאון קארידאר, ספעציעל צוגעפאסטע פריוואטע מ

און  UASנדער דעסטינאציע פאר ָאום׳, זעצט פאר ווייטער צענטראל ניו יארק צו זיין דער פירד

    פארגעשריטענע לופט באוועגיגקייט קאמפאניס צו לאנדען און פארברייטערן זייערע אפעראציעס.״

     

״ביי דעם ׳גריפיס׳  העדער העידזש האט געזאגט, CEO׳גריפיס׳ אינסטיטוט פרעזידענטקע און 

און ענטרעפעניורשאפט אין דער מאוהאק  אינסטיטוט זענען מיר גאר שטאלץ צו באקרעפטיגן אינאוואציע 

דָאום׳ איינפירונג פארטרעט נאך א גרויסע טריט פארווערטס אין אויסארבעטן -וואלי. דער ׳סקיי

ערשטראנקיגע פארשונג און פראבע פעאיגקייטן כדי מיר זאלן קענען טאן גענוי דאס. אויטאנאמישע  

פארלעסליכע אומבאמענטשטע וויהיקל   סיסטעמען וועלכע ערמעגליכן זיכערע, אפגעהיטענע און

דרינגענדע געזעלשאפטליכע - אפעראציעס האלטן מאסיווע פאטענציעל צו לייזן אונזער מערסט

- פאדערונגען און אפענע טראנספארמירנדע עקאנאמישע געלעגנהייטן פאר ָאּפסטעיט ניו יארק. ׳סקיי

    מער נישט דער גרעניץ.״ דָאום׳ וועט ערמעגליכן א צוקונפט אין וועלכע דער הימל איז 

     

מיליאן דאלער זיך אוועקצושטעלן אלס דער לאנד׳ס   70ניו יארק סטעיט האט אינוועסטירט באלד 

פרעמיערע דעסטינאציע פאר דרָאונס און ביזנעסער ביים סאמע פארנט פון אינאוואציע. דאס רעכנט  

נטשטע טראפיק פארוואלטונג דרָאון  מייליגן אומבאמע-50אריין דאס פארענדיגן דעם לאנד׳ס ערשטן, 

פאר  FAAקארידאר, וועלכס לויפט פון צענטראל ניו יארק צו דער מאוהאק וואלי און די גוטהייסונג דורכ׳ן 

ליניע. דאס איז דער  -טיילן פון דעם קארידאר צו פליען אומפילאטירטע פליגער ווייטער פון דאס זע 

באשטימטן טעסט ארט, וועלכס  -FAAשאנקען צו דעם אויטאריטעט בא BVLOSערשטער ״ווירקליכער״ 

    ערדישע באאבאכטער.  -ערמעגליכט אומפילאטירטע פליגער פראבעס אן דאס דארפן ניצן אויפ׳ן

     

דָאום׳  -״עס פריידט מיך אז דער ׳סקיי סטעיט סענאטאר דזשאסעף עי. גריפא האט געזאגט,

איינריכטונג אין דער ׳גריפיס׳ ביזנעס און טעכנאלאגיע פארק אין ראום איז פערטיג געווארן און צו האבן 

פארגעשריטענע און אינאווירטע אינעווייניגע -געשאפן געלטער פאר דעם פראיעקט. דער טעכנאלאגיש

ון אומפילאטירטע פליגער סיסטעמען און פארבינדענע  ארט וועט פארשטערקערן דאס אויסארבעטן פ

טעכנאלאגיעס און בויען אויף די באדייטנדע און וויכטיגע צוזאמארבעט וואס קומט פאר יעדן טאג דא אין 

    דער מאוהאק וואלי.״

     

דָאום׳ אט דא אין אניידע  -״דאס פערטיגן דעם ׳סקיי אסעמבליפרוי מעריען בוטענשאן האט געזאגט,

נטי טוט נאר באפעסטיגן דעם געדאנק אז דער ראיאן און די קאמיוניטי ווערן אן אויפשטייגנדע קראפט  קאו

אין אינאוואציע און טעכנאלאגיע געביטן אינטערנאציאנאל. דער פראיעקט איז מעיד אויף אונזער  

ט ערטער,  טעס UASאינוועסטירונג אין דער מאוהאק וואלי עס צו מאכן א פרעמיערע דעסטינאציע פאר 

דרָאונס און טעכנאלאגישע ביזנעסער. די אנגייענדע אויפשטייג ביי דעם ׳גריפיס׳ ביזנעס און טעכנאלאגיע  

 כוח אין די עקאנאמישע אנטוויקלונג אין אניידע קאונטי.״  -פארק איז אויסגעצייכנט און איז געווען א טרייב

     

צייכנט אפ א מערקווירדיגע אויפטו פאר   ״היינט ראום מעיאר דזשעקעלין עם. איזא האט געזאגט,

פָארס פארשונג  -טעסט ארט און דעם עיר UASאניידע קאונטי, דער שטאט ראום, דער ניו יארקער 



לאבאראטאריע מיט דאס עפענען דער גרעסטער אינעווייניגע דרָאון פראבע איינריכטונג אין דעם לאנד.  

  13דער סטעיט ניו יארק, טוט דאס פערטיגן דעם  מיט די אנטשלאסנקייט פון גאווערנער האוקול און

דָאום׳ טעסט ארט פארשטערקערן אונזער טריישאפט אויף צוצושטעלן די סאמע  -מיליאן דאלערדיגן ׳סקיי

פארשונג   UASפראבע איינריכטונג אין דעם לאנד. מיר קוקן ארויס אויפצונעמען  FAA UASבעסטע 

דָאום׳ אזוי ווי זיי  -ר׳ן לאנד און פון דער גארער וועלט צו ׳סקייספעציאליסטן און זייערע טיעמס פון איבע

טעגליכע לופט רייזן אזוי ווי  -זעצן פאר ווייטער די נייטיגע פארשונג אויף צו אינטעגרירן די דרָאונס אין טאג 

רעטנדע מעדיצינישע מיטלען, -נייטיגע לעבנס-דאס טעסט׳ען די טראנספארטאציע פון העכסט

אין פאל פון נאטורליכע קאטאסטראפעס און נאך מער מיט די פארבעסערט טעסט׳ען ארויסצוהעלפן 

 דָאום׳.״  -פעאיגקייטן פאראן ביי ׳סקיי
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