
 
 الحاكمة كاثي هوكول  9/23/ 2022 للنشر فوًرا:

 
 

شاحن سريع للمركبات الكهربائية من خالل إيفولف    100يتمثل في تركيب أكثر من   إنجاز الحاكمة هوكول تعلن عن
  نيويورك

   
في المائة من   30أحدث أجهزة الشحن توسع البنية التحتية للمركبات الكهربائية في لونغ آيالند والتي تضم ما يقرب من 

  مالكي المركبات الكهربائية في والية نيويورك
   

   هنا وصور موقع لونغ آيالندهناشاهد فيديو االحتفال بإنجاز النقل النظيف في نيويورك
   

  هنا استعرض خريطة محطات شحن إيفولف نيويورك
  
   

شاحن عالي السرعة في جميع أنحاء  100الستكمال أسبوع المناخ أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم أنه تم تركيب أكثر من 
الوالية كجزء من شبكة الشحن السريع إيفولف نيويورك التابعة لهيئة الطاقة في نيويورك للسيارات الكهربائية. تمثل أحدث 

المثبتة في وسط مدينة ريفر هيد و كوماك في مقاطعة سوفولك أول محاور شحن سريع  أجهزة الشحن السريع بالتيار المباشر 
في المائة من مالكي السيارات الكهربائية في والية  30لشبكة إيفولف نيويورك في لونغ آيالند حيث يعيش ما يقرب من 

  رين أول.نيويورك. سيتم االنتهاء من محطة شحن سريع إضافية في بريدجهامبتون في أكتوبر/تش
  

شاحن عالي السرعة من إيفولف نيويورك في جميع أنحاء الوالية رسخت   100"مع وجود أكثر من  قالت الحاكمة هوكول،
وهو أكبر مصدر  -مدينة نيويورك نفسها كشركة رائدة في تطوير النقل النظيف والحد من االنبعاثات من قطاع النقل  

"أحدث ثالثة شواحن قادمة إلى لونغ آيالند والتي لديها عدد أكبر من سائقي   لوالية".النبعاثات غازات االحتباس الحراري في ا
المركبات الكهربائية أكثر من أي مكان آخر في الوالية تمثل تقدمنا في بناء البنية التحتية الالزمة لدعم انتقالنا إلى السيارات  

  الكهربائية في المعركة ضد تغير المناخ." 
  

 New York Powerقامت شبكة الشحن عالي السرعة والمفتوح إيفولف نيويورك التابعة لسلطة كهرباء نيويورك )
Authority, NYPA  بتركيب أجهزة شحن سريعة في المواقع الرئيسية على طول ممرات السفر الرئيسية وفي المناطق )

( تعمل  EVيمكن شحن أي مركبة كهربائية ) (.EVبائية )الحضرية لتسهيل قيادة المزيد من سكان نيويورك للمركبات الكهر
( وسيلة نقل أنظف تساعد في  EVتقدم المركبات الكهربائية ) دقيقة. 20بالبطارية في موقع إيفولف نيويورك في أقل من  

جتمع )قانون  تعويض االنبعاثات من المركبات التي تعمل بالوقود وتساعد في تعزيز هدف قانون القيادة المناخية وحماية الم
  . 2050بالمائة بحلول عام  85المناخ( في نيويورك المتمثل في خفض انبعاثات الكربون بنسبة 

  

  ثالثة مواقع جديدة في لونغ آيالند تعمل على توسيع شبكة الشحن السريع
  

( في نيويورك مع  EVفي المائة من ملكية السيارات الكهربائية ) 30، تمثل لونغ آيالند ما يقرب من EvaluateNYوحسب 
بالمائة من أجهزة الشحن   26مركبة على الطريق وهي نسبة أعلى من أي منطقة أخرى في الوالية. يقع أكثر من  32,090

في الوالية في   1,020العام والخاص البالغ عددها  ( direct current fast chargers, DCFCالسريع بالتيار المباشر )
  ( لسكان لونغ آيالند.EVلونغ آيالند. سيوفر توسع إيفولف نيويورك في لونغ آيالند وصوالً أكبر لشحن المركبات الكهربائية )
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لدية في  وفي وموقف سيارات مملوك للبكوماك رود 656أصبحت شواحن إيفولف نيويورك تعمل اآلن في مركز تسوق في 
سكول ستريت  99ومن المتوقع أن يتم افتتاح الشواحن في منطقة بريدجهامبتون البلدية في  . ريفيرهيد في أفنيو إيست  209

جهاز شحن سريع من إيفولف نيويورك في جميع   140في أواخر أكتوبر/تشرين أول. ومن المتوقع أن يتوفر ما مجموعه 
  أنحاء الوالية بحلول نهاية العام.

  
( الموجودة في كل من ريفر هيد وكوماك شحن أي DCFCل بالتيار المباشر )يمكن للشواحن السريعة األربعة التي تعم
دقيقة. تم تجهيز محطات الشحن بموصالت  20بالمائة في أقل من  80حتى  EVطراز أو موديل من المركبات الكهربائية 

وصيل. يتم تشغيل كتل  سريعة الشحن تمكن جميع السيارات الكهربائية بما في ذلك سيارات تيسال المزودة بمحول من الت
( نيابة عن سلطة  Public Service Enterprise Group,PSEGالشاحن السريع ريفر هيد وكوماك بواسطة )

والتي يمكن استخدامها للشحن   2الكهرباء في لونغ آيالند. ويوجد في ريفرهيد أيًضا أربعة أجهزة شحن عامة من المستوى 
الشحن في كوماك فهي أجهزة الشحن السريعة األولى أو أجهزة الشحن من المستوى أثناء التوقف لفترات أطول. وأما أجهزة 

  في القرية الصغيرة. 2
  

هي موقع تم تحديده من خالل إدارة   -إيست أفنيو  209الواقعة في وسط المدينة في  -  هيد ريفر في شحن أجهزةيعتمد تثبيت
( في الوالية. يعتمد البرنامج على Downtown Revitalization Initiative, DRIمبادرة تنشيط وسط المدينة )

مال نابضة بالحياة في وسط المدينة. وريفرهيد هي واحدة من ست مدن تنشر االستثمارات العامة والخاصة إلنشاء مناطق أع
( لجعل قيادة السيارات الكهربائية خياًرا أكثر سهولة لمزيد من DRIأجهزة شحن إيفولف نيويورك بالتنسيق مع برنامج )

يع أنحاء الوالية. يتضمن البرنامج السكان المحليين وجميع سكان نيويورك مع دعم التنمية االقتصادية في وسط المدينة في جم
(  DRI( مواقع )DRIve EV Downtownمتعدد الوكاالت الذي يطلق عليه قيادة السيارات الكهربائية في وسط المدن )

( بما في ذلك أمستردام )مقاطعة مونتغمري(  EVاألخرى التي قامت بتثبيت أجهزة الشحن السريع للمركبات الكهربائية )
نتاريو( وميدلتاون )مقاطعة أورانج في هدسون فالي( وأوتيكا )مقاطعة أونيدا( وأوسويغو )مقاطعة وجنيف )مقاطعة أو

  أوسويغو(.
  

"بصفتها المحرك األول في مجال  قال جوستين إي دريسكول الرئيس المؤقت لهيئة الطاقة في نيويورك ومديرها التنفيذي، 
( األساس في صناعة سريعة النمو حيث تقوم بتركيب أجهزة شحن عالي NYPA( تضع )EVشحن المركبات الكهربائية )

جهاز شحن إلى ترسيخ العمود   100يؤدي تجاوز  نخفضة التكلفة.السرعة في كافة أنحاء الوالية بطريقة سريعة وذكية وم
الفقري لشبكتنا على مستوى الوالية ويلهم المزيد من االستثمار في هدفنا األصلي المتمثل في المساعدة في توفير الكهرباء 

ً EVعلى طول ممرات السفر الرئيسية في نيويورك. يشهد استخدام المركبات الكهربائية ) هائالً في لونغ آيالند   ( ارتفاعا
   ( بالمساعدة في جعل قيادة المركبات الكهربائية أسهل." NYPAوتفخر )

  
"يمثل هذا اإلنجاز قيادة الوالية في جعل نيويورك  قال روبرت جيه رودريغيز مسؤول إدارة الشؤون الداخلية في نيويورك،

أكثر نظافة وخضرة. تعد إزالة الكربون من وسط المدينة واالستثمار في البنية التحتية الصديقة للمناخ لبنة مهمة إلعادة تنشيط  
ر مرونة من أولويات  وسط المدينة. يعود سكان نيويورك إلى مناطق وسط المدينة األكثر حيوية وإعادة تخيلها وجعلها أكث

  (." Department of State, DOSإدارة الشؤون الداخلية )
  

( على إنجازها المتمثل في NYPA"تهانينا لشركة )، توماس فالكونيقال الرئيس التنفيذي لسلطة الكهرباء في لونغ آيالند
( أيًضا فيما يتعلق بإطالق أول ثالثة شواحن سريعة من أيفولف  EVجهاز شحن سريع للمركبات الكهربائية ) 100توفير 

( بسهولة أكبر سيزداد االهتمام العام بالتكنولوجيا  EVنيويورك في لونغ آيالند. مع توفر شواحن السيارات الكهربائية )
النجاح في تحقيق أهداف الطاقة النظيفة في نيويورك. نتطلع إلى مواصلة العمل جنبًا إلى جنب مع   وسيضعنا على طريق

( لفعل كل ما في وسعنا لتشجيع اعتماد المركبات الكهربائية في جميع أنحاء منطقتنا من خالل التعليم NYPAشركائنا في )
  والحوافز." 

   
"تساعد محطات الشحن مثل أجهزة الشحن السريعة هذه في تعزيز البنية التحتية قالت إيفيت أغيالر مشرف مدينة ريفرهيد، 

الشاملة لوسط المدينة ريفرهيد والتي تعد أمًرا بالغ األهمية للتنشيط العام وتجديد وسط المدينة. نظًرا ألن المزيد والمزيد من  
  سيارات الكهربائية فإن توفر أجهزة الشحن هذه سيصبح بال شك أكثر انتشاًرا." سكان نيويورك يتحولون إلى ال
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"نحن متحمسون لالحتفال بإنجاز هيئة ، Electrify Americaقال جيوفاني باالزو الرئيس والمدير التنفيذي لشركة 
بعة لها. من خالل تعاوننا  جهاز شحن في شبكة الشحن إيفولف نيويورك التا 100الطاقة في نيويورك بتركيب أكثر من 

( على تعزيز تنقل المركبات الكهربائية للجميع في والية NYPAشركة ) Electrify Americaالمستمر تساعد 
  نيويورك." 

  
في لونغ  PSEG"تهنئ ( لونغ آيالند، PSEGقال مايكل فولتز مايكل فولتز مدير كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة في )

( للتوصل إلى تصميم متفق عليه بشكل متبادل لربط NYPA( على هذا اإلنجاز المثير. يسعدنا العمل مع )NYPAآيالند )
( السريعة بالشبكة الكهربائية لتوفير طاقة سريعة وموثوقة لمالكي المركبات الكهربائية EVمحطة شحن المركبات الكهربائية )

(EVالذين يتطلعون إلى شحن سياراتهم بسرعة. تمتلك لونغ آيالند أعلى نسبة من السيارات الكهربائية إل ) جمالي ملكية
( اإلضافية القادمة  EVالسيارات الكهربائية في أي منطقة في والية نيويورك ونحن متحمسون لمحطات المركبات الكهربائية )

  إلى منطقتنا." 
  

  Drive Electric Long Island"شركة ، Drive Electric Long Islandقالت مرجانه اسابور رئيسة شركة 
( سريعًا وبأسعار  EV( لبرنامج الشحن السريع إيفولف نيويورك لجعل شحن المركبات الكهربائية )NYPAتثني على )

( EVمعقولة ومريح هنا في لونغ آيالند وفي جميع أنحاء نيويورك. هدفنا هو تسريع وتشجيع اعتماد المركبات الكهربائية )
تجعل شبكة إيفولف نيويورك إنجاًزا أسهل بكثير  لتوعية.والبنية التحتية اإلضافية للشحن من خالل المناصرة والتعليم وا

بالمائة من المركبات  30وألن لونغ آيالند تضم  (.EVوتستجيب الحتياجات سائقي المركبات الكهربائية في لونغ آيالند )
باالحتفال بالمحطة نحن فخورون  ( في والية نيويورك يحتاج سائقونا بالتأكيد إلى المزيد من خيارات الشحن.EVالكهربائية )

  من إيفولف هنا في ريفرهيدوإضافة كوماك وبريدجهامبتون إلى الشبكة."  100رقم 
  

   تقدم والية نيويورك في النقل النظيف
وأن تكون جميع  2025ألف مركبة صفرية االنبعاثات بحلول عام  850,000تهدف والية نيويورك إلى الوصول إلى  

تتقدم نيويورك بهذه األهداف بسرعة من خالل مجموعة من   . 2035سيارات الركاب الجديدة خالية من االنبعاثات بحلول عام 
Clean Drive ، ومبادرة NY EVolve شبكة، ومبادرة Ready Make EVالمبادرات، بما في ذلك مبادرة  

Rebateنيويورك حافالت قسائم حوافز برنامج، و (Incentive Program,  New York Truck Voucher
NYTVIP وبرنامج )NY Charge.   ساهمت هذه الجهود في زيادة قياسية في عدد السيارات الكهربائية المباعة في

إلى أكثر  2022( على الطريق اعتباًرا من سبتمبر EVية )ليصل إجمالي عدد المركبات الكهربائ 2021نيويورك في عام 
وأجهزة الشحن   2بما في ذلك شواحن المستوى  10,000وعدد محطات الشحن في الوالية إلى أكثر من  114,000من 

  السريعة. 
  

 برنامج المناخ الرائد في والية نيويورك  
يُعد برنامج المناخ الرائد في والية نيويورك من أكثر مبادرات المناخ والطاقة النظيفة ُجرأة في الدولة، ويدعو إلى انتقال منظم 

وعادل إلى الطاقة النظيفة التي تخلق فرص عمل وتستمر في تعزيز االقتصاد األخضر المراعي للبيئة بينما تتعافى والية 
(. ووفقًا لما هو منصوص عليه في قانون القيادة في مجال المناخ وحماية المجتمع،  COVID-19نيويورك من جائحة )

تمضي والية نيويورك في طريقها نحو تحقيق هدفها المحدد والمعني بتوفير قطاع كهرباء خاٍل من االنبعاثات بحلول عام  
ربوني جميع قطاعات االقتصاد. وهي  ، وتحقيق الحياد الك2030% بحلول عام 70ومنها توليد طاقة متجددة بنسبة  2040

من   120مليار دوالر في   35تعتمد على استثمارات نيويورك غير المسبوقة لتكثيف الطاقة النظيفة، بما في ذلك أكثر من 
مليار   1.8مليار دوالر للحد من انبعاثات المباني، و 6.8مشاريع الطاقة المتجددة واسعة النطاق في جميع أنحاء الوالية، و 

مليار دوالر في   1.6مليار دوالر لمبادرات النقل النظيف، وأكثر من  1الر لتوسيع نطاق الطاقة الشمسية، وأكثر من دو
وظيفة في قطاع الطاقة النظيفة في   158,000التزامات البنك األخضر في نيويورك. دعمت هذه االستثمارات مجتمعة نحو 

، والتزام بإنتاج  2011ائة في قطاع الطاقة الشمسية الموزعة منذ في الم 2,100، أي زيادة بنسبة 2020نيويورك في 
. وبموجب قانون المناخ، ستستكمل نيويورك هذا التقدم وستخفض  2035ميغاواط من الرياح الساحلية بحلول  9,000

%  35، مع ضمان توجيه 2050بحلول عام  1990عن مستويات عام  %85انبعاثات غازات االحتباس الحراري بنسبة 
من فوائد استثمارات الطاقة النظيفة، إلى المجتمعات المحرومة وتعزيز التقدم نحو هدف   %40على األقل، بهدف تحقيق 

تريليون وحدة حرارية بريطانية  185للوالية المتمثل في تقليل استهالك الطاقة في الموقع بمقدار  2025كفاءة الطاقة لعام 
  من الطاقة المتوفرة لالستخدام النهائي.
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  نبذة عن هيئة الطاقة في نيويورك

  16تُعد هيئة الطاقة في نيويورك أكبر مؤسسة حكومية عامة تعمل في مجال الطاقة الكهربائية في الوالية، حيث تقوم بتشغيل 
في المائة من   80ميل. وتتميز أكثر من  1400مرفقًا من مرافق توليد الطاقة ودوائر كهربائية لخطوط النقل يتجاوز طولها 

ي نيويورك بأنها طاقة كهرومائية نظيفة ومتجددة. وال تلجأ هيئة الطاقة في نيويورك إلى منتجات الكهرباء في هيئة الطاقة ف
استخدام أموال الضرائب أو القروض االئتمانية الُمقدمة من الدولة. ولكنها تمّول عملياتها من خالل بيع السندات واألرباح التي 

وتابعنا  www.nypa.gov من المعلومات، تفضَّل بزيارة تحققها بقدر كبير بفضل المبيعات في قطاع الكهرباء. للمزيد
  .إن ولينكد،  وتمبلر ،وإنستغرام ،وفيسبوك، NYPAenergy@ تويتر على
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