
  

    

تنقیة  ل ي یحتوي على مشروع مجتمع) Marathon(  ماراثون   شركةلالموافقة المقترح  طلب
 الھواء  

 ) سبتمبرأیلول ( 2عامة في الستماع إل، جلسة ا)أغسطسآب ( 5 لإلنعقاد فيجلسة إعالمیة مقررة 
وجلسة   فتراضیةإ جودة الھواء جلسة إعالمیة قسم  والیة میشیغانفي لبیئة والبحیرات العظمى والطاقة اإدارة  تعقد

 Marathon Petroleumمساھمة محدودة (ستماع حول أمر الموافقة المقترح لشركة ماراثون للبترول، إ
Company, LP( الھواء الحالي في   ماراثون تعدیل نظام معالجةشركة . كجزء من أمر الموافقة، سیطلب من
للباحثین في دیترویت وإنشاء منصة عامة عبر اإلنترنت تشارك  )Mark Twain School( مدرسة مارك توین

 .لمصفاةل المجاورة نحاءاألبیانات جودة الھواء في الوقت الفعلي من جمیع 

 .)أغسطسآب ( 5 مساًء في 6  فتراضیة الساعةستُعقد الجلسة اإلعالمیة اإل

المجتمع المحیط بمصفاة دیترویت  إلفادةماراثون شركة  تقدمھاالبیئیان التكمیلیان ھما جھود طوعیة المشروعان 
بموجب القانون  منھا ما ھو مطلوب المشاریع ھذه بمشاریع لھا تأثیر على البیئة أو الصحة العامة. یجب أن تتجاوز

 نتھاكات.لمجتمع المتأثر باإلتقدم اإلستفادة لو

 Visger 12800في  ماراثون بتعدیل نظام معالجة الھواء في مدرسة مارك توین، الواقعة شركة قومتس
Street ،عملیة التثبیط الضوئي  ستخدامإالھواء وتنقیة الھواء ب صفیةتتحسین تكییف الھواء،  وذلك یشمل

)Photo Hydro Ionization(درسینالم. سیعمل ھذا المشروع على تحسین جودة الھواء الداخلي للطالب و 
 وغیرھم من العاملین وأفراد المجتمع الذین یزورون المدرسة. 

بیانات جودة الھواء في الوقت الفعلي في   فیھا ماراثون أیًضا بإنشاء منصة عامة عبر اإلنترنت تشارك شركة قومتس
كبریت وإجمالي أول أكسید الكربون والجسیمات وثاني أكسید ال نَِسب محیط المصفاة. ستقوم ھذه المنصة بمشاركة

 Detroit Refinery( موقع مجتمع مصفاة دیترویتالكبریت المخفض وبیانات المركبات العضویة المتطایرة على 
Community Website ( 

دوالًرا بموجب أمر  81,853دوالر باإلضافة إلى دفع غرامة  282,000 مبلغ ستكلف المشاریع شركة ماراثون
 الموافقة. 

المجتمع وسیوفران فوائد مباشرة للطالب في مدرسة مارك  في ماراثون مساھمةشركة ي لمشروعَ  سوف یكون" 
ستمرار المجتمع حول ماراثون في الدعوة إلى مشاریع لتحسین جودة الھواء إلتوین والمجتمع ككل. ھذه ھي نتیجة 

 .)Jenine Camilleri( جودة الھواء جنین كامیلیري تطبیق ةمشرف ھقالتھذا ما والصحة العامة"، 

 تنفیذي، والذي: ال جراء  لإلأمر الموافقة ھو نتیجة 

 نتھاكات جودة الھواء المزعومة.إیعالج  •
 متثال.إتباع برنامج بإماراثون  یُلِزم شركة •

https://detroitrefinery.com/
https://detroitrefinery.com/


 إنھاء أمر الموافقة.یوًما من  30دوالًرا في غضون   81,853ماراثون دفع غرامة قدرھا  یُلِزم شركة •
 نتھاكات المستقبلیة ألمر الموافقة النھائي.یشمل الغرامات المنصوص علیھا لإل •
 دوالر. 282,000یشمل مشروعین بیئیین تكمیلیین بتكلفة  •

 
أو قبل   2021 )أغسطس آب ( 31الھواء بالفعل ومن المقرر أن یكتمل المشروع في  عالجةبدأ العمل في نظام ملقد 

 .2020 )دیسمبركانون األول ( 21. وسیبدأ تشغیل المنصة العامة عبر اإلنترنت بحلول ریخاھذا الت

 المزید من المعلومات حول أمر الموافقة أو لدیك أسئلة؟  غب فيھل تر

 .م التعلیقات حول أمر الموافقة المقترح في أي وقت قبل نھایة فترة التعلیقیقدتو المعلومات ةراجعقم بم

تصال باإلنترنت إ. إذا لم یكن لدیك 2020 )أغسطسآب ( 5في   فتراضیةالمعلومات العامة اإلر جلسة وحضقم ب
ستخدم رمز إ ، 6799-626-312رقم  التصال بستماع، یمكنك اإلجلسة اإلللمشاركة في  تصالوترغب في اإل

 . 1129 4078 984   ولدخال

تصال باإلنترنت وترغب إ. إذا لم یكن لدیك 2020 )سبتمبرأیلول ( 2في   فتراضیةالعامة اإلستماع ر جلسة اإلوحض
              ولدخستخدم رمز الإ، 6799-626-312رقم التصال بستماع، یمكنك اإلجلسة اإلللمشاركة في تصال في اإل

984 3522 2168.        
 

الروابط    علىالمھتمین بالمشاركة النقر  شخاصستماع. یمكن لألالتسجیل المسبق غیر مطلوب لحضور جلسة اإل
النقر على الرابط المناسب أعاله في بدایة   الھویة المھتمین بالبقاء مجھولي شخاصأعاله قبل بدء الحدث. یمكن لأل

في مجال   EgleMeeting@Mi.gov ثم إدخال األخیرسم الحرف األول من اإلوإدخال االسم األول و الفعالیة
 البرید اإللكتروني.

 
تصال باإلنترنت والذین یرغبون في تلقي نسخ مطبوعة من المستندات أو  إالذین لیس لدیھم  شخاصألایجب على 

 تصال بجنین كامیلیريستماع اإلالذین یحتاجون إلى تسھیالت أو مساعدة أخرى للمشاركة بشكل فعال في جلسة اإل
)Jenine Camilleri( أو  517-643- 2612الرقم  علىCamilleriJ@michigan.gov.        

  

EGLE COVID-19 RESPONSE: For details on EGLE's work during the pandemic, 
visit our COVID-19 response webpage. Follow state actions and guidelines at 
Michigan.gov/Coronavirus. 
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