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 تصاریح مراجعة المصادر الجدیدة مفتوحة للتعلیق 
 

 LP  (- APP-2022-0004(شركة ماراثون للبترول، شراكة محدودة 

م إدارة البیئة والبحیرات الكبرى والطاقة في میشیغان ( فترة للتعلیق العام على تصریح شركة ماراثون للبترول، شراكة محدودة  ) EGLEتنّظِ
)LP( المقترح رقم التثبیت  طلبAPP-2022-0004  وذلك في جلسة استماع  2022آب/أغسطس  10حزیران/یونیو حتى  22من ،

تحسین إنتاج الكبریت  ) Marathonتقترح شركة ماراثون (، APP-2022-0004. في الطلب رقم 2022آب/أغسطس    1افتراضیة في 
 في وحدتَي استخالص الكبریت في المنشأة.

في  حضور جلسة االستماع االفتراضیة  إذا كنت مھتماً بذلك، اتبع الرابط من أجل
مساًء. إذا أردت االتصال لحضور   6، عند الساعة  2022آب/أغسطس   1

واستخدم رمز المؤتمر  636--651-3142االجتماع، اتصل على الرقم  
. یمكن للمقیمین اختیار المشاركة من خالل المشاھدة في مركز 374288

   South Fort Street 2260الترفیھي على العنوان،) Kemeny( كیمیني
في دیترویت. سیتم منح فرصة للحصول على المعلومات وطرح األسئلة قبل  

 جلسة االستماع االفتراضیة.  
 

القابل للتجدید طلب التعدیالت على التصریح مراجعة تصریح التشغیل  ت إضافة إلى ذلك، ست 
 )ROP  ( رقم   )A9831SRN  (  c2012-ROPA9831-MI  . التعلیق   تستوفي فترة 

تعدیل  بإجراء  المتعلقة  العامة  لجمھور  المخصصة  المشاركة  العامة مستلزمات  لجمھور 
 ). ROPتصریح التشغیل القابل للتجدید ( إداري مستقبلي على  

.  ما الذي علیك أن تعرفھ"   -ر العامة  "جلسات االجتماع لجمھو  لمعرفة المزید عن إجراءات جلسة االستماع لجمھور العامة، راجع مستند
 اعرف المزید عن تقدیم التعلیقات في ما یلي. 

 .بطرق متنوعة أخرىالوارد أدناه أو إرسال تعلیقك ” Submit Commentإلخبارنا برأیك، یمكنك النقر فوق الزر "إرسال تعلیق" “
 

 المستندات  
  ملخص المشروع المقترح •
 إشعار بفترة التعلیق على تصریح استخدام الھواء وجلسة االستماع العامة •
 )gnEhsil( صحیفة الحقائق التقنیة •
 ) gnEhsil( تصریح الُمقترح وشروطھبنود ال •
 )gnEhsil( رسالة الشركة •
  المعني  رسالة الطرف  •

 
 
 

 

 إرسال تعلیق

 

موقع شركة 

 
التكریرموقع محطة   

محطة   مواقع
 مراقبة الھواء 

منطقة بمعیار ثاني  
أكسید الكبریت ال  

المعاییر  ینطبق مع 
الوطنیة لجودة الھواء  

ط   ال

منطقة بمعیار  
أوزون ال ینطبق  

المعاییر  مع 
الوطنیة لجودة  
ط    
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2 من 2 صفحة تصاريح مراجعة المصادر الجديدة مفتوحة للتعليق

Michigan.gov/Air

تقديم التعليقات

هذه الطريقة ليست الوحيدة إلخبارنا برأيك. يمكن جلسة االستماع لجمهور العامةيحق لألفراد المعنيين تقديم تعليقات شفوية خالل  تقديم . غير أّن 
ة من الطرق:  التعليقات الرسمية بمجموعة مختلف

إدارة البيئة  تعليقك" الوارد أعاله أو من خالل إرساله إلى  اإللكتروني باستخدام رابط "قّدم -أرسل تعليقك عبر البريد       
ة ميشيغان )والبحيرات الكبرى والطا ، قسم جودة الهواء -(EGLEقة في والي

PTIPublicComments@Michigan.gov-AQD((ِ  .اإللكتروني تشبه  -البريدقديم أي تعليق، تأكد من أقبل ت
خدمه.-قد يختلف المظهر وفقاً هنا.   اإللكتروني -البريدالمثال على   لبرنامج البريد االلكتروني الذي تست

(، قسم جودة EGLEإدارة البيئة والبحيرات الكبرى والطاقة في والية ميشيغان ) أرسل تعليقك عبر البريد إلى
 .Lansing, Michigan 48909-7760، 30260(، قسم التصاريح، صندوق البريد رقم AQDالهواء )  

.517-284-0900اترك لنا رسالة صوتية بتعليقاتك عبر االتصال على الرقم 

ة، إن عُقدت )شخصياً أو افتراضياً(.في  هور العام  جلسة استماع لجم

المرفقات: إذا أرفقت ملفات معينة، الرجاء مالحظة

  ة محدودة بحجم  ( كأقصى حد.MBميغابايت ) 15الملفات المرفق
  ة وقواعد بيانات عائدة لمايكرسوفت أكسس ال يمكن إرفاق: مجموعة أو ملفات قابلة للتنفيذ، الملفات ذات المختصرات المضمّن

(Microsoft Access)

أنواع المستندات

الوصف المستند

ة موجزة عن المشروع المُقترح. يقّدم نظرة عام ملخص المشروع المُقترح

الترخيص وكيف يلبي المشروع المُقترح األنظمة المنطبقة.تشمل التقييم التقني لطلب  صحيفة الحقائق التقنية

اإلشعار القانوني لفترة التعليق. إشعار جلسة االستماع

يشمل مستلزمات التصريح المُقترح على أساس مراجعة دقيقة للطلب. بنود وشروط التصريح المُقترح

هم  هتمام بهذه المنشأة بأن فترة التعليق قد بدأت.تم إعالم األشخاص الذين حددوا ا رسالة الجانب المعني

تُعلم الشركة بأن فترة التعليق لجمهور العامة قد بدأت. رسالة الشركة

ذها وتعزيزها.  ( على المعاملة العادلة والمشاركة الهادفة لسكان والية ميشيغان فيما EGLEتشجع إدارة البيئة والبحيرات الكبرى والطاقة في ميشيغان ) مة والسياسات وتنفي يتعلق بتطوير القوانين واألنظ
حكومية أو الصناعية أو التجارية.  تعني المشاركة الهادفة أن تعني المعاملة العادلة أنه ما من مجموعة من األشخاص تتحمل نصيبًا غير متناسب من العواقب السلبية الناتجة عن العمليات والسياسات ال

 المشاركة في إتخاذ القرارات التي تؤثر على بيئتهم و/أو صحتهم.للجميع فرصة 

( على أساس العرق، الجنس، الدين، العمر، األصل القومي، اللون، الحالة االجتماعية، اإلعاقة، المعتقدات السياسية، الطول، الوزن، EGLEال تميز إدارة البيئة والبحيرات الكبرى والطاقة في ميشيغان )
مة المعمالمعلومات ال  ول بها.جينية أو التوجه الجنسي في إدارة أي من برامجها أو أنشطتها، ويحظر الترهيب واالنتقام، كما هو مطلوب بموجب القوانين واألنظ

 حزيران/يونيو 2022

https://www.michigan.gov/air
https://www.michigan.gov/documents/deq/deq-tou-public_hearings_info_613103_7.pdf
https://www.michigan.gov/documents/deq/deq-tou-public_hearings_info_613103_7.pdf
mailto:EGLE-AQD-PTIPublicComments@michigan.gov
mailto:EGLE-AQD-PTIPublicComments@michigan.gov
mailto:EGLE-AQD-PTIPublicComments@michigan.gov
https://www.deq.state.mi.us/aps/AQDPTIPubComSubmittalExample.pdf

	NSR_PTIs_Open_for_Comment06.22.2022_MarathonArabic1
	شركة ماراثون للبترول، شراكة محدودة (LP) - APP-2022-0004
	تنظِّم إدارة البيئة والبحيرات الكبرى والطاقة في ميشيغان (EGLE) فترة للتعليق العام على تصريح شركة ماراثون للبترول، شراكة محدودة (LP) طلب التثبيت المقترح رقم APP-2022-0004 من 22 حزيران/يونيو حتى 10 آب/أغسطس 2022، وذلك في جلسة استماع افتراضية في 1 آب/أغس...
	المستندات





