
 

 

 

 

 ماراثون؟ شركة تطلبه الذي ما

للحصول على  طلبا( AQD(، قسم جودة الهواء )EGLEتلقّت إدارة البيئة والبحيرات الكبرى والطاقة في ميشيغان )
كانون الثاني/  7( بتاريخ Marathon) (Marathon Petroleum Company LP)( من شركة PTIالتصريح بالتنزيل )

شروط التصريح الحالية لنقل عملية إنتاج الكبريت من في الطلب الذي قّدمته تغيير  Marathon. تطلب شركة 2022يناير 
( إلى وحدة نورث بالنت الستعادة الكبريت East Plant Sulfur Recovery Unitوحدة إيست بالنت الستعادة الكبريت )

(North Plant Sulfur Recovery Unit األكثر فعالية.  صّرحت شركة )Marathon هذا التغيير سيقلل من انبعاثا ت أّن 
 ( من معمل التكرير.  2SOثاني أكسيد الكبريت )

هذا التغيير المُقترحة. سنشارك معلومات  ستُعقد قريباً جلسة توفير معلومات وجلسة استماع للعامة خالل فترة التعليق على 
ها والتعل هزة لمراجعت هاعن جلسات توفير المعلومات وجلسات االستماع عندما تصبح شروط التصريح المقترحة جا  .يق علي

 شركة امتثال حالة هي ما
MARATHON؟ 

ثالث منشآت  Marathonتملك شركة 
هذا  في ديترويت. إّن طلب التصريح 

 مخصص لمعمل التكرير الواقع في
South Oakwood 1001 . تملك

الصفحة اإللكترونية الخاصة بشركة 
Marathon  التابعة إلدارة البيئة

والبحيرات الكبرى والطاقة في ميشيغان 
(EGLE معلومات تشمل التفتيشات عن )

جودة الهواء وتصاريح استخدام الهواء 
الحالية وإشعارات االنتهاك وتفاصيل 

 متعلقة بأعمال التنفيذ المسبقة والمشاريع المجتمعية السارية.

 

 ة؟المنطق في الهواء جودة هي ما

هذه US EPAطّورت وكالة حماية البيئة في الواليات المتحدة ) هواء معينة. تسمى  ( معايير قائمة على الصحة بشأن ملوثات 
هذه المنشأة في منطقة تلبي حالياً كافة المعايير الوطنية NAAQSالمعايير بالمعايير الوطنية لجودة الهواء المحيط ) (. تتواجد 

 أكسيد الكبريت واألوزون. ثانيباستثناء ( NAAQSلجودة الهواء المحيط )

 

 التصريح؟ بطلب (AQD) الهواء جودة قسم سيفعله الذي ما

 يخضع طلب الحصول على التصريح حالياً لمراجعة تقنية تشمل ما يلي:

 :ها المتعلقة بالتغيير في ما يخص  مراجعة لقواعد جودة الهواء وأنظمت

o التغييرات في االنبعاثات 

o ة والبيئة، كيفية تأثير التغ  ييرات في االنبعاثات على الصحة العام

o  وكيف ستبرهن شركةMarathon  .بأنها تلبّي كافة المتطلبات المنطبقة 

 طلب الحصول على التصريح بالتنزيل
ة ة ديترويت، - MARATHON PETROLEUM COMPANY, LP شرك  ميشيغان في واين مقاطع

 موقع معمل التكرير

 مواقع مراقبة الهواء

منطقة بمعيار ثاني أكسيد 
الكبريت ال ينطبق مع 

المعايير الوطنية لجودة 
 الهواء المحيط

ال  بمعيار أوزونمنطقة 
المعايير الوطنية ينطبق مع 

 لجودة الهواء المحيط

 

ركةموقع ش

 

https://www.michigan.gov/egle/0,9429,7-135-3310_70314-563368--,00.html
https://www.michigan.gov/egle/0,9429,7-135-3310_70314-563368--,00.html
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  قّدمت شركةMarathon  2عرضاً لنموذج الهواء عن انبعاثات ثاني أكسيد الكبريتSO  وسيراجعه الموظفون
هر المكان الذي قد المسؤولون عن نموذج الهواء في قسم جودة الهواء. إّن ن هو محاكاة حاسوبية تُظ موذج الهواء 

 تحدث فيه تأثيرات الملوثات ويتم إجراؤه لضمان تحقيق معايير جودة الهواء. 

  ة مراجعة للمستويات الصحية المتعلقة بالملوثات اإلضافية التي يشار إليها بإسم احتواء ملوثات الهواء السام
(TACsبموجب قواعد سموم الهواء ال )( خاصة بقسم جودة الهواءAQD’s.) 

 .ها المدقق في جودة الهواء  مراجعة دقيقة للشروط التي اقترح

 

هندس التصريح، السيد أندرو  إذا أردت الحصول على المزيد من المعلومات حيال الطلب والمراجعة، الرجاء االتصال بم
طلب الحصول أصبح  .6663-648-517أو على الرقم  DruryA@Michigan.govدروري على البريد اإللكتروني 

متوفراً اآلن للمراجعة. إذا تلقينا المزيد من  2022الذي تم تقديمه في كانون الثاني/ يناير  الهواء على التصريح باستخدام
ها إلى الموقع اإللكتروني.  المعلومات المتعلقة بالطلب، سنضيف

 

 الطلب؟ هذا في العامة تشارك أن يمكن كيف

ة  بعد مراجعة الطلب وإذا كان يستوفي كافة القواعد واألنظم
ها. يشّكل عقد فترة  المتعلقة به، سيتم كتابة مسودة تصريح ونشر

جزءاً من  تعليق للعامة وجلسة توفير معلومات وجلسة استماع
مشاركة التصريح. ستكون فترة التعليق للعامة على األقل لمدة 

الجدول يوماً وسيتم اإلعالن عنها في جريدة محلية، وعلى  30
الزمني الخاص بإدارة البيئة والبحيرات الكبرى والطاقة في 

صفحة إشعار جودة الهواء الخاصة  وعلى (EGLEميشيغان )
 .الئحة المشتركين في بريدنا اإللكترونيوعبر  للعامة

 

هماً من اإلجراء ال ها تشّكل التعليقات جزءاً م عام ويمكن أن يكون ل
ة،  تأثيرات إيجابية على القرار النهائي. خالل فترة التعليق للعام
ة من التعليق على أي جزء من التصريح المُقترح.  ستتمكن العام

تُقبل كافة التعليقات ونحفّز عليها. نحن نستقبل التعليقات التي 
هذ ه تدعم أي تصريح مُقترح أو تعارضه، ولكن ال يمكن اعتبار 

هائي. ها القرار الن  التعليقات أن

 
 علم؟ على أبقى أن يمكن كيف

 .صفحة إشعار جودة الهواء الخاصة للعامةعندما تُفتح فترة تعليق العامة على التصريح المُقترح، سنشارك معلومات على 
هذه الصفحة لمساعدة العامة في المشاركة في فترة التعليق للعامة بشكل فعال. سنقّدم ملخصاً  ُصممت 

عن التصريح المُقترح ومعلومات أخرى عن جودة الهواء، كما وتفاصيل تقنية عن مراجعة الطلب 
التسجيل للحصول وتطوير التصريح المُقترح. إذا لم تتسجل مسبقاً للحصول على اإلخطارات، يمكنك 

ة  على التحديثات عبر البريد اإللكتروني هام للحصول على معلومات عن جودة الهواء وأي مواضيع 
 أخرى.

  

ما الذي يمكننا أخذه بعين 
 االعتبار

ما الذي ال يمكننا أخذه  
 بعين االعتبار

  األخطاء التقنية في
 المراجعة 

  األخطاء النحوية
 واإلمالئية

  القواعد األخرى التي
يجب أن يأخذها اإلجراء 

 في االعتبار ولماذا

  لماذا لن يلتزم اإلجراء
 بالقواعد

 

  قضايا الهواء أو األرض
 التي ال تشّكل أو المياه

 جزءاً من المشروع

 الهواء في الداخل تلوث 

 حركة المرور 

 الضوضاء واألضواء 

 قضايا التقسيم اإلداري 

   أي أمر ال صلة له
 بالمشروع

https://www.michigan.gov/air
mailto:DruryA@Michigan.gov
https://www.deq.state.mi.us/aps/downloads/permits/Marathon/APP-2022-0004/APP-2022-0004-SRU-Op-PTI%20App-Support.pdf
https://www.deq.state.mi.us/aps/downloads/permits/Marathon/APP-2022-0004/APP-2022-0004-SRU-Op-PTI%20App-Support.pdf
https://www.deq.state.mi.us/aps/downloads/permits/Marathon/APP-2022-0004/APP-2022-0004-SRU-Op-PTI%20App-Support.pdf
https://www.michigan.gov/EGLEcalendar
https://www.michigan.gov/EGLEcalendar
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https://www.michigan.gov/EGLEcalendar
https://www.michigan.gov/EGLEAirPublicNotice
https://www.michigan.gov/EGLEAirPublicNotice
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https://public.govdelivery.com/accounts/MIDEQ/subscriber/new
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https://www.michigan.gov/EGLEAirPublicNotice
https://public.govdelivery.com/accounts/MIDEQ/subscriber/new
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https://public.govdelivery.com/accounts/MIDEQ/subscriber/new
https://public.govdelivery.com/accounts/MIDEQ/subscriber/new
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الخاصة بإدارة البيئة والبحيرات الكبرى والطاقة في ميشيغان خطة الكفاءة المحدودة في اللغة اإلنكليزية نحن نستخدم 
(EGLE وأداة الفحص )EJSCREEN  ما إذا كانت الخاصة بوكالة حماية البيئة في الواليات المتحدة كأدوات لتحديد 

ها أنواع أخرى من التواصل مفيدة. مة أي تحديات مجتمعية محددة قد تكون في  ترجمة بعض المستندات مفيدة، كما وإذا ث

 ستشمل المعلومات بالحد األدنى:

  معلومات عن تواريخ فترة التعليق واالجتماعات -إشعار بجلسة االستماع 

  هتمامات في المنطقة بلغة بسيطة -ملّخص عن التصريح المُقترح  ملّخص عن المشروع واال

  ملّخص عن المراجعة التقنية المكتملة -صفيحة الحقائق التقنية 

  ها باالعتبار -شروط التصريح المقترح  مسودة شروط التصريح للمراجعة وأخذ

  تُعلن فترة تعليق العامة على التصريح المُقترح -رسالة إلى الشركة 

 تقّدم معلومات عن فترة التعليق وكيفية المشاركة في اإلجراء -راف المعنية رسالة إلى األط 

 

هادفة لسكان والية ميشيغان EGLEتشجع إدارة البيئة والبحيرات الكبرى والطاقة في ميشيغان ) ( على المعاملة العادلة والمشاركة ال
ها.  تعني المعاملة  ها وتعزيز ة والسياسات وتنفيذ ما من مجموعة من األشخاص فيما يتعلق بتطوير القوانين واألنظم العادلة أنه 

تعني المشاركة . تتحمل نصيباً غير متناسب من العواقب السلبية الناتجة عن العمليات والسياسات الحكومية أو الصناعية أو التجارية
هادفة أن للجميع فرصة المشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤثر على بيئتهم و/أو صحتهم.  ال

( على أساس العرق، الجنس، الدين، العمر، األصل القومي، EGLEبيئة والبحيرات الكبرى والطاقة في ميشيغان )ال تميز إدارة ال
اللون، الحالة االجتماعية، اإلعاقة، المعتقدات السياسية، الطول، الوزن، المعلومات الجينية أو التوجه الجنسي في إدارة أي من 

هيب واال ها، ويحظر التر ها أو أنشطت ها.برامج ة المعمول ب هو مطلوب بموجب القوانين واألنظم  نتقام، كما 

https://www.michigan.gov/air
https://www.michigan.gov/documents/egle/Limited_English_Proficiency_Plan_710255_7.pdf
https://www.michigan.gov/documents/egle/Limited_English_Proficiency_Plan_710255_7.pdf
https://www.epa.gov/ejscreen
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