تنزيل
صريحبال
لت
طلبالحصول على ا
شرك ة  - M ARATHON P ETROLEUM C OMPANY , LPديترويت ،مقاطع ة واينفي ميشيغان

تطلبهشركة ماراثون؟
ماالذي
لباللحصول على
تلقّت إدارة البيئة والبحيرات الكبرى والطاقةفي ميشيغان (،)EGLEقسم جودة ال هواء ( )AQDط
لثاني/
بتاريخ  7كانون ا
صريحبالتنزيل ( )PTIمنشركة ()Marathon Petroleum Company LP) (Marathon
الت
الكبريت من
صريح الحاليةلنقل عملية إنتاج
لب شركة Marathonفي الطلب الذيق ّدمتهتغييرشروط الت
 2022تط
.
يناير
بريت ( )East Plant Sulfur Recovery Unitإلى وحدةنورثبالنت الستعادة الكبريت
وحدة إيستبالنت الستعادة الك
( )North Plant Sulfur Recovery Unitاألكثرفعالية .صرّحتشركة ّ Marathon
أن هذا التغييرسيقلل من انبعاثات
كرير.
ثاني أكسيد الكبريت ( )SO2من معمل الت
فير معلومات وجلسة استماعللعامة خاللفترة التعليق على هذا التغيير ال ُمقترحة.سنشارك معلومات
ستُعقدقريبا ً جلسةتو
تعليق علي ها.
بح شروط التصريح المقترحة جا هزةلمراجعت ها وال
لسات االستماع عندماتص
اتستوفير المعلومات وج
عن جل

ما هيحالة امتثالشركة
MARATHON؟

موقع شركة

نشآت
لك شركة Marathonثالث م
تم
في ديترويتّ .
إن طلب التصريح هذا
مواقع مراقبة ال هواء
ق في
كرير الواع
مخصصلمعمل الت
تملك
.
1001
South
Oakwood
منطقةبمعيارثاني أكسيد
الكبريت الينطبق مع
المعايير الوطنيةلجودة
بشركة
اإللكترونية الخاصة
فحة
الص
الهواء المحيط
لتابعة إلدارة البيئة
 Marathonا
منطقةبمعيار أوزون ال
ينطبق مع المعايير الوطنية
طاق في ميشيغان
كبرى وال ة
والبحيرات ال
لجودة الهواء المحيط
فتيشات عن
( )EGLEمعلوماتتشمل الت
تصاريح استخدام ال هواء
جودة ال هواء و
الحالية وإشعارات االنت هاك وتفاصيل
لسارية.
فيذ المسبقة والمشاريع المجتمعية ا
متعلقةبأعمال التن
موقع معمل التكرير

ما هي جودةالهواءفيالمنطق ة؟
ييرقائمة على الصحةبشأنملوثات هواء معينة.تسمى هذه
طوّ رت وكالة حماية البيئةفي الواليات المتحدة ( ) US EPAمعا
ً
فة المعايير الوطنية
يير الوطنيةلجودة ال هواء المحيط (.)NAAQSتتواجد هذه المنشأةفي منطقةتلبي حاليا كا
ييربالمعا
المعا
يت واألوزون.
الكبر
ثناءثاني أكسيد
لجودة ال هواء المحيط ()NAAQSباست

التصريح؟
بطلب
يفعلهقسم جودةالهواء ()AQD
ماالذيس
يخضع طلب الحصول على التصريح حاليا ًلمراجعةتقنيةتشمل مايلي:
يير في مايخص:
ق بالتغ
 مراجعةلقواعد جودة ال هواء وأنظمت ها المتعلة
عاثات
ات في االنب
يير
 oالتغ
ات في االنبعاثات على الصحة العامة والبيئة،
يير
ثير التغ
فيةتأ
 oكي
فة المتطلبات المنطبقة.
تبرهن شركة Marathonبأن هاتلبّي كا
 oوكيفس
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فون
سيراجعه الموظ
 ق ّد متشركة  Marathonعرضا ًلنموذج ال هواء عن انبعاثاتثاني أكسيد الكبريت  SO2و
المسؤولون عننموذج ال هواءفيقسم جودة ال هواءّ .
إنن موذج ال هواء هو محاكاة حاسوبيةتُظ هر المكان الذيقد
قيق معايير جودة ال هواء.
ملوثات ويتم إجراؤهلضمانتح
دث فيهتأثيرات ال
تح
لسامة
إلضافية التييشار إليها بإسم احتواء ملوثات ال هواء ا
ق بالملوثات ا
 مراجعةللمستويات الصحية المتعلة
()TACsبموجب قواعدسموم ال هواء الخاصةبقسم جودة ال هواء (.)AQD’s
لتي اقترح ها ال مدق في جودة ال هواء.
لشروط ا
 مراجعةدقيقةل
تصريح ،السيد أندرو
تصالبم هندس ال
إذا أردت الحصول على المزيد من المعلوماتحيالالطلب والمراجعة،الرجاء ال
اإللكتروني  DruryA@Michigan.govأو علىالرقم  .6663-648-517أصبح طلب الحصول
لبريد
دروري على ا
فراً اآلنللمراجعة .إذاتلقينا المزيد من
يناير  2022متو
يم في كانون الثاني/
على التصريحباستخدام ال هواء الذيتمتقد ه
كتروني.
قع اإلل
ف ها إلى المو
ق بالطلب،سنضي
المعلومات المتعلة

تشاركالعامةفي هذاالطلب؟
كيفيمكن أن
وفيكافة القواعد واألنظمة
بعد مراجعةالطلب وإذا كانيست
المتعلقةبه،سيتم كتابة مسودةتصريح ونشر ها.يش ّ
كل عقدفترة
فير معلومات وجلسة استماع جزءاً من
ليقللعامة وجلسةتو
تع
ى األقللمدة
ليقللعامة عل
ون فترة التع
مشاركة التصريح.ستك
30يوما ً وسيتم اإلعالن عن هافي جريدة محلية ،وعلى الجدول
طاق في
الزمني الخاصبإدارة البيئة والبحيرات الكبرى وال ة
فحة إشعار جودة ال هواء الخاصة
ميشيغان ( )EGLEوعلىص
كتروني.
ي بريدنا اإلل
ركينف
للعامةوعبر الئحة المشت
تش ّ
كل التعليقات جزءاً م هما ً من اإلجراء العام ويمكن أنيكونل ها
ليقللعامة،
الل فترة التع
تأثيرات إيجابية على القرار النهائي .خ
ستتمكن العامة من التعليق على أي جزء من التصريح ال ُمقترح.
فّز علي ها.نحننستقبل التعليقات التي
فة التعليقات ونح
تُقبل كا
تدعم أيتصريح ُمقترح أوتعارضه ،ولكن اليمكن اعتبار هذه
يقات أن ها القرار الن هائي.
التعل

ننا أخذهبعين
ماالذييمك
تبار
االع
تقنةي في
 األخطاءال
المراجعة
 األخطاءالنحوية
واإلمالئية
تي
 القواعد األخرى ال
يجب أنيأخذها اإلجراء
بار ولماذا
في االعت
تزم اإلجراء
 لماذا لنيل
بالقواعد

ننا أخذه
ماالذي اليمك
تبار
بعين االع
يا الهواء أو األرض
 قضا
أو المياه التي التش ّ
كل
جزءاً من المشروع
في الداخل
تلوث الهواء
 حركة المرور
 الضوضاء واألضواء
يم اإلداري
تقس
يا ال
 قضا
 أي أمر الصلةله
بالمشروع

كيفيمكن أنأبقى على علم؟
عندماتُ
فحة إشعار جودة ال هواء الخاصةللعامة.
فتحفترةتعليق العامة على التصريح ال ُمقترح،سنشارك معلومات علىص
فحةلمساعدة العامةفي المشاركةفيفترة التعليقللعامةبشكلفعال.سنق ّدم ملخصا ً
ص ممت هذه الص
ُ
فاصيلتقنية عن مراجعة الطلب
عن التصريح ال ُمقترح ومعلومات أخرى عن جودة ال هواء ،كما وت
وتطوير التصريح ال ُمقترح .إذالمتتسجل مسبقا ًللحصول على اإلخطارات،يمكنك التسجيلللحصول
لكترونيللحصول على معلومات عن جودة ال هواء وأي مواضيع هامة
تحديثات عبر البريد اإل
على ال
أخرى.
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طاق في ميشيغان
كبرى وال ة
ص بإدارة البيئة والبحيرات ال
لمحدودفي اللغة اإلنكليزية الخا ة
ة
الكفاءة ا
نحننستخدم خطة
واليات المتحدة كأدواتلتحديد ما إذا كانت
فحص  EJSCREENالخاصةبوكالة حماية البيةئ في ال
( )EGLEوأداة ال
فيدة.
ون في ها أنواع أخرى من التواصل م
فيدة ،كما وإذاث مة أيتحديات مجتمعي ة محدةد قدتك
ترجمةبعض المستندات م
ستشمل المعلومات بالحد األدنى:







ليق واالجتماعات
فترة التع
إشعاربجلسة االستماع  -معلومات عنتواريخ
لخص عن التصريح ال ُمقترح  -م ّ
م ّ
لخص عن المشروع واالهتماماتفي المنطقةبلغةبسيط ة
فيحة الحقائق التقنية  -م ّ
لخص عن المراجعة التقنية المكتملة
ص
تبار
شروط التصريح المقترح  -مسودةشروط التصريحللمراجع ة وأخذ هاباالع
لشركة -تُعلنفترةتعليق العامة على التصريح ال ُمقترح
رسالة إلى ا
فية المشاركةفي اإلجراء
رسالة إلى األطراف المعنية -تق ّدم معلومات عنفترة التعليق وكي

دفةلسكان والية ميشيغان
طاق في ميشيغان ( )EGLEعلى المعاملة العادلة والمشاركة ال ها
كبرى وال ة
تشجع إدارة البيئة والبحيرات ال
عزيز ها.تعني المعاملة العادلة أنه ما من مجموعة مناألشخاص
فيذ ها وت
نين واألنظمة والسياسات وتن
بتطوير القوا
يتعلق
فيما
ً
تتحملنصيبا غير متناسب من العواقب السلبية الناتجة عن العمليات والسياسات الحكومية أو الصناعية أو التجارية.تعني المشاركة
ي فرصة المشارةك فياتخاذ القرارات التيتؤثر علىبيئت هم و/أوصحت هم.
دفة أنللجمع
ال ها
طاق في ميشيغان ( )EGLEعلىأساس العرق ،الجنس ،الدين ،العمر ،األصل القومي،
كبرى وال ة
ال تميز إدارة البيئة والبحيرات ال
ي في إدارة أي من
لتوجه الجنس
اللون ،الحالة االجتماعية ،اإلعاقة ،المعتقدات السياسية،الطول ،الوزن ،المعلومات الجينية أو ا
نينواألنظمة المعمولب ها.
تقام ،كما هو مطلوببموجب القوا
لتر هيب واالن
برامج ها أو أنشطت ها ،ويحظر ا
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