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SOCALGAS-Ը ԱԿՆԿԱԼՈՒՄ Է ԴԱԴԱՐԵՑՆԵԼ 
ALISO CANYON-Ի ԱՐՏԱՀՈՍՔԸ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 

ՎԵՐՋԻՆ ԿԱՄ ԱՎԵԼԻ ՎԱՂ 
 

 CARB-ի վերջերս արված նախնական գնահատականները 
ցույց են տալիս նոյեմբերյան գագաթնակետի ավելի քան 60 
տոկոսանոց կրճատում;  GHG-ի արտանետումները 
գնահատվում են ավելի պակաս,  քան Կալիֆորնիայի 
տարեկան ընդհանուրի 1%-ը 

 

 AQMD-ն զեկուցում է,  որ բենզոլի մակարդակը նույնն է տեղի 
համայնքում,  ինչ որ կա Լոս Անջելեսի տարածքի այլ 
մասերում 

 
ԼՈՍ ԱՆՋԵԼԵՍ,  18 հունվարի 2016թ.  – Հարավային Կալիֆորնիայի  

Southern California Gas Co. (SoCalGas) այսօր հայտարարեց,  որ Aliso Canyon-ի 
բնական գազի արտահոսքը դադարեցնող իր օժանդակ հորի նախագիծը 
ընթանում է ժամանակացույցից առաջ,  և հիմնարկը ակնկալում է 
դադարեցնել արտահոսքը մինչև փետրվարի վերջը,  եթե ոչ ավելի վաղ:  
 
Օժանդակ հորի հորատումը սկսվեց 2015թ.  դեկտեմբերի 4-ին,  և ակնկալվում 
է հասնել հորի հատակին՝ 8500 ֆուտ խորության վրա,  հաջորդ ամիս:  Երբ 
արտահոսող հորը փակվի,  այն մշտապես կհանվի շահագործումից:  
 



"Մասնագետների մեր թիմը աշխատում էր օր ու գիշեր այն պահից հետո,  երբ 
դեկտեմբերի սկզբին մենք սկսեցինք օժանդակ հորի հորատման 
աշխատանքները,  և մենք գոհ են այն առաջընթացով,  որ մենք ունենք այս 
պահին, "  ասաց Jimmie I. Cho, SoCalGas-ի գազի գործառույթների և 
համակարգի ամբողջականության գծով գլխավոր փոխտնօրենը:  " Մեր 
առաջնային նպատակը մնում է արտահոսքի վայրում աշխատողների և 
հարևան համայնքի բնակիչների անվտանգությունը:  Մենք աշխատում ենք 
դադարեցնել արտահոսքը հնարավորինս արագ և անվտանգ կերպով՝ 
նվազեցնելով շրջակա միջավայրի վրա ազդեցությունը և աջակցելով 
համայնքին:  Փետրվար ամսին արտահոսքը հսկելու և դադարեցնելու մեր 
ժամանակացույցը համահունչ է այն նախագծի հետ,  որը մենք ներկայացրել 
ենք նահանգի ղեկավար մարմիններին: "  
 
Aliso Canyon-ի արտանետման ամենավերջին նախնական գնահատականը 
Կալիֆորնիայի Օդի ռեսուրսների խորհրդի (California Air Resources Board, CARB) 
կողմից հրապարակվել է հունվարի 12-ին,  որտեղ նշվում է,  որ,  համաձայն 
CARB-ի վերջին դիտարկման տվյալների,  նոյեմբերի 28-ին գրանցված 
գագաթնակետից հետո,  արտանետման քանակները կրճատվել են 60 

տոկոսով:  Արտահոսքի արդյունքում արձակված հաշվարկված գումարային 
արտանետումները պակաս են,  քան նահանգի տարեկան ընդհանուրի 1%-ը:  
 
CARB-ը հրապարակել է հորից արտանետվող գազի ծավալի մոտավոր 
հաշվարկը՝ հիմք ընդունելով մոնիտորների միջոցով մետանի քանակը 
չափելու նպատակով իրականացված թռիչքների ժամանակ հավաքված 
տվյալները:  Այդ թռիչքների տվյալները տրամադրում են արտանետման 
մոտավոր մակարդակը թռիչքի պահին,  և օգտագործվում են մետանի 
արտահոսքի տվյալների մոտավոր հաշվարկի համար:  Ինչպես նաև նշում է 
CARB-ը,  արտանետման ավելի ստույգ հաշվարկներ կիրականացվեն 
արտահոսքը դադարեցնելուց և լրացուցիչ տվյալների հավաքագրումից և 
մշակումից հետո:  
 
SoCalGas-ը նպատակ ունի մեղմացնելու արտահոսքի պատճառով բնական 
գազի արտանետման հետևանքով շրջակա միջավայրի վրա ունեցած 
ազդեցությունը:  
 
Այլ զարգացումների մասին՝ 

 Հարավային ափի օդի կառավարման շրջանը (South Coast Air Quality 

Management District, AQMD) ուրբաթ օրը հրապարակել է իր նախնական 
գնահատականը,  որ բենզոլի վտանգի մակարդակը Porter Ranch 



համայնքում,  ըստ 24 ժամվա նմուշների,  գրեթե հավասար է Լոս 
Անջելեսի շրջանի այլ մասերում գրանցված մակարդակներին:   
 

 SoCalGas-ը այսօր հայտնեց,  որ,  ծավալուն նախագծումից և 
ուսումնասիրություններից հետո,  և խորհրդակցելով AQMD-ի և այլ 
պետական գործակալությունների հետ՝ որոշվել է արտահոսող հորի 
վրա չտեղադրել գազի կլանման համակարգ՝ հիմք ընդունելով 
ճարտարագետների կողմից հայտնած անվտանգության 
մտահոգությունները:  Գազի կլանման համակարգի նախագծումը 
սկսվել էր 2015թ.  նոյեմբերին,  երբ կազմակերպության 
ճարտարագետներն ու խորհրդատուները ուսումնասիրում էին տարբեր 
ճանապարհներ գազի կլանման համակարգի տեղադրման համար:  
Սակայն նախագիծը ցույց չտվեց,  որ կհամապատասխանի 
անվտանգության այն մակարդակին,  որը ակնկալում էր SoCalGas-ը:  

 
Southern California Gas Co.-ի մասին  
Southern California Gas Co. ավելի քան 140 տարի իր հաճախորդներին է 
մատակարարում մաքուր,  անվտանգ և հուսալի բնական գազ:  Այն 
հանդիսանում է երկրի բնական գազի ամենամեծ տարածքը՝ 
ծառայություններ տրամադրելով 21.4 միլիոն հաճախորդներին,  5.9 միլիոն 
մետր հեռավորության վրա,  500 համայնքներում:  Հիմնարկության 
սպասարկման տարածքը ներառում է մոտ 20000 մղոն քառակուսի՝ 
Կենտրոնական և Հարավային Կալիֆորնիայի տարածքով մեկ՝ Վիսալիային 
մինչև Մեքսիկայի սահմանը:  Southern California Gas Co. համարվում է  
Sempra Energy (NYSE: SRE)-ի կառավարվող մասնաճյուղը՝ Fortune 500-ի 
էներգետիկ ծառայություններ մատուցող հոլդինգային կազմակերպություն,  
որի կենտրոնական գրասենյակը գտնվում է Սան Դիեգոյում:  
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Այս մամլո հաղորդագրությունը պարունակում է պնդումներ,  որոնք պատմական փաստեր չեն հանդիսանում,  այլ 
պարունակում են կանխատեսող հայտարարություններ,  որոնք համապատասխանում են 1995թ.  Անհատական 
արժեթղթերի դատական վեճերի բարեփոխման օրենքին:  Այս հայտարարությունները կարելի է առանձնացնել 
այնպիսի բառերով,  ինչպիսիք են՝ " կարծում է, "  "ակնկալում է, "  " նախատեսում է, "  "պլանավորում է, "  
" հաշվարկում է, "  " նախագծում է, "  " կանխատեսում է, "  " մտածում է, "  " մտադրվում է, "  " կախված է, "  "պետք է, "  
" կարող է, "  " կաներ, "  " կանի, "  " վստահ է, "  " հավանական, "  "պոտենցիալ, "  " հավանական, "  "առաջարկվող, "  
" թիրախային, "  " հետապնդել, "  " նպատակ, "  " հեռանկար, "  " պահպանել"  կամ նմանատիպ 
արտահայտություններ կամ ղեկավարության,  պարտավարության,  պլանների,  նպատակների,  



հնարավորությունների,  կանխատեսումների,  նախաձեռնությունների,  նպատակների կամ մտադրությունների 
քննարկումներ:  Կանխատեսման հայտարարությունները չեն երաշխավորում դրանց իրականացումը:  Դրանք 
ներառում են ռիսկեր,  անորոշություններ և ենթադրություններ:  Ապագա արդյունքները կարող են մեծապես 
տարբերվել կանխատեսվող հայտարարություններում տեղ գտածներից:  Կանխատեսման հայտարարությունները 
մշտապես հիմնված են տարբեր ենթադրությունների վրա,  որոնք ներառում են ապագայի վրա հիմնված 
դատողություններ և այլ ռիսկեր,  ներառյալ՝ տեղական,  ռեգիոնալ,  ազգային և միջազգային տնտեսական,  
մրցակցային,  քաղաքական,  օրենսդրական և կարգավորիչ պայմաններ և զարգացումներ;  գործողություններ և 
գործողությունների ժամկետներ,  ներառյալ շինարարության թույլտվություններ և գործունեության վկայագրեր՝ 
տրված Կալիֆորնիայի Հանրային կոմունալ ծառայությունների հանձնաժողովի,  Կալիֆորնիայի նահանգային 
օրենսդիր մարմնի,  ԱՄՆ Էներգիայի նախարարության,  Դաշնային Էներգիայի ղեկավարման հանձնաժողովի,  
Կալիֆորնիայի Էներգիայի հանձնաժողովի,  ԱՄՆ Շրջակա միջավայրի պաշտպանության գործակալության,  
Կալիֆորնիայի Օդի ռեսուրսների հանձնաժողովի և ԱՄՆ այլ կարգավորող,  պետական,  շրջակա միջավայրի 
մարմինների կողմից;  բիզնեսի զարգացման ջանքերի և կառուցման,  պահպանման և կապիտալ նախագծերի 
ժամանակը և հաջողությունը,  ներառյալ ռիսկերը՝ ժամանակին թույլտվություններ,  լիցենզիաներ,  վկայագրեր և այլ 
թույլտվություններ ձեռքբերումից,  շահագործումից և երկարացումից կախված և այդ նախագծերի համար 
համապատասխան և մրցունակ ֆինանսավորման ձեռքբերման վտանգները;  էներգիայի շուկաները,  ներառյալ 
ժամանակը և ապրանքների գների փոփոխությունների մակարդակը և փոփոխականությունը,  ինչպես նաև 
պատմական միջինից նավթի և բնական գազի գների ձգձգված կրճատման ազդեցությունը;  մեր բնական գազի 
պահեստավորման ակտիվների վրա բնական գազի ցածր գների ազդեցությունը,  բնական գազի գների ցածր 
փոփոխականությունը և անկարողությունը ձեռք բերելու նպաստավոր երկարատև համաձայնագրեր բնական գազի 
պահեստավորման ծառայությունների համար;  արժեքի գոյացման ժամանակի և կարգավորող գործակալության 
թույլտվության ուշացումներ՝ հաճախորդներից այդ ծախսերը՝ սակագների տեսքով հավաքագրման համար;  
շեղումներ կարգավորող նախադեպերից կամ գործելակերպերից,  որոնք կբերեն նպաստների և բեռների 
վերաբաշխմանը բաժնետերերի և սակագներ վճարողների միջև;  կապիտալի շուկաների վիճակներ,  ներառյալ 
վարկերի հասանելիություն և մեր ներդրումների իրացվելիություն;  գնաճ և տոկոսադրույքներ;  էլեկտրաէներգիայի և 
բնական գազի հասանելիություն և բնական գազի խողովակների և պահեստավորման հնարավորություններ,  
ներառյալ Հյուսիսային Ամերիկայի փոխանցման ցանցի վթարների,  խողովակաշարի պայթեցման,  
սարքավորումների խափանման պատճառով ընդհատումներ;  էներգետիկ ցանցերի,  բնական գազի պահեստների 
և խողովակաշարերի ենթակառուցվածքների կիբերանվտանքության վտանգներ,  մեր բիզնեսը իրականացնելու 
համար տեղեկություններ և համակարգեր,  մեր սեփականության տեղեկությունների գաղտնիության և մեր 
հաճախորդների անձնական տեղեկություններ,  տեռորիստական հարձակումներ,  որոնք վտանգում են 
համակարգի գործունեությունը և կարևոր ենթակառուցվածքները և պատերազմները;  եղանակայաին 
պայմանները,  պահպանման ջանքերը,  բնական արհավիրքները,  աղետալի վթարները և այլ դեպքերը,  որոնք 
կարող են ընդհատել մեր գործունեությունը,  վնասել մեր կառուցվածքները և համակարգերը և ենթարկել մեզ երրորդ 
կողմի պատասխանատվության գույքի վնասի կամ անձնական վնասվածքի,  որոնցից որոշները կարող են 
ապահովագրված չլինել;  ռիսկեր,  որ մեր գործընկերները կամ կոնտրագենտները չեն կարողանա իրականացնել 
իրենց պայմանագրային պարտավորությունները;  բիզնես,  կարգավորող,  շրջակա միջավայրի և օրինական 
որոշումներ և պահանջներ;  անկարողություն կամ վճռականություն չներգրավվել երկարաժամկետ առք ու վաճառքի 
պայմանագրերի մեջ կամ երկարաժամկետ կազմակերպությունների հնարավորությունների պայմանագրերի մեջ՝ 
շուկայի անբավարար հետաքրքրության,  անհրապուրիչ գների և այլ գործոնների պատճառով;  դատական կարգով 
հետապնդման որոշումներ;  և այլ անորոշություններ,  որոնք բոլորը դժվար է կանխատեսել և որոնք կարող են լինել 
մեր վերահսկողությունից դուրս:  Այդ ռիսկերը և անորոշությունները ավելի ընդլայնված քննարկվում են 
հաշվետվությունների մեջ,  որոնք մենք ներկայացրել ենք Արժեթղթերի և փոխանակման հանձնաժողովին:  Այս 
հաշվետվությունները մատչելի են EDGAR համակարգի միջոցով անվճար SEC-ի կայքում՝ www.sec.gov:  Ներդրողները 
չպետք է լիովին հիմնվեն ցանկացած կանխատեսվող հայտարարությունների վրա:  Այս կանխատեսվող 
հայտարարությունները խոսում են միայն տվյալ օրվանից հետոյի մասին և կազմակերպությունը ոչ մի 
պատասխանատվություն չի կրում թարմացնելու կամ վերանայելու այս կանխատեսումները կամ 
կանխագուշակումները կամ ապագան կանխատեսող այլ հայտարարությունները՝ նոր տեղեկությունների ի հայտ 
գալու,  ապագա դեպքերի կամ դրանց բացակայության պատճառով:  


