
 
 
 
 
 

ՆԱՀԱՆԳԱՅԻՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸ 
ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՆ,  ՈՐ ALISO CANYON-Ի ՀՈՐԻ 
ԱՐՏԱՀՈՍՔԸ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆԱՊԵՍ ԶՄՌՍՎԱԾ Է  

 
ԼՈՍ ԱՆՋԵԼԵՍ – [2/18/2016] – Նավթի,  գազի և գեոթերմալ ռեսուրսների Կալիֆորնիայի 
բաժինը (California Division of Oil, Gas and Geothermal Resources, “DOGGR”) այսօր 
հաստատեց,  որ Հարավային Կալիֆորնիայի գազի ընկերության (SoCalGas) Aliso 

Canyon պահեստային հիմնարկի արտահոսող հորը վերջնականապես զմռսված է և 
հանված շահագործումից,  հայտարարեց SoCalGas-ը:  

 
2015թ.  դեկտեմբերի 4-ին SoCalGas-ը սկսեց օժանդակ հորի հորատումը՝ 
դադարեցնելու համար բնական գազի արտահոսքը՝ խցանելով արտահոսող հորը իր 
հիմքից:  2016թ.  փետրվարի 11-ին ընկերությունը պոմպով ծանր հեղուկներ մղեց 
վերջինիս մեջ և հաջողությամբ հսկողության տակ առավ գազի հոսքը արտահոսող 
հորից:  Փետրվարի 12-ին SoCalGas-ը սկսեց օժանդակ հորից պոմպով ցեմենտ մղել 
դեպի արտահոսող հորի հիմքը՝ ավարտելով գործընթացը փետրվարի 13-ին:    
 
«Մենք ուրախ ենք,  որ DOGGR-ը հաստատեց,  որ արտահոսող հորը 
վերջնականապես զմռսված է»,  – ասաց Դենիս Առիոլան (Dennis V. Arriola)՝ SoCalGas-ի 
նախագահը և գլխավոր գործադիր տնօրենը:  «Չնայած որ արտահոսքը 
դադարեցված է և հորը վերջնականապես զմռսված,  մենք դեռ շատ անելիքներ 
ունենք՝ համագործակցելով նահանգային և տեղական գործակալությունների հետ՝ 
օգնելու համար տեղի համայնքին և տուժած բնակիչներին նորմալ կյանքի ընթացքին 
վերադառնալու համար:  Մենք հաստատակամ ենք կրկին արժանանալու իրենց 
վստահությանը»:  
 
Կալիֆորնիայի ARB-ի և SCAQMD-ի կողմից հավաքված մեթանի ամենժամյա 
շարունակական դիտարկումը համայնքում ցույց է տվել մեթանի մակարդակների 
կտրուկ նվազում,  որը համադրվում էր 2016թ.  փետրվարի 11-ին գազի հոսքի 
ժամանակավոր վերահսկողության հետ:  (CARB/AQMD և Argos Scientific) 

http://www.aqmd.gov/home/regulations/compliance/aliso-canyon-update/air-sampling/air-montoring-activities/continuous-methane-monitoring-data
http://fenceline.org/porter/data.php


 
Համաձայն Լոս Անջելեսի վարչաշրջանի Հանրային առողջապահության վարչության՝ 
գազում առկա հոտանյութերը շատ ցածր մակարդակի են – հայտնաբերման 
սահմաններից ցածր:  Կան նախադրյալներ,  որ,  երբ արտահոսքը դադարեցվի,  
գազի հոտանյութերը արագորեն կցրվեն օդում և,  ամենայն հավանականությամբ,  
ամեն տեսակի կարճաժամկետ առողջական ախտանիշները կվերանան: (DPH 

Monitoring and Assessment of Health) 

 
Հիմա,  երբ DOGGR-ը հաստատեց,  որ հորը վերջնականապես զմռսված է,  
գործողությունների թիրախը կդառնա արտահոսքի պատճառների բացահայտումը,  
ասաց Առիոլան:  
 
«Մենք կհամագործակցենք նահանգային կարգավորող մարմինների և անկախ 
քննիչների հետ՝ պարզելու համար արտահոսքի պատճառները»,  – ասաց նա:  
 
Այժմ SoCalGas-ը կսկսի իր ժամանակավոր վերաբնակեցման ծրագիրն ավարտին 
հասցնելու գործընթացը:  Որոշակի սահմանափակումներով՝ բնակիչները,  որոնք 
ժամանակավորապես վերաբնակեցվել էին կարճաժամկետ կացարաններում,  
ինչպիսիք են՝ հյուրանոցները,  կունենան մինչև ութ օր/ յոթ գիշեր՝ տուն 
վերադառնալու համար,  իսկ այն բնակիչները,  որոնք բնակեցվել են վարձակալվող 
տներում,  տուն վերադառնալու համար ժամանակ կունենան մինչև SoCalGas-ի հետ 
համաձայնեցված վարձակալության պայմանագրի ժամկետի ավարտը:  Տուն 
վերադառնալու գործընթացի վերաբերյալ հատուկ տեղեկություններ կարելի է գտնել՝ 
www.alisoupdates.com/acu-return-home-faq հասցեով:  
 
Տուն վերադառնալու գործընթացի վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկությունների 
համար այցելեք www.AlisoUpdates.com կայքը:  
 
Շրջակա միջավայրի առողջության վտանգների գնահատման գրասենյակ 
(Office of Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) 
Շրջակա միջավայրի առողջության վտանգների գնահատման գրասենյակի 
ամենավերջին հաշվետվությունը կարելի է գտնել՝  
http://oehha.ca.gov/public_info/emergency/pdf/AlisoCynSummaryExpertAdvisors02122016.pdf 
հասցեով:  

 
Southern California Gas Co.-ն ավելի քան 145 տարի իր հաճախորդներին է 
մատակարարում մաքուր,  անվտանգ և հուսալի բնական գազ:  Այն հանդիսանում է 
երկրի բնական գազի ամենամեծ տարածքը՝ ծառայություններ տրամադրելով 21.6 

http://www.publichealth.lacounty.gov/media/docs/AlisoAir.pdf
http://www.publichealth.lacounty.gov/media/docs/AlisoAir.pdf
http://www.alisoupdates.com/acu-return-home-faq
http://www.alisoupdates.com/
http://oehha.ca.gov/public_info/emergency/pdf/AlisoCynSummaryExpertAdvisors02122016.pdf
../../../../../TPRMV/Desktop/ALISO%20LEAK%20--%20LEGAL%20HOLD%20DOCUMENTS/socalgas.com


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՝ 
Վիսալիայից մինչև Մեքսիկայի սահմանը:  SoCalGas-ը  համարվում է sempra.com-ի 
(NYSE: SRE) կառավարվող մասնաճյուղը՝ Fortune 500-ի էներգետիկ ծառայություններ 
մատուցող հոլդինգային կազմակերպություն, որի կենտրոնական գրասենյակը 
գտնվում է Սան Դիեգոյում:  
 
 

### 
 
 
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:  

 


