
 
 
 
 
 
 

SoCalGas-ը տրամադրում է թարմացված տեղեկություններ 
համայնքի հանդեպ ստանձնած պարտավորությունների 

վերաբերյալ 
 

ԼՈՍ ԱՆՋԵԼԵՍ – 17 մարտի 2016թ.  - Հարավային Կալիֆորնիայի Գազի ընկերությունը 
(SoCalGas) այսօր տրամադրում է Aliso Canyon պահեստային հիմնարկում բնական գազի 
արտահոսքից հետո համայնքի հանդեպ իր կողմից ստանձնած 
պարտավորությունների մասին ընթացիկ հաշվետվությունը։ Մեկ ամիս առաջ 
SoCalGas-ը վերջնականապես զմռսեց բնական գազի արտահոսող հորը և 
պարտավորվեց գործունեություն ծավալել՝ օգնելու համար վերաբնակեցված 
բնակիչներին իրենց տները վերադառնալու հարցում,  ընդլայնել համայնքին 
հասանելի ռեսուրսները,  հետաքննել և հասկանալ արտահոսքի պատճառները,  
ստուգել և հաստատել բոլոր հորերի ամբողջականությունը և զբաղվել շրջակա 
միջավայրի վրա արտանետումների հնարավոր ազդեցությամբ։ 
 
 «Ես միանգամայն համոզված եմ,  որ գործերը ավելի շատ բան են ասում,  քան՝ 
խոսքերը»,  - ասած SoCalGas-ի Նախագահ և Գլխավոր գործադիր տնօրեն Դենիս 
Արիոլան (Dennis Arriola)։ «Ավելի քան 145 տարի SoCalGas-ը կայուն համբավ է ունեցել իր 
ծառայության,  անվտանգության և շրջակա  միջավայրի հարցում իր 
առաջնորդության համար,  և մեր նպատակն է՝ պահպանել այդ բարի համբավը։ 
Մենք կշարունակենք անել հնարավորինս ամեն ինչ՝ վերականգնելու հանրության 
վստահությունը դեպի մեր ընկերությունը։ Առջևում դեռ շատ աշխատանք կա,  
սակայն մենք կշարունակենք ձեռնարկել անհրաժեշտ քայլերը՝ մեր ստանձնած 
պարտավորությունները կատարելու համար»։ 
 
Ստորև ներկայացված է ընթացիկ աշխատանքների հաշվետվությունը,  թե ինչ է 
անում SoCalGas-ը՝ օգնելու համար Porter Ranch-ին և հարակից համայնքներին իրենց 
նորմալ կյանքի ընթացքին վերադառնալու համար և կանխարգելելու,  որ այն կրկին 
տեղի չունենա՝  
 
1)  Վերադարձնել վերաբնակեցված բնակիչներին իրենց նորմալ կյանքի ընթացքին 

 SoCalGas-ը երրորդ կողմին հանձնարարել է իրականացնել պահեստային 
հիմնարկի մոտակայքում գտնվող որոշ տների օդի ստուգումներ՝ 
բնակիչներին լրացուցիչ հավաստիացում տրամադրելու համար։ 



 Ընկերությունը գնահատում և մաքրում է ավելի քան 200 տների արտաքին 
մասում հայտնաբերված նստվածքները։  

 Ավարտված է հանրային այգիների,  մասնավոր դպրոցների և հանրային 
խաղահրապարակների մաքրությունը։  

 SoCalGas-ը շարունակում է համայնքում իրականացնել օդի որակի 
ստուգումները։ Առ այսօր,  վերլուծվել են ավելի քան 4700 ստուգումներ,  և 
արդյունքները ցույց են տալիս,  որ օդի որակը վերադարձել է իր նորմալ 
մակարդակին։  

 
2)  Տրամադրել մասնագիտացված ծառայություն Aliso Canyon-ի շրջակայքում գտնվող 

համայնքների տուժված բնակիչներին  
 SoCalGas-ի մասնագիտացված Հաճախորդների ռեսուրսների կենտրոնը 

արդեն գործում է ավելի քան 80 օր և ծառայություն է մատուցել ավելի քան 
25000 այցելուների։  

 SoCalGas-ի համայնքի հետ կապերի 100 ներկայացուցիչ օգնում են 
բնակիչներին,  ովքեր վերաբնակեցվել են և ովքեր մնացել են իրենց 
տներում։  

 Ավելի քան 26000 օդի ֆիլտրման համակարգեր տեղադրվել են ավելի քան 
9000 տներում,  դպրոցներում և առևտրի վայրերում։  

 Ընկերությունը աշխատում է օր ու գիշեր՝ մշակելու համար ծախսերի ավելի 
քան 18000 փոխհատուցումներ՝ $40 միլիոն ընդհանուր գումարով։  

 
3)  Համագործակցել կարգավորիչ գործակալությունների հետ՝ արտահոսքի 

պատճառների հետաքննության հարցում 
 Կալիֆորնիայի Հանրային կոմունալ ծառայությունների հանձնաժողովի 

Անվտանգության պարտադրման բաժինը (Safety Enforcement Division, SED) և 
Նավթի,  գազի և գեոթերմալ ռեսուրսների բաժինը (Division of Oil, Gas and 

Geothermal Resources, DOGGR) գտնվում են Aliso Canyon պահեստային հիմնարկի 
տարածքում՝ հետաքննության ընթացքը վերահսկելու համար։ SoCalGas-ը 
սերտորեն համագործակցում է այդ գործակալությունների և իրենց 
մասնագետների հետ՝ արտահոսքի պատճառները անվտանգ կերպով և 
արագորեն հայտնաբերելու համար։  

 
4)  Արագացնել Aliso-ի այլ պահեստային հորերի ստուգումները և աջակցել 

ապագային ուղղված կարգավորիչ քաղաքականություններին,  որոնք որդեգրում 
են անվտանգության լավագույն գործելակերպերը բնական գազի բոլոր 
պահեստային հիմնարկների համար 

 SoCalGas-ը ուսումնասիրում է Aliso Canyon պահեստային հիմնարկի բոլոր 
հորերը՝ օգտագործելով ուլտրակարմիր տեխնոլոգիաներ,  որոնք կարող 
են արտահոսք հայտնաբերել։ 

 Aliso Canyon-ում մենք շահագործումից հանել ենք 18 հորեր,  որոնք 
կենթարկվեն լրացուցիչ ստուգման և թեստավորման։ 



 Aliso Canyon-ում մենք չենք շահագործի հորը,  մինչև չհաստատվի,  որ այն 
շահագործման համար անվտանգ է։ 

 
5)  Մեր սեփական ծախսերով,  և ոչ թե հաճախորդների հաշվին,  մշակել և  կյանքի 

կոչել մի ծրագիր,  որը կնվազեցնի արտահոսքի արդյունքում առաջացած 
ջերմոցային գազերի արտանետումը 

 SoCalGas-ը ներկայումս պարզում է արտանետված գազերի իրական 
քանակը,  և այդ արդյունքները կհրապարակվեն։ 

 Ընկերությունը շարունակում է մշակել մի ծրագիր,  որը կնվազեցնի 
արտահոսքի արդյունքում առաջացած ջերմոցային գազերի 
արտանետումը։ 
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Կոտակտային տվյալներ.  SoCalGas | Լրատվամիջոցների հետ կապի 24-ժամյա թեժ 
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Ընկերության մասին.  Southern California Gas Co.-ն (SoCalGas) 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 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 Energy-ի 
(NYSE: SRE) կառավարվող մասնաճյուղը՝ Fortune 500-ի էներգետիկ ծառայություններ 
մատուցող հոլդինգային կազմակերպություն, որի կենտրոնական գրասենյակը 
գտնվում է Սան Դիեգոյում:  
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