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Հարգելի հարևան, 

Արդեն գրեթե մեկ տարի է անցել, ինչ մենք արտահոսք հայտնաբերեցինք Aliso Canyon պահեստարանի բնական 
գազի հորերից մեկում։ Անկասկած, դա լուրջ միջադեպ էր, և մենք ցավում ենք այն բոլոր անհանգստությունների 
համար, որ այն պատճառեց։ 

Porter Ranch-ի և շրջակա տարածքների բնակիչները հարցեր են բարձրացրել Aliso Canyon-ի ապագա 
անվտանգության վերաբերյալ։ Ես ցանկանում եմ Ձեզ տեղեկացնել, թե ինչ աշխատանքներ են իրականացվել և 
դեռևս շարունակվում են իրականացվել՝ համաձայն նոր կանոնակարգերի և նահանգային օրենքի։ 

ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ, ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ԲԱՐԵԼԱՎՈՒՄՆԵՐ
Անցյալ տարվա ընթացքում մենք իրականացրեցինք մի շարք տեխնոլոգիական և անվտանգության, ինչպես նաև 
ենթակառուցվածքային բարելավումներ Aliso Canyon բնական գազի պահեստարանում։

Այս տեխնոլոգիական և անվտանգության բարելավումների մի մասը ներառում է ուլտրակարմիր մեթանի 
հայտնաբերման համակարգը, ճնշման շարունակական դիտարկումը, օրական երկու անգամ իրականացվող 
պարեկությունը՝ յուրաքանչյուր հորը տեսողական զննման ենթարկելու համար, և ամենօրյա ինֆրակարմիր 
վիդեո սկանավորումը, որոնցից յուրաքանչյուրը հուսալի մոտեցում է՝ պահեստարանի հորերի անվտանգությունը 
պահպանելու համար։  

Մենք գործի ենք դրել նաև օդի որակի վերաբերյալ ծանուցման ծրագիր, որը տեղական համայնքների 
բնակիչներին թույլ է տալիս գրանցվել՝ ստանալու համար արագ ծանուցումներ (հեռախոսազանգի, տեքստային 
հաղորդագրության և/կամ էլ.նամակի միջոցով), եթե տեղի ունենա բնական գազի հայտարարելի արտահոսք։

Բացի այդ, SoCalGas®-ը բարելավել է այն հորերը, որոնք կրկին կգործարկվեն, երբ ավարտվի Նավթի, գազի և 
գեոթերմալ ռեսուրսների բաժնի (Division of Oil, Gas and Geothermal Resources, DOGGR) Անվտանգության համակողմանի 
ուսումնասիրությունը։ Յուրաքանչյուր հաստատված պահեստային հորի ներքին խողովակը մենք փոխարինել ենք 
նոր պողպատե խողովակներով։ Ընդհանուր առմամբ՝ DOGGR-ի հաստատումը ստացած հորերում մենք տեղադրել 
ենք ավելի քան 40 մղոն նոր խողովակներ։   

Բնական գազի մղումը և ներարկումը կիրականացվի միայն մեր կողմից նոր տեղադրված պողպատե 
խողովակների միջոցով, որոնք կտրամադրեն պոտենցիալ արտահոսքից պաշտպանվելու ևս մեկ շերտ։ 

Porter Ranch համայնքի հետ կապն ամրապնդելու համար, մենք հիմնել ենք նաև Porter Ranch համայնքի 
խորհրդատվական խորհուրդ։ Այս խումբը բաղկացած է Porter Ranch տարածքի բնակիչներից, գործարարներից և 
համայնքի առաջնորդներից, ինչպես նաև Լոս Անջելեսի Ոստիկանության բաժնի և Լոս Անջելեսի Հրշեջ բաժնի և 
տեղական դպրոցների ներկայացուցիչներից։   

ԱՌԱՋԸՆԹԱՑԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒՄ 
SoCalGas-ը շարունակում է էական առաջընթաց արձանագրել DOGGR-ի Անվտանգության համակողմանի 
ուսումնասիրությունը ավարտելու հարցում։ Երբ մենք համապատասխանենք այդ ուսումնասիրության բոլոր 
պահանջներին, մենք կխնդրենք կարգավորող մարմինների հաստատում՝ պահեստարանում բնական գազի 
պաշարները լրացնելու համար, որպեսզի աջակցենք Հարավային Կալիֆորնիայի միլիոնավոր բնակիչների և 
բիզնեսների ջեռուցման, ուտելիքի պատրաստման և էլեկտրաէներգիայի կարիքների բավարարմանը։

Սակայն մենք գիտենք, որ մեր աշխատանքը դեռ չի ավարտվել։ Մենք կյանքի կկոչենք մեր պարտավորությունները՝ 
մեղմացնելու արտահոսքից առաջացած բնական գազի արտանետումները, ֆինանսավորելու առողջության 
երկարաժամկետ ուսումնասիրությունը և ավարտելու արտահոսքի սկզբնապատճառների վերլուծությունը։ 
Ես ակնկալում եմ, որ շուտով Ձեզ թարմ տեղեկություններ կներկայացնեմ բոլոր այս նախաձեռնությունների 
վերաբերյալ։ 

Հարգանքներով՝

 
 
 
Dennis Arriola 
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