
وضعیت انرژی در ایالت 
استرالیای جنوبی

برای بسیاری از افرادی که از کشور های مختلف 
دنیا به اینجا امده اند، اکنون ایالت استرالیای جنوبی 

خانه آنها محسوب می شود.
این  تازه واردین ممکن است  با برخی ساز و کار های رایج در این 
کشور آشنا نباشند - این بروشور نحوه کارکرد منابع انرژی و نحوه 

استفاده از آن را توضیح می دهد.   

در ایالت استرالیای جنوبی برای تامین نیروی مورد نیاز منازل ومراکز کسب 
کار از انرژی )برق و گاز( استفاده می شود.  

کلیه منازل در این ایالت مشترک استفاده از برق هستند ولی تنها برخی از 
منازل ممکن است اشتراک گاز داشته باشند.  

از برق برای مصارفی مانند روشنایی، یخچال، تلویزیون، بخاری یا کولر و 
برخی آب گرمکن و اجاق های خوراک پزی استفاده می شود.  

 از گاز بیشتر در بخاری، آب گرمکن و اجاق های خوراک پزی استفاده 
می شود.

استفاده و صرفه جویی در 
مصرف انرژی.

هرچه بیشتر از گاز و برق استفاده نمایید، بهای 
بیشتری را را باید برای تامین هزینه های آن 

بپردازید. 
استفاده از این منابع انرژی باید محدود به نیاز های شما شود. 

برای اعمال صرفه جویی در مصارف می توانید از راهنمایی های موجود در وب 
سایت sa.gov.au/energy استفاده نمایید. روش دیگر کسب اطالع در این 

زمینه می تواند از طریق تماس با سازمان مشاوره در امور مصرف  انرژی صورت 
پذیرد. در صورت نیاز و درخواست، خدمات ترجمه نیز در دسترس شما قرار 

خواهد گرفت.  

روش های بسیار اولیه صرفه جویی در مصرف انرژی در راهنمای بصری صرفه 
جویی در مصرف انرژی در منازل گنجانده شده است. این منابع به زبان 

های مختلف ترجمه شده و با کلیک بر روی دکمه دانلود اطالعات در صفحه 
sa.gov.au/energypartners قابل دسترسی خواهند بود.

پرداخت قبوض انرژی
خانواده ها از طریق سازمان های تامین انرژی و یا "فروشندگان خرد انرژی" آن را 

خریداری می نمایند. 

قبض مصرف انرژی شامل هزینه تامین انرژی برای مشتری )که به آن هزینه تامین 
گفته می شود(، هزینه میزان مصرفی انرژی و یک مالیات 10 درصدی بر خدمات و 

کاال ها (GST) می باشد. 

منازلی که هم انشعاب برق و هم انشعاب گاز دارند باید دو هزینه جداگانه برای 
تامین اشعاب گاز و برق پرداخت نمایند. 

هزینه برق بر اساس هر کیلو وات مصرفی مورد محاسبه قرار می گیرد. مصرف گاز 
با واحد مگاژول مورد سنجش قرار می گیرد. برای مثال: 40 سنت برای مصرف هر 

کیلو وات و 4 سنت به ازا مصرف هر یک مگاژول گاز.

سنجش میزان مصرف 
کنتور برق میزان مصرف برق و اگر خانه به گاز متصل باشد، کنتور گاز اندازه 

گیری گاز را انجام می دهد. برای  صدور صورتحساب و مبلغ مصرفی شما، این 
کنتورها به طور مرتب توسط مامورین کمپانی خرده فروش انرژی خوانده می 

شوند. 

استفاده ایمن از انرژی 
پیوسته اولویت اول برای شما و خانواده تان باید حفظ 

ایمنی و سالمت باشد – نباید برای صرفه جویی در 
مصرف، سالمت خود را به خطر بیاندازید. 

از گرم کردن فضای داخل منزل با اجاق گاز، اجاق خوراک پزی یا بخاری گازی 
مخصوص فضای باز اجتناب  کنید. از سنگ های اشتعالی، ذغال چوب یا زغال 
سنگ برای گرم کردن داخل استفاده نکنید ، زیرا این مواد از خود گازهای سمی 

آزاد میکنند که می توانند منجر به بیماری و یا حتی مرگ شوند. 

برای استفاده ایمن از بخاری های گازی مخصوص داخل منزل باید منزل دارای 
سیستم تهویه مناسبی باشد. این بخاری ها بگونه ای طراحی شده اند که نیازی به 
لوله کشی به خارج و یا دودکش برای خروج دود ندارند.  از این نوع بخاری ها برای 

گرم کردن اتاقهای کوچک مانند اتاق خواب استفاده نکنید.

برای اطالعات بیشتر در مورد "مونوکسید کربن" در sa.gov.au مطالعه نمایید.

درک بهتر انرژی
اطالع رسانی در مورد مصرف برق و گاز برای تازه واردین به استرالیا

  Persian / فارسی



 مقایسه گزینه ها

تمام پالن های  انرژی موجود در بازار در وب سایت  
 (enermadeeasy.gov.au)لیست شده اند. همینطور می توانید برای کسب 

اطالع در این موارد با شماره 165 585 1300 تماس بگیرید. 

در صورت نیاز به مترجم با مرکز ارائه خدمات ترجمه با شماره 450 131 تماس 
 Energy Made Easy بگیرید و از آنها بخواهید تا با شماره فوق در قسمت

تماس بگیرند.

انتخاب پالن مورد نظر 
فهمیدن اینکه کدام پلن انرژی را انتخاب کنید می تواند مشکل باشد. از 

افراد زیر درخواست کمک کنید:

دوست یا همکار  •

کارمندان سازمان های خدمات شهروندی )به بخش راهنمایی در پایین   •
مراجعه کنید(

خدمات مشاوره در زمینه انرژی با تماس با شماره های 8204 1888 یا   •
907 671 1800 )تماس رایگان از خطوط ثابت(.

پیدا کردن بهترین انشعاب 
برای تامین انرژی

در زمینه تامین مصرف انرژی شرکت های خرده 
فروش انرژی بسیاری در بازار وجود دارند که هریک 

پالن های متفاوتی را برای فروش خدمات خود ارائه 
می نمایند.

مشترکین مصرف باید شرکتی را انتخاب نمایند که می تواند پاسخ گوی نیازآنها 
باشد. انتخاب یک پالن  انرژی مناسب برای شما مهم است زیرا این امر در 

میزان پرداخت هزینه برق یا گاز شما تأثیر خواهد گذاشت.

افراد ممکن است برای تامین گاز و برق منزل خود از شرکت های متفاوتی 
استفاده نمایند، اگر چه که عموما در صورت استفاده از یک شرکت تامین 

کننده برای هردو ممکن است آفرهای بهتری به شما داده شود. 

دریافت کمک
 کمک هایی که می توانید از شرکت تامین 

کننده انرژی دریافت نمایید
برای میزان انرژی مصرف شده، شما از شرکت تامین 

کننده انرژی خود قبض های برق و گاز را دریافت 
خواهید کرد.

شرکت های خرده فروش انرژی می توانند به چندین روش به شما کمک کند:

در قبض های برق و گاز اطالعات مفیدی گنجانده شده است. فهمیدن   •
مندرجات داخل قبوض انرژی می تواند به شما در تنظیم مصرف و هزینه 

انرژی خانه  کمک کند.

صورتحساب های انرژی معمواًل هر سه ماه ارسال می شوند ، اما در    •
صورت تمایل برای تسهیل در پرداخت، شما می توانید ماهانه ، هر دو 

 هفته یا حتی به صورت هفتگی اقدام به پرداخت این 
قبوض نمایید. 

اگر در پرداخت قبض مشکلی دارید ، شرکت های تامین انرژی می    •
توانند این وجوه را به صورت قسطی از شما دریافت کنند و یا امکان 

دسترسی شما به خدمات مخصوص مشترکینی که دچار تنگنای مالی 
هستند را فراهم نمایند.  آنها همچنین می توانند شما را برای در یافت 

کمک و راهنمایی به مشاورین مالی در امور شهروندان ارجاع دهند.

اگر واجد شرایط دریافت تخفیف در هزینه انرژی هستید    • 
)به بخش کمک به پرداخت قبوض مراجعه کنید( یا اطمینان حاصل 

کنید که این تخفیف در صورتحساب شما لحاظ می شود. در غیر این 
 Concessions SA صورت ، با شرکت تامین کننده انرژی خود و سازمان

تماس بگیرید.

منتظر نمانید تا صورتحساب انرژی شما به تأخیر بیفتد تا 
درخواست کمک کنید!

دریافت کمک برای پرداخت قبوض خود 
برای کسب اطالع از واجد شرایط بودن برای دریافت کمک های مالی 

جهت پرداخت قبوض معوقه انرژی و یا دیگر کمک هزینه ها به وب سایت 
 sa.gov.au/concessions مراجعه کنید یا با شماره تلفن 758 307 1800 

تماس بگیرید.

اگر با مشکالت مالی روبرو هستید ، ابتدا با شرکت تامین کننده انرژی خود 
تماس بگیرید و ببینید چه کمک هایی را  می توانند به شما ارائه دهند. کمک 

های بیشتر در این زمینه می تواند توسط یک مشاور مالی ارائه شود. برای 
راهنمایی رایگان به آدرس connected.org.au مراجعه کرده و یا با شماره های 

7100 8245 08 یا 007 007 1800 تماس بگیرید.

پیدا کردن کارمندان سازمان های خدمات شهروندی
از طریق مراجعه به وب سایت connected.org.au  می توانید نزدیکترین 

کارکنان خدمات شهروندی در حوالی خود را پیدا نمایید و یا از طریق تماس 
با شماره کد محلی خود با این سازمان ها تماس بگیرید.  شماره تلفن منطقه 

موردنظر خود در اینجا پیدا کنید: تلفن منطقه

AreaPhone

شمال آدالید  •
غرب آدالید  •

جنوب آدالید  •

08 8245 7100

آدالید، مرکز شهر  •
شرق آدالید  •

محله های شمالی دور تر از مرکز آدالید  •
محله های جنوبی دور تر از مرکز آدالید  •

مناطق حومه واقع در جنوب استرالیای جنوبی  •

1800 615 677

مناطق حومه واقع در شمال استرالیای جنوبی  •1300 067 777

 حل و فصل مشکالت با شرکت 
های خرده فروشی انرژی

اگر با شرکت خرده فروش تامین انرژی خود دچار مشکلی شده اید و 
نتوانسته اید آن را برطرف نمایید، سازمان بازرسی و رسیدگی به شکایات در 

زمینه انرژی و آب می تواند به شما در این زمینه کمک کند. ازوب سایت این 
سازمان به آدرس  ewosa.com.au بازدید کنید. )می توانید زبان را در باالی 

صفحه تغییر دهید( یا با شماره تلفن 565 665 1800 تماس بگیرید.

 برای مشاوره رایگان در زمینه صرفه جویی در مصرف 
انرژی با خدمات مشاوره انرژی تماس بگیرید

sa.gov.au/energy :آنالین 
 energyadvice@sa.gov.au :ایمیل 

 تلفن: 1888 8204 یا 907 671 1800 )تماس رایگان از خطوط ثابت(
ماه مه سال 2020در صورت درخواست، خدمات مترجمی نیز ارائه می شود.

tel:+61-8-8245-7100
tel:1800-615-677
tel:1300-067-777

