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صورت حساب های برآورد شده و ت
دس�یس به کنتور
گ
اطالعیه برای ت
مش�کان بخش خان� در ویکتوریا

صورت حساب های برآورد شده ن
زما� صادر می شوند که رقم واقعی کنتورتان ثبت نشده باشد .این مسئله می
تواند باعث نار ت
اح� و نگر نا� شود .این برگه به شما کمک خواهد کرد تا از دریافت صورت حساب های برآورد شده
جلوگ�ی به عمل آورده و با حقوق و مسئولیت های خود آشنا شوید.
ی
کم� یا ت
یک صورت حساب برآورد شده ممکن است ت
بیش� از ی ز
م�ان مرصف
ت
شما باشد .اگر ت
بیش� از ی ز
م�ان مرصف شما باشد ،شما بیش� از آنچه که
باید پرداخت می کنید .اگر ت
کم� از ی ز
م�ان مرصف شما باشد ،صورت حساب
ج� نا� دریافت خواهید کرد ،که گاهی در برخی موارد به آن صورت حساب
ب
پشتیبان ی ز
ن� می گویند.

چرا رقم کنتور من ثبت نشده است؟
رایج ترین دلیل برای ثبت نشدن رقم کنتور این است که مسئول ثبت نمی تواند به
کنتور ت
دس�یس پیدا کنید .این مسئله ممکن است به این دلیل باشد که:
•ساختمان ها با دروازه های قفل شده ایمن سازی شده باشند
•سگ/سگ ها مانع ت
دس�یس بشوند

•کنتور در محیل باشد که امکان ت
دس�یس نداشته باشد ،مثال در داخل خانه ،یا
در مورد بخش تجاری ،فروشگاه در زمان مراجعه مسئول ثبت ،باز نباشد.

آیا راه افتادن مسئول ثبت و ثبت ارقام کنتور ها یک
مقداری قدیمی به نظر نمی رسد؟

ت
ک� موظف به فراهم کردن راه ت
مش� ی ن
دس�یس به کنتور
می باشند.

اگر دروازه قفل شده یا سگ در محل وجود داشته باشد ،و یا اگر ت
دس�یس به
کنتور نا امن و یا دارای مانع باشد ،مسئول ثبت الزامی ندارد که رقم کنتور
را ثبت کند ،و این بدان معناست که ش�کت ارائه دهنده برای تان یک صورت
حساب برآورد شده ارسال خواهد کرد .بر طبق اساس نامه ارائه دهندگان انرژی
ک� آب شهری (بند ( 12.10ب)) ،ت
مربوطه و اساسنامه خدمات به ت
مش� ی ن
مش�ک
موظف است که راه ت
دس�یس ایمن ،مناسب و بدون مانع برای مسئول ثبت
فراهم کند.
در واقع اگر همچنان نسبت به ت
دس�یس مسئول ثبت به کنتور ب� توجهی کنید،
ح� بعد از درخواست آنها ،ش�کت ارائه دهنده انرژی حق دارد که خدمات رسا�ن
ت
به شما را قطع کند .گرچه ش�کت ها ت
کم� اینکار را می کنند و ترجیح می دهند به
جای آن برای تان صورت حساب برآورد شده ارسال کنند.

کنتورهای هوشمند و صورت حساب های برآورد شده

فن آوری کنتور هوشمند به تدریج جای ثبت ی ز
ف�ییک معمول کنتور های برق را
می یگ�د .این کنتور های هوشمند به گونه ای طراحی شده اند که ارقام آنها از راه
دور و از طریق یک شبکه ارتباطی
قابل ثبت شدن هستند بنابراین دیگر
نیازی نیست که برای هر بار ثبت رقم
به محل کنتور مراجعه شود .هر چند
که کنتور های آب و گاز همچنان با
مراجعه مسئول ثبت ،ثبت رقم
می شوند.

ها� از داده های جمع آوری شده از کنتورهای هوشمند دچار
گاهی اوقات بخش ی
ت
مشکال� می شوند ،که منجر به استفاده از “ارقام جایگزین” می شود .این ارقام
جایگزین مشابه “ارقام برآورد شده” می باشند .اگر ش
بخ� از داده های کنتور
هوشمند تان جایگزین شده باشد در صورت حساب قید می شود که این صورت
حساب برآورد شده می باشد ،ت
ح� اگر
بخش ت
بیش� صورت حساب بر اساس
ارقام واقعی کنتور باشد.

اگر ارقام ثبت شده تان برآورد شده باشند ،باید بر روی
صورت حساب تان قید شود.
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ارقام کنتور هر چند وقت یکبار باید ثبت شود؟

ین
مسئول� ثبت ارقام باید نهایت تالش خود را
بر طبق اساسنامه فروش انرژی،
داشته باشند تا حداقل هر دوازده ماه یکبار ارقام کنتور ها را ثبت کنند (بند
 .))2( 20کنتور های آب باید در هر دوره صدور صورت حساب و یا حداقل هر
دوازده ماه یکبار ثبت شوند( .بند  ۴.۲از اساسنامه خدمات ت
مش� ی ن
ک� آب شهری).
ین
مسئول� ثبت باید در ثبت این موارد بکوشند:

چگونه صورت حساب را برآورد می کنند؟

اگر ش�کت سابقه صورت حساب تان را داشته باشد ،برآورد احتماال بر اساس ی ز
م�ان
مرصف قبیل تان انجام می شود .اگر سوابق مرصف تان را در ت
دس�س نداشته
گ
باشند (شاید ش�کت ارائه دهنده تان را عوض کرده باشید و یا به تاز� به آن محل
نقل مکان کرده باشید) ،برآورد بر اساس متوسط مرصف در این نوع کالس از
ت
ت
مش� ی ن
صنع� برای محاسبه این برآوردها
ک� صورت خواهد گرفت .استانداردهای
وجود دارد.

•کنتور های برق هر سه ماه یکبار
•کنتور های گاز هر دو ماه یکبار

گ
•کنتور های آب هر سه یا چهار ماه یکبار ،بسته به اینکه در کجا زند�
می کنید.
اما اگر شما ت
دس�یس امن و بدون مانع فراهم نکرده باشید و ش�کت رقم کنتور را
ثبت نکرده باشد کار یغ� ن
قانو� انجام نداده است.

ایم� برای من اهمیت دارد و ض
ن
حا� نیستم خانه ام را
برای خاطر مسئول ثبت بدون ن
ایم� ترک کنم.

ییک از راه حل های امکان پذیر برای کنتور های برق و گاز ،خرید قفل های
صنع� برق ویکتوریا ( )VPIاز مغازه های ت
ت
الک�ییک
مخصویص به نام قفل های
عمده ش
فرو� یا برخی فروشگاههای سخت افزاری می باشد .این قفل ها به شکل
های مختلفی وجود دارند  -قفل حلق آویز ،قفل پیچ و مهره ای ،قفل عادی،
و یغ�ه .مسئول ثبت ارقام شاه کلیدی برای قفل های نوع  VPIدارد ،ن
زما� که به
ش�کت اطالع دهید که قفل  VPIدارید ،آنگاه رقم کنتور تان قابل ثبت می شود.
هر چند که ،ش�کت های آب از قفل های  VPIاستفاده نمی کنند .با ش�کت ارائه
بگ�ید تا در مورد گزینه های موجود بحث و گفتگو کنید.
دهنده آب تماس ی

فهرست موارد قابل انجام:

نمی دانید از کجا باید ش�وع کنید؟ این فهرست ممکن است به شما
کمک کند.

کارها� که می توانید انجام دهید:
ی

اح� قابل ت
آیا کنتور تان بر ت
دس�یس است؟ اگر جواب تان منفی است،
ت
آیا می توانید آن را قابل دس�س کنید ،مثال با نصب قفل  VPIیا کلید
ت
امنی�؟
آیا زمان تعویض کنتور تان فرا رسیده است؟ اگر جواب تان مثبت
است ،قبل از نصب کنتور جدید ،از صفحه نمایش کنتور قدیمی
بگ�ید تا ئ ن
مطم� باشید که صورت حساب تان بر طبق رقم
یک عکس ی
های ثبت شده واقعی و دقیق کنتور می باشد.
آیا کنتور تان در طی یک دوره صدور صورت حساب تعویض شده
است؟ این بدان معناست که تا زمان ثبت دوباره رقم کنتور تان،
صورت حساب برآورد شده دریافت خواهید کرد.

صحبت با ش�کت ارائه دهنده خدمات:

آیا دریافت صورت حساب برآورد شده اهمیت دارد؟

با ش�کت ارائه دهنده تان در مورد نگر نا� های تان صحبت کنید.
اگر در مورد تعویض کنتور یا کنتور جدید تان نگر نا� دارید با ش�کت
توزیع انرژی یا ش�کت آب در این موارد صحبت کنید.

کم� یا ت
یک صورت حساب برآورد شده ممکن است ت
بیش� از ی ز
م�ان مرصف شما
ت
باشد .اگر ت
بیش� از ی ز
م�ان مرصف شما باشد ،شما بیش� از آنچه که باید پرداخت
می کنید .اگر ت
ج� نا� دریافت خواهید
کم� باشد ،در مقطعی یک صورت حساب ب
ها� که کم برآورد شده اند مربوط به یکسال گذشته و یا
کرد و اگر صورت حساب ی
ن
ت
ش
ج�ا� می تواند بسیار باال باشد .اگر �کت
بیش� باشند ،مبلغ آن صورت حساب ب
ارائه دهنده خدمات تمام تالش خود را برای ثبت رقم کنتور انجام داده باشد،
اما برای ت
دس�یس به کنتور ب� توجهی صورت گرفته باشد ،در آن صورت ش�کت
ممکن است یک صورت حساب پشتیبان بر اساس آخرین ارقام ثبت شده برای
تان صادر کند (بند  ۲۱و  ۳۰از اساسنامه فروش انرژی) ،در یغ� این صورت برای
ث
حداک�  ۹ماه قبل صورت حساب برآورد شده دریافت خواهید کرد .پس به نفع
تان است که صورت حساب واقعی دریافت کنید تا صورت حساب برآورد شده.

پست ت
الک�ونیکewovinfo@ewov.com.au :
ت
شماره فاکس الک�ونیک1800 500 549 :
آدرس ت
پس�GPO Box 469, Melbourne, Victoria 3001 :

تماس با :EWOV

اگر نمی توانید مشکل خود را مستقیما با ش�کت ارائه دهنده تان حل و
بگ�ید.
فصل کنید ،با  EWOVتماس ی
تمام جزئیات خود را آماده داشته باشید ،که شامل صورت حساب
ها و یادداشت های خودتان ی ز
ن� می شود.

مش� ن
توجه :اساسنامه فروش انرژی فقط در مورد ت
کی� قابل اجراست که
کم� از  ۴۰مگاوات ساعت و مرصف گاز آنها ت
مرصف برق آنها ت
کم� از  ۱۰۰۰گیگا
ژول در سال باشد.
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