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خبری اعالمیه   
 

 

 ی محافظت از اهالی آلبرتا گاز طبیعی آماده  تخفیفبرنامه 

 هارسانه استعالم  2022سپتامبر،  26

هایی را  ، این زمستان، محافظتاکتبر، برنامه تخفیف گاز طبیعی آلبرتا 1از 
ها نفر از اهالی آلبرتا هزینه گاز طبیعی برای میلیوندر قبال افزایش شدید 

 کند. ایجاد می

های سراسر جهان با های اخیر به علت تهاجم روسیه به اکراین، کمبودهای تامین جهانی و دیگر عوامل، ملتدر ماه

اند. برنامه تخفیف گاز طبیعی آلبرتا، اطمینان از هزینه و محافظتی برای  افزایش شدیدی در قیمت انرژی مواجه شده

 کند.  سراسر استان ایجاد میمیلیون خانواده، مزرعه و کسب و کار در  6/1بیش از 

دالری برق و توقف مالیات سوخت، با ایجاد محافظت در مقابل  50تخفیف گاز طبیعی آلبرتا به همراه تخفیف ماهیانه 

 کند. های باالی انرژی، به مبارزه با افزایش هزینه زندگی کمک میقیمت

کند تا  ها ایجاد میو کسب ع ها، مزاراده»این برنامه تخفیف، محافظت واقعی و اطمینانی برای کمک به خانو

های گرمایش را مدیریت کرده و از پس زندگی برآیند. همراه با افزایش هزینه زندگی در سراسر جهان، اهالی  هزینه

هایی برای محافظت از های )گاز( طبیعی باالتر هم برود، ما تخفیفتوانند اعتماد داشته باشند که اگر قیمتآلبرتا می

که   کنیمهای گرمایش فصل زمستان محافظت میدر صورتحساب ایم. ما از اهالی آلبرتا از جمله کسانیآماده کرده آنها

 .«قراردادهای با نرخ رقابتی دارند

 برق دستیار وزیر گاز طبیعی ودیل نالی، 

 کندتخفیف چطور کار می

شود. مبلغ دقیق تخفیفی که اهالی آلبرتا دریافت خواهند  مارس اجرا می 31اکتبر تا  1برنامه تخفیف گاز طبیعی از 

 گاز طبیعی بستگی دارد.تعیین شده از پیشکرد، هر ماه به نرخ 

و  ATCO Gas Northکننده نظامند )تعیین شده در هر یک از تسهیالت تامیناگر نرخ گاز طبیعی از پیش

ATCO Gas South  که توسطDirect Energy Regulated Services  یاApex Utilities دهی  سرویس

دهد  یف میفدالر باالتر برود، دولت آن ماه به همه مشتریان واجد شرایط تخ  50/6شوند( به ازای هر گیگاژول از می

 دالر و باالترین نرخ تنظیمی را جبران کند. 50/6تا تفاوت بین 
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ر شود، یک تخفیف  دال 50/6تعیین شده در هر گیگاژول بیش از مارس، هر زمان مبلغ از پیش 31اکتبر تا  1از 

های  شود تا به پوشش افزایش هزینه گاز طبیعی و دیگر سوختبرای همه اهالی واجد شرایط آلبرتا صادر می

،  باشددالر  50/7ین نرخ تنظیمی رگرمایشی مبتنی بر نفت مصرفی آنها در ماه کمک کند. برای مثال، اگر باالت

 کنند. ی هر گیگاژول مصرفی در آن ماه دریافت میدالر به ازا 1مشتریان واجد شرایط تخفیفی معادل 

این ماه تخفیفی  دالر در هر گیگاژول است،  632/5تعیین شده گاز طبیعی چون در ماه اکتبر باالترین نرخ از پیش

شود اما برنامه تخفیف آماده و موجود است تا در صورت افزایش قیمت گاز طبیعی در زمستان، از اعمال نمی

 هارها پشتیبانی کند. ها و کسبخانواده

گیرد تا اهالی قرار می  alberta.caقبل از شروع هر ماه در کاری ، حدود پنج روز تعیین شدهنرخ ماهیانه از پیش

 . مشمول خواهند بودبت هر گیگاژول در ماه چقدر آلبرتا بدانند که آیا آن ماه مشمول تخفیف است و با

 کنندگان گاز طبیعی متصل به سیستممصرف

گر اشما تخفیف را بصورت خودکار در صورتحساب تسهیالتی خود در ماه مشمول تخفیف دریافت خواهید کرد، البته 

 ای باشید که:کنندهمصرف

 به سیستم متصل است  •

 تنظیمی یا رقابتی هستید قیمت مشمول برنامه  •

 کنیدگیگاژول گاز طبیعی مصرف می 2500در سال کمتر از  •

های تنظیمی و رقابتی از جمله قراردادهای نرخ  شود که مشمول برنامهندگانی اعمال میکن این در رابطه با مصرف

 ثابت هستند. اگر به سیستم توزیع گاز طبیعی وصل هستید نیاز به ارایه درخواست نیست. 

 های گرمایشی نیز واجد شرایط هستند سایر سوخت

تعداد اندکی از اهالی واجد شرایط آلبرتا به سیستم توزیع گاز طبیعی متصل نیستند و از گاز طبیعی، پروپان، نفت  

های گرمایشی زمستان  کنندگان نیز سوختکنند. این مصرفبرای اهداف گرمایشی استفاده می روغن حرارتیسفید یا 

 این گرایش نیز در تخفیف در نظر گرفته شده است.  کنند وهای تابستان خریداری میرا بصورت انبوه در ماه

هایی که تخفیف در جریان است تا حداکثر حدود زیر درخواست  توانید بر مبنای سوخت خریداری شده در ماهشما می

 دهید:

 لیتر در ماه  16334پروپان:  •

 لیتر در ماه 10780روغن حرارتی:  •

 دالر در ماه 11068نفت سفید:  •

 گیگاژول در ماه 417گاز طبیعی:  •
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توانید بعد از اجرای برنامه در اکتبر، مستقیم بصورت آنالین کنید، شما میهای گرمایشی استفاده میاگر از این سوخت

 نیز در دسترس خواهد بود. های درخواست پستی و تلفنی  گزینهدرخواست دهید.  alberta.caدر 

 مرور اجمالی

شوند و در طول ماه نوسان تعیین شده برای کل ماه در نظر گرفته میهای تنظیمی از پیشنرخدر آلبرتا،  •

 شوند. ها توسط کمیسیون تسهیالت آلبرتا تایید شده و توسط دولت تعیین نمیندارند. تخفیف

 GOA Utility“تخفیف در قالب یک ردیف انفرادی در بخش گاز طبیعی صورتحساب با عنوان  •

Commodity Rebateشود." اعمال می 

o تعیین شده ماهیانه اعالمی در اگر نرخ از پیشalberta.com  دالر به ازای هر  50/6بیش از

اب مصرفی آن ماه کنندگان واجد شرایط اعتبار تخفیف را در صورتحسگیگاژول باشد، مصرف

 دریافت خواهند کرد. 

o تعیین شده ماهیانه اعالمی در اگر نرخ از پیشalberba.com 50/6  دالر یا کمتر به ازای هر

گیگاژول باشد، هیچ تخفیفی اعمال نخواهد شد و هیچ ردیفی در صورتحساب آن ماه درج 

 نخواهد شد. 

ها در رابطه با ماه صورتحساب مربوطه اعمال خواهد شد. برای مثال، اگر در ماه اکتبر نرخ از تخفیف •

 شود. تخفیف در صورتحسابی اعمال آن دوره اعمال میدالر بیشتر شود،  50/6تعیین شده از پیش

کننده خدمات تسهیالتی متفاوت  زمان دقیق اعمال تخفیف هر مشتری بسته به دوره صدور صورتحساب تامین •

 است. 

و با استفاده از یک معادله  بوده  های گرمایشی مبتنی بر نفت مثل مشتریان گاز طبیعیتخفیف ویژه سوخت •

 شود تا میزان مصرف معادل سوخت جایگزین تعیین شود. استاندارد محاسبه می

کنندگانی که به سیستم گاز طبیعی متصل هستند و معتقدند شرایط احراز را دارند اما تخفیف ماهیانه را  مصرف •

تماس   UCAhelps@gov.ab.caیا  310-4822توانند برای دریافت کمک با شماره اند، میدریافت نکرده

 بگیرند. 

های گرمایشی واجد  کنندگانی که به سیستم گاز طبیعی متصل نیستند یا سایر سوختاطالعات برای مصرف •

 کنند، بعد از شروع برنامه اعالم خواهد شد.شرایط را استفاده می

برنامه تخفیف پیام متنی یا ایمیل ارسال نخواهد کرد و از اهالی آلبرتا نخواهد خواست برای دولت آلبرتا درباره  •

 مندی از تخفیف، اطالعات شخصی را از طریق متن یا ایمیل ارسال کنند. بهره

 

 اطالعات مرتبط 

 ن به صرفه کردن انرژی ویژه مقرو هایبرنامه •
  

 هااستعالم رسانه

Margeaux Maron  

https://www.alberta.ca/affordability-programs.aspx
mailto:UCAhelps@gov.ab.ca
https://www.alberta.ca/affordability-programs.aspx
mailto:Margeaux.Maron@gov.ab.ca


 

Classification: Public 

780-554-1866 

 رییس ستاد، گاز طبیعی و برق 


