ﺳﻮاﻻت ﻣﺘﺪاول

دوره ﻣﺼﺮف ﭼﯿﺴﺖ ؟
ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧ دو ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﺘﻮاﻟ وﺳﺎﯾﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی را دوره ﻣﺼﺮف ﻣ ﻧﺎﻣﻨﺪ.
اﻧﺮژی ﺗﺤﻮﯾﻠ ﭼﯿﺴﺖ ؟
ﻣﻘﺪار اﻧﺮژی ﺑﺮﻗ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ وﺳﺎﯾﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻗﺮاﺋﺖ ﻣ ﺷﻮد را اﻧﺮژی ﺗﺤﻮﯾﻠ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﭘﯿ ﻓﺼﻠ ﭼﯿﺴﺖ و ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎﯾ ﻣ ﺷﻮد؟
ﭘﯿ ﻓﺼﻞ در ﻣﻮرد ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﺻﻨﻌﺘ در ﻣﺎﻫﻬﺎی ﺗﯿﺮ و ﺷﻬﺮﯾﻮر  ۱۵درﺻﺪ و در ﻣﺎه ﻣﺮداد  ۳۰درﺻﺪ و در ﻣﻮرد ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﻋﻤﻮﻣ
در ﻣﺎﻫﻬﺎی ﺗﯿﺮو ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﯾﻮر  ۲۰درﺻﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺎی ﺑﺮق ﻣﺼﺮﻓ اﻓﺰوده ﻣ ﺷﻮد .

زﻣﺎن اﺟﺮای ﻃﺮح ﺗﻌﻄﯿﻼت و ﺗﻌﻤﯿﺮات ﺻﻨﺎﯾﻊ را اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؟
از اول ﺧﺮدادﻣﺎه ﻟﻐﺎﯾﺖ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺮدادﻣﺎه ﻣ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺸﻤﻮل ﺗﺨﻔﯿﻔﺎت ﻣ ﮔﺮدﻧﺪ.
ﻣﺸﺘﺮک ﭼﻮﻧﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺸﻌﺎب ﻣﻮﺟﻮد ﺧﻮد را ﺣﺬف ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
درﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﺧﻮاﻫﺎن ﺣﺬف اﻧﺸﻌﺎب و ﺟﻤﻊ آوری آن ﺑﺎﺷﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺘﺒ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ اﻋﻼم ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﭘﺲ از
ﺑﺮرﺳ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﺮرات ارزش اﻧﺸﻌﺎب ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﻧﺮخ روز ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد  ،ﺑﺨﺸ ﯾﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ارزش اﻧﺸﻌﺎب ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻣﻘﺮرات  ،ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﭘﺮداﺧﺖ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺬف اﺷﺘﺮاک اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻣﺸﺘﺮک ﺻﻨﻌﺘ ﭼﻮﻧﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺪرت ﻗﺮاردادی ﺧﻮد را ﺑﺼﻮرت ﻣﻮﻗﺖ ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ؟
در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﺻﻨﻌﺘ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻤﺘﺮی از ﻗﺪرت ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﻌﯿﻦ ) ﻣﻮﻗﺖ ( ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎﻫﺶ
ﻗﺪرت ﻣﻮﻗﺖ ﺧﻮد را ﮐﺘﺒﺎ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺪرت و ﻣﺪت آن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﻋﻼم ﻣ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ۹
ﺳﺎل ﺑﺼﻮرت  ۶دوره  ۵/۱ﺳﺎﻟﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺪرت ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻨﻤﺎﯾﻨﺪ .ﯾﺎدآور ﻣ ﮔﺮدد ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﭘﯿﺶ از ﭘﺎﯾﺎن  ۵/۱ﺳﺎل از
ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻮﻗﺖ  ،درﺧﻮاﺳﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت ﻧﻤﺎﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﯿﺶ از ﻗﺪرت ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ  ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎﺑﻬﺎی ﺻﺎدره از زﻣﺎن ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺪرت  ،ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺪرت ﻗﺮاردادی ) ﻗﺪرت اوﻟﯿﻪ( اﺻﻼح و ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت آن از ﻣﺸﺘﺮک
درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﻣﺸﺘﺮک ﭼﻮﻧﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺸﻌﺎﺑﻬﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺧﻮد را ادﻏﺎم ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮک دارای ﭼﻨﺪ ﻓﻘﺮه اﻧﺸﻌﺎب در ﯾ ﻣﺤﻞ ﺑﻮده ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﺮرات ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ادﻏﺎم اﻧﺸﻌﺎﺑﻬﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه و
درﯾﺎﻓﺖ ﯾ ﻓﻘﺮه اﻧﺸﻌﺎب ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺠﻤﻮع ﻗﺪرت ﻗﺮاردادی اﻧﺸﻌﺎﺑﻬﺎی ﻣﻮﺟﻮد اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ  .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ارزش اﻧﺸﻌﺎﺑﻬﺎی
ﻣﻮﺟﻮد و اﻧﺸﻌﺎب درﺧﻮاﺳﺘ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﺮخ روز ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت آن از ﻣﺸﺘﺮک درﯾﺎﻓﺖ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ادﻏﺎم اﻧﺸﻌﺎب اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ
ﮔﺮدﯾﺪ.
ﻣﺮاﺣﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﺎر آﻣﻮزی ﭼﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟

 -1اﺑﺘﺪا ﮐﺎر آﻣﻮز در ﺳﺎﯾﺖ ﮐﺎر آﻣﻮزی ﺑﻪ اﯾﻦ آدرس ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﻤﺎﯾﺪ  .آدرسkaramouz.irost.org :
 -2ﺗﺎﯾﯿﺪ )ﺛﺒﺖ ﻧﺎم( در ﺳﺎﯾﺖ ،ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺎه ﯾﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ داﻧﺸﺠﻮ.
 -3در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ در دﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﻣﻌﺮﻓ ﻧﺎﻣﻪ از داﻧﺸﺎه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﺑﺎ ذﮐﺮ ﺑﯿﻤﻪ داﻧﺸﺠﻮﺋ ، ﻣﺪت ﮐﺎرآﻣﻮزی و ﺷﺮوع
ﮐﺎر آﻣﻮزی ،ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﻣﺎزﻧﺪران – دﻓﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧ و آﻣﻮزش ،ﻣﺮاﺟﻌﻪ  ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﯾ از واﺣﺪ ﻫﺎﺋ ﺑﺮای

ﺟﺬب ﮐﺎرآﻣﻮز اﻋﻼم آﻣﺎدﮔ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ  ،ﻣﻌﺮﻓ ﮔﺮدد.
 -4ﭘﺲ از اﺧﺬ ﻣﻌﺮﻓ ﻧﺎﻣﻪ از دﻓﺘﺮﻣﺬﮐﻮر ، ،ﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز )دو ﻗﻄﻌﻪ ﻋﺲ و ﯾ ﺑﺮک ﻓﺘﻮﮐﭙ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ( ،ﺟﻬﺖ ﺻﺪور ﮐﺎرت
ورود و ﺧﺮوج  ،ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﺣﺮاﺳﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﻣ ﺷﻮد.

در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﺳﻮال ﺷﻤﺎ در ﺑﯿﻦ ﺳﻮاﻻت ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﻓﻮق ﻗﺮار ﻧﺪارد ﻟﻄﻔﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮم زﯾﺮ ﺳﻮال ﺧﻮد را ﻣﻄﺮح ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ:
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