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و اینک گاِه نمایش

روح اله واصف

همکاران عزیز سالم و خداقوت
نمایشگاه تاسیسات ساختمان تهران آرام آرام آغاز می شود و شرکت های 
تحریم های  می پردازند.  خود  معرفی  به  آن  در  کشور  تاسیساتی 
نبود  است.  نمایشگاه  برگزارکنندگان  جدی  چالش  بین المللی  سخت 
سمت  به  را  مهندسان  از  بسیاری  بین المللی،  مطرح  شرکت های 
نمایشگاه های خارجی سوق داده است. چنان که شرکت  شرکت در 
در نمایشگاه های دبی، ترکیه و حتی آمریکا در برنامه مهندسان قرار 
دارد، اما از تاریخ برگزاری نمایشگاه های داخلی حتی خبر هم ندارند. 
پس نمایشگاه خلوت می شود و نارضایتی غرفه داران افزایش می یابد 

و تمایل به شرکت در نمایشگاه بعدی کم می شود. 
از سوی دیگر، افزایش هزینه های شرکت در نمایشگاه که هر سال به 
شکلی رخ می نماید نیز مطلوب شرکت ها نیست. دریافت هزینه هایی 
چون هزینه برق و ...، هرچند که از سوی خود شرکت نمایشگاه باشد 
باز هم چندان دلچسب نیست. پس هزینه های بی معنی واردشده به 
غرفه داران نیز چالشی مهم برای برگزارکنندگان نمایشگاه است. وجود 
نمایشگاه هایی موازی و در سراسر کشور شاید چالشی دیگر است که 
عالقه هم میهنان ما را برای شرکت در این رویداد مهم در تهران کم 

می کند و به خلوتی نمایشگاه می انجامد. 
مجموعه این عوامل باعث شده است که هر سال با غیبت برندهای 
می شویم.  دچار  خودتحریمی  به  نوعی  به  و  می شویم  روبرو  بزرگ 
اتفاقی که به آرامی باعث خاموشی چراغ این رویداد مهم خواهد شد، 
رویدادی که به جز یک تیزر کوچک در تلویزیون، عالقه ای به هیچ 
بروندادی دیگر در عرصه مطبوعات نوین ندارد. یک میهمانی بزرگ 
دورهمی نباید استراتژی چهارمین نمایشگاه بزرگ کشور پس از نفت، 

ساختمان و غذا باشد.

تا بعد!
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ترجمه: مهندس نیره شمشیری

HVAC&R محیط سنج
توابع   ،FLIR شرکت  از   EM54 meter
برای  را  شبنم  نقطه  و  حباب تر  رطوبت، 
از مقدار رطوبت نسبی  انحراف  اندازه گیری 
مناسب نشان می دهد. پروب تماسی دما نوع 
الکتریکی و قطعات  K می تواند موتورهای 
کاری  دماهای  برای  را  حرارتی  تجهیزات 

مناسب کنترل کند. 
اطالعات بیشتر در اینجا 

مبدل حرارتی دیتاسنتر
مبدل  یک   Nortek Air Solutions
 ADHX فعال  عقب  درب  حرارتی 
محصول  سرمایش  برای  35کیلووات 
معرفی  خود   ServerCool دیتاسنتر 
وات   500 از  کمتر  روز  به  طراحی  می کند. 

برق مصرف می کند. 
اطالعات بیشتر در اینجا 

کمپرسور های اسکرول
دانفوس   DSH اسکرول  کمپرسورهای 
 )IDV( میانی  تخلیه  شیر  تکنولوژی  با 
باری  میان  سرمایش  راندمان  تقویت  برای 
 R-452B و R-454B فصلی از مبردهای
چندمبردی  سازگاری  می کند.  پشتیبانی 
کمپرسور همراه با عملکرد drop-in مشابه 
در برابر R-410A برای سهولت در انتقال 

مبرد طراحی می شود.
اطالعات بیشتر در اینجا 

آشکارساز گاز
برای  هالوژنه  مبرد   22Bacharach
خود   MGS-400 گازی  آشکارسازهای 
و  صنعتی  گاز  نشتی  کنترل  کاربردهای  در 
تجاری معرفی کرده است. محصول بسته به 
محدوده اندازه گیری، دما و انواع گازها از سه 

نوع سنسور مختلف استفاده می کند. 
اطالعات بیشتر در اینجا 

پمپ  خارجی  دستگاه های 
حرارتی منبع هوایی

آوت در یونیت های پمپ حرارتی منبع هوایی 
 S Mitsubishi Electric Trane سری
فناوری  تا  کرده  پیدا  توسعه   HVAC US
اینورتر گرمایش زیاد در مدل های P36 و 
آنها می توانند در  را شامل شود.  P48 خود 
در  زیاد  بسیار  دمای های  و  سرد  اقلیم های 

تمام طول سال آسایش را فراهم کنند. 
اطالعات بیشتر در اینجا 

ناقل فشار افتراقی
Dwyer In-  سری های ناقل فشار افتراقی

محدوده های  در   struments 629HLP
کیلوپاسکال   621 معادل   psi  90 حداکثر 
در  افتراقی  فشار  کنترل  است.  موجود 
مبدل های  هواسازها،  نظیر  کاربردهایی 
هیدرولیکی  سیستم های  و  چیلرها  حرارتی، 

مناسب است. 
اطالعات بیشتر در اینجا 

معرفی محصوالت جدید

http://www.info.hotims.com/72836-151
http://www.info.hotims.com/72836-151
http://www.info.hotims.com/72836-153
http://www.info.hotims.com/72836-153
http://www.info.hotims.com/72836-152
http://www.info.hotims.com/72836-152
http://www.info.hotims.com/72836-157
http://www.info.hotims.com/72836-157
http://www.info.hotims.com/72836-158
http://www.info.hotims.com/72836-158
http://www.info.hotims.com/72836-159
http://www.info.hotims.com/72836-159
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 PVC حداکثر فاصله عمودی بست ها در لوله ها 
در افق 4ft و در عمود 10ft است.

بهداشتی  سرویس های  در  تجهیزات  جانمایی   
باید طوری باشد که برای تمیز کردن خود تجهیز و 

محدوده  دور آن فضا باشد.
 اتصال تخلیه برای دوش اضطراری و چشم شویی 

الزم نیست. 
 سایز لوله سرریز مخازن ذخیره آب بر روی بام یا 

باالی خرپشته نباید کمتر از 6 اینچ باشد.
 طول رنگ پس زمینه بر روی لوله های 2 و 1/2 
اینچ تا 6 اینچ ,   12 اینچ و سایز متن روی لوله 
1.25 اینچ است. اطالعات مربوط به دیگر سایزها 

در جدول 668.9.2.2IPC  وجود دارد.
 تخلیه کندانس در خیابان، کوچه یا هرجایی که 

باعث مزاحمت می شود ممنوع است.
 جنس لوله درین می تواند چدن، گالوانیزه، مس، 
 ABS ،CPVC،اتیلن پلی  مس،  آلیاژهای 

PVC یا پلی پروپیلن باشد.

رابطه  نقاط  چالشی ترین  و  مهم ترین  از  یکی  مالیات  تاکنون  دیرباز  از 
حاکمان و مردم بوده است. شاید بتوان ادعا کرد که مالیات مهم ترین 
دستاورد مالی بشر برای پیشبرد تمدن بوده است. با تمام این ها همچنان 
بسیاری از مردم و حتی برخی متفکران با مالیات مخالف هستند. در هر 
منبعی که جست وجو کنید اولین پاسخی که برای سؤال مالیات چیست 
 )OECD( پیدا می کنید، تعریف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی
و  الزامی  است  پرداختی  »مالیات  آن  اساس  بر  که  است  مالیات  از 
تعلق  غیره  و  دارایی  مؤسسه،  شخص،  به  است  ممکن  که  بالعوض 
گیرد«. بااین حال شاید ابتدایی ترین ذهنیتی که برای همه ما از مالیات 
وجود دارد، هزینه ای است که افراد یک جامعه برای هزینه های عمومی 

پرداخت می کنند.
فلسفه مالیات

کرد.  پیدا  شد  مالیات  از  که  تعاریفی  در  را  مالیات  فلسفه  بتوان  شاید 
و  مالیات  اخذ  نحوه  دنیا،  در  مختلف  اقتصادی  نظام های  در  بااین حال 
نرخ مالیات، تعیین کننده فلسفه مالیات در آنجا است. به طور مثال فلسفه 
مالیات در سیستم مالیاتی ای که بر روی اخذ مالیات از ثروتمندان تمرکز 
می کند، با فلسفه مالیات در سیستمی که از همه شهروندان به طور برابر 

مالیات اخذ می کند متفاوت است.
از سوی دیگر محل خرج مالیات نیز بر فلسفه آن تأثیر  گذار است. مثاًل 
در کشوری که بیشترین محل هزینه کرد مالیات در بحث های نظامی 
و جنگ افزار است، در مقایسه با کشوری که بیشترین محل هزینه کرد 
مالیات  فلسفه  است،  اجتماعی  تأمین  و  آموزش، سالمت  مالیات بحث 

کاماًل متفاوت است.
به همین دالیل نمی توان تعریف مشخص و واضحی از فلسفه مالیات داد. 
برخی از متفکران فلسفه مالیات را مشارکت همگانی در تأمین هزینه های 
عمومی می دانند. از این نگاه این گونه برداشت می شود که مالیات هزینه ای 
به عنوان  می پردازند.  خود  جامعه  اداره  برای  جامعه  افراد  تمامی  که  است 
مثال بودجه سالیانه کشوری همچون آلمان تا 85 درصد وابسته به مالیات 
است. این میزان از وابستگی بودجه به مالیات، نشان دهنده تأثیری است که 
مالیات دهندگان بر اداره کشور پیشرفته ای مانند آلمان دارند. از نگاه برخی 
برداشت،  نوع  این  در  است.  اجتماعی  عدالت  ایجاد  مالیات،  فلسفه  دیگر 
با درآمد کمتر  افرادی  تا برای  با درآمد بیشتر اخذ می شود  افراِد  از  مالیات 
هزینه شود، تا جامعه به عدالت نزدیک تر شود. برخی از اندیشمندان اسالمی 

اعتقاددارند که فلسفه مالیات از نگاه اسالم نیز این چنین است.

 مـا و مالـیات

نویسنده: سید فرخ میرحیدری

کدها و استانداردهای بین المللی 
تاسیسات – آبرسانی
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مالیات و فلسفه آن

حسین بادامی
کارشناس امور مالیاتی



دارد، چون گرما و سرمای  تاثیر  نیز  بازیابی  افزایش ظرفیت چیلر 
بیشتر توسط مورد دوم تولید می شود. با این وجود، صرفه جویی ها 
در هزینه بهره برداری )OPEX( به دلیل این واقعیت که گرمای 
درجه   176 گرم  آب  تولید  برای  همیشه  دیگ   توسط  تولیدشده 
اشباع  به یک آستانه  فارنهایت )80 درجه سانتی گراد( الزم است، 

می رسد. 
شکل 18 به ترتیب هزینه عمر و صرفه جویی های هزینه عمر تابع 
ظرفیت چیلر بازیابی و دمای آب گرم خروجی را نشان می دهد. این 
 CAPE+ OPEX + LPG( شکل مشخصًا کاهش هزینه عمر 
گرم  آب  دمای  برای  که صرفه جویی ها  می دهد  نشان  را  برق(   +
به  می تواند  سانتی گراد(  درجه   40( فارنهایت  درجه   104 خروجی 
فارنهایت )60  برسد. در دمای آب گرم خروجی 140 درجه   13%
 20% تقریبًا  عمر  مدت  هزینه  در  صرفه جویی  سانتی گراد(،  درجه 

است. 
افزایش ظرفیت چیلر بازیابی نیز موثر است، چون گرما و سرمای 
بیشتری می تواند توسط مورد دوم تولید شود. با این وجود، صرفه جویی 
در هزینه اجرایی به واسطه این واقعیت که گرمای تولید شده برای 
الزم  سانتی گراد(  درجه   80( فارنهایت  درجه   176 گرم  آب  تولید 

است به استانه اشباع می رسد. بیشترین صرفه جویی ها در محدوده 
بازیابی  چیلر  ظرفیت  تن(   284 تا   228( کیلووات   1000 تا   800
حاصل می شود. برای ظرفیت های بزرگ تر، صرفه جویی های هزینه 
و   )CAPEX( هزینه سرمایه ای  در  زیاد  افزایش  واسطه  به  عمر 

صرفه جویی کمتر در هزینه های جاری شروع به کاهش می کند. 

تحلیل زیست محیطی
بررسی  زیر   CO2 انتشار  میزان  محیطی،  زیست  تحلیل  برای 

می شود:
به   CO2 پوند   0.49 با  است  برابر   LPG CO2 انتشار   •
ازای هر کیلووات ساعت )0.22 کیلوگرم CO2 به ازای هر کیلووات 

ساعت( و
ازای هر  به   CO2 پوند  برق در قطر: 1.3   CO2 انتشار   •
کیلووات  هر  ازای  به   CO2 کیلوگرم   0.596( ساعت  کیلووات 

ساعت(
 CO2 انتشار  تابع کاهش  و   CO2 انتشارات  ترتیب  به  شکل 19 
ظرفیت چیلر بازیابی و دمای آب گرم خروجی را نشان می دهد. این 
شکل مشخصًا کاهش انتشارات CO2 در زمان جایگزینی بخشی 

عملکرد سیستم گرمایش و سرمایش ترکیبی در محیط های گرم و مرطوب - بخش پایانی

 نویسنده:  دکتر یوسف ریاچی
 ترجمه: مهندس نیره شمشیری

منبع: مجله اشری ماه آگوست 2019

از اشری می خوانید
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گرمای تلف شده، انرژی است که در فرآیندها تولید می شود، اما به شکل مفید مورد استفاده قرار نمی گیرد. 
سیستم های برق و حرارت ترکیبی )CHP( کاربرد گسترده ای در موتورخانه های مرکزی بزرگ و کاربردهای 
صنعتی پیدا کرده اند و همزمان برق و گرما تولید می کنند و در نتیجه سبب باال بردن راندمان کلی سیستم 
و سرمایش  گرمایش  مشابه  شیوه ای  به  هم   )CCH( ترکیبی  و سرمایش  گرمایش  می شوند. سیستم های 
همزمان فراهم می کنند و پتانسیل زیادی برای استفاده در هتل ها، تاسیسات رفاهی و فرایندهای صنعتی و نیز 

هر جایی که اغلب درخواست همزمان و مداوم برای گرمایش/سرمایش هست، دارند. 



از دیگ LPG با چیلرهای بازیابی گرما را نشان می دهد. 
گرم  آب  دماهای  برای  دستگاه،  به  بازیابی  چیلر  کردن  اضافه  با 
خروجی چیلر بازیابی 104 درجه فارنهایت )40 درجه سانتی گراد( و 
140 درجه فارنهایت انتشارات CO2 را می توان به ترتیب تا 11 و 

%13 کاهش داد. 
باالتری   CO2 انتشار   LPG به  نسبت  در قطر  برق  اینکه  با  حتی 
چیلر  دوگانه  عملکرد  دلیل  به   LPG دیگ  بخش  جایگزینی  دارد، 
بازیابی و فاکتور تبدیل انرژی برای پمپ های حرارتی، انتشار گازهای 

گلخانه ای را کاهش می دهد. 
بحث و نتیجه گیری

باالی  پتانسیل  با  کارامد  سیستم های  انرژی،  بازیابی  سیستم های 
رسیدن به صرفه جویی های اقتصادی و انرژی مهم هستند. به عالوه، 

در  زیست  محیط  دار  دوست  حل  راه  تکنولوژی  یک  به عنوان  اینها 
CCH که سهم  این مطالعه، یک سیستم  حال گسترش هستند. در 

دیگ های LPG را کم کرده ارایه می شود. 
یک روش مدل سازی و بهینه سازی برای سیستم گرمایش/ سرمایش 
ساخته شد. مدل تعادل انرژی، برق، تقاضای گرمایش و سرمایش را 

در نظر می گیرد. 
روش مدل سازی و بهینه سازی با استفاده از نرم افزار انجام شد و نشان 

داد صرفه جویی های هزینه تقریبًا %20 می تواند به دست آید. 



باشگاه مهندسان
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تاسیسات  بین المللی  نمایشگاه  هجدهمین 
هفته  گرمایشی  و  و سیستم  های سرمایشی 
نمایشگاه  این  می کند.  کار  به  آغاز  آینده 
اقتصادی  رکود  که  می شود  برگزار  حالی  در 
شرکت کنندگان  و  است  حاکم  کشور  در 
نرم  پنجه  و  دست  آن  با  کنونی  شرایط  در 

می کنند. 
است  محلی  نمایشگاه  دیگر،  سوی  از 
آخرین  و  نمایش محصوالت  و  برای عرضه 
دستاوردهای تولیدکنندگان و جذب مشتریان 

به دوران رکود و  با توجه  رو،  این  از  جدید. 
شرایط نامطلوب اقتصادی همچنان بسیاری 
از شرکت ها در نمایشگاه حاضر می شوند تا 
از قافله عقب نمانند و در دنیای رقابت حرفی 
برای گفتن داشته باشند، چرا که کمرنگ شدن 
شرکت ها کم کم باعث فراموشی آن ها خواهد 
شد. برای بررسی چرایی این موضوع با سینا 
بین المللی  کنفرانس  پروژه  مدیر  مستوفی، 
گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع و محمد 
بازاریابی  مدیریت  کارشناسان  از  از  سراج، 

گفت و گو کرده ایم که در ادامه می خوانید:

پرسش این هفته: اهمیت حضور در نمایشگاه با توجه به دوران رکود اقتصادی

 تاسیسات نیوز در نظر دارد تا هر هفته با طرح یک پرسش نظر کارشناسان و
صاحب نظران این حوزه را جویا شود و به بحث و تبادل نظر بپردازد
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اینکه  به  پاسخ  در  نیوز،  تاسیسات  با  گفت وگو  در  مستوفی 
اهمیت حضور شرکت های تاسیساتی در نمایشگاه با توجه به 
دوران رکود اقتصادی چیست، گفت: نمایشگاه ها، ذاتًا، ابزارهای 
توسعه فروش و بازاریابی هستند. در دوران رکود، ممکن است 
سرعت فرایند فروش ما کاهش یابد ولی این بدان معنا نیست 
که ما باید متناسبا سرعت فرایند بازاریابی را نیز کاهش دهیم. 
او ادامه به اهمیت شناخت و ارتقای دانش شرکت ها به واسطه 
به  ما  بازاریابی،  در  گفت:  و  کرد  اشاره  نمایشگاه  در  حضور 
دنبال شناخت هستیم: شناخت مشتریان جدید؛ شناخت رقبا؛ 
... که  و  بازار  در  بازار؛ شناخت جایگاه خود  نیازهای  شناخت 
در دوران رکود، نیاز به این شناخت بیشتر خواهد بود. چرا که 
بازار، رقابتی تر شده و تصمیمات فعاالن، هوشمندانه تر می شود. 

بنابراین باید از نزدیک و به دقت رفتار بازار را رصد کرد. 

و  سرمایش  گرمایش،  بین المللی  کنفرانس  پروژه  مدیر 
که  باشیم  داشته  بخاطر  باید  گفت:  پایان  در  مطبوع  تهویه  
هوشمندانه ای  حال  عین  در  و  شجاعانه  سرمایه گذاری های 
که در شرایط رکود اقتصادی انجام می گیرد، می تواند جایگاه 
در  حضور  دهد.  تغییر  فوق العاده ای  به صورت  را  فردا  رقابتی 
نشان  کار  و  کسب  دنیای  در  را  ما  واقعی  جایگاه  نمایشگاه، 
تصمیم  آگاهانه  آینده مان  برای  که  می کند  کمک  و  می دهد 

بگیریم.
سراج به ماهیت مساله اقتصاد و مشکالت اقتصادی اشاره کرد 
و گفت: رکود و بحران بخش جدایی ناپذیر هر اقتصادی است 
و تنها مختص کشور ایران نیست. مشابه آنچه که در سال های 

2008 و 2009 در امریکا رخ داد. 

با مشکالت  این شرایط شرکت های صنعتی  داد: در  ادامه  او 
بسیاری مواجه خواهند شد و برای غلبه بر این مشکالت اکثراً 
بدترین  از  از طرفی یکی  اتخاذ می کنند.  نادرستی  تصمیمات 
رفتارها و عکس العمل های شرکت ها به تالطم در بازار، کاهش 
همه جانبه و بدون تبعیض هزینه ها است. اتفاقًا شرکت ها در 
به  بیشتری  نیاز  خود  فروش  سقف  حفظ  برای  رکود  دوره 

تبلیغات دارند تا از فرصت های طالیی استفاده کنند.
و  قدیمی  مشتریان  حفظ  اهمیت  به  بازاریابی  کارشناس  این 
جذب مشتریان جدید به واسطه حضور در نمایشگاه پرداخت 
و اظهار کرد: راهبردهای مهمی که این شرکت ها باید در این 
و  قدیمی  مشتریان  اصل حفظ  دو  برپایه  کنند،  اتخاذ  شرایط 
جذب مشتریان جدید است. در راهبرد اول ارائه خدمات بهتر 
و راضی نگه داشتن مشتریان قدیمی و در راهبرد دوم حضور 
قدرتمند در نمایشگاه های تخصصی است که فرصتی طالیی 
را در اختیار شرکت ها قرار می دهد تا محصوالت و دستاوردهای 
جدید خود را به نمایش بگذارند تا مشتریان جدید را به خود 
جذب کنند. فراموش نکنید همیشه پول در بازار هست، فقط در 
شرایط بحرانی مردم تصمیم می گیرند با تامل بیشتری هزینه 

کنند. 
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تلویزیونی را که همزمان پخش می شود نگاه کند 
کند  نگاه  را  برنامه ها  آن  از  یکی  فقط  می تواند 
بنابراین هزینه فرصت تماشای »دالس« نمی تواند 
باعث لذت از دیگر برنامه های موردعالقه اش شود 
از  یکی  شخصی  اگر  سلسله(.  برنامه  )همچون 
برنامه ها را ضبط کند وقتی که برنامه دیگر را نگاه 
باشد  زمانی  مدت  می تواند  فرصت  هزینه  می کند 
که فرد برای تماشای برنامه در مقابل برنامه های 
دیگر می گذارد. در موقعیت رستوران هزینه فرصت 
می تواند آزمایش غذای ماهی باشد. هزینه فرصت 
باشد.  دوگانه  می تواند  غذا  هردو  سفارش  هزینه 
بیش از20 دالر برای خرید غذای دوم: یک خانواده 
ممکن است تصمیم بگیرد که دوره تعطیلی کوتاه 
کند  استفاده  دایسنیلند”   ” به  سفر  برای  را  مدت 
کند.  رسیدگی  خانه  کارهای  به  آنکه  از  بیش 
هزینه فرصت داشتن فرزندان شادتر می تواند یک 
حمام تعمیر شده باشد. در حفاظت محیطی هزینه 
فرصت همچنین قابل اجراست این مطب می تواند 
در قانون اثبات شود که باید بوی سرطانزای بنزین 
مسئله  این  متأسفانه  برود.  بین  از  کامل  طور  به 
نیازمند پاالیشگاه هایی است که تجهیزاتی با قیمت 
به عهده  را  را نصب کند و هزینه  میلیون ها دالر 
مصرف کننده ها بگذارد. تعداد قابل توجهی از موارد 
است  کم  اگرچه  است.  بنزین  به  مربوط  سرطانی 
اما چند مورد را در سال می توان در کشور ایاالت 
متحده تخمین زد. بنابراین تصمیم کاهش بوها به 
خاطر هزینه فرصت مورد انتقاد قرار گرفته است. 
صدها میلیون دالر که برای این طرح صرف شده 
سودمندتر  بسیار  که  دیگری  مورد  در  می توانست 
است همچون کاهش مرگ و میر از طریق سرطان 
صریح تر  )یا  اعمال  این  شود.  مصرف  اتومبیل  و 
یکی از بهترین آن ها( هزینه فرصت کاهش بوی 

بنزین هستند.

از  یا هزینه فرصت  هزینه فرصت، هزینه فرصت سرمایه 
دست رفته به معنی هزینه های ناشی از رد بهترین گزینه 
جایگزین در هنگام اخذ یک تصمیم است. محدودیت در 
منابع و زمان، مهمترین دالیل برای انجام هزینه فرصت 
هستند. از این رو تقریبًا تمام تصمیم ها به نوعی دربرگیرنده 
هزینه فرصت هستند. البته بیشتر اوقات در اقتصاد هزینه 
هدف  و  می گردد  مطرح  اقتصادی  پروژه های  در  فرصت 
اصلی از طرح آن نیز بررسی تخصیص بهینه منابع موجود 
است. مفهوم هزینه فرصت نقش مهمی را در تضمین اینکه 
منابع کمیاب به صورت کارا مورد استفاده قرار گرفته اند یا 
نه، بازی می کند. بنابراین محدود به هزینه های پولی و یا 
مالی نمی شود و هر چیزی که دارای ارزش باشد و از آن 
فرصت  هزینه  عنوان  به  می تواند  باشد،  شده  نظر  صرف 
تلقی شود. از آن جمله می توان به هزینه واقعی محصول 

صرف نظر شده، زمان و یا لذت از دست رفته اشاره کرد.
از دست رفته هر تصمیم  یا هزینه فرصت  هزینه فرصت 
یا انتخاب برابر است با باالترین فرصت یا فایده از دست 
رفته ناشی از انتخابی که می توانست به جای انتخاب مزبور 
صورت  رفته  کار  به  زمان  و  منابع  مقدار  همان  با صرف 
گیرد. به عبارتی هزینه فرصت هر تصمیم برابر با باالترین 
فایده ای است که به دلیل عدم اتخاذ سایر تصمیم ها از دست 
می رود. این تحلیل )هزینه فرصت(، مبنای تصمیم گیری و 

تخصیص منابع است.
به  مالی  و  مادی  اصطالحات  برای  نه تنها  فرصت  هزینه 
دارای  چیز  هر  برای  است  اصطالحی  بلکه  نمی رود،  کار 
ارزش. به عنوان مثال شخصی که تمایل دارد هر دو برنامه 

هزینه فرصت از دست رفته

اقتصاد به زبان ساده



پذیر  تجدید  انرژی های  سازمان  مدیرعامل 
به  توجه  با  گفت:  ایران  انرژی  بهره وری  و 
ظرفیت های خوب کشور در بخش انرژی های 
تجدیدپذیر می توانیم انرژی مورد نیاز اروپا و 
هندوستان را با استفاده از این ظرفیت تامین 

کنیم.

درباره  شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون 
این شائبه که برخی مهندسان مدرک 
خدمات  ارایه  شرکت های  به  را  خود 
با  گفت:  می دهند،  اجاره  مهندسی 
مهندسی  خدمات  کردن  الکترونیکی 
جمله  از  خطا  بروز  روزنه های  جلوی 

اجاره دادن مدرک را می گیریم.

 ایران می تواند انرژی
 اروپا و هندوستان را

 با تجدیدپذیرها تامین
کند

 اجاره مدرک
 مهندسی؛ شایعه یا

!واقعیت؟

 قطع شدن تاسیسات
 سازمان ملل به علت

کمبود بودجه

جلسه  ملل،  سازمان  بودجه  شدید  کمبود  و  کاهش  با 
شد  برگزار  حالی  در  جمعه  روز  در  المللی  بین  نهاد  این 
گرمایی  تجهیزات  و  سیستم  و  برقی  پله  از  بسیاری  که 
و سرمایی خاموش بودند. سازمان ملل در حالی بدترین 
که  کند  می  تجربه  را  خود  گذشته  دهه  یک  روزهای 
جلسات روز جمعه این نهاد بین المللی با مشکالت عدیده 
ای از جمله خاموشی پله برقی ها و هیترهای گرمایی و 
بسته شدن مراکز خدماتی دیپلمات ها قبل از ساعت پنج 

بعدازظهر مواجهه شد.

مشاور امور بین الملل وزیر نیرو در نشست با سفیر 
هلند در تهران، از همکاری های دو کشور در زمینه 

آب و آبفا و همچنین برق و انرژی استقبال کرد.
این موضوع زمینه مناسبی فراهم کرده تا با یکدیگر 

در کشورهای ثالث نیز همکاری داشته باشند.

 همکاری ایران و هلند در
زمینه آب و آبفا

 آسانسور، صنعتی
بدون اتحادیه

تشکل  اتحادیه،  هیچ  ایران  در  آسانسور  صنعت  می دانید  آیا 
شهری،  هر  در  آن،  از  بدتر  و  ندارد  رسمی  متولی  و  صنفی 
شرکت های مرتبط با آسانسور و پله برقی، زیر مجموعه یک 
اتحادیه صنفی غیر مرتبط هستند! آیا می دانید در شهر ساری 
فعاالن صنعت آسانسور زیر مجموعه اتحادیه موزاییک سازان، 
شهر  در  و  سازان  تانکر  اتحادیه  مجموعه  زیر  اهواز  شهر  در 

تهران زیر مجموعه اتحادیه سیم پیچی موتور قرار دارند! 

گزیده اخبار
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پاسخ چالش هفته گذشته 

سرگرمی تاسیساتی

راه حل:
شیرهای اختالط موتوری 4 راهه برای ایجاد 
دو نقطه اختالط در بدنه شیر طراحی می شود: 
و  سیستم  رفت  دمای  تنظیم  برای  یکی 
دیگ  ورودی  دمای  باالبردن  برای  دیگری 
به منظور جلوگیری از متراکم شدن با دوام 
که  کنترلری  دوم،  مورد  برای  دودکش.  گاز 
موتور شیر را راه می اندازد باید دمای ورودی 
دیگ را حس کرده و واکنش دهد. پس یک 
سنسور دمای ورودی دیگ الزم است که در شکل زیر نشان 

داده می شود. 

اگرچه یک سیستم اولیه/ثانویه کار می کند، روش های ساده تر 
بین  هیدرولیکی  جداسازی  به  رسیدن  برای  ارزان تری  و 
مقاومت  دیگ  و  هدر  لوله کشی  که  زمانی  در  سیرکوالتورها 

جریان کمی دارند، وجود دارد. 
از یک هدر کوتاه و عمومی بین دیگ و شیر چهارراهه استفاده 
در شیر، جریان  و گشتاور  تبادل شناوری  ترکیبی  اثرات  کنید. 

کافی از طریق دیگ چدنی تولید می کند. 
را  مرتبط  اولیه  و سیرکوالتور  اولیه  حلقه  به یک  نیاز  کار  این 
حذف می کند. همچنین اگر سیستم فرعی گرمایش فضا فعال 

باشد و هیتر آب غیرمستقیم به عنوان یک بار اولویت دمای آب 
آب  دمای  استفاده شود،  اب غیرمستقیم  هیتر  برای کویل  کم 

کمتر را هم حذف می کند. 
در نقشه سوال، سیرکوالتور حلقه اولیه به جای دورکردن جریان 
از محلی که مخزن انبساط را به سیستم وصل می کند، به جلو 
سیرکوالتورهای  است.  غلط  مشخصًا  کار  این  می کند.  پمپ 
ثانویه باید همیشه آب را مستقیم به مدار ثانویه هدایت کنند. 
این تی باالدستی جفت نزدیک به هم را به عنوان نقطه بدون 
تغییر فشار برای مدار ثانویه می بیند و اجازه می دهد فشار مدار 

ثانویه در زمان کار سیرکوالتور افزایش یابد. 

در نقشه سوال، سنسور دمای رفت بالفاصله پایین دست شیر 
اختالط 4 راهه قرار می گیرد. اگرچه اختالط درزمان عبور جریان 
از این محل سنسور شروع شده، اما ممکن است کامل نباشد و در 
نتیجه سنسور نتواند دمای ترکیب شده نهایی که برای ایستگاه 
چندراهه تامین می شود را حس کند. همیشه نصب سنسور دمای 
رفت در پایین دست سیرکوالتور توزیع برای اطمینان از وقوع 
اختالط کامل قبل از عبور جریان از سنسور روش خوبی است. 
در نهایت، شیرهای تخلیه به انتهای برگشت هر دو مدار بار در 
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تاریخ  در  پایتخت حکومت چندین سلسله  که  این  به  توجه  با  تهران  شهر 
بوده آثار تاریخی و همینطور خانه هایی با قدمت باال بسیار زیاد در این شهر 
از  تهران موزه زمان یکی  میان کاخ ها و موزه های شهر  دیده می شود. در 
در  را  خود  فراغت  اوقات  می توانید  که  است  کاخ هایی  بهترین  و  زیباترین 
موزه ساعت  اولین  عنوان  به  پیش  سال   16 موزه حدود  این  بگذرانید.  آن 
ایران در خیابان زعفرانیه تهران تاسیس شد. قدمت این ساختمان به دوره 
قاجاریه باز می گردد و متعلق به دوره حکومت محمدشاه و ناصرالدین شاه 
قاجار است. این ساختمان خانه حسین خداداد بازرگان، صنعتگر و کارآفرین 
بنیاد مستضعفان  اختیار  تاکنون در  انقالب اسالمی  از وقوع  و  ایرانی است 
قرن هفدهم  از  قدیمی  انواع ساعت های  موزه هم  در ساختمان  دارد.  قرار 
مختلف  نمونه های  مخصوص  عمارت  اول  طبقه  می شود.  یافت  بیستم  تا 
ساعت های  مانند  است  کوکی  و  وزنه ای  مکانیکی  ساعت های  از  جالب  و 
شاهینی، آونگی، رومیزی، دیواری و ایستاده که هرکدام به نوعی تلفیق هنر 
و صنعت را به نمایش می گذارند. این موزه در خیابان زعفرانیه، نبش خیابان 
پرزین بغدادی واقع شده که در روزهای تعطیل از ساعت 10 صبح تا 17 باز 

است. می توانید آخر این هفته را به بازدید از این موزه اختصاص دهید.

آخر هفته مهندسی

www.damandeh.com
021-35272520 - 28

(F300)

موزه زمان



خوراک پزی ها یا اجاق های فیتیله ای نفتی از دهه 1340 به بعد در آشپزخانه های ایران برای طبخ مورد استفاده 
قرار گرفتند. تعداد فیتیله های موردنظر در این اجاق ها که از یک تا 10 عدد بود، بسته به نوع غذا، اندازه قابلمه 

و یا حرارت موردنیاز تنظیم می شد. برای تنظیم حرارت یا شعله فیتیله ها در این اجاق ها، پیچ تنظیمی قرار 
داشت تا با کنترل شعله از دودزدگی جلوگیری و شعله مطلوب را ایجاد کند.

تاسیسات نیوز فرا رسیدن اربعین حسینی را به تمام مسلمانان تسلیت عرض می کند

تاسیسات در گذر زمان


