شماره سي و هفتم

خبرنامه ونوس شيشه

يازدهمين نمايشگاه بين المللي صنعت ساختمان

يازدهمين نمايشگاه بين المللي صنعت ساختمان ،از تاريخ  4الي 7
مرداد ماه در محل دائمي نمايشگاه بين المللي تهران برگزار مي شود.
بيشتر بخوانيد

موثرترين راه كاهش مبلغ قبوض گاز و برق

با وجود گذشت زمان كوتاهي از اجراي هدفمند كردن يارانه ها ،پيامد هاي ناشي از اجراي اين قانون اثرات عميقي بر زندگي روزمره همه ما گذاشته
است .طوريكه بيشترين موضوع صحبت قبوض بيش از  5برابري گاز و  3برابري برق است .به جرات مي توان گفت كه مهمترين اثر اجراي اين
قانون تغيير شيوه مصرف انرژي در خانواده هاست  .شايد بهتر باشد كه بگوئيم فرهنگ جديدي در زمينه مصرف انرژي در حال شكل گيري است .
در اين زمينه ما نيز بر آن شديم تا بر مبناي آمار و اطالعات راهكار هاي موثري در جهت كاهش مصرف انرژي و پائين آمدن قبض گاز و برق
ارائه نمائيم.
بررسي ها نشان مي دهد كه بخش خانگي با مصرف بيش از  % 04از انرژي مصرفي كشور  ،باالترين سهم را ميان ساير بخش هاي اقتصادي به
خود اختصاص داده كه از اين ميان بيشترين ميزان مصرف مربوط به گاز طبيعي است .مقايسه مصرف انرژي بين ساختمانهاي كشور با مقدار
متناظر آن در كشورهاي توسعه يافته فاصله زيادي را نشان مي دهد .بيشتر بخوانيد

موزه منحصر به فرد دفاع مقدس

براي نخستين بار روايتي نو و در عين حال متفاوت از جنگ به مدد
تكنولوژي در باغ موزه دفاع مقدس به مخاطبان عرضه مي شود .در اين
موزه هنر و صنعت دست به دست يكديگر داده اند تا بازديدكنندگان حس
حضور در صحنه هاي واقعي جنگ را تجربه نمايند .افرادي كه آن
روزها و صحنه هارا نديده اند در اولين بازديد تحت تاثير شرايط خاص
آن روزها قرار مي گيرند .تامين شيشه ها و اجراي سازه هاي شيشه اي
در اين پروژه خاص بعهده شركت ونوس شيشه بود .بيشتر بخوانيد

شيشه هاي  3D Elasticدر ساختار ديوار آوارگان با ابعاد  01×3متر

اين خبرنامه برای افرادی که در خبرنامه اينترنتی ونوس شيشه ثبت نام کرده اند  ،ماهيانه به صورت رايگان ارسال ميشود.
برای کسب اطالعات بيشتر ميتوانيد به سايت شرکت ونوس شيشه  www.venusglass.netمراجعه کرده يا با دفتر خدمات
مهندسی فروش تماس حاصل فرمائيد.
در صورت عدم تمايل به دريافت شماره های بعدی خبرنامه ونوس شيشه لطفا با آدرس  newsletter@venusglass.netتماس
حاصل فرماييد.

