
زیبای 390 هزار دالری!

موسیقی می تواند به خالقیت آسیب بزند!

استون مارتین جزئیات مربوط به قیمت گذاری DBS سوپرلگرا تگ هور 
ادیشن را مشخص کرد. این خودرو در بریتانیا قیمت 295 هزار پوندی 

)حدود 389 هزار دالر( دارد.
تنها 50 دستگاه از این خودرو ساخته خواهد شد و به همراه هر دستگاه از این 
خودرو یک ساعت ویژه  تگ هور نیز ارائه خواهد شد. ساعت DBS ادیشن کررا هور 
02 دارای ظاهر چندضلعی برای هماهنگی با جلوپنجره  DBS بوده و بند چرمی 
خاص آن ما را به یاد پوشش چرم استون مارتین می اندازد. ساعت تگ هور نیز همانند 
خودرو دارای عناصر قرمز رنگ برای همخوانی با دوخت روی صندلی هایی با جنس 
آلکانترا و همچنین کالیپرهای ترمز و عناصر و قرمز روی دیواره الستیک ها است. 
معاون برند و ارتباطات تگ هور درباره  این همکاری اظهار کرده است: »تگ هور با 
خالقیت آوانگارد گره خورده و ما همیشه به دنبال چالش ها و بهبود عملکرد بوده ایم. 
جدیدترین محصول ما حاصل همکاری با استون مارتین است، محصولی که یک 
شاهکار اسپورت است و ویترینی فوق العاده از تعهد ماست. با معرفی استون مارتین 

DBS سوپرلگرا تگ هور ادیشن ما به سطح جدیدی در همکاری با دیگران رسیدیم 
و به لوگوی تگ هور افتخار می کنیم«.

این خودرو به لطف رنگ مشکی موناکو، سقف فیبر کربنی، آینه ها، ورودی های 
هوا و اسپلیتر و اسپویلر تیره متمایز می شود. رینگ های 21 اینچی ساتین مشکی به 
همراه الستیک های پیرلی پی زیرو نیز در زیر خودرو دیده می شوند. لوگوی تگ هور 
روی گلگیر نیز باعث تمایز هرچه بیشتر DBS سوپرلگرا تگ هور ادیشن می شود. 
در داخل کابین هم صندلی های پوشیده از چرم و آلکانترا با دوخت های قرمز و عناصر 
فیبر کربنی و کروم تیره خودنمایی می کنند. معاون استون مارتین نیز گفته است: 
»به محض اینکه همکاری با تگ هور شکل گرفت ایده  تولید محصولی سفارشی که 
نشان دهنده  ویژگی های هر دو برند باشد به ذهن خطور کرد. هر دو برند اهمیت هنر 

و صنعت و طراحی های زیبا را می دانند«.
گفته شده تمامی 50 دستگاه تولیدی توسط اندی پالمر مدیرعامل استون مارتین 

بررسی خواهند شد و سپس از کارخانه بیرون خواهند رفت.

به  دادن  گوش  می دهد  نشان  محققان  جدید  مطالعه 
موسیقی در حین انجام فعالیت های مختلف ذهنی می تواند 

خالقیت فرد را تحت تاثیر قرار دهد.
به گزارش ایسنا و به نقل از گیزمگ، نتایج یک مطالعه جدید 
از محققان دانشگاه لنکستر، دانشگاه گاول و دانشگاه مرکزی 
لنکاشایر نشان می دهد که گوش دادن به موسیقی به طور قابل 
را مختل  وظایف خالقانه  انجام  برای  توانایی  می تواند  توجهی 
کند. در حالی که مشخص شد پخش موسیقی به جلوگیری از 
فرآیندهای خالقانه منجر می شود، صدا یا نویز موجود در کتابخانه 
اثر معنی داری نداشت. البته اگر از دوستان خود بپرسید که آیا 
با گوش دادن به موسیقی در هنگام کار، خالقیت شان جریان 
دارد یا نه مطمئن باشید که بحث شکل می گیرد و هر دو طرف 
استدالل های خود را دارند. اما این مطالعه جدید با هدف قرار دادن 
داوطلبان از طریق یک سری آزمایشات به طور مشخص به این 

پرسش پاسخ داد.
زبان اصلی همه شرکت کنندگان در این مطالعه زبان انگلیسی 
بود و هیچ عارضه دیداری و شنیداری نداشتند. در مجموع سه 
آزمایش انجام شد که در آن از داوطلبان خواسته شد تا مجموعه ای 
از وظایف را که معموال برای اندازه گیری عملکرد کالمی خالقانه 
استفاده می شود، انجام دهند. به عنوان مثال از فرد خواسته می شد 

تا با شنیدن سه کلمه مرتبط، یک کلمه مرتبط و جدید بسازد.
طی هر آزمایش از شرکت کنندگان خواسته شد تا تمرینات 
را یک بار در یک محیط آرام انجام دهند و سپس در حالی که 
موسیقی در محیط پخش می شد. در اولین آزمایش داوطلبان 
وظایف را کامل انجام دادند، در حالی که موسیقی در حال پخش 

به زبان غیر انگلیسی بود. در آزمایش دوم برای شرکت کنندگان 
موسیقی بی کالم پخش شد و در سومین آزمایش نیز موسیقی 
با اشعار انگلیسی پخش شد که داوطلبان می توانستند شعرها را 
درک کنند. در آزمایش سوم، شرکت کنندگان همچنین تحت 
شرایط سر و صدای کتابخانه قرار گرفتند که شامل سر و صدای 
محیطی مانند صدای حرف زدن از دور، سر و صدای دستگاه 

فتوکپی، تایپ کردن و ورق خوردن کتاب ها بود.
شنیدن  هنگام  خالقانه  عملکرد  که  شدند  متوجه  محققان 
موسیقی طی هر سه تمرین در مقایسه با داوطلبانی که مجاز 
به انجام تمرینات در سکوت بودند به میزان قابل توجهی کاهش 
یافت. این کاهش خالقیت حتی زمانی که شرکت کنندگان اعالم 
کردند که موسیقی باعث بهبود حال آن ها شده است نیز اتفاق 

افتاد.
در حالی که موسیقی مضر بود، شرایط صدای محیطی کتابخانه 
هیچ تأثیری بر عملکرد خالقانه نداشت. به گفته محققان این 
مطالعه این امر می تواند به این علت باشد که صدای محیطی 
ثابت است، در حالی که موسیقی  کتابخانه یک سر و صدای 
بی کالم یا با کالم فراز و فرود دارد و مدام تغییر می کند. اعتقاد 
بر این است که این تغییر وضعیت می تواند با دخالت در حافظه 

عملکردی کالمی تأثیرگذار باشد.
با توجه به این نتایج درمی یابیم که گوش دادن به موسیقی 
در هنگام انجام فعالیت های ذهنی برخالف دیدگاه اکثریت مردم 
که عقیده دارند موسیقی خالقیت را افزایش می دهد، صرف نظر 
از محتوای بدون کالم، باکالم یا با کالمی به غیر از زبان مادری 

عملکرد خالقانه را مختل می کند.

نیمه نهایی لیگ برتر والیبال

جدال موسوی و یارانش در ورامین
مسابقات نیمه نهایی لیگ برتر والیبال فردا با برگزاری دو 
بازی پیگیری می شود که در بازی حساس این مرحله 
پیام مشهد مهمان شهرداری ورامین است و تیم سایپا 

باید مقابل میزبان با انگیزه خود کاله به میدان برود.

به گزارش ایسنا، رقابت های لیگ برتر والیبال روز به روز در 
حال رسیدن به اوج حساسیت است و حاال در ایستگاه مرحله 
شهرداری  مشهد،  )پیام  تیم  چهار  مسابقات  این  نیمه نهایی 
ورامین، کاله مازندران و سایپای تهران( باید به صورت رفت و 
برگشت مقابل یکدیگر قرار بگیرند که دو بازی دور رفت آن ها 

فردا )یکشنبه( 12 اسفند ماه برگزار می شود.
شهرداری ورامین - پیام مشهد

صعود  تیم  نخستین  مرحله،  این  بازی  حساس ترین  در 
با  مشهد  پیام  یعنی  مسابقات  نیمه نهایی  مرحله  به  کننده 
داشتن ستاره هایی چون سید محمد موسوی )در پست بازیکن 
سرعتی زن( مهمان با ثبات ترین تیم لیگ برتر یعنی شهرداری 
ابتدای فصل تا کنون صدر جدول را در  از  ورامین است که 

اختیار داشته و شانس اول قهرمانی به حساب می آید.
شاگردان جبار قوچان نژاد با کسب دو پیروزی در بازی رفت 
و برگشت مقابل تیم فوالد سیرجان ایرانیان به عنوان نخستین 
تیم جواز حضور در مرحله نیمه نهایی پلی آف را کسب کردند. 
از سوی دیگر نیز تیم شهرداری ورامین با کسب دو پیروزی 
پیاپی مقابل همنام گنبدی خود جواز حضور در این مرحله 
مرحله  بازی  حساس ترین  ترتیب  این  به  تا  است  گرفته  را 
نیمه نهایی پلی آف را میان این دو تیم شاهد باشیم. نخستین 
بازی این دو تیم باید از ساعت 1۶ فردا 12 اسفند ماه در سالن 

گلعباسی شهر ورامین برگزار شود.
یکی از نقاط ضعفی که در تیم پیام مشهد قابل لمس است، 
به  تیم  پاسور  از سوی  با کیفیت  نرسیدن پاس های سرعتی 
محمد موسوی است. در حالی که با وجود این بازیکن انتظارات 
کارشناسان از تیم پیام در اجرای این تاکتیک بسیار بیشتر از 
عملکرد آن ها در لیگ بود. جبار قوچان نژاد در این خصوص به 
ایسنا گفت: به هر حال یکی از هنرهای تیم ما نیز در طول 
فصل و تا به این مرحله، همین موضوع است که بدون داشتن 
کرده ایم.  کسب  را  خوبی  نتایج  لیگ  اول  سطح  پاسورهای 
تشکر  آن ها  از  و  کشیده اند  را  زیادی  زحمات  ما  پاسورهای 
می کنم اما، کمتر پاسوری پیدا می شود که ارزش کار موسوی 
را پیدا کند. با این حال ما با همین شرایط ادامه می دهیم تا 

بهترین نتیجه را کسب کنیم.
نتایج تیم پیام مشهد در دو بازی مرحله قبل پلی آف:

بازی رفت: فوالد سیرجان 1 - ۳ پیام مشهد )1۸-25، 15-
25، 22-25 و 25-22(

ایرانیان  سیرجان  فوالد   1 - مشهد ۳  پیام  برگشت:  بازی 
)25-20، 22-25، 25-20 و 20-25(

در طرف دیگر تیم شهرداری ورامین که تا به این مرحله 
و  بازیکنان  کاغذ  روی  است،  شده  ظاهر  فوق العاده  لیگ  از 
ستاره های چندان نام آشنایی را در ترکیب خود ندارد اما در 
زمین مسابقه، تیمی قدرتمند است. رحمان محمدی راد در 
این خصوص به ایسنا گفت: من بر خالف همه افرادی که این 
اعتقاد را دارند با آن مخالفم! تیم ما بازیکنان خوبی را در اختیار 
دارد و عوامل مختلفی دست به دست هم داده اند تا بهترین 

نتیجه را کسب کنند. باشگاه ورامین در تشکیل و برنامه ریزی 
برای تیم عملکرد خوبی داشت که ما توانسته ایم بازیکنان مد 
نظر خود را جذب کرده و تا به این مرحله هم نتایج خوبی را 
در  تیم ها  عملکرد  پلی آف  بازی های  در  حال  این  با  بگیریم. 
طول فصل مالک نیست و همه تیم ها با چهره ای جدید پا به 

میدان می گذارند.
نتایج تیم شهرداری ورامین در دو بازی مرحله قبل پلی آف:
بازی رفت: شهرداری ورامین ۳ - صفر شهرداری گنبد )25-

1۷، 25-1۹ و 21-25(
بازی برگشت: شهرداری گنبد 1 - ۳ شهرداری ورامین )25-

21، 1۸-25، 21-25 و 25-2۳(
سایپا تهران - کاله مازندران

دومین بازی مرحله نیمه نهایی پلی آف لیگ نیز میان تیم پر 
مهره سایپا تهران و تیم شگفتی ساز مرحله پلی آف مسابقات 
یعنی کاله مازندران برگزار می شود که درخشش آملی ها در 
می کند.  دو چندان  را  بازی  این  بازی گذشته حساسیت  دو 
نخستین بازی این دو تیم نیز ساعت 1۶ فردا دوازدهم اسفند 
ماه 1۳۹۷ به میزبانی سالن پیامبر اعظم )ص( شهر آمل برگزار 

می شود.
جدول  ششم  تیم  عنوان  به  که  عطایی  بهروز  شاگردان 
رده بندی راهی پلی آف شده بودند، در این مرحله دست به کار 
بزرگی زدند و در دو بازی رفت و برگشت تیم خاتم اردکان 
مدعی عنوان قهرمانی را شکست دادند تا نخستین شگفتی 
مسابقات مرحله پلی آف را رقم بزنند؛ اتفاقی که برای خیلی 

از اهالی والیبال دور از انتظار بود اما جوانان آملی آن را انجام 
دادند.

نکته قابل توجهی که در پنج بازی آخر تیم کاله مازندران 
وجود داشت، نتایج صعودی این تیم مقابل تیم های مدعی لیگ 
بود که توانست با نتایج مشابه ۳-2 حریفانش را در بازی های 
داخل و خارج از خانه شکست دهد. بهروز عطایی سرمربی تیم 
آمل در خصوص روند صعودی تیمش به ایسنا گفت: مطمئناً 
این اتفاق برای من خوشحال کننده است چون توانسته ایم با 
یک ترکیب جوان مقابل تیم های بزرگ لیگ به برتری برسیم 
که حساس ترین آن برد مقابل خاتم در مرحله پلی آف بود. ما 
با میانگین سنی 2۳ سال جوان ترین تیم حاضر در نیمه نهایی 
لیگ برتر هستیم و همچنان رو به پیشرفت حرکت می کنیم. در 
خصوص این نتایج نیز باید بگویم ما از میانه های فصل شروع 

به پیشرفت کرده ایم که همچنان هم این موضوع ادامه دارد.
او در مورد بازی برابر سایپا نیز گفت: بدون شک سایپا پر 
تیم کار راحتی  این  با  بازی  و  تیم لیگ برتر است  مهره ترین 
نخواهد بود. سایپا در طول فصل نتایج خوبی را کسب نکرد 
اما با همه این صحبت ها ما به نتایج مرحله قبل سایپا توجه 
نمی کنیم و با قدرت مقابل آن ها قرار می گیریم تا بیشترین 

استفاده را از این بازی خانگی کنیم.
نتایج تیم کاله مازندران در دو بازی مرحله قبل پلی آف:

 ،21-25( مازندران  کاله   ۳  -  2 اردکان  خاتم  رفت:  بازی 
2۴-2۶، 21-25، 25-1۹ و 15-10(

بازی برگشت: کاله مازندران ۳ - 1 خاتم اردکان )25-2۷، 

25-1۸، 21-25 و 1۹-25(
نیمه نهایی  مرحله  تیم  مهره ترین  پر  که  سایپا  تیم  اما 
اهالی  انتظارات  نتوانسته  مرحله  این  به  تا  است،  لیگ برتر 
والیبال را برآورده کند و فراز و نشیب زیادی را در طول لیگ 
داشت. سایپا با داشتن بازیکنانی مانند امیر حسینی در پست 
پاسور، حرف های زیادی می تواند برای گفتن داشته باشد ولی 
همچنان عدم ثبات در کسب نتیجه نگرانی های هواداران این 

تیم را بیشتر می کند.
شاگردان پیمان اکبری کار خود در مرحله اول پلی آف را با 
شکست سه بر صفر مقابل پیکان تهران آغاز کردند اما در دو 
بازی بعد مقابل شاگردان محمد ترکاشوند به برتری رسیدند تا 
به عنوان آخرین تیم راهی نیمه نهایی شوند. با این شرایط باید 
دید آیا شاگردان اکبری می توانند انتظارات اهالی والیبال از این 

تیم را در بازی برابر کاله آماده را برآورده کنند یا نه!
نتایج تیم سایپا تهران در دو بازی مرحله قبل پلی آف:

تهران )1۹-25،  تهران ۳ - صفر سایپا  پیکان  بازی رفت: 
25-21 و 1۹-25(

بازی برگشت: سایپا ۳ - 1 پیکان )25-21، 1۹-25، 25-
20 و 1۸-25(

بازی آخر: سایپا ۳ - 2 پیکان )1۹-25، 25-1۹، 25-1۹، 
25-22 و 10-15(

والیبال  لیگ برتر  پلی آف  مرحله  نیمه نهایی  دوم  بازی های 
روز چهارشنبه هفته جاری برگزار می شود تا تکلیف دو تیم 

فینالیست مشخص شود.

پند روز

مخاطرات تنفسی و چشمی استفاده از شوینده ها در 
خانه تکانی

ترکیب مواد شوینده یا پاک کننده ها با مواد سفیدکننده در فضای کوچکی 
مانند حمام یا دستشویی خطرناک است، زیرا از فعل و انفعاالت شیمیایی 
اسید  دهان  مخاط  رطوبت  با  که  می شود  گازکلرآزاد  مواد  این  ترکیب 
کلریدریک ایجاد می کند که بسیار قوی و سوزاننده است و استنشاق آن 

در فضاهای کوچک عالیم شدید تنفسی ایجاد می کند.
به گزارش ایسنا، در آستانه سال نو و همزمان با سنت خانه تکانی در کشورمان 
توجه به اصول ایمنی در مصرف مواد شوینده برای حفظ سالمت امری ضروری است.
بنابر اعالم روابط عمومی معاونت بهداشت وزارت بهداشت، بدترین شکل استفاده از 
مواد پاک کننده و شوینده آن است که آنها را با آب گرم مخلوط کنند و یا از آنها در 
محیط های بسته ای که بخار آب وجود دارد، استفاده کنند. پیشنهاد می شود از مواد 
شوینده و پاک کننده هایی استفاده شود که آسیب کمتری می رساند، مثالً استفاده از 
پودرهای شوینده که آنزیم هم دارند، بسیار ایمن تر از استفاده ازمواد سفیدکننده ای 

است که بخار دارد.
ضرورت دارد هنگام خانه تکانی از پاک کننده استاندارد استفاده کنید. از مصرف 
مواد شوینده و پاک کننده ها در فضاهای بسته خودداری کنید. بخار متصاعد شده 
از ترکیب جوهرنمک و وایتکس بسیار برای چشم، پوست و ریه خطرناک است و 
باید از ترکیب این دو ماده جداً پرهیز کرد. هنگام شستشوی حمام و دستشویی از 
ماسک های محافظ استفاده کنید، پنجره ها را باز و تهویه را روشن کنید تا جریان 

هوا برقرار شود.
عبور مواد شوینده از ماسک ها

توجه کنید بسیاری از مواد ضد عفونی کننده به راحتی از ماسک های کاغذی عبور 
می کنند و می توانند موجب آسیب به ریه شوند. بنابراین تهویه مناسب محل، روشن 
کردن هواکش و بازکردن پنجره ها، استفاده نکردن از محلول های غلیظ و بستن 
دستمال ضخیم مرطوب بر روی دهان و بینی می تواند تا حد زیادی از بروز آلرژی ها 
و پیشگیری از این مشکالت کمک کند. پوشیدن دستکش و ماسک هنگام استفاده 

از محصوالت سوزاننده ضروری است.
استفاده از مواد شوینده شیمیایی ممکن است باعث تشدید بیماری های قلب، 
عروقی و ریوی شود. موادشوینده شیمیایی روی زنان باردار، افراد مسن و کودکان 
بیشتر آسیب رسان است. به این نکات به صورت ویژه توجه کنید: مطمئن شوید که 
استفاده، نگهداری و دفع موادشیمیایی، مطابق با دستورالعمل سازنده است. مواد 
خطرناک باید در مکانی دور از دسترس بچه ها نگهداری شوند. درب محصوالت 
شیمیایی و پاک کننده ها را محکم ببندید. در صورت جابجا کردن مواد، بقیه ماده را 
در ظرف اصلی بازگردانید. فرآورده های حاوی موادشیمیایی پرخطر را در ظروف ویژه 
نگهداری کنید. هرگز برچسب روی ظروف موادشیمیایی را برندارید، اگر برچسب 

روی ظروف دچار پوسیدگی شده مجدداً روی آن برچسب بزنید.
اقدام ضروری در مسمومیت های ریوی

اولین و بهترین اقدام برای مسمومان ریوی، خروج سریع فرد از محل سربسته 
و استفاده از هوای آزاد و قرار گرفتن در معرض جریان هواست؛ چرا که استنشاق 
هوای تازه، تنفس را تسهیل می کند و باعث ایجاد آرامش می شود. استفاده از بخور، 
به خصوص بخور سرد بسیار کارآمد است. خودداری از صحبت کردن، مفید است. 

ارجاع هرچه سریع تر به پزشک یا تماس با اورژانس ضروری است.
آسیب ناشی از مواد شوینده بر چشم

این گزارش حاکیست، انواع مواد شیمیایی می توانند به چشم آسیب برسانند. مواد 
شوینده و رنگ بر ازجمله خطرناکترین مواد برای چشم به شمار می روند و در صورت 
تماس با چشم به سرعت قرنیه را زخم کرده و حتی در موارد شدیدتر می توانند به 

سوراخ شدن کره چشم منجر شوند.
مواد شوینده همچنین می توانند موجب ایجاد زخم های شدید در پلک شده و 
چسبندگی های کره چشم و پلک را به همراه داشته باشند. آسیب ناشی از این مواد 
ممکن است آن قدر جدی باشد که بینایی به طور کامل از بین برود. استفاده از عینک 

حفاظتی جهت کاهش آسیب چشم ها توصیه می شود.
خطرمسمومیت کودکان با مواد شوینده

کودکان به علت کنجکاوی ممکن است درتماس با این مواد قرار گیرند. بی دقتی 
و سهل انگاری در استفاده، نگهداری یا جابجا کردن مواد پاک کننده و سفیدکننده 
کودکان را در معرض خطر قرار می دهد. مصرف اتفاقی این مواد منجر به التهاب و 

سوختگی دستگاه گوارش می شود و عمل بلع را با مشکل مواجه می کند.
محصوالت شیمیایی و شوینده را همیشه در ظرف اصلی آن نگهداری کنید. 
هیچگاه این مواد را در ظروف موادخوراکی )مانند بطری نوشابه ( نگهداری نکنید. 
این عمل سبب خورده شدن اشتباهی این مواد توسط کودکان می شود. والدین در 
صورت مسمومیت خوراکی فرزندان، آنها را وادار به استفراغ نکنند، زیرا این کار 
موجب آسیب دیدگی و سوختگی بیشتر دستگاه گوارش می شود. بالفاصله دهان 
کودک را شستشو داده کودک آب نخورد چون وقتی ماده شوینده با آب ترکیب 
می شود، جذب آن سریع تر می شود و وضعیت بدتر می شود. بهتر است تا رساندن 
مصدوم به بیمارستان یا مراکز درمانی با خوراندن شیر عمل رقیق سازی انجام شود.

کانون های تولید ریزگرد داخلی مدیریت می شود
با توجه به اقدامات انجام شده از سوی کارگروه محیط زیست ستاد توسعه 
فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری کانون های تولید ریزگرد داخلی با توسعه فناوری 

مالچ های غیر نفتی مدیریت می شود.
به گزارش ایسنا، با توجه به پیگیری های انجام شده یکی از پروژه های مقابله با ورود 
ریزگردها و به کارگیری مالچ های غیر نفتی در کمیته تخصصی گرد و غبار در سازمان 
محیط زیست در مراحل کارشناسی تایید شده و آماده عقد قرارداد است. از دیگر 
اقدامات کارگروه محیط زیست ستاد توسعه فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش 
و محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری پیگیری قرارداد فناوری 
توسعه پرورش ماهی در قفس بر اساس تفاهم نامه همکاری با سازمان شیالت برای 
ایجاد پایلوت های ۴00 تنی در ۷ استان ساحلی در شمال و جنوب کشوراست که در 
حال اجرا است. انعقاد تفاهم نامه با وزارت عتف در حوزه مدیریت سبز در دانشگاه ها 
به عنوان یکی از نهادهای مهم در ترویج و اشاعه فرهنگ مدیریت سبز در کشور، که 
تاکنون با ۷ دانشگاه هماهنگی شده و طرح های اولیه دریافت شده که از اقدامات دیگر 
این کارگروه است که از مجموع این دانشگاه ها در حال حاضر در دانشگاه تربیت مدرس 
2 پروژه فناوری الف )استحصال آب آشامیدنی از باران در سواحل شمالی کشور( و ب 
)بازچرخانی فاضالب پردیس مرکزی دانشگاه تربیت مدرس( آماده عقد قرارداد است.
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