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قلدرترین مینی باس دنیا!

تورسوس گالری مفصلی از تصاویر جدیدترین محصول خود یعنی تراستورم را منتشر کرده است .این وسیله نقلیه هماکنون روانه بازارهای
اروپایی شده است.
تراستورم که بر پایه فولکسواگن کرافتر/مان  TGEشکل گرفته با پیکربندیهای متنوعی در دسترس بوده و میتوان آن را به
عنوان یک ون باری یا ون مسافری با حداکثر گنجایش  ۲۰نفر انتخاب کرد .قیمت این ون یا بهتر بگوییم مینی باس از ۵۷۴۶۱
یورو شروع میشود.
کارهای مهندسی و ساخت تراستورم در اسلواکی انجام میپذیرد و در دل آن یک پیشرانه  ۲لیتری  TDIدیزلی قرار میگیرد که
در نسخه استاندارد قدرت  ۱۳۸اسبی و گشتاور  ۳۴۰نیوتون متری داشته درحالیکه قدرت و گشتاور نسخه قویتر به  ۱۷۴اسب
بخار و  ۴۱۰نیوتون متر میرسد .این نیرو از طریق گیربکسهای  ۶سرعته دستی یا  ۸سرعته اتوماتیک و به تمامی چرخ ها فرستاده
میشود .مینی باس آفرود یادشده طول/عرض/ارتفاع به ترتیب  ۲۸۸۰/۲۰۶۵/۶۰۰۰میلیمتری داشته و فاصله بین محوری آن نیز ۳۶۴۰
میلیمتر اعالم شده است .این مینی باس ارتفاع  ۲۹۰میلیمتری از سطح زمین داشته و زاویه حمله و فرارش نیز  ۲۶و  ۲۰درجه است.
تراستورم با دو تریم  TT1کوچ و  TT2نومد عرضه میشود که هر دو دارای شاسی ارتقا یافته ،سیستم تعلیق آفرود ،سیستم چهار چرخ محرک با دیفرانسیل
عقب قفل شونده ،وینچ جلو و پوشش بدنه مقاوم در برابر خراش است .محافظهایی نیز برای باک سوخت ،دیفرانسیل ،پیشرانه ،گیربکس ،چراغها و…
درنظر گرفته شده است .از دیگر تجهیزات این خودرو میتوان به نردبان عقب ،رینگهای  ۱۷اینچی و الستیکهای کاراتر بی اف گوودریچ اشاره کرد.
داخل کابین را نیز میتوان بنا به سلیقه خریدار مزین کرد .این بخش دارای ایزوالسیون گرمایی  ۳۰میلیمتری بوده و کفپوشهای ضد لغزش هم درنظر
گرفته شدهاند .نسخه مدیواک هم به عنوان یک نسخه دمو رونمایی شده است .این نسخه از تراستورم را میتوان به عنوان یک وسیله نقلیه پزشکی متحرک
یا حمل بیماران مورد استفاده قرار داد.
کمپانی تورسوس هماکنون در سه قاره اروپا ،آمریکای جنوبی و استرالیا اقدام به راهاندازی شبکه فروش خود کرده و گفتوگوها برای حضور در آمریکا و
دیگر بازارها نیز در جریان است.
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بهبود حال روحی دانشجویان با درست نفس کشیدن

محققان دانشگاه ییل آمریکا در مطالعه اخیرشان اظهار کردهاند برای بهبود سالمت روان
دانشجویان باید به آنها نفس کشیدن آموخته شود.
به گزارش ایسنا و به نقل از ییل نیوز ،هنگامی که دانشجویان کالج تکنیکهای خاصی برای مدیریت
استرس و اضطراب یاد میگیرند ،اقدامات بهبود یافته به ارتقای سطح سالمت روانی آنها منجر میشود.
تیم تحقیقاتی این مطالعه سه برنامه آموزش سالمتی در کالس را که شامل راهکارهایی برای نحوه
صحیح تنفس و هوش هیجانی بود ،مورد ارزیابی قرار دادند و دریافتند که دو برنامه از سه برنامه مذکور
به پیشرفت و بهبود سالمت روانی و حال کلی دانشجویان منجر میشود و این راهکارها به بهبودی و
پیشرفت در مواردی از جمله افسردگی و ارتباط اجتماعی دانشجویان نیز منتهی شده است .محققان
اظهار کردند که چنین برنامههای آموزشی میتواند ابزاری با ارزش برای مقابله با بحران سالمت روان در
دانشگاه باشد .اما سپاال ،نویسنده ارشد این مطالعه و مدیر دانشکده برنامه رهبری زنان در دانشکده
مدیریت دانشگاه ییل گفت :عالوه بر مهارتهای دانشگاهی ،ما باید به دانشجویان بیاموزیم که چگونه
زندگی متعادل و خوبی داشته باشند .میزان سالمت روان دانشجویان از  ۱۰گذشته تاکنون رو به کاهش
بوده و با شیوع این بیماری همهگیر و موضوعات نژادپرستی این اوضاع بدتر شده است .محققان در مرکز
مطالعه کودک ییل و مرکز هوش هیجانی ییل این تحقیق را انجام دادند و طی آن سه برنامه آموزش
مهارت آموزی را بر روی  ۱۳۵دانشجو مقطع کارشناسی به مدت هشت هفته ( ۳۰ساعت در کل هفته)
آزمایش کردند و نتایج آزمایش آنها را با افرادی که تحت آزمایش نبودند مورد بررسی قرار دادند .آنها
دریافتند یک برنامه آموزشی به نام  SKY Campus Happinessکه توسط بنیاد هنر زندگی ایجاد شده
بر یک تکنیک تنفسی به نام  ،SKY Breath Meditationوضعیت یوگا ،ارتباط اجتماعی و فعالیتهای
خدماتی مبتنی بوده و برنامهای بسیار کاربردی است .پس از جلسات برنامه مذکور  ،دانشجویان گزارش
دادند که در شش زمینه اعم از افسردگی ،استرس ،سالمت روان ،ذهن آگاهی ،تأثیر مثبت و ارتباط
اجتماعی حال آنها بهبود یافته است .برنامه دوم به نام بنیاد هوش هیجانی که توسط مرکز مطالعه
کودک ییل و مرکز هوش هیجانی ییل تهیه شده است نیز به بهبودی بیشتر حال آنها در زمینه ذهن
آگاهی منجر شد تا دانشجویان یاد بگیرند بیشتر در لحظه زندگی کنند .ذهن آگاهی یا حضور در لحظه
یک فرایند روانشناختی ِ آوردن توجه به تجربیات زمان حال بدون قضاوت ،یا به عبارتی پرورش آگاهی و
هوشیاری با تکیه بر مراقبت و زیر نظر گرفتن توجه در زمان حال بدون قضاوت است .تعریف کوتاه ذهن
آگاهی یعنی آگاهی از تجربه کنونی و پذیرش آن است .ذهن آگاهی را میتوان با روشهای مختلف مانند
مدیتیشن توسعه داد .نام برنامه سوم کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بود که طی آن مدت زمان
زیادی را صرف آموزش تکنیکهای ذهن آگاهی به دانشجویان میکردند اما سبب بهبودی چندان حال
روحی آنها نشد .در کل ۱۳۵ ،دانشجوی مقطع کارشناسی ییل در این مطالعه شرکت کردند .در بیشتر
دانشگاهها ،افسردگی و اضطراب دانشجویان افزایش چشمگیری داشته است اما از سال  ۲۰۰۹تا ۲۰۱۴
تعداد دانشجویانی که برای درمان خود به مراکز مشاوره دانشگاهها مراجعه کرده اند  ۳۰درصد افزایش
یافته است .داورن لیندو ،یکی از شرکتکنندگان در این مطالعه گفتند :تمرین تکنیکهای تنفس به من
کمک کرده تا استرسم را زیر نظر مشاوران و با انجام ورزش کاهش دهم .اکنون با کمک این تکنیکها
ذهن و روان من بسیار سالمتر است .من میتوانم بیشتر وقت خود را برای مطالعه اختصاص دهم.
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آگهی مزایده
شرکت سیمان یاسوج درنظر دارد موارد ذیل را از طریق مزایده عمومی بفروش برساند:
عالقمندان به شرکت در مزایده می توانند از شنبه ۱۱مرداد بمدت یک هفته کاری جهت
بازدید و ارائه پیشــنهاد قیمت به ادرس زیر ماجعه نمایند  .ضمنا جهت دریافت اســناد
مزایده شرکت کننده گان می بایست مبلغ  500000ریال پرداخت نمایند.
 -1زره کف گریت جنس ( )1.4837حدودا به میزان  2070کیلوگرم
 -1زره کــف گریت وبغ لند وزیگمنت خروجی کــوره وفلپ جنس  1.4848به میزان
تقریبی  3400کیلوگرم
 -3تیغه سرند سنگ شکت جنس  1.7225به میزان تقریبی  800کیلوگرم
 -4زره بدنه اسیاب و دیافراگم ها جنس MO0/5+1/3401به میزان تقریبی  5300کیلوگرم
 درج این اگهی هیچ گونه تعهدی برای دستگاه مزایده گزار ایجاد نمی نماید. شرکت در رد یا قبول همه یا هریک از پیشنهاد ات واصله مختار خواهد بود.عوارض بر ارزش افــزوده ( )%9هزینه درج اگهی جهت کلیه موارد باال به عهده برنده
مزایده می باشد.
نشانی محل بازدید :اســتان کهگیلویه وبویراحمد -کیلومتر 25جاده یاسوج-گچساران-
کارخانه سیمان یاسوج-واحدبازرگانی (امور قراردادها) تلفن تماس074-33262201:
جهت کسب اطالعات بیشــتر به سایت سیمان یاسوج WWW.YASUJCEMENT.IR
مراجعه نمایید.

شرکت سیمان یاسوج
آگهی دعوت سهامداران به تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه بطور فوق العاده
شرکت خدماتی شهرک صنعتی یاسوج۳

آگهی دعوت سهامداران شرکت خدماتی شهرک صنعتی یاسوج  ۳ثبت شده به شماره  ۶۷۲۰و

شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۸۵۵۴۴جهت تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه بدین وسیله از کلیه سهامدارن

شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بطور فوق العاده که ساعت ۱۰:۳۰صبح
روز مورخ  99/۰۵/25در استان کهگیلویه وبویراحمد شهرستان یاسوج شهرک صنعتی یاسوج ۳کد

پستی ۷۵۹۱۹۵۵۹۶۳تشکیل می گردد حضور بهم برسانید.
دستورجلسه:

 -۱انتخاب اعضاء هیئت مدیره

 -۲انتخاب بازرس

 -۳انتخاب روزنامه کثیر االنتشار

 -۴تعیین حق اب بهاء و حق شارژ سالیانه

رئیس مجمع عمومی شرکت
خدماتی شهرک صنعتی یاسوج۳

