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 محمد یوسفی:  مدیر عامل                                                                                     ارنگ نما آبا شرکت   

  www.AbaNama.com: سایت                                                             تیطراحی و نقشه کشی ماشین آالت و قطعات صنع 

  Abatarh_Co@yahoo.com :ایمیل                                                                                                                                ساخت و تولید                     

 

 :جمالت گوهر بار
 !اگر انسان دچار پیری زود رس می شود،برای این است که فردایی نمی بیند :میگه  محمود دولت آبادی

 : سخنی بادوستان 
 یافراد عال ریتدب  "رییتغ"ست، و  یافراد عاد میتقو  "ریتقد": میگن 

 یو سرشار از عشق اله دیدار یکه روح اله شمای، اله یها دهیبه شما آفر سالمسالم آشنا، 

 چطوره عزیزان؟ خوب و خوش و سالمتید؟ تو فاز مثبت هستید؟ حال و احوالتون...دیهست

راستی عید فطر شما مبارک . مرداد عزیز و گرم هم از راه رسید و تابستان را به نیمه رسوند

عید فطر، جشنى به مناسبت دست ": در خصوص عید سعید فطر، استادی عارف میفرمود که .باشه و عباداتون مقبول حق

گذر از شب ظلمت به سپیدى نور و رسیدن به مبارک سحر هدایت است؛ جشن پوست اندازى که در آن یافتن به ارمغان 

پوسته ى سخت بینش هاى غلط و باورهاى نادرست ما شكسته مى شود و گلیم افكار پوسیده و محكومیت هاى مبهم 

ى شود تا هر یك بتوانیم در گذشته که منجر به بروز اشتباهات فاحش در زندگى ما شده است، به کنارى افكنده م

من آزادم؛ آزاد از قید اسارت در چنگال هاى شیطانى وابستگى ها و : جهشى وجدآمیز خطاب به خود و هستى بگوییم

با  گرید یکرده اند، تا بار یسپر تیدوره را با موفق نیکه ا ییآنها یاست برا یدگیفطر جشن ورز دیع ...رنگ تعلق ها

برخاسته، به مبارزه  یزندگ انوسیاق نیبا امواج متالطم و سهمگ ییارویبه رو یشتریب یو پختگ یدگیپر و با ورز یدستان

 نیخود را در گذر چن گاهیجا یگذشت، جا دارد با طرح سؤال گرید یو اما اکنون که رمضان .آن بپردازند یبا آفت ها

را از  یا یرمضان، چه مائده آسمان افتیو در ض میداشته ا یبیچه نص یفرصت نیدر چن مینیو ب میکن یابیارز یاله یافتیض

انسان  ییفطر از هنرنما دیع. جهاد اکبر است نیا جهیافتخار به نت دیفطر، ع دیع م؟یتناول نموده ا یسفره معرفت اله

 ینیکه باعث مباهات و افتخار آفر یکند؛ انسان یعرضه م ناتیدهد و ارزش وجود او را به کا یوارسته به مالئك خبر م

  " تولد شما در فطرتان مبارک. برپا کرد یتوان جشن یدر عالم خلقت است و به افتخار او م

م از تمامی دوستانی که همیشه لطفشون یداشته باش ویژه ای تشكری ،مطابق سنت همیشگی، در خاتمه اجازه می خوام که

                        رمررگدم همشون  خودشون قرارمیدنرا مورد لطف  با ایمیل های قشنگشون همیشه ماو  شامل حال ما بوده و هست

 محمد یوسفی  –با تجدید احترام                     .ه حقادر پنهمیشه خدا و  سرشار از حس حضورشب و روزگارتون 

mailto:Abatarh_Co@yahoo.com
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 چشم انداز ما

 .    با شد  میما بر این باوریم که در کلیه صنایع ارائه خدمات این شرکت برای آن صنعت امکان پذیر     
 می خواهیم در هر کجای دنیا که نیاز به ارائه خدمات مهندسی داشته باشند نام شرکت آباطرح نگار بدرخشد  ما   

 ما ماموریت

 -به برای مرتفع ساختن آن نیاز از طریق ارائه خدمات طراحی  بررسی نیاز هر صنعت تولیدی و اقدام بی شائ
از  ، به بهترین شیوه ممکن و جلب اطمینان مشتریو ساخت قطعات صنعتی  فنی شخصات س ،  ممهندسی معکو

 . ماموریت مهم شرکت آباطرح نگار به شمار می آید

 

 ارزش هاي بنيادین
نخسین ارزش واقعی در شرکت آبا احترام به کلیه حقوق مشتری و نگاه واقعی به او از دید یک نیازمند به خدمات 

الی  خریداری شده  به  قیمت  ایشان ، سعی در ایجاد جلب  اطمینان می باشد که کاماست و با درخواست  صحیح  

دوم ارزش واقعی در شرکت آبا جلب اطمینان دو طرفه بین پرسنل  .  و متناسب  با نیازهایش  خریداری شده است

 . کرد  امور را به نحوه احسن پیروی محترم و شرکت می باشد که بتوان حس همکاری و مسؤلیت انجام 

 .در شرکت ما به من مربوط نيست معني ندارد :   جمله ای در شرکت ما نصب شده است    

 فعاليت شرکت 
آالت جهت ساخت مجدد از بابت های ساخت و اجرایی از کلیه ماشینتوانایی کپی برداری و تهیه نقشه  

. تامین لوازم  یدکی و یا طرح گسترش ماشین آالت از طریق مهندسی معکوس  
.های حرکتی با نرم افزارهای دلخواه کارفرما های سه بعدی و تحلیل قطعات و مکانیزمتهیه مدل  

 تهیه و تدوین شناسنامه و مشخصات فنی و طرح آزمون برای کلیه قطعات مجزا یا مونت
.های کاغذی و قدیمی موجود در آرشیو الکترونیکی کردن کلیه نقشه  

.های جدید دلخواه انیزمطراحی و ساخت ماشین آالت و مک  
 .طراحی و ساخت انواع قالب های فلزی ، غیر فلزی ، جیگ و فیکسچرها و فرامین کنترلی 

 ساخت و توليد قطعات صنعيت
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     :دل نوشته 

 "باش گرانید یبرا ییبایز یالگو"

 ...کند مثل تو باشد آرزو ند،یبب یکه تو را م یکن کس یسع

 ...را احساس کند آن ،یکه در چهره دار یبگذار از نور! سخن نگو مانیا از

 ...ردیآنرا بپذ تو، یبندیبگذار با پا ..!نگو شیبرا دهیعق از

 ...ندیچشمش بب یبگذار آن را جلو !نگو شیعبادت برا از

 ...ردیمشاهده تو بپذ قیبگذار آن را از طر !نگو شیاخالق برا از

 ...آن لذت ببرد قتیتو، از حق دنید بگذار با !نگو شیتعهد برا از

   ...مردم با اعمال تو، خوب بودن را بشناسند بگذار

 

 :سخن یه دوست 
طیالت را از منظر جامعه شناسانه نگاه کنیم ، شاید به این مهم برسیم که واقعا چطور می توانیم برای نسلی تع...     

نشسته است ، پاسخی در خور بدهیم ، زمانی که در مسیر باریك و یك بانده جاده چالوس که رفتارمان را به نظاره 

در تونل های طوالنی مسیر به گرفتن سبقت وحشتناک اقدام می کنیم و کار را می ! ، سه بانده حرکت می کنیم

 ...رسانیم به مسمومیت ، اضطراب و 

و از همه مهمتر اخالقیات می رسد ، یادمان می رود از نسل  نمی دانم چرا وقتی کار به رعایت قانون و حقوق     

ی مان کاری برایمان نمی کند ، وقتی به جنس و مدل  "ایرانیزاسیون"کورش و آرش هستیم و حساسیت های 

اتومبیل ها هم دقت کنیم ، درمی یابیم که فرقی هم بین برند سواران داخلی و خارجی وجود ندارد، انگار همه آمده 

ره ای به گره های کورمان در تعطیالتی که برای خود و عزیزانمان مهم است، اضافه کنند، هر کس هم قصد اند گ

 !!!تذکر داشته باشد، جرات ندارد کالم از کالم بگشاید

چه فرقی می کند فرزند ایرانی باشیم که خاکش شاعر پرور و دانشمند ساز است و هزاران سال تاریخ تمدن        

لش نگاه داشته یا اسكار و نخل طالیی برده ایم یا نه ، تعداد طالهای المپیكمان چقدر است و قدرت ها را در د

 "سیاست"فزرندانمان از نسل حاضر چه به ارث خواهند برد؟ اخالقیات در حوزه . اقتصادی و نظامی مان تاکجاست

 . ا همان همت ایرانی احیا کنیمکه سالهاست فراموش شده، حوزه های فرهنگی و اجتماعی را که می توانیم ب

و انواع تكنولوژی های عمرانی ساخته ایم ، بعد از چند سال این   "بی تی ام"جاده چالوس را بدون دستگاه       

 .ایرانیان شده است "تعطیلی فرهنگی"ش مسیر زیبای جهانی شاخص سنج

عادی خود نیز در می مانند، جاده های یك  ساکنان شمالی کشور در چنین تعطیالتی بجای آرامش ، از زندگی      

کار را برای پایتخت نشینان هموار تر می کند اما بقیه شهروندان در این ایام از ابتدایی ترین حقوق  ،طرفه

 .شهروندی نیز محرومند

زود  اخالقیات همیشه جاده ای دو طرفه است و هر وقت دیدیم کاری را یكطرفه می کنیم باید بدانیم دیر یا      

اسیر جبر اخالق خواهیم بود ، چرا که جامعه با رعایت اخالق از ظلم و ظالم پروری به دور خواهد بود و اال این قصه 

 ...   پایانش دلخوش نیست
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:به اشتراك گذاري   
: را براتون به اشتراک گذاشتیمهستند  یقو یکه از نظر روان یمشخصه افراد 21  در این قسمت  

.کنند یوقتشان را با ابراز تاسف به حال خود تلف نمآنها معموال . 1     

.دهند یقدرت خود را از کف نم اریآنها اخت. 2   

.کشند یخجالت نم ربودنیآنها از انعطاف پذ. 3  

.دهند یکه خارج از کنترلشان باشد هدر نم یمسائل یخود را رو یآنها انرژ. 4   

.باشند گرانیموافق د شهیکه هم نندیب ینم یازیآنها ن. 5  

.ترسند یشده نم ینیب شیآنها از خطرات پ. 6  

.چسبند یآنها به گذشته نم. 7   

.کنند یاشتباه را بارها و بارها تکرار نم کیآنها معموال . 8  

.ستندین زاریب گرانید تیموفقآنها از . 9  

.کشند یشکست دست از تالش نم نیاول دنیآنها با د. 11    

.ترسند یآنها از تنها بودن نم. 11   

.به آنها بدهکار است ایکنند که دن یآنها حس نم. 12  
 

 :یه فاجعه  
 ....  محتاجه  رهیگیکه از بانك وام م یتوانمنده و کس یعنی زارهیدر بانك سپرده م یكی یوقت

از وام  یسود بانك یول رد،یگ یم یدرصد جهت حق نگهدارى پول از مشتر كیبانك ها ماهیانه  س،یسوئ در

 .ردیگ یها نم رندهیگ

درصد بهره از  ٠٢درصد به سپرده ثروتمندان اضافه میكند،در عوض  ٠٢ماهیانه سودى حدود  ، ما یبانكها در

 .میگیرد ( افراد محتاج ) رندگانیوام گ

 از محتاج میگیرند و به غنى میدهند، ،در ایران :یعنی

 .دهندیو به محتاج م رندیگی، از غنى مسیدر سوئ ولى

  .در وجودمان است یو عشق ورز یكیبه ن لیمثبت و م یها شهیکه اند یزمان زمان است، ست،یمكان ن بهشت

 ...دیآال یوجودمان را م یورز نهیو ک یمنف یها شهیکه اند یزمان زمان است، ست،یجهنم مكان ن و

 .... "میخودمان خالق بهشت باش دییایب"
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:صفر و یك اخبار کوتاه دنياي   

 اگر آب، قهوه یا سایر مایعات را روی لپ تاپمان ریختیم چه کنیم؟
 روش داریم قصد مقاله این در .بریزد آن روی بر مایعات سایر یا و قهوه آب، اتفاقی طور به است ممکن تاپ لپ از استفاده حین در

  .دهیم آموزش را آن روی بر مایعات ریختن صورت در تاپ لپ به خسارت شدن وارد از جلوگیری

 بر مایعات ریختن صورت در بنابراین .است زمان کرد، توجه آن به باید ای مسئله چنین آمدن پیش صورت در که ای نکته ترین مهم

 .دهید انجام را زیر اقدامات و شده عمل وارد سریعا که است الزامی تاپ لپ روی

 

 به دست فورا باید بنابراین .است آن کردن خاموش تاپ، لپ به خسارت گونه هر شدن وارد از جلوگیری منظور به قدم اولین

 فشار ثانیه 5 مدت به را آن پاور دکمه تاپ لپ کردن خاموش فرآیند در تسریع منظور به .کنید خاموش را تاپ لپ و شده کار

 سپس .کنید جدا را شارژر از اعم است متصل آن به که برقی منبع هر تاپ لپ شدن خاموش از پس اکنون .دارید نگه و داده

 مرحله این در .نمایید جدا را آن دارد، سازی جدا قابلیت تاپ لپ باتری که یصورت در .بکشید برق پریز از نیز را شارژر آداپتور

 ریخته مایع که صورتی در .کنید جدا نیز را درایوها فلش یا و موس جمله از هستند متصل تاپ لپ به که هایی کابل تا است نیاز

 خواهد ایجاد چسبندگی حالت شدن کخش از پس باشد، شکر حاوی و شود محسوب شیرین مایعات جزء تاپ لپ روی بر شده

 .شود مراجعه تاپ لپ تعمیرکار یک به فورا تا است نیاز بنابراین .کرد

 منظور به خود تعمیرکار، به مراجعه به نیاز  بود خواهید قادر زیر العمل دستور با باشد، ریخته تاپ لپ روی بر آب اگر حال  این با

 خشک و تمیز حوله یک سپس .نمایید خشک کامال حوله، یک از استفاده با را تاپ لپ ابتدا.نمایید اقدام تاپتان لپ کردن خشک

 کیبورد و نمایش صفحه  امکان صورت در که حدی تا کنید باز را تاپ لپ نمایش صفحه آن از پس .دهید قرار میز یک روی بر

 ابتدا در که ای حوله روی بر زیر عکس ندهمان آن کیبورد و نمایش صفحه جهت از را تاپ لپ حال .بگیرند قرار خط یک در آن

 .دهید قرار بود، شده گذاشته میز روی بر

 

 در .کنید روشن را تاپ لپ سپس .شود خارج آن در مانده باقی آب تا داده قرار حالت همین به را تاپ لپ ساعت چند مدت به

 .نمایید مراجعه ای حرفه تعمیرکار یک به آن نشدن روشن صورت
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 :یه واقعیت 
 ؟ ستیسواد چ

 .کالسیك سواد توانایی خواندن و نوشتن است تعریف

 :بر اساس تعریف یونسكو،شخص با سواد فردی است که تمام پارامتر های زیر را در خود داراست اما

 .شكل ممكن نیتوانایی برقراری روابط عاطفی با خانواده، همسر و دوستان به بهتر: سواد عاطفی -2

روابط اجتماعی  - آداب معاشرت)توانایی برقراری ارتباط و تعامل با تمامی اعضای جامعه : سواد ارتباطی -1

 (.....احترام به دیگران و  – یعال

 (چگونگی پس انداز، سرمایه گذاری و مدیریت خرج)توانایی مدیریت اقتصادی درآمد : سواد مالی -٣

 این که بدانیم کدام رسانه ها معتبر و کدام نا معتبر است؛ توانایی تشخیص وثوق اخبار و : سواد رسانه -٤

 .دیگر پیام های رسانه ای

 .حیتوانایی تربیت فرزندان به نحو صح: سواد آموزش و پرورش -٥

ایه فناوری اطالعات و ، مفاهیم پ ICDLتوانایی استفاده از مهارت های هفت گانه رایانه : سواد رایانه -٦

 .یارتباطات، استفاده ازرایانه و مدیریت فایل ها،واژه پرداز

دال بر باسواد بودن فرد  یاخذ مدرک دانشگاه یداشتن سواد خواندن و نوشتن و حت كمیو  ستیامروزه در قرن ب

 .ستین

 ...فوق را داشته باشد  یارهاید باسواد جامعه ما تمام معافراکه  یروز دیام به

 

 :اي زندگی انگيزه اي بر
 . است "یدینا ام "گناه   نیبزرگتر

 ست؟؟؟یچ یشیمثبت اند

 ـ ستیخود را گول زدن ن یبه معنا یشیاند مثبت

 ـ  ستیمشکالت ن دنیند یبه معنا یشیاند مثبت

 : یعنی یشیمثبت اند بلکه

 هست ـ یراه یهر مشکل یبرا,  دیداشته باش باور

 عزم و اراده خودتان است ـ, تان  یبه خواسته ها دنیراه رس,  دیداشته باش باور

 ـ ستین ایآخر دن,  میدینرس یاگر به هدف,  دیداشته باش باور

 قصد آزار شما را ندارند ـ بلکه آن ها هم مشکالت خودشان را دارند ـ , که انسان ها  دیداشته باش باور

 خداوند است ـ  زالیدر دست قدرت ال زیکه همه چ دیداشته باش باور :از همه مهم تر  و

 اما واقع گرا شیمثبت اند یـ فرد دیمثبت باش,  دیامروز تالش کن از
 مثبت انرژی از پر هایتان لحظه 
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:چند سطر از کتاب   
 کوه معدن هست نیدر ا دمیشن: دن ......
 !خدا نکند معدن باشد: یبون
 !؟یچ یبرا! فهمم ینم: دن
آن را تصاحب  سراناست،  یکه معلوم شد غن نیاست، از آن ماست، اما هم ریمادام که کوه فق: یبون

 .خواهد کرد
 .دست کوتاه کید و ندست دراز دار کی سران،
 گرفتن است، یرسد و برا  یدراز به همه جا م دست

 ..!!کندینزد یلیرسد که خ  یم یدادن است، و فقط به کسان یدست کوتاه برا و

 "زحمت بقیه کتاب به عهده خودتان "                                                                  

 "لونهیس ویاتسینیا"قلم  به              "نان و شراب"گرفته از کتاب  بر       

 

 :حکایت 
 . معروف بود یاز خطبا یکی یجوز ابن

  ،کرد یمردم صحبت م یپله داشت برا ۳منبر که  یباال یروز

 . دیپرس یمنبر بلند شد و مسئله ا نییاز پا یزن

 .دانم ینم: گفت یجوز ابن

  ؟یباالتر نشسته ا گرانیپله از د ۳پس چرا  ،یدان یتو که نم: گفت زن

دانم و شما  یاست که من م یسه پله را که من باالتر نشسته ام به آن اندازه ا نیا: جواب داد او

 . و به اندازه معلوماتم باال رفته ام دیدان ینم

شد که تا فلک االفالک  یدرست م یخواستم باال روم، الزم بود منبر یبه اندازه مجهوالتم م اگر

.رفت یباال م

 
 :داستانک 

 یزیو چ رمیخدا به من بده، فق یرضا یهندوانه برا: رفت و گفت یبه نزد هندوانه فروش یریفق      

                       . داد ریرا به فق یخراب و به درد نخور یزد و هندوانه  یهندوانه ها گشت انیهندوانه فروش در م. ندارم

را به  اشتکه به همراه د یسپس مقدار پول. شود یکه خورده نم دیبه هندوانه کرد، د ینگاه ریفق......

 . بده یهندوانه اهندوانه فروش داد و گفت به اندازه پولم به من 

هر دو هندوانه را رو به  ریفق. داد ریرا وزن کرد و به مرد فق یخوب یلیهندوانه فروش هندوانه خ     

 نیهندوانه خراب را به خاطر تو داده و ا نیا ن،یخداوندا بندگانت را بب: آسمان گرفت و گفت

 .به خاطر پول راهندوانه خوب 
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 :یه مهم 
 !!است بزرگی معلم زندگی

 ،نکن شتاب که آموزد می زندگی

 ،کنی می دریافتشان وقتی ،برسی آنها به خواهی می که چیزهایی آموزد می زندگی

 !!نبوده مهم ای میکرده فکر که هم آنقدر بینی می

 !!است نیزشده اندوهت موجب شاید !!نبوده مهم اصال هم شاید

 ...نیست سخت میکنی فکر که هم آنقدر دادن دست از آموزد می زندگی

 ،میشوند شیرین خاطراتی به تبدیل لحظات همه آموزد می زندگی

 ...دانستی نمی را این و میکردی تابی بی لحظه آن در تو و گذری می که بعدا

 !زیباست زندگی
 

 

 ؟ديدانست یم اآی  
 ‼شودیاعترافات در شب گرفته م شتریب لیدل نیبه هم. خسته هستند صادق ترند یاز نظر جسم یافراد وقت -

 ‼آورد یرابطه تا آخر عمر دوام م نیبه مدت هفت سال به طول انجامد ا یدوست كیاگر  -  

چهار برابر   امكان مرگ زودرس آنها  نندینش یجا م كی ادیز ایخوابند  یتر از حد معمول م ادیکه ز یافراد  -

 ‼است یاز افراد معمول شتریب

 ‼قد است شیافزا یروش ها برا نیتر عیاز سر یكیشنا کردن  -

 ‼باشند یزن م زیاز قرن نوزده تاکنون فقط شش نفر زنده هستند که همه آنها ن -

به  دیتصور کن ریاگر حضار را با لباس ز دیدر جمع اگر دچار اضطرار و استرس هست یدر هنگام سخنران -

 ‼کاهد یشدت از استرس شما م

تر از خوردن یك فنجان قهوه و کافئین باعث دور شدن خواب آلودگی می شود ؟خوردن یك عدد سیب، بیش -  

درخت بلوط تا قبل از پنجاه سالگی میوه نمی دهد ؟ -  

برای جلوگیری از جوانه زدن سیب زمینی باید درون سبد آن یك عدد سیب قرار دهید ؟  -  

توت فرنگی تنها میوه ای است که دانه هایش خارج از آن رشد می کنند ؟  - 

هر چه بیشتر کرفس بخورید کالری بیشتری می سوزانید ؟  -  

  -گوزن ها عاشق موز هستند ؟

برای گرفتن زیادی نمك غذا می توان قطعه ای سیب زمینی میان آن گذاشت و بیست ثانیه صبر کرد تا نمك  -

د جذب کند ؟زیادی را به خو  
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 :ب اولين هاي جال
  ..................................................................................................................... سییت م حرکیی    اولیی  

 .در آلمان ساخته شد Peter Hemleinتوسط  ۹۰۵۱اولین ساعت متحرک قابل پوشیدن در سال 

 

 :ایران من 
 آشنتیی بت حجلل ت ی  کتخ هتی ای ان

  

  سروستان فارس؛ کاخ بهرام گور
 

 
 

 دارای دو ایوان و یک تاالر مرکزی است متر مربع ساخته شده و 0011کاخ سروستان به وسعت 

یکـی از  ساسانیان  هرچند شهر سروستان در استان فارس، امروزه شهری کوچک و آرام است اما در دوره

ترین کاخ های بازمانده از ایـن   سالم ترین شهرهای جنوب ایران بود و جای تعجب نیست که یکی از مهم

 .دوره را در سروستان مشاهده کنیم

 
شـده اسـت امـا     سـاله ساسـانی سـاخته    011به درستی معلوم نیست که این کاخ در چه مقطعی از دوره 

اند و چون کاخ سروستان، کاخ  داده روف به بهرام گور نسبتبعضی منابع تاریخی آن را به بهرام پنجم مع

اند که ایـن کـاخ امتمـاال بـه  ـورت       گمان را مطرح کرده ای از پژوهشگران این نسبتا کوچکی است، عده

 .استفاده شاه یا شاهان ساسانی بوده است موقت و در ایام شکار مورد

 

ایوان و یک تـاالر   مربع ساخته شده و دارای دومتر  0011کاخ سروستان از الشه سنگ و مالت به وسعت 
های این کاخ بـه کـار گرفتـه     و قوس ها مهارت و ظرافتی که در کاربرد طاق. مرکزی با گنبدی بزرگ است

 .یاد شود« ها نماها و قوس کاخ طاق»شده، موجب شده است که از آن با عنوان 

http://ozviat-dar-group.blogsky.com/
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 :ارزش ها 

صدای گلوله متوجه یك شكار غیر قانونی شدند و سریع خود ساکنان توفینو در بریتیش کلمبیاپس از شنیدن 

 .آنها عقاب طاسی را پیدا کردند که گلوله بیشتر نوکش را از بین برده بود. را به محل رساندند

 عقابی که مورد شكار غیر قانونی قرار گرفته بود سریع به مرکز بازیابی حیات وحش برده شد و در آنجا دکتر

Brian Andrews   خالف نظر دیگر همكارانش مبنی بر راحت کردن حیوان ، تصمیم به درمان این عقاب بر

 .او با ساخت منقار مصنوعی از جنس مومی بسیار محكم این عقاب را به زندگی برگرداند .گرفت

 

 
 "این عادت مردمان بزرگ است "                                                                                              

 

 :سالم بمانیم 
 : بوي نعناع استشمام

 !شود مي مابراي ورزشکاران باعث ايجاد انگيزه و عالوه بر اين، باعث بهبود خُلق و خوي  خصوص بهبراي همه افراد، 
 

 " از كوره در رفتن "          :واژه ها 

رود كه فردي كه به نظرر ررا    به معني ناگهان عصباني شدن، ناگهان فرياد زدن و دعوا راه انداختن است و زماني بكار مي      

مثالً در يك بحث ساده بين دو نفر، يك طرف بحث به ظاهر ررا  . پردازد رسد به ناگاه از جا دررفته و به پرخاش كردن مي مي

گويد كه از رستانه تحمل فرد مقابل  در اين بين طرف اول چيزي مي. كند و رد و قبول ميشنود  است و نظرات طرف مقابل را مي

 .رود رورد و به قول معروف از كوره در مي بيرون بوده و او ناگهان فرياد بر مي

لز را به كنند و شِمشهاي ف وقتي كوره ذوب را داغ مي. گري و اصطالحات رنهاست هاي ريخته اين اصطالح برخاسته از كارگاه

براي اين منظور فرد مسئول . به بيان ديگر فقط ذوب شده و سيال شوند. اندازند مراقب هستند كه مواد مذاب نجوشد داخلش مي

رمد كه كوره بيش از  اما چه بسا پيش مي. كوره با مهارت تما  دماي رن را تنظيم كرده تا مواد مذاب درون بوته يا كوره قُل نزنند

هاي ريز و درشتي  با اين اتفاق قطره. تركيد نهايت گداخته به سطح رسيده و مي و ناگهان حبابي از مواد مذاب بياندازه داغ شده 

هاي شديد و گاهي  افتاد و باعث سوختگي از مواد گداخته به بيرون كوره پريده و به سر و صورت و دست و پاي كارگران مي

حال به هر كسي كه بره ناگهران جروش رورده و    . است  دازه از كوره در رفتهگويند گ در اين موقع مي. شود جبران ناپذيري مي

 !گويند فالني از كوره در رفته رورد، مي شود و فرياد بر عصبي 
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 :تلخند 
 کندیم دیتکرار مسواک زدن در همه شبها ، دندانها را سف

 . . .موها را   تکرار خاطرات در همه شبها  ، و
 

 :نکته یه 
 پروردگارا

 ،در سرم هست ڪہ ییها یہتماِم گال

 شود، ےمـــ تــابڪ هـــا ده                                      

 اّمــــــــا

 در دلـم هست، ے ڪہچیز تمام           

 ..."شکرت و سپاس"    :است ہلمڪدو  فقطـ                                            

 

       :لبخند

 . آقای دکتر، من فکر می کنم عینک الزم دارم: اولی                                                          

 هن این جا مغازه ساندویچ فروشیچو! بله حتما: دومی
 

 هی نگاه به گوشیش میکرده و میخندیده ،  طرف

 اومده ؟ میگه آره ، میگن چیه ؟  بهش میگن اس ام اس

 !!! Low Battery میگه یکی هی اس ام اس میده
 

 .آخرین حرفت رو بزن: ، ازش می پرسندار بزنندرو  طرف می خواستن              

 !لعنت بر پدر و مادر اون کسی که بزنه زیر چهار پایه: می گه           
       

 از باباش میپرسه ، بهترین پسرِ دنیا رو داشتن چه حسیه؟ طرف                

گفت نمیدونم برو از مادر بزرگت بپرس

 

 از دوستان وکارفرمایان محترم شرکت آبا                            :شاد باش    

                  

 

 

 

 

 

  

 55 5 81 آقای  مهندس  مجید میرزایی

 55 5 02 محمد آقا صادقیآقای مهندس  
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 :نيایش 
  ! الهی         

 .توفیقی ده، تا در دین استوار شویم             

 .عقبی ده، تا از دنیا بیزار شویم                                            

 خواجه عبداهلل انصاری                                                                                                                                                                

 :خيام 
 نمیدارد سودغم خوردن بیهوده                 دهقان قضا بسی چو ما کشت و درود

 

 تا باز خورم که بودنیها همه بود                    پر کن قدح می به کفم درنه زود
 

                       
 !پس  آدم را بت فخ  ک دن چه کتر                                 

 
 .که آغتزش نطفه و پتیتنش الشه اسم                                                     

 
 

 

 :بدون شرح 
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با تشکر از عزیزاني که به ما لطف داشتند و برامون ایميل                       
 (خانم ها و آقایان ) فرستادند 

*  مهران دواچی*پی سیامك گران *  بهرام عظیمی *  مجید افتخاری *  حسن هاللی* محمد غفارزاده 

* زهرا میرزایی *  رضا میرزایی* مهشید یكتادوست *  سنا یوسفی*  مریم یكتادوست* بهناز مالپور  

*  مهدی گرجی *  اکبر قربانی*   محسن یوسفی* امیر علی عارف *  محمود معصومی*  حدیثه نعیمی 

نیكی *   بهنام هدایتی* لو علی پیرحسین  * جعفر صمدی * حمید رضا خانكی *  ولی میر اسماعیلی

*  کشوری حسین * محمد رضا فرقادانی *   محمد حیدری*  ثریا یوسفی  *   ضحی سیدی* کاریومه  

حامد *  زهره ایمانی* امین عصمتی *  سیامك شعبانی* حسن کرجالیان  *  داود منزه* پاکسرشت 

حمید *  ناصر یوسفی* حاج حسینی افسانه*  مریم ایمانی*  محمد آقا صادقی *  زهرا کریمی* قنبری 

پرویز *  سیروس ملكی* فرهاد اکبر شاهی *  ایمان وحیدی* محمد عروجلو *  خسرو شكیبا* افالکی 

*  اردالن تنباکوچیان* پویا سیدی *  ارژنگ خواجه وند* پژمان تاج محرابی *  محمد طالبی* اسماعیلی 

علیرضا *  رضا هاشمی* مجتبی صدیق *  امحمد پاش* یاسمن اسدی *  امیر حسین کاشی* ظرافت 

هادی *  جمال خرسند* مجتبی هاشمی*  رضا چگونیان* مریم یوسفی  *  بهروز ابوطالبی* سلیمانی 

 * محمد ابره دری *  مجتبی داوودی* شرکت پویان پردازان سامانه * حامد افشاری *  موذن تبار 

حمید  *توحید محمودی * محمد نوروزی * محمد سلگی * ناهید ابراهیمی * جوینده * کالنتری  

*  محمد رضا حریری *  مجید صابونی   * محمد ذکاء *  صادق ایمانی*  ابراهیم کریمی *  محمودی 

*  پگاه یوسفی* نازلی فرح *  مجیداحمدیان*رامین محمدی * غالم حسین میرچی *  مصطفی رنجبری

سوسن * هوشنگ فیروزی *  مجتبی خالدیان*مهساکشوری *  ناهید عباسی( * آذرکیا)خانم محمدی

* علی محبوب *  میترایكتادوست* شهروز نیك نامی *  محسن شالچیان* زهرامومنی *  عبدالحمیدی

محمد   *شهریار اتابكی *  فرناز و مهرناز یوسفی* سعید داراب  *مریم حاجی برات * افشین امینی 

فرشته * علی ثابت*   محمد چراغ چشم * ایمان راد * شهرکرد سیمان* نیما سعیدی   *ابراهیم زاده  

*  الهام خانی*  زهرا آرچین * راشد آقایاری* رضا هاشمی *  مهدی آقاکاظم* ایمان صادقی*  ذوقی 

مهدی  * مریم نمازی* علیرضا میرزایی  *سلوتی اعظم *حمید کامكار *  امیر محمد حسین نیكزاد

*  حسن کرد* مهدی صفاری  *افسانه حاجی برات * محسین ارزانفودی غال* منصور یوسفی * حیدریان 

شهریار * احمد رزاقی * مجتبی اروجلو *  محمد موسوی* امیر دهقان نژاد  * حامد بدلی*  میالد مهرانپور

احمد * خالد واحدی  *مجید نظری  *شقایق اعال * ایمان راحمی  * سیامك ایرانیان*  صبح زاهدی

ساعده  *خانم کمایی * شهرداری * روز زندگی  7مجله * رویا خوش صدا *  فراهانیحمید * فراهانی 

* آرمان رضایی * سمیه حسنی * محسن حسن زاده *  مهدی موسوی* علیرضا رنجبر * اکبریان 

* حمیده محمدی * مهدی عطار  *محمد امین  *مهدی وزیری * مهرداد قاسم پور  *فخرالدین عزیزی 

 *ی یكتادوست عل* مجید میرزایی 
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اگه خواستید این خبرنامه بررای دیگرران   : بدونید که چقدر برای ما عزیز بودید که االن ما پیش شماییم 

هم ارسال بشه لطفاً آدرس بدهید و اگر ارسال این خبرنامه فقط بررای شرما زحمرت پراک کرردن را بره       

 بكشیمهمراه داره ، لطفاً به ما اطالع دهید تا این زحمت را خودمان 
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 3واحد   – ٠٢2شماره   –تقاطع پیروز   –خیابان آذربایجان   –تهران :  آدرس  
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 تا درودي ديگر ، بدرود

 

 نگار نماشرکت آبا 
 ماشین آالت و قطعات صنعتی، ساخت و تولید نقشه کشی  ،طراحی 
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