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                     !خالق زیبایی هابه نام   .........            ...............                            

خبرنامه الکترونیکی                                                                       
91 :شماره             9315 : شهریور ماه                                                  

  : جمالت گوهر بار 
                     .كه توان جبران محبت شما را نداشته باشد دیانجام ده یكس یبرا یاست كه كار یشما زمان نیراست یزندگ

  "نیفرانكل نیبنجام"............................................................................................................................

 : سخني با دوستان 
 .شود یكه اجبار شود زشت م یا شهیاند ست،یزشت ن یا شهیاند چیه :میگن  

حالال و احواتتالون ورالورهو تالوی مالاز م بالت        !آشنای خداونده ، سالالم سالم ، منظورم همان قول    

هستیدو خدا را شاكریم كه تونستیم در آخرین ماه مصل تابسالتان نیالد در خالدمت شالما ادیالدان      

خوش آمدیالد، بالا    59به آخرین ماه تابستان گرم . باشیم و وند دقیقه ای میهمان دتهای گرم شما

مندیم و كه اگه هم مازی با زمان رو نداشته باشیم، نیمه دوم رو هم م الل بالرو و بالاد از دسالت     گذر از این ماه، سال را به نیمه رسو

باید به درک هالر مووالوای برسالیم    : به قول معلم مهربونمون كه میگفت " .خواهیم داد، پس باید به درک كنترل زمان هم رسید

تا آگاهی آن حاصل بشه و همیشه درک مده خوردن سیب، با توصیف مده اون رو برامون م ال میدد كه تفاوت از زمین تا آسالمان  

به پیشرمت های بدرگی دسالت  .. ( .وحدت، امید، استغفار، ظلم، ابادت و) اگه ما بتونیم به درک وآگاهی برسیم، م ل درک . است

خدایا، منالو  . ) پیدا میکنیم، وتی ااملی هست كه مانع از این اداركات میشه و اون هم ویدی نیست جد خودِ خودِ ما و منیّت های ما

تالی ابالادت   وون هر كار م بتی كه انجام بدیم و به درک اون نرسیده باشالیم، مغبالونیم، ح  .....( از شّر خودم و منیّت هام نجات بده 

گاهی اوقات كاسه آگاهی ما از منیّت ها تبرید میشه كه م ل آب شوری خواهد بود  !كه اگه دركش نکنیم، خودش میشه یه اادت

كه نه صاحب آن را سیراب میکنه و نه دیگران را و آگاهی بدست آمده در این مسیر، توهم و سرابی بالیش نوواهالد بالود و معنالی     

شیه است كه راه اصلی را گم كرده تا به انداک آگاهی كسب شده بسنده كنیم و دل خوش باشالیم،  آن درجا زدن در مقدمات و حا

وون شالبکه منفالی پالا باله پالای شالبکه م بالت        . غامل از اینکه این مهم تمام تالش شبکه منفی، در مسیر پر پیچ و خم دانستگی است

مگاله ناله    .ات را نابود كنه و شوص را به سمت نامیدی سوو بالده نفی، تمام تالشش را میکنه تا ادارك( نون ) ارض اندام میکنه و با 

اینکه ناامیدی از رحمت خداوند بدرگترین گناه است، پس امیداوار بودن به رحمت او هم می تواند بدرگ ترین ثالواب و میالیلت   

كردیوپس یالادمون باشاله   نکنه یه روز به حسابمون رسیدگی كنند و بگه كه به خاطر ادم آگاهی، كم كاری  باشد، اینرور نیستو

كه بهترین روش، ادم توقف و ماندگاری در یک مقرع آگاهیست كه این توقف، خودش مرحله ای از جهل است، به خیالال اینکاله   

به كمال رسیده ایم، در حاتیکه جاده كمال بی انتهاست و نهایت خودِ خودِ اوست، اویی كاله قابالل وصالف نیسالت و نوواهالد بالود، و       

انرژی شون، ما رو شرمنده می كننالد   ی پریمیل ها و پیام هااادیدانی كه با ویژه از تشکر یه     ".....ت، نام بی نامیااری از هر نام اس

 محمد یوسفیبا احترام   ..... شب و روزگارتون خوش و توام با حس حضور خدا   %دست همگیتون درست  ،و بهمون قوت قلب میدن

محمد يوسفی             :                              مدير عامل 

www.AbaNama.com              :سايت    

ABATarh_C0@yahoo.co   :  ايمیل            

420-66640666:                              تلفن    
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 انداز ما چشم       

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

 ما ماموریت

مهندسی  -به برای مرتفع ساختن آن نیاز از طریق ارائه خدمات طراحی یبررسی نیاز هر صنعت تولیدی و اقدام بی شا

از ماموریت مهم  ، به بهترین شیوه ممکن و جلب اطمینان مشتریو ساخت قطعات صنعتی  فنی شخصات س ،  ممعکو

 . به شمار می آید شرکت آبا

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

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

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

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

 .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 ماشینبرداری و تهیه نقشهتوانایی کپی 

 .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

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

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

 يد قطعات صنعيتساخت و تول
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 : دل نوشته
. دیکن یباز دیما گفتند با به  

. ایگفتند با دن ؟یبا ک میگفت  

,  رو زدن یغاز بازآ سوت ؟ یهچ یباز میبپرس میخواست تا  

.ماست میخدا تو ت دمیفقط فهم   

زدیپشت سر هم به ما گل م ایشروع شد و دن یباز  

. برابر بود ازهایامت ,کردمینگاه م جهیچرا هر وقت به نت دونمینم یول   

: و گفت دیخند, فکر بودم که خدا زد به پشتم نیهم تو  

؟ یخه چطورآگفتم ! کن یحاال باز میبرینباش تو وقت اضافه م نگران  

. ...با من شیباق, ساده فقط پاس بده به من یلیخ: و گفت دیخند بازم  

!!!!تو دیبه ام یاله پس  

 

      :دنياي صفر و يك  كوتاه اخبار
ها  تواند افسردگی افراد را از روی تصاویر اینستاگرام آن این الگوریتم جدید می

!تشخیص دهد  

حاال الگوریتمی توسط محققان ساخته شده کهه  . کنند های اجتماعی برای ابراز احساسات خود استفاده می مردم از شبکه     

ماه گذشهته تکنککهی توسهط محققهان ابهداک شهد کهه         !شود تان را متوجه تواند از روی تصاویر اینستاگرام شما افسردگی می

بار محققان دانشگاه هاروارد و ورمونهت موفهب بهه     این. های اینستاگرام سن شما را حدس بزند توانست از روی تعداد الیک می

تواند با دقت بسکار  میهای اینستاگرام  اند که با استفاده از ابزارهای یادگکری ماشکنی و تحقکقات روی فکد ساخت مدلی شده

ها، تشخکص چهره پکشرفته و اجهزای   به گفته این محققان این مدل با بررسی رنگ. را شناسایی کند خوبی عالئم افسردگی 

صورت پزشکی تشخکص  که به های افسردگی را پکش از این درصد اوقات نشانه 07تواند  از فکد هر کاربر می( متادیتا)ها  فراداده

به گفتهه  . دهد های خود را انجام می بکنی کاربر مختلف پکش 611تصویر از  05937این مدل با بررسی  .کند داده شود کشف

توان تا این حد روی نتایج آن حساب بهاز   پزشکی نکست و نمی محققان این مدل البته جایگزین مطمئنی برای معاینات روان

اولکهه   توان از این الگهوریتم بهرای تشهخکص مراحه      در عوض می. کرد

تهوان از آن   به این ترتکب می. افسردگی و خطر ابتال به آن استفاده کرد

راهی اولکه برای نظارت بر سالمت روانی جامعه استفاده   به عنوان نقشه

شههما بههه فکههد  بههه ایههن ترتکههب اگههر دسههتکار هوشههمند گوشههی . کههرد

ال تواند خطر ابت تان دسترسی داشته باشد با این الگوریتم می اینستاگرام

  .کص دهدخبه افسردگی را در شما تش
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 :به اشتراک گذاري 
  :را به اشتراک گذاشتيم که از آن لذت ببرید سال پيش 0033گانه زرتشت بزرگ در  22 یپندهادر این قسمت 

است رنج و اندوه مبر امدهيآنچه را گذشته است فراموش کن و بدانچه ن. 1  

شیاندياز پاسخ دادن ب شيپ. 2  

را تمسخر مکن چکسيه. 0  

نه به راست و نه به دروغ هرگز قسم مخور. 4  

نیخود، همسر برگز یخود برا. 5  

خوشنود مشو يبه ضرر کردن کس. 6  

از مال خود داد و دهش نما ،يتوان يکه م یيتا جا. 0  

یمده تا دردمند نشو بیرا فر يکس. 8  

مطمئن مباش زياز هرکس و هرچ. 9  

يابیفرمان خوب ده تا بهره خوب . 13  

ينداشته باش ميباش تا ب گناهيب. 11  

يباش يکين قیسپاس دار باش تا ال. 12  

یباش تا سرآمد و مشهور شو گانهیبا مردم . 10  

يباش داریراستگو باش تا پا. 14  

يداشته باش اريفروتن باش تا دوست بس. 15  

يداشته باش تا معروف باش اريدوست بس. 16  

يگذران يکيبه ن يباش تا زندگان کين. 10  

یباش تا پاک و راست گرد نیدوستدار د. 18  

یمطابق وجدان خود رفتار کن که کامروا شو. 19  

يباش يجوانمرد باش تا آسمان. 23  

آلوده مساز نهيروان خود را به خشم و ک. 21  

هرگز ترسو و بدخو نباش. 22  

 

:تلخند   
  """نفر مث  خودت سر راهت باشه هی ،یرکهر جا که م دوارمکام"""

!!! ممکن باشه نینفر نیبد تر ایو  رکخ یدعا نیباتریز تونهکجمله م نیا          ………………..           
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:انگيزه اي براي زندگی  
کترد کته ايتا     شرکتي روي نيمکتي در پارک نشسته بود و سرش را بين دستتان  ررتتته بتود و بته ايتن تکتر متي        مدير     

بدهي شرکت خيلي زياد شده بود و راهي براي بيترو  امتد  از ايتن    . تواند شرکت  را از ورشکستگي نجات دهد يا نه مي

مواد اوليه هت  تااضتاي پرداختت بتر استار ارارداهتاي        درا تروشن. طلبکارها دائماً پيگير طلب خود بودند. وضعيت نداشت

 .بسته شده را داشتند

 «.به نظر مياد خيلي ناراحتي»: پيرمردي کنار او روي نيمکت نشست و رفت نارها 

 «.تون  کمکت کن  من مي»: هاي مدير، پيرمرد رفت از شنيد  حرف بعد

يتک ستال بعتد همتين موات  بيتا       . اين پول رو بگير»: رفت مدير را پرسيد و يک چک براي او نوشت و داد به دست  و نام

 .بعد ه  از انجا دور شد« .توني پولي که بهت ارض دادم رو بررردوني اينجا و او  موا  مي

راکفلتر داشتت، يکتي از    . دالري در دستت  ديتد کته ام تان دتا  دي      055555شترکت در حتال ورشکستتگي، يتک چتک       مدير

 .ثروتمندترين مردا  روي زمين

 «.تون  تمام مشکالت مالي شرکت رو در عرض چند ثانيه برطرف کن  حاال مي»: خود تکر کرد اب

دانستت ايتن چتک را دارد، اشتتيا  و      همتين کته متي   . تصمي  ررتت تعالً چک را ناد نکند و ا  را در داي امني نگه دارد اما

چنتد اترارداد   . اتتتاده ترتتت بگيترد    هاي عاب اختتوانست از طلبکارا  براي پرد. اي براي نجات شرکت پيدا کرد توا  تازه

ها را تسويه کنتد و شترکت بته     در عرض چند ماه توانست تمام بدهي. ددديد بست و چند سفارش تروش بزرگ درياتت کر

 .سوداوري دوباره رسيد

همتا  نيمکتت    يک سال بعد از اتفااي که در پارک براي  پي  امده بود، با چک ناد نشتده بته پتارک رتتت و روي     دايااً

راکفلر امد اما ابل از اينکه بخواهد چک را به او بازررداند و داستا  متوتايت  را بتراي او تعريتن کنتد، پرستتاري      . نشست

اين پيرمترد  . اميدوارم شما را اذيت نکرده باشد»: به مدير نگاه کرد و رفت بعد« !ررتتم »: امد و راکفلر را ررتت و ترياد زد

 «.رويد که راکفلر است کند و به مردم مي ترار ميهميشه از اسايشگاه 

تازه تهميد اين پول نبود که شرايط او را تغيير داد بلکه اعتماد به نفس به ودود امده در او بود که ادرت الزم براي  مدير

.نجات شرکت را به او داده بود  

 

 

 :سالم بمانيم 
 یدرمان یمکتر از ش یقو  کزنجب            

 . دارد یضد سرطان تکدر کنار زردچوبه و فلف  خاص  کزنجب                       

 .کوچک کردن تومورها است د،کمف ییماده غذا کیبه عنوان   کشهرت زنجب  یاز دال یکی                                    
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:داستانك   
هر روز . را به وجود آورده بود ییبایز اریو گلها را کاشته و باغ بس اهانیقصرش انواع مختلف درختان و گ اطیتاجر در ح یمرد

در بازگشت، . روز به سفر رفت کیکه  نیتا ا. آن بود اهانیاو گردش در باغ و لذت بردن از گل و گ حیو تفر یسرگرم نیبزرگتر

در حال خشک شدن بودند،  اهانیتمام درختان و گ. خشکش زد شیآنجا، سر جا دنیاما با د. فتباغش ر دنیفرصت به د نیدر اول

من به : افتاده است؟ درخت به او پاسخ داد یکه چه اتفاق دیسر سبز بود کرد و از او پرس اریبس نیاز ا شیرو به درخت صنوبر که پ

فکر چنان احساس  نیو با ا اورمیب ییبایز ییها وهیم نیتوانم مثل او چن یکردم و باخودم گفتم که من هرگز نم ینگاه م بیدرخت س

 دیعلت را پرس. خشک شده بود زیرفت، اما او ن بیدرخت س کیمرد بازرگان به نزد. کردم که شروع به خشک شدن کردم ینارحت

از خود  یخوش ین بویخوش آن، به خودم گفتم که من هرگز چن یبا نگاه به گل سرخ و احساس بو: پاسخ داد بیو درخت س

 .فکر شروع به خشک شدن کردم نیمتصاعد نخواهم کرد و با ا

من حسرت درخت افرا را خوردم، : پاسخ داد نیشد، او چن دهیخشک شده بود علت آن پرس زیگل سرخ ن کی یکه بوته  ییآنجا از

فکر به ذهنم خطور کرد، شروع  نیه اک نیهم. دمیبلند کش یشدم و آه دیپس از خودم نا ام. توانم گل بدهم ینم زییچرا که من در پا

علت . بود دهییاز باغ رو یشد که در گوشه ا ییبایز اریگردش خود در باغ متوجه گل بس ی همرد در ادام. به خشک شدن کردم

ابتدا من هم شروع به خشک شدن کردم، چرا که هرگز عظمت درخت صنوبر را که در : پاسخ داد نیگل چن. شد ایاش را جو یشاداب

اگر : برخوردار نبودم، با خودم گفتم زیگل سرخ ن ییکرد نداشتم، و از لطافت و خوش بو یخود را حفظ م یتمام طول سال سر سبز

 یجا یگرید یزیخواست چ یرا پرورش داده است م ییبایز نیا باغ به نیقدر ثروتمند، قدرتمند و عاقل است و ا نیمرد تاجر که ا

. که من وجود داشته باشم استخواسته  یاگر او مرا پرورش داده است، حتماً م نیبنابرا. کرد یکار را م نیمن پرورش دهد، حتماً ا

همه مخلوقات  یهست که برا عیوس آنقدر ایدن. موجود باشم نیباتریتوانم ز یگرفتم تا آنجا که م میپس از آن لحظه به بعد تصم

 . میابیخود را ب یواقع یجا میتالش کن میریرا بگ یکس یآنکه جا یپس به جا. باشد ییجا

 

 :حکايت 
 ؟يچگونه ا : را رفت يکس "نيريابن س"

 ندارد؟ زيچ چياست و ه الواريکه پانصد دره  بدهکار است، ع يچگونه است حال کس: ترد در دواب رفت ا 

را خرج خانه  يپانصد دره  به طلبکار بده و باا: داد و رفت يبه خانه خود رتت و هزار دره  با خود اورد و به و نيريس ابن

 !را بپرس  يحال کس نيکن؛ و لعنت بر من ارر پس از ا

 .يکه ارض و خرج او را ده يمجبور نبود:  رفتند

 .يمناتق باش يدر احوالپرس ،يشيندين يو تو چاره ا ديو او حال خود بگو يرا بپرس يحال کس يوات:  رفت

 

    :به همين راحتی 

 ؟ دیو الکل ندار نیبنز دیغال درست کنذ دیهخوا یم

 . دیزیچوب بر یمشت شکر رو هینداره ،  یکار



گار نما  آباشرکت          9365: ماه  شهریور        96:  شماره             الکترونيکي خبر نامه ن                  

 

7 
[Pic

k the 

date

] 

  آشنایی با مجلل ترین کاخ های ایران                    :ايران من

شاپور و والریانوس  بیشاپور فارس؛ کاخ  

کیلاوترر  رارک کاانرو  و رر     52شاپور و والریااوو،  رر    کاخ   
ساال  شا  واا      0011تسایر ااارب شوشا ر  شاایاا  یا  شا ر  ا ورا         

ایا  شا ر رر اوایاو رورب ساساااویا     . کناا  خوروماای  تا   « شیشااپور »
شاپور اول ش  پایرخر  اتپراتور  ساساو  شرگزی ب ش  و پا    توسط

عارا  اتارون  چماناا      تیساوو  واعاد رر   ان اوراال پایرخا  شا   

  .اچمی  خور را  وظ کرر

یک  ان آثار ای  ش ر شاسراو   کاخ شااچپور اول ساسااو  اسا       
تعمار  ایراو  راشر  و ساک  ه اار ایاواو  آ      ک  تاثیر نیار  رر

تونائیا  عارار      ایاوا  رر کناار ایا  کااخ   . ساخ  تساا   ت ار، و کارواوسراچا  ه ار ایواو  شا   شخش شع چا رر رورا  اسالت   ال ا 

 .شوت   نین  شخش تونب لوور پاری  و تونب تل  ایرا  او  چا شا واوش  ان ه رب آرتیا  و پرو گا  و گو و رارر ک  تونائی 

. شکس  روتیا  و اسارت والریا   اتپراتور رو  اوجاتیا   سپاب رو  ررگرف  ک  ش   رر رورب شاپور اول  انگ شزرگ  تیا  سپاب ایرا  و
سررشار  راشا   رر    شور ک  اتپراتور رو  را ش  سایاچاال ویوکنا   شلکا  شاا و اارت خاور او کا  رر تعماار          لکر  شخصی  شاپور رر سطح ا

 .خوش اعکال رر آ  نو گ  کن  شیشاپور کاخ  س  چزار ترر  شرایش ساخ  تا تثو ی  اسیر تحرر  و

 
 :يه فاجعه 

 که کودک را در آغوش داشت با سرعت وارد بيمارستان شد و  يپوش در حال ينارنج یرمرديپ 

 . هو فرار کرده زدبه این بچه  نيماش. ديبچه برس نیکنم به داد ا يخواهش م :به پرستار گفت

 . ديپولشو پرداخت کن دیبه عمل داره با ازيبچه ن نیا: بالفاصله پرستار گفت

 . شناسم يرو هم نمبچه  نیو مادر ا رپد. ندارم ياما من پول: رمرديپ

 . ارميمن هرجور شده پول رو تا شب براتون م ديکنم عملش کن يخواهش م

 !ديکه قراره بچه رو عمل کنه صحبت کن یپس پرستار گفت با دکتر

 . مارستانهيقانون ب نیا: گفت ندازديب يبه کودک نگاه نکهیدکتر رفت اما دکتر بدون ا پيش

 !روز بعد  صبحو  !!!!!!   پول قبل از عمل پرداخت بشه دیبا

 .ديشیاند يم روزشیدکتر سر مزار دختر کوچکش ماتش برده بود و به د همان

 
 

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

 

 

 

 
 

 

 "این عادت مردمان بزرگ است  "                                     
 

 :يه مهم 
 آید می پکش چکز چه یندهآ در نکست مهم

 … بخوری غذا توانی می امروز اگر               

  ببری لذت تابان خورشکد نور از یتوان یم اگر                        

 … بخندی و بگویی دوستانت با و                                      

 ببر لذت امروزت از و کن شکر را خدا پس

 ! نکن نگاه گذشته به       

 باش نداشته کاری آینده به و              

 مطمئنی خود امروز از تو                      

 … بدان را آن قدر و  نده دست از را بزرگ شانس این پس                                    
 

  :يه نکته 
 :گفت تیبه کبر شمع

 ...یتو قاتل من هست ترسمیتو م از                     

 :گفت تیکبر

 ...من نترس از                    

 !!!یداد یبترس که در دل خود جا یسمانیر از

 خودشان است  یانسان ها تفکرات منف ینابود عامل                                      

 ...یرونیعوامل ب نه                                                                                                              
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 واژه ها :           دو آتشه

این صفت از دو منشاء . یعنی طرفداری سخت و انعطاف ناپذیر و خشک. اید شنیده را« دوآتشه»حتماً اصطالح متعصب یا طرفدار      

! اش کن دو آتیشه! شاطر جوون» :شاید شنیده باشید که در صف نانوایی پیرمردی به شاطر گفته. ها نخست نانوایی. برخاسته است

کردن همچنان که بر سر چنگک است بار دیگر آن را و منظورش آن است که شاطر وقتی نان را از دیوار تنور جدا « !خمیر نباشه وا

مأخذ (biscuit=bi+scuitمانند واژه بیسکویت که در انگلیسی یعنی دوبار برشته شده. )روی آتش گرفته تا کامالً خشک و برشته شود

این عرق دو »:ر شنیده باشید که شاید در زمان خرید عرق نعنا یا بیدمشک از جناب عطا. دوم این اصطالح از صنعت تولید عرقیات سنتی است

 .تر از سایر عرقیات و طبعاً گرانتر است تر و اثربخش و یعنی اینکه این محصول نتیجه دوبار تقطیر و حرارت دیدن بوده و بسیار خالص« آتیشه است

طرفدار »دانند  ر تعصب خود میرفتار که هیچ انعطافی در رفتار و گفتار خود نداشته و خود را مُحِق ب امروزه به متعصبان خشک و تلخ

 .مانند عرق دو آتشه تلخ و مانند نان دو آتشه خشک و البته شکننده. گویند می« دو آتشه

 

 :مهربان باشيم 

 

 

 

 

 

 
 :حکايت 

 ؟یچگونه ا: را گفت یکس "نیرکابن س"

 ندارد؟ زکچ چکاست و ه الوارککه پانصد درهم بدهکار است، ع یچگونه است حال کس: فرد در جواب گفت آن

را  یپانصد درهم به طلبکار بده و باق: داد و گفت یبه خانه خود رفت و هزار درهم با خود آورد و به و نیرکس ابن

 !را بپرسم یحال کس نیخرج خانه کن؛ و لعنت بر من اگر پس از ا

 .یکه قرض و خرج او را ده یمجبور نبود: گفتند

 .یمنافب باش یدر احوالپرس ،یشیندکن یو تو چاره ا دیو او حال خود بگو یرا بپرس یحال کس یوقت: گفت

 

http://mnobakht.blogfa.com/post-44.aspx
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 :معرفی كتاب 
 "ی گل محمد دیسع"  اثر"  است نیریش زیهمه چ یفرهاد که باش" 

. کرد یمراجعه م یفروش قهیبه عت هیفروش اسباب و اثاث یبرا یهر از گاه یحیخوش برخورد و مل رمردیپ ..... 

 میبگو رمردیخواست به پ یدلم م: دیگو یاز مغازه به همسرش م رمردیفروش پس از خروج پ قهیروز زن عت کی

حق : دهد یفروش پاسخ م قهیعت. کنم یم دایپ هیروح دنشیاست و چقدر از د ینیچقدر انسان خوش برخورد و نازن

 یشود و پس از معرف یم یوشفر قهیوارد عت یتابستان سال بعد، دختر جوان. دفعه که آمد، به او بگو نیا. با توست

را وداع  یدار فان شیپ یدارد که پدرش چند یاظهار م حیخوش برخورد و مل رمردیخود به عنوان دختر همان پ

 فیاو تعر یاز مغازه برا رمردیخود و همسرش را پس از خروج پ یگفت و گو نیآخرفروش،  قهیزن عت. گفته است

 دیگفت یرا به او م نیکاش ا یآه، ا:  دیگو یکنان م هیکه اشک در چشمانش حلقه زده، گر یدختر، در حال. کند یم

. حاصل کند که دوستش دارند نانیداشت اطم ازیبود که ن یآخر آدم. گذاشت یم ریاش تاث هیدر روح یلیچون خ

 یم ندیاز مردم را که به نظرم خوب و خوشا یجنبه ا ایاز آن روز به بعد، هر حرکت : گفت یفروش بعدها م قهیعت

 .مقدور نباشد میبرا یگریچون امکان دارد که فرصت د. دارم یبه آنها ابراز م د،یآ

 

 ؟!ديدانستيم ايآ
 ؟تا سوخت کمتر مصرف شود کننديزن هارا استخدام م شتريوزن کمتر ب ليبه دل یيمايهواپ یشرکت ها  

 ؟از انسان است شتريدر آمستردام تعداد دوچرخه ب  

 ؟است شتريب هیجريسوئد ، لهستان و ن یشرکت اپل از کشور ها متيق  

 ؟رسانديم بيبه بدن آس گارينخ س 14 یبه اندازه  یيتنها  

 ملکه ميوه ها جوز هندی است ؟

 نصف فنجان انجير کلسيم بيشتری از نصف فنجان شير دارد ؟

 آواکادو چربي بيشتری از سایر ميوه ها دارد ؟

 ميوه های قرمز قلب شما را قوی نگه مي دارد ؟

 ویتامين سي موجود در کيوی دوبرابر پرتغال است ؟

 درصد آن را هوا تشکيل مي دهد ؟ 25سيب ها در آب شناورند چون 

 پرتغال ها چشم های شما را سالم نگه مي دارند ؟

ميوه های زرد شما را در برابر مریض شدن محافظت مي کند ؟

 
  : يه واقعيت

 .داره يبه خودت بستگ زيهمه چ يبفهم ياز وقت: روباه گفت شه؟ياوضاع بهتر م يک: ديشازده کوچولو پرس
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 !راز پشمک حاج عبداهلل
 ست؟؟؟يبرند چ نيا يراز نام رذار اما نام برند پشمک حاج عبداهلل به روشتو  خورده؛ حتما    

مدرسته و  از تتراش    ياز بوته  حيزنگ تفر يتو زيتبر هيدبستا  اکبر يکه بچه ها يزمان 0335به  دهه  گردهيداستا  برم نيا تيحکا    

 يبتود کته اتتالتا از روستتاها     زيتبر هيمعروف به حاج عبداهلل مستخدم دبستا  اکبر زادهيعل عبداهلل .د يخريمهربو  مدرسه پشمک م

خانوادش رو از دست داده بود و  يتمام اع ا ن،ياز حمله متفا يوبا ناش  رداريوار يماريشد  ب ريو ترار يارر که پس از احط کينزد

 .کرديمستخدم کار م ا دبستا  به عنو نيمهادرت کرده و در ا زيسپس به تبر

رو  نيسن نيخودش عالوه بر همسرش داغ سه کودک در هم چو ، داشت يمدرسه عالاه واتر يما به بچه ها يحاج عبداهلل اصه  اما     

 .گرتتيم يو هر کس پول نداشت از حاج عبداهلل پشمک ارض د يخرياز بوته مدرسه پشمک م حيزنگ تفر يها تو بچه .بود  دهيد

حتاج عبتداهلل ستون     يرتته بچه ها از مهربون رتته نداشت، يدتتر ثبت بده چياما ه داديم يبه همه دنس ارض نکهيحاج عبداهلل با ا اما     

 نکته يا تتا  گفتت يکتس نته نم   چيبه ه يترراش زيرغ  درامد ناچ يعل  برخالف تصور حاج عبداهلل ، و دادند،ياستفاده کردند و اتال پول نم

باخبر شد و سر همه کالسها حاضتر   هيا  نيمادرا از ا يريگيبا پ حيزنگ تفر اميپشمک به دست در ا يتمام بچه ها د يمدرسه با د ريمد

از حاج عبداهلل  يو پشمک مفتک کردنديم طنتياز بچه ها ش يودود هنوز اندک نيا با. کرد هيدلسوزانه اش همه رو تود يشد و با تحبتها

و کهولتت ستن    يمتار يب ليت حتاج عبتداهلل بته دل    0330در اواخر خردادماه  نکهيدهه چهل ادامه داشت تا ا ليمنوال تا اوا نيا .گرتتنديم

که اکثرا ه   تياز دمع يانبوه دنازه ها رو داشت  ييتش نياز باشکوهتر يکيبود اما  بيغر زيتبر يتو نکهيعبداهلل با ا حاج  .دررذشت

 .بدراه کردند زيتبر  يمهربو  مدرسه رو تا ابرستا  اد يحاج عبداهلل ،بابا کردنديم هيدوا  بودند و رر

ستال و تتا    نيمنوال چنتد  نيو ا کردنديروح  پشمک پخ  م يشاد يهر پنج شنبه بر سر ابر حاج عبداهلل و برا نکهيدالبتر ا اما       

متردا    يو عل يالبرز کردند،احسا يداشتند ارضشا  را به حاج عبداهلل ادا م هيدبستا  اکبر يبچه ها بله. دهه پنجاه ادامه داشت لياوا

ه ادهستند که هررز بابت خورد  پشمک پول به حاج عبداهلل نتد  يطونيموسسا  پشمک حاج عبداهلل دو تن از هما  کودکا  ش يطاهر

پشتمک   يبرند تجار نام هيمنت و همراه با لبخند حاج عبداهلل تراش ، مستخدم دبستا  اکبر يو بخش  ب يمهربون ادياال  به  و بودند

         .شرکت خودشو  رو،  حاج عبداهلل رذاشتند

 

 !به یاد محیط بانان مظلوم و بی ادعا
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 :لبخند 
 به من اتتخار کرد بابام  و که ماما خرين باري ا: طرف ميگفت 

 ! بست بند کفشمو خودم که مال زمانيه 

 !!!موتايت چشمگيري نداشت ديگه بعد از او  
 

 کني؟ کشي تو اداره داري ددول حل مي خجالت نمي: رئيس

 !ذاره ادم بخوابه ها که نمي چکار کني  اربا ، اين سروتداي ماشين: کارمند

 
 چرا درست رو نخوندي؟: معل  رو به دان  اموز 

 !!!!!ننبرا اينکه شما منو کتک بزنيد و بچه ها عبرت بگير  و درر بخو: دان  اموز 

 

 : اولين هاي جالب

 ....................................................................................................................................... : اولیییین ن شییی  

سال به طول انجاميد، رمي هتا همچنتين    ۰5امپراطور رم اروستين دستور تهيه اولين ناشه را داد که ساخت ا  حدود         

 .براي داده هاي که ساخته اند معروف هستند

 

 :خيام 

 حل کن به جمال خویشتن مشکل ما                         برخیز و بیا بتا برای دل ما

 ها کنند از گل ما زان پیش که کوزه            یک کوزه شراب تا بهم نوش کنیم

 

   : شاد باش
 

تولد مهندس مرتضي هاشمي  51/60/91  

تولد مهندس حامد بدلي   51/60/91  

نيکزاد حسين محمد تولد دكتر امير   15/60/91  
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 خوش مباد چهره هایی که جز                                

 .نمی شونددر هنگام بدی و زشتی دیده                                                                 
 

 

:نيايش                   

 !الهی         

 .نفسی ده، که حلقۀ بندگی تو در گوش کند              

"خواجه ابداهلل انصاری "                            .جانی ده، که زهر حکمت تو به طبع نوش کند                          

 
 :بدون شرح 

 



گار نما  آباشرکت          9365: ماه  شهریور        96:  شماره             الکترونيکي خبر نامه ن                  

 

14 
[Pic

k the 

date

] 

با تشکر از عزيزاني که به ما لطف داشتند و برامون ايميل                       
 (خانم ها و آقايان ) فرستادند 

بهنالاز  *  مهالران دواوالی  *سالیامک گالران پالی    *  بهرام اظیمی *  مجید امتواری *  حسن هالتی* محمد غفارزاده 

*  حدی ه نعیمالی  * زهرا میرزایی *  وا میرزاییر* مهشید یکتادوست *  سنا یوسفی*  مریم یکتادوست* مالپور  

حمید *  وتی میر اسماایلی*  مهدی گرجی *  اكبر قربانی*   محسن یوسفی* امیر الی اارف *  محمود معصومی

ثریا یوسالفی   *   وحی سیدی* نیکی كاریومه  *   بهنام هدایتی* الی پیرحسین تو  * جعفر صمدی * روا خانکی 

* حسالن كرجاتیالان    *  داود منالده * پاكسرشالت  *  كشالوری  حسالین  * مد روالا مرقالادانی   مح*   محمد حیدری*  

*  مریم ایمانی*  محمد آقا صادقی *  زهرا كریمی* حامد قنبری *  زهره ایمانی* امین اصمتی *  سیامک شعبانی

مرهاد اكبالر  *  ایمان وحیدی* محمد اروجلو *  خسرو شکیبا* حمید امالكی *  ناصر یوسفی* امسانه حاج حسینی

پویا سیدی *  ارژنگ خواجه وند* پژمان تاج محرابی *  محمد طاتبی* پروید اسماایلی *  سیروس ملکی* شاهی 

 روا هاشالمی * مجتبی صدیق *  محمد پاشا* یاسمن اسدی *  امیر حسین كاشی* ظرامت *  اردالن تنباكوویان* 

هالادی  *  جمالال خرسالند  * مجتبی هاشمی*  روا وگونیان* مریم یوسفی  *  بهروز ابوطاتبی* الیروا سلیمانی * 

* كالنتالری    * محمالد ابالره دری   *  مجتبالی داوودی * شركت پویان پردازان سامانه * حامد امشاری *  موذن تبار 

ابراهیم كریمی *  حمید محمودی  *توحید محمودی * محمد نوروزی * محمد سلگی * ناهید ابراهیمی * جوینده 

* غالم حسین میروی *  مصرفی رنجبری*  محمد روا حریری *  مجید صابونی   * محمد ذكاء *  صادو ایمانی*  

*  ناهیالالد اباسالالی( * آذركیالالا)خالالانم محمالالدی*  پگالالاه یوسالالفی* نالالازتی مالالر  *  مجیداحمالالدیان*رامالالین محمالالدی 

*  محسالن شالاتایان  * زهرامالومنی  *  سوسالن ابداتحمیالدی  * هوشنگ میروزی *  مجتبی خاتدیان*مهساكشوری 

مرنالاز و  * سعید داراب  *مریم حاجی برات * امشین امینی * الی محبوب *  میترایکتادوست* روز نیک نامی شه

محمالد   * ایمالان راد  * سالیمان شالهركرد  * نیما سالعیدی    *محمد ابراهیم زاده    *شهریار اتابکی *  مهرناز یوسفی

زهالرا  * راشد آقایالاری * روا هاشمی *  مهدی آقاكاظم* ایمان صادقی*  مرشته ذوقی * الی ثابت*   وراغ وشم

 مریم نمازی* الیروا میرزایی  *سلوتی ااظم *حمید كامکار *  امیر محمد حسین نیکداد*  اتهام خانی*  آروین 

*  حسن كرد* مهدی صفاری  *امسانه حاجی برات * غالمحسین ارزانفودی * منصور یوسفی * مهدی حیدریان  *

شالهریار صالب    * احمد رزاقالی  * مجتبی اروجلو *  محمد موسوی* امیر دهقان نژاد  * حامد بدتی*  میالد مهرانپور

حمیالد  * احمالد مراهالانی   * خاتد واحالدی   *مجید نظری  *شقایق ااال * ایمان راحمی  * سیامک ایرانیان*  زاهدی

* الیروا رنجبر * سااده اكبریان  *خانم كمایی * شهرداری * روز زندگی  7مجله * رویا خوش صدا *  مراهانی

* مهالرداد قاسالم پالور     *موراتدین ادیدی * آرمان روایی * سمیه حسنی * محسن حسن زاده *  مهدی موسوی

 مریم كماتی *الی یکتادوست * مجید میرزایی * حمیده محمدی * مهدی ارار  *محمد امین  *مهدی وزیری 
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اگه خواستید این خبرنامه برای دیگران : م بدونید كه وقدر برای ما ادید بودید كه االن ما پیش شمایی

هم ارسال بشه ترفاً آدرس بدهید و اگر ارسال این خبرنامه مقط برای شما زحمالت پالاک كالردن را باله     

 همراه داره ، ترفاً به ما اطالع دهید تا این زحمت را خودمان بکشیم

 

 

 

66 66 40 67:     نما رب                                     66640666  –  66640666:     تلفن    

3واحد   – 682شماره   –تقاطع پیروز   –خیابان آذربایجان   –تهران :  آدرس    

www.AbaNama.com 

Abatarh_co@yahoo.com 

 

 

 

 

 

 دتا درودي ديگر ، بدرو

نگار نماشرکت آبا   

و قطعات صنعتي ماشين آالت، ساخت و توليد نقشه کشي  ،طراحي   

http://www.abanama.com/
mailto:Abatarh_co@yahoo.com

