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 07 : شماره  

  9315مهر ماه سال                                   

 
 

 

 :گوهر بار جمالت 
                                                             .دیکم ارزش انتظار نداشته باش یاست، آن را از انسانها یارزشمند اریبس هیهد صداقت   

 "بوعلی سینا  "................................................................................................................................................................

 :سخنی با دوستان 
    !!!!ه شیها شروع م یمهر یاز ب زیی، پایشهاز مهر شروع نم زییپا: میگن 

 .هايي كه از نفس افتادند تا ما از نفس نيفتيمبه همه اونسالم 

 !خدا، خودِ  ،، با خودِميکنندفقط، با خدا معامعله كه  ييبي ادعا انسان های سالم به همه 

خوب و  ؟احوالتون چطوره عزيزانحال و ! منظورم همان قول آشنای خداونده ،سالم ،سالم

در خدمت شما  عزيزان ينکه تونستيم با خبرنامه ديگری ا از ؟ خدا را شاكريمهستيد تو فاز مثبتخوش و سالمتيد؟ 

 .بزرگواران باشيم ميهمان دل های گرم شما و خوشحاليم كه ميتونيم چند دقيقه ای،باشيم 

: ميگفت كه گنشق يليخ در اين رابطه عزيزی. ان شااهلل همه روزهاتون عيد باشه راستي، اعيادتون مبارک،    

به  مانيبرا یو نشاط اجبار یشاد توانندينم ي،و بعضا واه یظاهر یها مناسبت ..   ..درون ماست يواقع ديع

و  حيكه محصول نگرش و پردازش صح ينگاه ....ست يآغاز نگاه درست ما به زندگ يواقع ديع ....اورنديارمغان ب

كه  ينگاه  ....ستين گرانيالزمه اش رنجاندن د یكه شاد ينگاه .....و كائنات است يانسان به هست کيعاشقانه 

بدون  تيانسان يو تجل يزندگ یست كه بهانه ها ييقلب ها دنياحساسش در تپ ييبايداند كه ز يم يهر انسان

احساست  یتوست ، لبخندم تارها یمن شاد یست كه شاد يزمان ديع .....در اذهان است کيتار نشيهر گونه ب

ست كه هر صبح  يمن زمان ديع و ..!          .دهديقرار م يكامل با هست يعاشقانه و موزون و در هماهنگ يرا در ارتعاش

باشم كه حضور گرم و عاشقانه آنان مثل طلوع آفتاب بعد  ياحوال كسان یايو جو داريد یدر جستجو زميكه برخ

 هایروز  طلوع !!عيد يعني، حس حضور....! ، ذهن و دل و وجودم را نوازش كند يشب سرد و زمستان کياز گذر 

داشته باشيم از همه دوستان و  یاخاتمه طبق سنت همه ماهه تشکری ويژه در ....!مبارک زندگيتون، یعاشقانه 

 نوشدم همگي ) .ميريگيم یژرنا يلك اهنوا زا  مه ام و خوانندگان عزيزی كه ما را مورد لطف خودشون قرار مي دهند

 يوسفي دمحم –با تجديد احترام                                                                                         .(م رررررررررررگر

 محمد يوسفي                 :مدير عامل 

 WWW.AbaNama.com :سايت 

  abatarh_co@yahoo.com :ايميل 

 729-66170660                   :تلفن 

 

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

 

  شركت آبا نما نگار

 

http://www.abanama.com/
mailto:abatarh_co@yahoo.com
mailto:abatarh_co@yahoo.com
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 چشم انداز ما       

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

 ما ماموریت

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

 . به شمار می آید شرکت آباماموریت مهم 

 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  باشد که کاماست و با درخواست  صحیح  ایشان ، سعی در ایجاد جلب  اطمینان می 

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

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

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

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

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

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

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

 قطعات صنعيت ماشين آالت وساخت و توليد
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  :دل نوشته 
 یبانک وجود دارد به نام بانک عاطف یگرینوع د یمعمول یها از بانک ریغ    

 . میکن یدر آن سپرده گذار میدار یو موجود میتوان یهر وقت که م دیبا   

  میمثبت دار هیو روح یهر زمان که انرژ یعنی

 . میو توجه نشان ده  میکه با آنها در ارتباط هستیم محبت کن یبه افراد

 . دارند یاست که ارتباطات قو یدر افراد تیموفق مهمِاز اصول  نیا

 د،یآ یدر بحران به کارمان م یماد یها همچنان که سپرده

 .نیز نجات بخشمان خواهند بود یهاى عاطف سپرده 

 

:به اشتراک گذاری   
: میگذاشت اشتراک به براتون را (میکند معجزه که عادتهایى)  " دیل کارنگی" یبایز اریبس نانخس قسمت نیا در  

 بگوئید سخن=  مالیمت با  

 بکشید نفس=  قـــیــمــع  

 بپوشید لباس=  كــیــــــش  

 کنید کار=  ورانهـبـص  

 کنید رفتار=  انهـبـیـجـن  

 کنید انداز پس=  وارهـــمــه  

 بخورید=  هـالنــاقــع  

 بخوابید=  ىـــافــــک  

 کنید عمل=  باکانه بى  

 بیندیشید=  هـانـالقـخ  

 بورزید عشق=  ادقانهـص  

 کنید خرج=  هوشمندانه  

 

 :یه نکته 
 . شود ینم دهیماند و رشدش د یخاک م ریسال ز 5بامبو  ۀدان       

 .کند یمتر رشد م 55اما در سال پنجم        

 در سال آخر؟  ایمتر رشد کرده  55سال  5درخت در  نیا ایاست که آاینجسوال         

 .....آماده سازی کرده است و در سال آخر  سال 5مطمئنا در         

 .هاست یکینزد نيهم تيصبور باش، موفق یکم
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 :یک  اخبار كوتاه دنیای صفر و

 جراحان انگلیسی اولین عمل جراحی رباتیک چشم دنیا را انجام دادند

 

 شود، رد خود حد از ها دست بودن ثابت به نیاز اگر اما است؛ جراحان واجبات از یکی ثابت های دست داشتن

 افتد؟ می اتفاقی چه

به گزارش گاردین، در این هفته گروهی از پزشکان انگلیسی موفق به اجرای اولین جراحی رباتیک . پاسخ در علم رباتیک نهفته است

 Johnاین جراحی در بیمارستان . های چشم منجر خواهد شد داخل چشم انسان شدند؛ احتماالً این کار به انقالبی در درمان بیماری

Radcliffe ط پروفسور در آکسفورد توسRobert MacLaren بر شبکیه چشم بیمار، غشائی در حال رشد بود . صورت گرفت

متر ضخامت داشت و باید بدون صدمه زدن به شبکیه، از آن  این غشاء صد هزارم میلی. شده و شکلی نامتقارن پیداکرده بود که منقبض

 .شد جدا می

MacLaren به گاردین گفت: 

قدری  این مشاهدات به. دهد های شبکیه چشم را به پزشکان می میکروسکوپ، اجازه مشاهده بیماریهای فعلی لیزر و  تکنولوژی

 .ها نخواهد بود ظریف و کوچک هستند که دست انسان قادر به جراحی بر آن

 :پس از موفقیت جراحی مک الرن گفت

ها و امکانات در برابر  رباتیک دنیایی از فرصتبه گفته وی، به کمک . ایم قسمتی از آینده جراحی چشم است شک ندارم آنچه دیده

 .ها را ندارد سادگی توانایی انجام آن شود که تکنولوژی قبلی به آینده جراحی و درمان چشم پدیدار می

شد، باید نبض بیمار را پایین آورده و حرکات را درزمانی بین ضربان قلب  به گزارش گاردین اگر جراحی به کمک رباتیک انجام نمی

های فیزیولوژیکی دست انسان را ممکن  دادند؛ اما رباتیک انجام کارهای ظریف و دقیق فراتر از محدودیت ی انجام میو

به . داد استیک و صفحه لمسی به دکترها اجازه کامل کردن جراحی با حرکات بسیار ظریف را می استفاده از یک جوی .کند می

 .بعدی کافی برای جراحی در داخل چشم انسان استفاده شد از دستگاهی با دقت سه گزارش گاردین این اولین جراحی بود که در آن

های  های نو برای درمان کوری از طریق ژنتیک تراپی و سلول الرن با توجه به آینده تکنولوژی و رباتیک به پتانسیل ایجاد روش مک

 .شوند چشم قرار داده میها با دقت بسیار زیاد زیر شبکیه  در این روش سلول. بنیادی اشاره کرد



 5        (طراحي ، نقشه كشي ، ساخت و توليد ماشين آالت و قطعات صنعتي )  آبا شركت                     

 

 :ایران من 
 آشنایی با مجلل ترین کاخ های ایران 

  تخت سليمان؛ ایوان خسرو

های مهم مجموعه تخت  یکی از بخش    

  خسرو است سلیمان، ایوان

دوره ساسانی که دین زرتشت، دین      

ایران بود، سه آتشکده بزرگ در  رسمی 

اول . نقطه کشور وجود داشت سه

آذربرزین مهر در خراسان که آتش 

بود؛ دوم، آتشکده  کشاورزان در آن روشن

آذر فَرَنبَغ در فارس که به آتش موبدان 

سوم آتشکده  زرتشتی اختصاص داشت و

آذرگشسب در آذربایجان که آتش شاهان 

ن تکاب از توابع شهرستا)این آتشکده سوم همان تخت سلیمان امروزی   .ور بود و جنگاوران در آن شعله

در  های طبیعی مسحور کننده است که با فضاهای معماری متنوع و جلوه( آذربایجان غربی در استان

سلیمان، ایوان خسرو  های مهم مجموعه تخت یکی از بخش. فهرست میراث فرهنگی جهان ثبت شده است

. رود به شمار میموجود در تخت سلیمان  ترین ساختمان اما بزرگ  است که اگرچه بخشی از آن فروریخته

بوده که متاسفانه در گذر زمان، بر ( شاید خسرو اول، انوشیروان یا)اینجا بخشی از کاخ خسرو دوم پرویز 

 به خصوص حمالت سپاهیان دشمن و نیز شرایط جغرافیایی منطقه مثل سرما و اثر عوامل انسانی

 .های پی درپی صدمات زیادی دیده است های طوالنی و زلزله یخبندان

معماری دوره ساسانی  دهد که متر عمق دارد و نشان می 12متر ارتفاع و  2.81متر عرض،  21این ایوان       

ها و  در کنار ایوان خسرو، ساختمان .های عظیم به چه حدی از پیشرفت رسیده بود برای ساختن سازه

پذیرایی و استراحت و چه به دارد که چه به عنوان جایگاه  تاالرهای دیگری مربوطه به دوره ساسانی وجود

 ......عنوان فضاهای خدماتی

 

 :یه واقعیت 
 . سازند یبت م شهيانسان ها هم

 . شانیبا باورها هم یاعده ها با سنگ و چوب،  یبعض                  

 . شکند یتبر در هم م کیچون با  ست،يترسناک ن یاول

 . از آن مصون نمانده است یجامعه ا چياست که ه ییبال یدوم یول                  

 !یآنکه بدان یساخته است ب یزندان کیرا که از تو  ییپس بشکن باورها      

http://ozviat-dar-group.blogsky.com/
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 !!من دزدم؟؟  اآی

مطلب به دو  نیا انیب یبرا شانیا "من دزدم؟ ایآ"نوشت تحت عنوان  ییبایاز برادران اهل سودان مقاله ز یکی

 .کند  یآمده است اشاره م شیاو پ یرخداد که برا

 :اول رخداد

پوند بود، در  903 کردمیپرداخت م ستیبا یامتحانات م یکه برا یبود، و مبلغ رلندیمن در ا یزمان امتحانات پزشک

 یپوند را پرداخت نمودم، امتحانات خود را دادم و بعد از گذشت زمان در حال 910که خرد نداشته و من مبلغ  یصورت

در آن نامه . ارسال شده بود میبرا رلندینمودم که از ا افتیدر یآن هنگام نامه ا درکه به کشورم سودان برگشته بودم 

 د،یپوند پرداخت کرد 910پوند ،  903مبلغ  یو به جا دیامتحان اشتباه کرد یها نهیشما در پرداخت هز) آمده بود که

 افتیاز حق خودمان در شیما ب... باشد  یپوند م کیسال شده به ارزش شما ار ینامه برا نیکه به همراه ا یچک نیو ا

 (.میکن ینم

 !!!!! پوند بود 1از مبلغ  شیشده بود خود ب پیکه در آن تا یکه ارزش آن پاکت نامه و نامه ا نجاستیا جالب

 :دوم رخداد

 یبود و خانم رمیکه تو مس یاز سوپر مارکت کردم،یدانشگاه و خانه تردد م ریکه من اکثر اوقات که در مس دیگو یم او

 .دادم  یخودم ادامه م ریو به مس خردمیم نسیب 11 متیدر آن فروشنده بود کاکائو به ق

 .قرار داد گرینوشته بود در قفسه د نسیب 00آن  یهمان نوع از کاکائو که بر رو یبرا  یدیجد متیق ایشان یک روز

 دو رقم جنس وجود دارد؟ نیا نیب یفرق ایآ دمیتعجب داشت و از او پرس یمن جا یبرا

 !!است  تیفینه، همان نوع و همان ک: پاسخ ، به من گفت  در

 !!رسد؟؟ یبه فروش م 00 متیبه ق یگریو در د 11 یکاکائو در قفسه ا متیق چرا !!!ست؟یچ لیدل پس

رخ داده که همراه با  یدیاتفاق جد کردیما صادر م یکه کاکائو برا ه،یجریدر کشور ن یتازگ به:  پاسخ به من گفت در

 .است نسیب 11 یو قبل نسیب 00فروش اش  متیق دیجنس جد نیما بود و ا یکاکائو برا متیق شیافزا

 . که جنس قبل کامل به فروش نرود یکند تا زمان ینم دیخر دیاز شما جنس جد یکس تیوضع نیاو گفتم با ا به

 !دانم یبله، من آن را م: گفت او

تواند متوجه  ینم یکار کس نیبفروش با ا دیجد متیکن و با ق یبکن همه جنس ها را قاط یکار هی ایب: به او گفتم من

 .دهد صیتشخ دیاز جنس جد میشود و جنس قد

 ؟؟؟؟ یدزد کیبه من گفت ؛ مگه شما  یپاسخ؛ در گوش در

سوأل در گوش من  نیا شهیکه هم یگرفتم و رفتم؛ در حال شیخودم را پ ریزده شدم از آنچه او به من گفت و مس شگفت

 : کرده است که  ریشود و ذهن مرا در گ یتکرار م

 !!!من دزدم ؟؟ ایآ

 !است؟ یچه اخالق و کردار نیا

 . مسلمانان است ما اصول ما و  نید اخالق، و  اخالق ماست  نید میکردار و رفتار انها ، از تعال نیواقع ا در

  .به ما آموخت( ص)ما حضرت محمد  امبریکه پ یاخالق

  ( میاسالم عقب تر مانده ا نی،  از د میستیما از جهان غرب عقب تر ن)
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 :داستانک 
 .تختم پنهان شده است ریز یشبها کس کردمیفکر م شهیهم شیسال پ چند      

سه روز جلسه  یا سال هفته کیفقط ": روانپزشک گفت :نزد پزشک اعصاب رفتم و مشکلم را گفتم    
 !اما من نرفتم......... . تا درمانت کنم ایدالر بده و ب 8. یا

 .دمید ابانیماه بعد اون پزشک رو تو خ شش
 "؟یومدین برای درمان چرا" د،یپرس

 . بود ادیز یلیسال خ کی یهشتاد دالر، برا یا خُب، جلسه" گفتم،
 "؟پس چکار کردی" د،یپرس
 . معالجه کرد ینجّار منو مجان هی ":  گفتم

 ".دمیوانت نو خر هیانداز کردم و  خوشحالم که اون پول رو پس
 "بپرسم اون نجّاره چطور تو را معالجه کرد؟ تونمیم! عجب"با تعجّب گفت،  پزشک

 "!بشه میتختت قا ریز تونه ینم چکسیه گهیتختخواب را ببُرم؛ د یها هیگفت اگه پا بله، او": گفتم

 !میشیندیب یو کم میشتاب نکن یریگ میهر تصم یبرا  ✳
 

 :انگیزه ای برای زندگی

  دیبرو یرو ادهیو به پ دیوقت بگذار یهرازگاه

 دیا آمده گرید یا ارهیس از!  دیکن تصور

 دیتازه نگاه کن یدیبا د زیهمه چ به

 دیآسمان و نور خورش یبه رنگ آب یحت

 ها  و گل ها برگ، درختان، اهانیگ به

 دیتکان خوردن آنها با وزش باد دقت کن و

 . شود یم ختهیر یدرون ظرف یآب و شکل گرفتن آن وقت انیجر به

 . دیها نگاه کن پرندگان و انسان وانات،یموجودات مختلف، حشرات، ح به

 .کند یم رونیب تانیرا از زندگ یروزمرگ و کند یکار خاطرات مرده را از ذهنتان پاک م نیا

 

 :تلخند 
  د،یندار ازیکه ن دیرا بخر ییزهایچ اگر        

 .دیدار ازیکه به آنها ن دیرا بفروش ییزهایشد چ دیمجبور خواه یبزود                         
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 :حکایت 
 . گذشت یبزرگ م یاز کنار کاروان یابانیخود به دمشق در ب ریطاعون در مس یماریب      

 ؟یرو یعجله به کجا م نیابا : دیاز او پرس یمرد جوان      

 . رمیهزار تن را بگ کیبه دمشق، من مامور شده ام که جان : پاسخ داد طاعون      

 !!!،گذشت یراه برگشت از دمشق باز هم طاعون از کنار همان کاروان م در      

 . نه هزار تا ،یبود که گرفت یپنجاه هزار زندگ نیاما ا: بار آن مرد به او گفت نیا که      

 !!!!!.کشت از مرگ را ترس هیمن فقط جان هزار نفر را گرفتم، بق: طاعون گفت      

 

  :كتاب چند سطر از 
 ش؛یسال پ 901اول  چاپ ، یسییجامعه شناس سو تایکیاز خانم ن "باشم یآدم حساب خوامیم"از کتاب  یبخش

 یساعت استراحت م میو بعد از ظهر ها حتما ن شنیم داریصبح ها زود ب .خوابن ینم ادیز ایآدم حساب _9

  خوابنینم 91تر از  ریو شبها د کنند

که باهاش غذا خوردن و غذا درست کردن  ینه لباس خوابنیخوابه م یکه برا یشبها با لباس ایآدم حساب _1

 . رفتن ییو دستشو

  کننیساعت ورزش م مین یحداقل روز ایآدم حساب _3

 . ازشون بخوان نکهیمگر ا زنندینم حرف ادیز ایآدم حساب _4

 . کننیحتما دستکش دستشون م نیماش ریو تعم یکار زیظرف شستن و تم یبرا ایآدم حساب _5

 . رنینم ییدعوت جا یب ایآدم حساب _6

 . بخشنیکنند را م یکه استفاده نم ییلباسها ایآدم حساب_7

 . گلدون دارن که هر روز بهش آب بدن هیاتاق کارشون  یحتما تو ایآدم حساب _8

 .هستند بندیدارند که بهش پا یاصول هیحتما  ایآدم حساب _1

 "زحمت بقیه کتاب به عهده خودتان  "     

 

 : اولین های جالب

 اولین بازی رایانه ای

وسیله ای برای سرگرمی  Estle Ray Mannو  Thomas T .Goldsmith Jrدو نفر به نامهای  ۷۴۹۱در سال 

 .تولید کردند که شبیه ساز موشک بود
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 :ارزش ها  

 

 "این عادت مردمان بزرگ است "                                  

  :یه مهم 

 

 و  گانیرا لیبا پولِ آن تحص توان یمتوقف گردد، م جهان ینظام یها نهیروز هز  ۸  گر تنهاا            

 !!!!!.کرد نیتام نیزم ارهیتمام کودکان س یبرا سال  ۲۱  را به مدت تیفیبا ک                     
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 :یه خاطره 
 :خاطره ی تاثیرگذاری گفت یفرهاد اصغر

 .از نمایش یک فیلم ایرانی، با دوستان خارجی نشسته بودیم به گفتگو بعد

 ... .آن پسرك سر چهار راه چه میفروخت؟ مواد مخدر بود یا: یكیشان پرسید 

 . شعر های شاعر بزرگمان حافظ. پرسید فال چیه؟ گفتم شعر. من پاسخ دادم فال میفروخت  

  یعنی شما از کشوری میآیید که در خیابانهایش شعر میفروشند و: هیجان گفت با

  !!!!مردم عادی پول میدهند و شعر میخرند 

 . سر میزهای مختلف و با شگفتی این را به همه میگفت میرفت

 !یكی سیاهی میبیند و یكی زیبایی ! ،و این یعنی زاویه دید
  

 كه ؟آیا میـدانستیـد 
و سلول های جدید جایگزین آن هزار سلول بدنتان میمیرد  50تـنها در طول زمانی که این جمله را می خوانید در حدود  - 

 می شود ؟

در طـول یـك ساعت قلب شما آنقدر سخت کار می کند کـه مــی تـوانــد انرژی حمل یك جسم یك تنی به اندازه یك  -

 کیلومتر از سطح زمین را تامین کند ؟

 قدشان نیز کوتاهتر است ؟گرم کمتر وزن دارند و  150به طور متوسط نوزادانی که از مادران سیگاری متولد میشوند  -

افزایش میزان فسفر در خون میتواند باعث جدا شدن کلسیم از استخوان ها شود که در نهایت باعث ضعیف شدن  -

 استخوانها و شکسته شدن آنها میشود ؟

بیماران عسل به کمك دیاستازهایش چربی های اطراف قلب را آب می کند به همین دلیل مصرف آن به سالخوردگان و  -

 قلبی توصیه می شود ؟

 کافئین قهوه میتواند در سیستم بدن شما به مدت شش تا دوازده ساعت باقی بماند ؟  -

 در هنگام خنده، ششها تحت فشار زیاد ، مقدار زیادی هوا با سرعت صد کیلومتر در ساعت به بیرون پرتاب میکنند ؟  -

ود، این نوع ویتامین را میتوانید برای مثال با خوردن ماهی و جگر و موز باعث خوشحالی و سرحال بودن میش 6ویتامین ب   -

 و فندق بدست بیاورید ؟

 برای جلوگیری از پوکی استخوان و سالم نگه داشتن دندانها، کافیست که روزی دو لیوان شیر بخورید ؟  -

 انسان موثرند ؟ گریه و خنده از یك قسمت مغز ناشی میشوند و هر دو در حد متعادل در سالمت  -

 بزرگترین عامل چربی خون کشیدن سیگار میباشد ؟  -

 مغز بیشترین انرژی را در بدن مصرف میکند و بدین دلیل است که گرمتر از سایر نقاط بدن میباشد ؟  -

 وجود مقداری یون کلسیم در نیمه چپ بدن علت قرار گرفتن قلب در این نیمه از بدن است ؟ -

 ك فنجان قهوه میتواند صبحها خواب را از سر بپراند و انسان را آماده کار کند ؟سیب بیشتر از ی  -
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 پستان به تنور چسباندن       :ها  واژه

به تنور چسباندن يعني برای كاری خود را به آب و آتش زدن، برای رسيدن به مقصود كاری سخت  پستان       

رود كه فردی برای تحقق امری بسيار تالش  انجام دادن و خود را به غذاب و تنگنا انداختن، و زماني به كار مي

 . زند تا آن امر يا موضوع محقق شود كرده و خود را به هر دری مي

ها تنور  در گذشته كه بيشتر نانوايي. ظاهراً اصطالحي نانوايي يا پخت نان استما اين اصطالح از كجا آمده؟ ا       

بايست  فرد برای چسباندن خمير به درون تنور مي. آتشين داشته و از تنورهای برقي و دوّار امروزی خبری نبود

بعاً با اين كار ـ به خصوص ط. ی تنور بچسباند ی خمير را به بدنه دست را تا كتف به درون تنور داغ فرو برده و گِرده

اش به تنور چسبيده و چون هميشه از دست  های شهری ـ سينه در تنورهای زميني و سنتي روستايي و يا تافتوني

گرفت سرخ  كردند، همواره سينه چپ كه بر لبه تنور قرار مي راست برای چسباندن خمير به داخل تنور استفاده مي

اش سرخ و ملتهب  ای هميشه سينه نانوای محله كودكي. اتفاق را ديده بودم خود شخصاً اين.) شده و سوخته بود

شايد برای خنک شدن سينه يا . ريخت اش مي نوشيد ته ليوان را روی سينه بود و شاهد بودم كه وقتي آب مي

از اين رو وقتي شخصي بسيار خواهان امری بوده و برايش تالش پرزحمت كند ( جلوگيری از سوختن بيشتر

 .چسباند گويند پستان برای فالن چيز به تنور مي مي

 :لبخند 

 :طبق آخرین آمار آدم ها دو دسته اند

 دوستت دارم ها

 . . . و منم همینطورها

         

 !داشت دنبال جاي پارك مي گشت اما پیدا نمي كرد طرف

، از این به كنيخدايا اگه يه جاي پارك برام پیدا : در همون حال گشتن به خدا میگه
 !كه يه دفعه يه جاي پارك مي بینه.... و  من نماز مي خونم، روزه مي گیرم بعد

 خودم پیدا كردم، خدا جون نمي خواد! به خدا مي گه سریع

         

 پرسن چي شد ُمردي؟ ره اون دنیا، ازش مي میره ميمی طرف

 !خوردم  میگه داشتم شیر مي

 شیرش فاسد بود؟: میگن

 !!ت شسمیگه نه بابا، گاوه يهو ن 

http://mnobakht.blogfa.com/post-49.aspx
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 :به همین راحتی 
 لیوسا یبر رو یبردن زنگ زدگ نیاز ب یبرا

 . دیدر نوشابه قرار ده قهیآنها را چند دق

 

 :خیام 

 از اهل بهشت کرد یا دوزخ زشت          من هیچ ندانم که مرا آنکه سرشت

 نقد و ترا نسیه بهشتاین هر سه مرا         جامی و بتی و بربطی بر لب کشت 

 

 .چه بسیار تصمیم های روز که خواب آنها را بر هم زد 
  :نیایش 

 !الهی

 فریادرس از ذلّ حجاب 

 فتنه ی اسباب شوریده  و       

 "خواجه عبداهلل انصاری "  دل خراب و                               

 :سالم بمانیم 
 و اینولین برای افراد مبتال به مرض قند، بسیار مفید استپیاز به علت داشتن انسولین 

 :شاد باش

 جمال خرسندتولد مهندس   10/10/59                       

 مجتبي خالديان تولد مهندس   10/10/59                        

   اميرعلي عارفتولد مهندس   10/10/59                      

  انصاری تولد مهندس هادی  01/10/59                     

 محمدرضا پوياتولد مهندس   00/10/59               

     از  د و ستا ن  و  کا ر فر ما يا ن  محتر م شر کت  آبا      
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با تشکر از عزيزاني که به ما لطف داشتند و برامون ايميل                       
 (آقايان خانم ها و ) فرستادند 

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

حدیثه نعیمی * زهرا میرزایی *  رضا میرزایی* مهشید یکتادوست *  سنا یوسفی*  مریم یکتادوست* مالپور  

*  ولی میر اسماعیلی*  مهدی گرجی *  قربانیاکبر *   محسن یوسفی* امیر علی عارف *  محمود معصومی*  

*   ضـحی سـیدی  * نیکـی کاریومـه    *   بهنام هدایتی* علی پیرحسین لو  * جعفر صمدی * حمید رضا خانکی 

حسـن  *  داود منـزه * پاکسرشـت  *  کشوری حسین * محمد رضا فرقادانی *   محمد حیدری*  ثریا یوسفی  

محمد آقا صادقی *  زهرا کریمی* حامد قنبری *  زهره ایمانی* تی امین عصم*  سیامك شعبانی* کرجالیان  

ایمـان  * محمد عروجلو *  خسرو شکیبا* حمید افالکی *  ناصر یوسفی* افسانه حاج حسینی*  مریم ایمانی*  

ارژنگ * پژمان تاج محرابی *  محمد طالبی* پرویز اسماعیلی *  سیروس ملکی* فرهاد اکبر شاهی *  وحیدی

*  محمد پاشـا * یاسمن اسدی *  امیر حسین کاشی* ظرافت *  اردالن تنباکوچیان* پویا سیدی *  وندخواجه 

مجتبـی  *  رضـا چگونیـان  * مریم یوسفی  *  بهروز ابوطالبی* علیرضا سلیمانی *  رضا هاشمی* مجتبی صدیق 

 مجتبـی داوودی * نه شرکت پویان پردازان ساما* حامد افشاری *  هادی موذن تبار *  جمال خرسند* هاشمی

توحید محمودی * محمد نوروزی * محمد سلگی * ناهید ابراهیمی * جوینده * کالنتری   * محمد ابره دری * 

*  محمد رضا حریـری  *  مجید صابونی   * محمد ذکاء *  صادق ایمانی*  ابراهیم کریمی *  حمید محمودی  *

خـانم  *  پگاه یوسـفی * نازلی فرح *  یداحمدیانمج*رامین محمدی * غالم حسین میرچی *  مصطفی رنجبری

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

مریم * افشین امینی * علی محبوب *  میترایکتادوست* شهروز نیك نامی *  محسن شالچیان* زهرامومنی * 

* نیما سعیدی   *محمد ابراهیم زاده    *شهریار اتابکی *  مهرناز یوسفیفرناز و * سعید داراب  *حاجی برات 

 مهدی آقاکاظم* ایمان صادقی*  فرشته ذوقی * علی ثابت*   محمد چراغ چشم * ایمان راد * سیمان شهرکرد

 *حمیـد کامکـار   *  امیر محمـد حسـین نیکـزاد   *  الهام خانی*  زهرا آرچین * راشد آقایاری* رضا هاشمی * 

* غالمحسـین ارزانفـودی   * منصور یوسفی * مهدی حیدریان  * مریم نمازی* علیرضا میرزایی  *سلوتی اعظم

محمـد  * امیر دهقـان نـژاد    * حامد بدلی*  میالد مهرانپور*  حسن کرد* مهدی صفاری  *افسانه حاجی برات 

شـقایق  * ایمـان راحمـی    * سیامك ایرانیان*  شهریار صبح زاهدی* احمد رزاقی * مجتبی اروجلو *  موسوی

* روز زندگی  7مجله * رویا خوش صدا *  حمید فراهانی* احمد فراهانی * خالد واحدی  *مجید نظری  *اعال 

سـمیه  * محسـن حسـن زاده   *  مهدی موسـوی * علیرضا رنجبر * ساعده اکبریان  *خانم کمایی * شهرداری 

مهدی عطار  *محمد امین  *مهدی وزیری * پور  مهرداد قاسم *فخرالدین عزیزی * آرمان رضایی * حسنی 

 مریم کمالی *علی یکتادوست * مجید میرزایی * حمیده محمدی * 
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اگه خواستید این خبرنامه برای : بدونید که چقدر برای ما عزیز بودید که االن ما پیش شماییم 

برای شما زحمت پاک دیگران هم ارسال بشه لطفاً آدرس بدهید و اگر ارسال این خبرنامه فقط 

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

 

    

 

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

 4640    460    6406:   تلگرام 
 3واحد   – 186شماره   –تقاطع پیروز   –خیابان آذربایجان   –تهران :  آدرس  

www.AbaNama.com 

Abatarh_co@yahoo.com 

 

 

 

 

 دتا درودي ديگر ، بدرو

 نگار نماشرکت آبا 

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

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

