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    خدای بی همتانام به 

                                                                      17:  شماره  خبرنامه الکترونیکی                                                                           

                                                                     9315آبان ماه                                                                                     نما نگار آباشرکت 

                  420-66640666                 :تلفن                                                                                      صنعتیراحی ، نقشه کشی وساخت ماشین آالت و قطعات ط

  Abatarh_co@yahoo.com  :  ایمیل                  www.AbaNama.com : سایت           محمد یوسفی:         مدیرعامل

 :جمالت گوهر بار
                                                             !شوند یتوسط آموزش اشتباه احمق م آنها   !نه احمق ندیآ یم ایها نادان به دن انسان   : برتراند راسل

 

 : سخنی با دوستان  
  است ”شیانتخابها “، ستین ”شیاستعدادها “سازد  یکه سرنوشت انسان را م یزیچ :میگن 
 ؟چطوره حال و احوال شما. خوب خبر نامه شرکتمون عزیزانسالم، سالم و صد سالم به همه    

که باز هم تونستیم، چند دقیقه  خدا را شاکریمخوب و خوش و سالمتید؟ توی فاز مثبت هستید؟ 

براتون آرزو میکنیم تاا باه مقاام     روز های نورانی روقشنگ پاییزی،  فصل در این  .ای میهمان دل های گرم شما عزیزان باشیم

باا   اماروزه  ":عاار  در ایان خصاوی مای فرماود      رده ایزخم خاو ....  .لم، تسلیم، اسالم و مسلمانیصلح برسید و به درک سِ

و طار  مباحاو و ناارا      یلطف اله امیاز پ یخشک، جدا از عشق و خال ینینادرست اسالم و عرضه ی آن در قالب د یمعرف

 نیای و باه داماان آ   زانیگر ن،ید نینسل شده و آنها را از ا نیجوانان ا یبرا یباعو سوء برداشت فراوان ،یا طهیح نیآن در چن

 یعقب مانده و اهل خشونت ما  ،یمسلمانان را وحش زین یدر جوامع غرب گر،یطر  د از .سوق داده است یها و مکاتب واردات

اساالم   میدانا  یکاه ما   یدر حاال . کنندیم یکُشت و کُشتار و تجاوز معرف نیاسالم را د ،یالملل نیخوانند و در جوامع و محافل ب

اسالم، مارام مطلاوب نازد خداوناد را مارام اساالم        نید ن،یبر ا عالوه، و یرهرو یآزاد و، انتخاب یآزاد، شهیاند یآزاد نید

در  میدو مرام تسال  انیاز م ،یعنی. کمال است تیغا یکه عامل حرکت به سو کندیم یمعرف یدر برابر اراده ی اله( شدن میتسل)

است کاه   یراه نیدر چن. کندیم شنهادیو پ دییرا تأ یو مسلمان میی تسل دهیو پسند یدر برابر آن، مرام اله انیطغ ایبرابر حق و 

 یامار  زیا ن( به حق با گذشتن از جان یگواه)شهاد  . شود یفدا م زیحق که در راه آن، جان ن بر. انسان است یشهاد ، گواه

عشق با خون خاود شاهادتنامه    یاز رو د،یشه. شود یعشق محقق م یو به طور مطلق بر مبنا ستین یاست که عقل را با آن کار

 نیا ا باه . کناد ینم فاا یرا ا یگار یو ممانعات نقاش د   دنبناد شا   یراه، به جز پا نیکه عقل در ا یدر حال کند؛یی حق را امضاء م

 "زند یبه معبود خود، آن را کنار م دنیخود معتبر است، عاشق در راه رس گاهیاگرچه عقل در جا ب،یترت

در خاتمه باز هم مطابق سنت همیشگی یادی می کنیم از همه دوستان و انرژی بخشان عزیزی که همیشه ما رو مورد لطف     

  .و دل گرم از لطف همگی شما سپاسگزاریم .خودشون قرار می دهند 

 محمد یوسفی  –با تجدید احترام     ( و پر از حس حضور شب و روزگارتون سرشار از نیکی ) 

 

http://www.abanama.com/
mailto:Abatarh_co@yahoo.comom
mailto:Abatarh_co@yahoo.comom
http://www.yahoo3000.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  نگار نما آباداشته باشند نام شرکت  و تولید مهندسیجای دنیا که نیاز به ارائه می خواهیم در هر ک ما   

 ما ماموریت

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

 . به شمار می آید نگار نما آباماموریت مهم شرکت 

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

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

رفه بین پرسنل محترم دوم ارزش واقعی در شرکت آبا جلب اطمینان دو ط .  متناسب  با نیازهایش  خریداری شده است

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

 .در شرکت ما به من مربوط نیست معنی ندارد :   جمله ای در شرکت ما نصب شده است    

 فعاليت شرکت 
آالت جهت ساخت مجدد از ماشینهای ساخت و اجرایی از کلیه توانایی 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 های سه بعدی و تحلیل قطعات و مکانیزمتهیه مدل  

یا مونت تهیه و تدوین شناسنامه و مشخصات فنی و طرح آزمون برای کلیه قطعات مجزا  
.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 

 صنعيتو ماشين آالت  قطعات ساخت و توليد

 

 :اخبار جدید شرکت 

            کارفرمان جدید به لیستنیز  " نیروی هوایی ارتش"  و    "پاالیشگاه نفت الوان "با افتخار به اطالع می رساند که 

 "همانند گذشته در خدمت رسانی به شما عزیزان حاضریم"            .افزوده شدند "شرکت آبا "
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  :دل نوشته

 مواظب رایحه حرفهایمان باشیم؛

 …رایحه دارند ، بو دارند ، عطر دارند کلمات 

 رایحه حرفهایمان تا ساعتها

 تاسالها درخاطره ها جا خوش میکند …تا مدتها در فضا می ماند  …روی جان و تن می نشیند 

 تند و تلخ ، گرم و شیرین،،  عطر حرفهایمان، هر چه باشد

 ، می آورد ما را، در خاطره ها به یاد، تیز و شورانگیز،آرام و روح انگیز

 شمیم رایحه حرفهایمان را انتخاب کنیم؛  

 پس کلماتی را برگزینید که چون   .بدانیم که به یاد می ماند

 .عسل شیرین چون گل رایحه دلنواز داشته باشند

 

 :به اشتراک گذاری
 :را براتون به اشتراک گذاشتیم  "سالمت روانى " در مورد نکاتی بسیار زیبا در این قسمت 

 .بدانید که می توانید کامل نباشید -١

 .بدانید با نگرانی نمی توانید چیزي را تغییر دهید -٢

 ..بدانید همیشه نیاز نیست به خودگويی هاي درون مغزتان گوش دهید -٣

 .بدانید احساسی را که داريد خود شما انتخاب کرده ايد -٤

 .بدانید شما اليق کمك گرفتن از ديگران هستید -٥

 .چه هستید، شرمگین نباشید از آن -٦

 .از تغییرات احساس خود بنويسید، تا بتوانید احساس خود را کنترل کنید( هفتگی يا ماهیانه) جدولی  -٧

 .فكر نكنید همه چیز را شما بايستی درست کنید -٨

 .به دنبال شادي بگرديد نه کمال گرايی -٩

 .نمی کندبدانید هیچ کسی به اندازه خودتان، شما را قضاوت  -١١

 .نیازي نیست خودتان را بسوزانید تا ديگران گرم شوند -١١

 .اجازه بدهید تا ديگران به شما کمك کنند و به آن ها بگويید چگونه -١٢

 .اجازه ندهید هرج و مرج ديگران هرج و مرج شما شود -١٣

 .مشكالت را با ماژيك روي بدنتان بنويسید سپس دوش بگیريد تا از بین بروند -١٤

 .پیروز هاي کوچك خود را جشن بگیريد  -١٦                  .نه گفتن را ياد بگیريم  -١٥
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 :اخبار کوتاه دنیای صفر ویک
 !را برای همیشه متوقف کرد ۷سامسونگ رسماً تولید و عرضه گلکسی نوت 

اين امر باعث شد  زد و صدمات مالی زيادي را به بار آورد،سامسونگ در همان ابتداي ورود به بازار آتش به جان کاربران زيادي  ٧گلكسی نوت       

 .براي همیشه متوقف خواهد شد ٧تا سامسونگ جام شوکران را بنوشد و رسما اعالم کند که تولید گلكسی نوت 

بر  و درخواست سامسونگ براي خاموش کردن اين گوشی ٧صدور فراخوان دوم گلكسی نوت  راگر اخبار را دنبال کرده باشید حتما به خب     

اين عزيزدُردانه آتش گرفت که باعث شد کارد به استخوان سامسونگ برسد و رسما اعالم کرد  ٧در يك ماه گذشته آنقدر گلكسی نوت . ايد خورده

سامسونگ بیشتر از اين حاضر   اي رسمی اعالم کرد به دلیل باتري معیوب اين گوشی، سامسونگ در بیانه .کند خود را از خط تولید خارج می

نه که پیش از گو همان. کند را متوقف می ٧نیست کاربران خود را به خطر بیاندازد و براي حفظ امنیت جانی و مالی کاربران، تولید گلكسی نوت 

ها را بر طرف کند اما از قرار معلوم  را فراخوان کرده بود تا مشكل اين گوشی ٧هاي گلكسی نوت  اين اشاره کرديم سامسونگ پیش از اين گوشی

سخنگوي اداره ايمنی لوازم مصرفی آمريكا هم در  .شود ها برطرف نمی مشكلی اساسی است و به اين راحتی  مشكل باتري اين گوشی،

در اين بین سامسونگ براي اينكه رضايت کاربران ناراضی . استقبال کرد ٧هايی از تصمیم سامسونگ براي توقف تولید گلكسی نوت  صحبت

خريداري شده حاضر است گوشی ديگري را از محصوالت خود يا ساير برندها  ٧را کسب کند اعالم کرد در قبال گلكسی نوت  ٧گلكسی نوت 

 .ران تحويل دهدبنا به درخواست کارب

 
اما پس از اين که . ماه پیش رسما از جانب سامسونگ رونمايی شد و توانست نظر منتقدين را به خود جلب کند حدود دو ٧گلكسی نوت      

م کند که اي نديد تا اعال اخبار آتش گرفتن اين گوشی در نقاط مختلف دنیا به بیرون منتشر شد، در ادامه سامسونگ چاره  روانه بازار شد،

کند، اما پس از مدتی باز شاهد بوديم  بدون مشكلِ باتري تعويض می ٧هاي گلكسی نوت  فروخته شده را با نسخه ٧هاي گلكسی نوت  گوشی

تمامی اين موارد دست به دست هم . ها زياد است هاي تعويض شده هم دچار مشكل باتري هستند و احتمال آتش گرفتن اين گوشی که نسخه

 .کند جديدي تولید نمی ٧و رسما اعالم کند که ديگر گلكسی نوت  را به لقايش ببخشد ٧در نهايت سامسونگ عطاي گلكسی نوت  دادند تا

هاي جديد و  شود سامسونگ به دلیل معرفی آيفون مشخص نشده است اما گفته می ٧هاي نوت  در حال حاضر دلیل اصلی آتش گرفتن گلكسی   

اي که براي  عجله به خرج داده است، عجله ٧هاي المپیك براي عرضه گلكسی نوت  لیغاتی ايجاد شده در بازيهمچنین استفاده از فرصت تب

خبر  ٧درصدي ارزش سهام سامسونگ با اعالم خبر توقف تولید گلكسی نوت  ٨ها از پايین آمدن  گزارش !سامسونگ خیلی گران تمام شد

کارشناسان اقتصادي صنعت . بوده استدهه است که چنین کاهش سهامی را شاهد ن نزديك به يك جالب است بدانید سامسونگ. دهند می

  .میلیارد دالر به سامسونگ ضرر خواهد زد ١٧حدود  ٧هاي نوت   کنند فراخوانی گلكسی بینی می موبايل هم پیش

http://farnet.ir/1395/07/162611/samsung-just-recalled-the-galaxy-note-7-without-using-the-word-recall/
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 :داستانک 
 یروز بعد به مسافر. کرد دایپ یآب یرا در جو یمتیکرد که سنگ گران ق یدر کوهستان سفر م یخردمند     

مسوافر گرسونهس سونگ    . شوود  کیبا مسافر شر شیرا باز کرد تا در غذا فشیخردمند ک. که گرسنه بود دیرس

 . بدهد اواز آن خوشش آمد و از او خواست که آن سنگ را به  دسیخردمند د  فیرا در ک یمتیق

کورده   یکه شانس بوه او رو  نیان شد و از اشادم اریمسافر بس. درنگس سنگ را به او داد یخردمند هم ب     

 یبا ارزش است که تا آخر عمرس م یدانست که جواهر به قدر یاو م. شناخت یسر از پا نم یبودس از خوشحال

 . کند دایزودترس خردمند را پ چهچند روز بعدس مرد مسافر به راه افتاد تا هر یکندس ول یتواند راحت زندگ

سنگ چقودر بوا    نیدانم ا یم. فکر کردم یلیخ: سنگ را پس داد و گفت افتسیکه او را  یهنگام باالخره     

 . یارزشمندتر از آن به من بده یزیکه چ دیام نیدهم با ا یارزش استس اما آن را به تو پس م

 . یسنگ را به من ببخش نیرا به من بده که به تو قدرت داد ا یآن محبت سیتوان یاگر م     

 .است یقدرتمندتر از قدرت جسمان اریقدرت درون بس                        
 

 :ارزش ها 
که در  یستانیمعلم دلسوز س ،یگیر نیرام

 یدبستان مرحوم غالمعل)محروم  ی منطقه

( ستانیشهرستان زهک از توابع س ،یشهرک

به  با هزینه خودش هر روز ،کند یم سیتدر

 ....دهد یآموزان مدرسه صبحانه م دانش

 
"این عادت مردمان بزرگ است " 

 
 :یه مهم 

 !دوست پشت تلفنه کیزدن با خداوند مانند صحبت کردن با  حرف

 مینینب گریاونو در طرف د ممکنه                                           

 ..دهیگوش محرفامون رو که داره  میدونیم اما                                                           
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 :حکایت 
کنند تا  رانیو دیاز خانه ها را با یکار برخ شبردیپ یاطالع دادند که برا روانیبه انوش یساخت کاخ کسر زمان     

کنود و موا بوا     یم یزندگ یو کوچک یگل ییهست که در خانه ا یرزنیپ انیم نیکاخ از آنجا بگذردس اما در ا وارید

چوه  .شوود  ینمو  یباز راض میکن یداریاز او خر شا یواقع متیمنزلش را چند برابر ق میحاضر شد نکهیتوجه به ا

 کرد؟  دیبا

 یکسوان . دیو بنا به رسم عدالت با او رفتار کن دیخودتان برو.کرد دیکه چه با دیگفت از من نپرس روانیانوش     

کو    یبو یخاص به شوکل عج  یاند که در نقطه ا دهیکاخ را د یاصل واریکردن حتما د دنیکاخ د یها رانهیکه از و

 .راست به جلو رفته است یاندک باز در خط یریکردن مس یط زشده و پس ا

نشود و تا  رانیکاخ را ک  ساختند تا خانه اش و یبود و بنا رزنیکه خانه پ ستییهمان جا وارینقطه از د نیا     

کو    واریو از آن زمان هزاران سال گذشته است اما د.پادشاه ماند واریبه د وارید هیهم که زنده بود همسا یروز

 .دادگر باشد  روانیو عدل انوش انیرانیا یمانده است تا نشانه جوانمرد یباق یسرکاخ ک

 روانیدر کواخ بوه انوشو    یکجو  نیو ا دنیاز بزرگان با د یکیعادل هست که  روانیجمله معروف از انوش نیا      

 .ماست یاز راست یکج نیا: گفت  روانیانوش       ست؟یاز بهر چ یکج نیا: گفت

 

 ؟ میتعلیا  تیترب
 :فرستاده است ینامه را م نیمعلمان مدرسه ا یبرا یلیمدرسه در آغاز هر سال تحص ریمد کیآلمان  در    

 یانسان چیکه چشم ه دهید ییها زیچشمانم چ. جان سالم به در برده است رانیاردوگاه اس کیهستم که از  یکس    

که  یبودند، کودکان دهیآموزش د یساخته شده بود که به خوب ینیکه توسط مهندس یگاز یاتاق ها ده،ید یم دینبا

مـُردند که  ییپرستار ها یکه توسط آمپول ها یشده بودند، نوزادان تیترب یمسموم شدند که به خوب یتوسط پزشکان

 بهو  ها و دانشگاه ها سوزانده شدند رستانیدب النیکه توسط فارغ التحص ییکارشان را بلد بودند، انسان ها یبه خوب

 !!!مَشکوکم لیدل نیآموزش به ا

 تیو تالش شما موجب ترب دیانسان شدن دانش آموزان تالش کن یبرا: است که نیخواهم ا یکه از شما م یزیچ      

که به انسان  کندیم دایپ تیاهم یزمان... و اتیاضیر خواندن، نوشتن،. ماهر نشود یِروان مارانیجانورانِ دانشمند و ب

   ...شدن کودکانتان کمک کند

 ............................................................................ :اولین های جالب 

 ....................................................................................!اولوووووووووووووین ابووووووووووووور رایانوووووووووووووه 

 .میلیون دالر هزینه در بر داشت ۸/۸در آمریکا نصب شد که  ۶۷۹۱اولین ابر رایانه در سال 
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 آشنایی با مجلل ترین کاخ های ایران                 :ایران من 

 تهران؛ کاخ گلستان

ها و عمارات  ای از کاخ گلستان مجموعهکاخ    

است که در دوره شاهان مختلف  مختلفی

هسته اولیه کاخ گلستان در  .اند ساخته شده

دوره شاه عباس صفوی و با ساخت یک 

محل شکل گرفت و بعدها کریم  چهارباغ در این

خانه در  دست دیوانخانه و خلوت خان زند یک

 .ایجاد کرد این محوطه
که تهران به وسیله آغا محمدخان  هنگامی    

گلستان در  قاجار به پایتختی برگزیده شد، کاخ

مقام جایگاه سکونت و حکمرانی شاهان قاجار 

دوره این وضعیت را  قرار گرفت و تا پایان این

ها و  ای از کاخ کاخ گلستان مجموعه. حفظ کرد

است که در دوره شاهان  عمارات مختلفی

علیشاه و نادرشاه ساخته مختلف، خصوصا فتح

از معماری ایرانی و معماری  اند و تلفیقی شده

اروپایی در سده هجدهم و نوزدهم میالدی را 

 .گذارند می به نمایش
این آثار . شود هنری نفیس نگهداری می افزون بر اینها، در تمام بناهای کاخ گلستان اسناد و اشیای تاریخی و آثار     

 ترین نقاشان ایرانی و اروپایی ها تابلوی نقاشی از بزرگ مراسالت دوره قاجار؛ ده گه از مکاتبات وعبارتند از هزاران بر
مورد استفاده دربار قاجار و نیز  اثاثیه  ها، اشیای زینتی و دیگر ، ظروف، فرش در سده نوزدهم و بیستم میالدی؛ مبلمان

بناپارت، ملکه ویکتوریا و تزارهای روس به شاهان  کشورها مانند ناپلئون هدایای نفیسی که از سوی سران دیگر

 .هدیه شده است قاجار

 

 :یه خاطره 
 لیرفتار و تحص تیرا به منظور صحبت در مورد وضع اوشیس یایاول مهرماه بود؛ خانم معلم، اول هفته       

روانپزشک مدرسه  زیکرد، معلم به تجو یخودش را معرف یرفت و وقت اوشیپدر س. پسرشان، به مدرسه فراخواند

 شیکه مشکل تمرکز و ب یکسان یابر ییدارو) نیتالیر یبه دارو ازیکه فرزندتان ن دیبدان خواهمیم: به او گفت

 شنهادیپدر با پ. دچار مشکل است ،یریادگیو اضطراب دارد و در  شیتشو اریاو سرِ کالس، بس. دارد( دارند یفعال

   .کشد دارو را بخورد یگفت که در مقابل چشم دانش آموزان کالس، خجالت م اوشیمعلم موافقت کرد، اما س

خانم معلم  یقهوه هم برا کیبه اتاق معلمان برود و  نیتالیخوردن قرص ر یبرا اوشیداد که س شنهادیپ معلم   

خانم معلم . بر وفق مراد بود کماهیکارها به مدت . موافقت کرد اوشیس. آماده کند و سپس به کالس برگردد

 اوشیس یریادگیرا از رفتار و آرامش و  ودخ تیرضا تیپدر را فراخواند و رفتار پسرش را ستود و نها گرید کباری

 .ابراز کرد

که حاال تو بهتر  باستیز اریبس: سخنان معلم خوشحال شد و با تبسم رو به فرزندش کرد و گفت دنیاز شن پدر     

 . بگو یافتیکه به آن دست  یتیو موفق یکه از آن گذر کرد یرییدرباره تغ ،یریگ یم ادیاز قبل 

کردم و قرص  یرا آماده م مرفتم و قهوه خانم معل یساده بود، من به اتاق معلمان م اریپدر، بس: گفت اوشیس     

 ...!داد یبه ما درس م یشد و با مهربان ینم یآرام شده بود، عصبان اریمعلم بس...! انداختم یرا در قهوه او م نیتالیر

http://ozviat-dar-group.blogsky.com/
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 :یه فاجعه 
دهه محرم  اي ياموات ، جشن چهارشنبه سور نی، مراسم تدف یها مثل مراسم عقد و عروس يیامروزه  در گردهما انیرانيا چرا     

 :دارد  لیموضوع دو دل نيا   کنند چرا؟  یم دیآزار دهنده  تول اریاصوات کرکننده و بس... و 

شده  یعقالن یکه دچار فروپاش يجامعه ا. در جامعه است تیشدن خرد و عقالن نهينهاد زانیمردم بسته به م یشناس يیبايز -١

 يیبايز. ) رود  یم نیکه در آن از ب ستي يزیچ نیاول یشناس يیبايحس ز.خورد  یو بحران شعور در آن به وضوح به چشم م

عقل است که مختص  دهيیو فلسفه  زا اتیهنر ندارند چون هنر مانند ادب واناتیح  نیهم ياست برا تیعقالن دهيیزا یشناس

 شيها ، آرا يبلند و گوشخراش جشن ها و عزادار اریبس يصداها دیاصوات و اشكال  ناهنجار مثل تول دیتول  (ستي یبه آدم

 جهیدر نت یشناس يیبايفقدان ز ياز جنبه ها یكي...  در کالم و  جيرا یو فحاش یزشت زنان و بددهن يیبايز يو عمل ها هيکر

 دیداند  تول یمعقول صدا در جشن و عزا چقدر است و م زانیداند م یمانسان عاقل  كي. است رانيدر جامعه ا  تیفقدان عقالن

 .عقل است یکم شعور و بمزاحم، کار افراد  كسرهيازار دهنده  يصداها

 : انهیخودکامه و مستبد مردم خاورم يبه خاطر خو  -٢

کنم و سر و  یرا بلند م یقیموس ياست و هر چقدر که بخواهم صدا تیاهم یب ميمردم امشب برا شيدارم و اسا یمن عروس 

 ! کنم  یم دیصدا تول

است و  ده شب مال م نيکنم چون ا یکه بخواهم رفتار م يده شب هر جور نيبزن بكوب دارم و در ا ئتیده شب در ه من

 .!  ستیاصال مهم ن ميمردم برا شيآسا

 ! رنیکنم مردم هم گوششون رو بگ یبخوام م يشبه و من هر کار هي يشنبه سور چهار

 !عادت بكند  یئتیبه من ه ديبا شهر                            بكند  تيهر که دلش خواست شكا برود                                  

را   گريهمد شيو آسا تیامن يها که به هر بهانه ا یرانيخودکامه و مستبد ما ا يجز ترجمان خو ستین يزیجمالت چ نيا       

و با  رياست خرد پذ یو آرامش مردم مربوط به مردم شيو آسا گرانياست که احترام به حقوق د نيآن ا لیدل.  میکن یسلب م

 ليتبد یو معمول يعاد يبه مسئله ا گريكديشود تجاوز به حق  یباعث م ممتجاوز مرد هیجامعه روح كيدر  یوقت. فرهنگ 

شود که احترام به حق  یم یمردم یشرح حال  استبداد و خودکامگ  يو عزادار ی، عروس ینیو آپارتمان نش یشود ، رانندگ

 "! مراقب رفتارمان باشیم"                     .و چه بسا آزار دهنده شده است تیاهم یب یبه موضوع ليتبد شانيبرا يگريد

 

 !فهمیدم،  رفت که کالغی نگاه از من         :تلخند 

 !ست تبر ، غمانبا درختانِ سرنوشت 
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 !محض احتیاط چوب را هم بردار      :ا واژه ه

داستان اين . سازد به خوبي غرض گوينده را روشن مي اين متل از جمله متلهاي طنز و شيرين است كه     

متل چنين است كه روزي فردي به نزد شيخي صاحب كرامت شد و بنا به رسم معروف از وي دعايي 

تمنا دارم دعايي بر . خواهد از بيابان بگذرم و از حمله سگان وحشي در هراسم مي »:عرض كرد . خواست

 « .از حمله وحوش در امان بمانم كاغذي بنويسيد تا در گردن اندازم و

مادام ! اين دعا» :اي مهر و موم كرد و به فرد داد و گفت اي دعايي نوشت و در كيسه شيخ هم بر كاغذ پاره 

 «!را هم همراه خودت ببر ياما محض احتياط آن چوب دست... كه در گردن داري ترا حفظ خواهد كرد

 

 ؟دیدانستیم ایآ  

 .كنند ياست كه افراد نا خودآگاه درباره  اش توجه م يزيچ نيشما اول يكفشها. 1

 .ديفوت كن ندهيسه سال آ تادارد كه شما  احتمالپنجاه در صد  دينيساعت در روز بنش11از  شيب اگر. 2

هستند كه درست مثل شما هستند نه در صد شانس وجود دارد كه شما در طول  اينفر در دن شش. 3

 .ياز آنها مالقات كن يکيعمرتان با 

 .كند يم تريو ستون فقرات شما را قو کاهديبدون بالش از درد پشت م دنيخواب. 4

 .گردديم نيشخص با پدر  و وزن افراد با مادرشان مع قد. 5

 .يكن دارشيبا تکان دادن سرت ب شهيهم بايتقر يتوانياز بدنتان خواب رفت م يقسمت اگر. 6

 .جّذاب و خطر يآدمها,غذا ، در توجه به آنها مقاومت كند تواندياست كه انسان نم زيچ سه. 7

 .غذا با طرف راست شان دارند دنيجو ليراست دست تما افراد. 8

 .گرددينامطبوع م يباعث جذب بوها يوسائل ورزش يساک محتوا ايبگ دركفش و  يت کي گذاشتن .9

 .مردند يسال م 4شد انسانها در ظرف  يم ديناپد نياگر زنبور عسل از كره زم " شتنيان "گفته  به. 11

كشد تا  يسال طول م 21 دينوع از آن را بخور کيكه اگر هر روز  ستيباندازه ا ايدر دن بيس انواع. 11

 ديهمه آنها را امتحان كرده باش

 

 :یه واقعیت 
 : میآموز یم قیبه سه طر ما         

 . است نیتر لیکه اص شهیاند                           

 است  نیکه آسان تر دیتقل                                            

  .است نیسوم تجربه که تلخ تر و                                                           

http://mnobakht.blogfa.com/post-64.aspx
http://mnobakht.blogfa.com/post-64.aspx
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 :چند سطر از کتاب 
، درباره یک مطالعه «امرار معاشساختن زندگی و »در کتاب خود تحت عنوان ( mark albion)مارک البیون       

آشکارکننده از سوداگرانی می نویسد که دو مسیر کامال متفاو  را پس از فراغت از تحصیل دانشگاهی طی کرده 

تا سال  0691نفر را از سال  0011یک بررسی از فارغ التحصیالن دانشکده بازرگانی، سابقه  :وی چنین می گوید. اند

 .در آغاز، فارغ التحصیالن به دو گروه تقسیم شدند. ده استمورد مطالعه قرار دا 0691

یعنی اول . کسانی بودند که گفته بودند می خواستند اول پول درآورند تا بعداً هر کار خواستند بکنند: گروه الف

 .مشکال  مالی خود را حل و فصل کنند، بعداً به امور دیگر زندگی بپردازند

تدا به دنبال عالقه واقعی خود بودند و اطمینان داشتند که پول عاقبت خود به دنبال شامل کسانی بود که اب: گروه ب 

 .آن می آید

فارغ التحصیل در مطالعه مورد نار، کسانی که در گروه الف  0011از  چه درصدی در هر گروه وجود داشت؟       

یعنی خطرپذیرها « اول عالقه واقعی» گروه ب . نفر را تشکیل می دادند 0420درصدکل یا  98بودند « اول پول» 

نفر میلیونر در کل این دو گروه به وجود امده بود که  010پس از بیست سال . نفر بودند 400درصد یا  01جمعاً 

 .بودند« ب»نفر از گروه  011و « الف»یک نفر از گروه 

 

 :یه نکته 
 : شده است لياز سه جزء تشک يزندگ   

 بوده،  آنچه          

 آنچه هست و                 

 . آنچه خواهد بود                     

.  بهتر باشد ندهيآ يكه زندگ ميكن يو در حال چنان زندگ ميحال استفاده كن يتا از گذشته برا دييايب     

 ايو  ييبايز هيما يبازساز نيا م،يكه آن را بساز يبه هر صورت. خودمان است فهيوظ يشکل دادن به زندگ

 .شود يما م يشرمسار هيما

 

 !ای برای زندگیانگیزه 
 ریممکن است که خرده گ ریغ ،یتو قدردان باش یوقت. یگرا باش یممکن است که منف ریغ ،یوقتی تو شاکر باش      

 .یبشو یگرید یهر نوع احساس منف ایامکان ندارد دچارِ احساسِ اندوه  ،یتو شاکر باش یوقت. یو سرزنش گر باش

 یطول نم یادیمدت زمانِ ز یبا شکرگزار ،یدار یمنف یتیات وضع یاست که اگر فعالً در زندگ نیخوش ا خبر     

 ......شود یافسون، محو م کیچشم به هم زدن، مثل  کیدر  یمنف یها تیوضع. کشد که اوضاع دگرگون شود
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 :لبخند 
 ...ره میگن هر خوشگلی یه نقصی دا

 !چرا نقص من تو قیافمهمنم خوشگلم ولی نمیدونم 

********************* 

  !رتون میمیرهوهفردا ش: فالگیر

 م بگو گیر پلیس میفتم یا نه؟به. اینو كه خودم میدونم: زن

********************* 
 هزار تومان ۰۱۱: فروشنده   این كت چنده؟: مشتری

 وای وای: فروشنده    اون یکی چنده؟! وای: مشتری

 

 !كنيد اگر هميشه احساس خستگي مي    :راحتی به همین 

 اي قرمز بخوريد فلفل دلمه

بهترين ماده براي  C مطالعات نشان داده، ويتامين. است C اي قرمز غني از ويتامين فلفل دلمه      

 . شوند هاي آزاد ايجاد مي هايي است كه به واسطه راديکال استرس  مقابله با

در عين برطرف كردن خستگي، نقشي اساسي در سوخت و ساز آهن  C ويتامين از سوي ديگر      

كمبود اكسيژن يکي از . كند اكسيژن بيشتري وارد جريان خون شود برعهده دارد كه به بدن كمک مي

 .ترين داليل خستگي و ضعف بدني است اصلي

 

 : خیام 
 نیستزین تعبیه جان هیچکس آگه             در پرده اسرار كسی را ره نیست
 ها كوته نیست می خور كه چنین فسانه           جز در دل خاک هیچ منزلگه نیست

 

 :نیایش  
 !الهی

  سدربرآن را که چون تو یاری باشد       

 "خواجه عبداهلل انصاری "         .گر ناله کند سیاهکاری باشد                               
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.آن که اسیر سستی شد، حقوق را ضایع کرد                               

 

 : یعتیشرکربال از نگاه 
 :میشو یروبرو م تینمونه شخص  حادثه کربال با سه در

 (ع) نیحس: اول

 .شوند یو فرزندانش کشته م خودش .ستدیا  یآخر م تا .حرفِ زور شود مِیتسل ستین حاضر

 . از آبرو نه گذرد، یآب م از .دهد  ینم  تن خواهد یکه نم یزیو به چ دهد  یانتخابش را م نهیهز

 دیزی: دوم

 .بردٔ  یرا سر م غمبریپ  نوه .ستدیا  یحرفش م سرِ .کند  یرا تحمل نم مخالف .خواهد یم میرا تسل همه

 .رسد یم خواهد  یکه م یزیو به چ خردیرا به جان م ییآبرو  یب

 عمرِ سعد: سوم

 هم خرما، خواهد یخدا را م هم .است دیمحرّم در ترد ٨تا روز  خیتار تِیروا به

 .را دیزیکند هم   یرا راض(ع) نیحس خواهد یم هم .خرتآهم  خواهد یرا م ایدن هم

 .یاز خوشنام  حاضر است از قدرت بگذرد،نه  نه .احترامِ مردم را خواهد،هم یرا م یاماراتِ ر هم

 خواهد یکه م ییزهایاز چ چکدامیاست که به ه  یآخر اما عمرِ سعد تنها کس دستِ .هم آبرو خواهد یآب م هم

 !!!!!یاز خوشنام  نه برد  یاز قدرت م یسهم نه .رسد  ینم

 م،یشدن را دار( ع) نیراستش نه جرات و ارادهِ حس  یمعمول یِآدمها ما

 شدن را دیزیقدرت و ابزارِ  نه

 !عمرِ سعد هست کیدرونِ همه ما  در اما

 !!!!!!!ترسمیاز همه از عمر سعد شدن م شیب من

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

بهنـاز  *  مهـران دواچـی  *سـیامک گـران پـی    *  بهرام عظیمی *  مجید افتخاری *  حسن هاللی* محمد غفارزاده 

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

حمید *  ولی میر اسماعیلی*  مهدی گرجی *  اکبر قربانی*   محسن یوسفی* امیر علی عارف *  محمود معصومی

ثریا یوسفی  *   ضحی سیدی* نیکی کاریومه  *   تیبهنام هدای* علی پیرحسین لو  * جعفر صمدی * رضا خانکی 

* حسـن کرجالیـان    *  داود منـزه * پاکسرشـت  *  کشـوری  حسـین  * محمد رضا فرقـادانی  *   محمد حیدری*  

 مریم ایمـانی *  محمد آقا صادقی *  زهرا کریمی* حامد قنبری *  زهره ایمانی* امین عصمتی *  سیامک شعبانی

فرهـاد  *  ایمـان وحیـدی  * محمد عروجلو *  خسرو شکیبا* حمید افالکی *  ر یوسفیناص* افسانه حاج حسینی* 

پویـا  *  ارژنگ خواجه ونـد * پژمان تاج محرابی *  محمد طالبی* پرویز اسماعیلی *  سیروس ملکی* اکبر شاهی 

رضـا  * مجتبی صـدیق  *  محمد پاشا* یاسمن اسدی *  امیر حسین کاشی* ظرافت *  اردالن تنباکوچیان* سیدی 

*  جمال خرسـند * مجتبی هاشمی*  رضا چگونیان* مریم یوسفی  *  بهروز ابوطالبی* علیرضا سلیمانی *  هاشمی

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

ابـراهیم  *  حمیـد محمـودی    *توحیـد محمـودی    *محمد نـوروزی  * محمد سلگی * ناهید ابراهیمی * جوینده * 

غالم حسـین  *  مصطفی رنجبری*  محمد رضا حریری *  مجید صابونی   * محمد ذکاء *  صادق ایمانی*  کریمی 

*  ناهیـد عباسـی  ( * آذرکیا)خانم محمدی*  پگاه یوسفی* نازلی فرح *  مجیداحمدیان*رامین محمدی * میرچی 

*  محسـن شـالچیان  * زهرامـومنی  *  سوسـن عبدالحمیـدی  * هوشنگ فیروزی *  مجتبی خالدیان*مهساکشوری 

فرناز و * سعید داراب  *مریم حاجی برات * افشین امینی * علی محبوب *  میترایکتادوست* شهروز نیک نامی 

محمـد   * ایمـان راد  * سـیمان شـهرکرد  * نیما سعیدی   *محمد ابراهیم زاده    *شهریار اتابکی *  مهرناز یوسفی

زهـرا  * راشد آقایاری* رضا هاشمی *  مهدی آقاکاظم* ایمان صادقی*  فرشته ذوقی * علی ثابت*   چراغ چشم

 مریم نمازی* علیرضا میرزایی  *سلوتی اعظم *حمید کامکار *  امیر محمد حسین نیکزاد*  الهام خانی*  آرچین 

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

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

حمیـد  * احمـد فراهـانی   * خالد واحدی  *مجید نظری  *شقایق اعال * ایمان راحمی  * سیامک ایرانیان*  زاهدی

* علیرضا رنجبر * ساعده اکبریان  *خانم کمایی * شهرداری * روز زندگی  7مجله * رویا خوش صدا *  فراهانی

* مهـرداد قاسـم پـور     *فخرالدین عزیزی * آرمان رضایی * سمیه حسنی * محسن حسن زاده *  مهدی موسوی

 مریم کمالی *علی یکتادوست * مجید میرزایی * حمیده محمدی * مهدی عطار  *محمد امین  *مهدی وزیری 

 



  17شماره  59 خبر نامه آبان ماه                                                                نما نگار آبا شرکت                         

 

74 

 

 

 

اگه خواسـتید ایـن خبرنامـه بـرای     : بدونید که چقدر برای ما عزیز بودید که االن ما پیش شماییم 

دیگران هم ارسال بشه لطفاً آدرس بدهید و اگر ارسال این خبرنامه فقط برای شـما زحمـت پـا     

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

 ماشین آالت و قطعات صنعتیس ساخت و تولید نقشه کشی  سطراحی 

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

