
1 

 5931آذر ماه                                                                                                  27خبر نامه شماره  نگار                                                                                نما  آبا شركت         

 

 : جمالت گوهر بار
 اندازه،  یاز پا م رو که تو کفشتونه  آخرش شما یگیر اون          

 "ی کلی محمدعل "                               ...!دیازش باال بر نیخوا یم که یکوهنه اون قله                                           

 

 !رکبام ،ونتمرکشه امن برخ یگلاس شش   :سخني با دوستان
 .خودِ خودِ عدله، خدابلکه خدا عادل نیست،  :میگن  

  .سالم  به همه دوستان خبرنامه شرکتمون صد هاسالم و سالمی چو بوی خوش آشنایی،  سالم،
بازهم خدا را  تو فاز مثبت هستید؟خوب و خوش و سالمتید؟ حال و احوالتون چطوره عزیزان؟ 

هم خدای  و باز .در خدمت شما عزیزان مهربان هستیم ،در آخرین ماه پاییزی سال شاکریم که

به داد ما رسید و باران رحمتش را سرازیر کرد و همه مار  مجدداًمهربون رو شاکریم که در دقیقه نود آلودگی هوای تهران، 

تا بحران بعدی که بازهم دست به دامن خدا بشیم و  ،مسؤلین مربوطه هم راحت شد که فعال هوا پاکهرو نجات داد و خیال 

ار عادل خداوند بسی ""استادی عاشق و عارف می فرمود عدل خصوصدر  !!!که خداوند عالم عدل است باران آرزو کنیم

عدالت برای تمام ذرات عالم هستی هست  !که عدالت فقط برای انسان نیست چرا! عجیب و غریببسیارطرح عدالت است و 

هر ذره هر جا  .هر ذره در هستی در محاصره گذشته خودش است !هستی مرکز هستی به حساب می آیند تمام ذرات عالم !

بنابراین وقتی عدالت را روی  .انسان جلوتر برود بیشتر به این موضوع پی می بردهر چه  !ا نگاه میکند با گذشته روبرو استر

جایی که یک  !ی هایی برای این قضیه وجود داردو چه پیش بین تر است می بینیم که چقدر مشکل خودمان بررسی می کنیم

اگر ظلمی به  ! دظلم کرده است ببخشا که به شما مثال از جانب شما نمی تواند کسی ر !جا خدا حقی را از خودش سلب کرده

م ی باید باشد که ما نجات پیدا کنیحاال ببینیـد چه مکانیزمهای! توانید ببخشیـد و خدا نمی بخشد فقط شما می، شما شده باشد

به قول   "!مسلما نتیجه ای بهتر از گذشتگان نمی توانیم بگیریم ، و خالصه کالم اگر صرفا به مسئله ظاهر بخواهیم اکتفا کنیم

درخاتمه طبق سنت همیشگی یادی می کنیم از دوستان با صفایی  !ید شست، جوری دیگر باید دیدباچشم ها را  "سهراب 

و به  «دم همگی گررررم»  .ادامه دهیم را برای شما عزیزانکه با ارسال ایمیل هاشون به ما انرژی می دهند که ما تالشمون 

 محمد یوسفی –احترام تجدید  تشکر و با                                              "رشار از مهر و نورلحظه هاتون س " مهربونمون قول معلم

 محمد يوسفي           :مدير عامل 

 WWW.AbaNama.com  :سايت 

  abatarh_co@yahoo.com :ايميل 

 475-66340662                   :تلفن 

 

 

 نما نگار آبا  شركت

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

 

http://www.abanama.com/
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  آباداشته باشند نام شرکت  و ی و تولید که نیاز به ارائه خدمات مهندس ایرانمی خواهیم در هر کجای  ما

 ما ماموریت

س مهندسی معکو -بررسی نیاز هر صنعت تولیدی و اقدام بی شائبه برای مرتفع ساختن آن نیاز از طریق ارائه خدمات طراحی 

 آبا       از ماموریت مهم شرکت ، اطمینان مشتریبه بهترین شیوه ممکن و جلب و ساخت قطعات صنعتی  فنی شخصات ،  م

 . نگار به شمار می آید نما

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

ی  خریداری شده  االایجاد جلب  اطمینان می باشد که کبه خدمات ماست و با درخواست  صحیح  ایشان ، سعی در           

  .  به  قیمت و متناسب  با نیازهایش  خریداری شده است

 اندوم ارزش واقعی در شرکت آبا جلب اطمینان دو طرفه بین پرسنل محترم و شرکت می باشد که بتو                 

 . امور را به نحوه احسن پیروی کرد  حس همکاری و مسؤلیت انجام کلیه   

 .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

.آالت از طریق مهندسی معکوس تامین لوازم  یدکی و یا طرح گسترش ماشین   
.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  

 .طراحی و ساخت انواع قالب های فلزی ، غیر فلزی ، جیگ و فیکسچرها و فرامین کنترلی 
 

 قطعات صنعتی ماشين آالت و ساخت و توليد: و با افتخار 
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 :دل نوشته 
 …همديگر را پيدا مى كنند آدمها

 …فاصله هاى خيلى دور از

 …تهِ نسبت هاى نداشته از

 !!!كنار هم باشند بايد جايي نوشته بود كه اينها انگار

 شوند رفيق، مى شوند دوست، مى  شوند همدم، مى

 !!!…مى شوند جانِ شيرين اصأل

 …مى نشينند روى طاقچه ى دلِ هم درست

 هايشان يك جورِ خوبى دلنشين است، حرف

 !!!بودنشان شيرين است  اصأل  براى خنده هايشان ضعف مى رود؛ دل

  هم كه نيستند، وقتى

 !!!…به زنگِ آمدن هم هستند گوش همديگر را مرور مى كنند و مُدام هى

 …اين ها را نگيرد از هم خدا

 :حکایت 
. یک روز سگی به داخل چاه افتاد و مرد. های دور، روستایی بود که فقط یک چاه آب آشامیدنی داشت در زمان    

پیش مرد خردمندی رفتند تا چاره کار را به آنان  روستاییان نگران شدند و. آب چاه دیگر غیر قابل استفاده بود

.  مرد خردمند به آنان گفت که صد سطل از چاه آب بردارند و دور بریزند تا آب تمیز جای آن را بگیرد. بگوید

او پیشنهاد کرد . دوباره پیش خردمند رفتند. روستاییان صد سطل آب برداشتند اما فرقی نکرد و آب کثیف و بدبو بود

روستاییان بنابرگفته . روستاییان این کار را انجام دادند اما باز هم آب کثیف بود.  سطل دیگر هم آب بردارند که صد

چطور ممکن »: مرد خردمند گفت. مرد خردمند برای بار سوم هم صد سطل آب از چاه برداشتند اما مشکل حل نشد

آیا شما قبل از برداشتن این سیصد سطل آب، الشه . است این همه آب از چاه برداشته شود اما آب هنوز آلوده باشد

 «سگ را از چاه خارج کردید؟

 . نه، تو گفتی فقط آب برداریم نه الشه سگ را: روستاییان گفتند 

 ! کارگردان دنیاخداست      :یه نکته 

 . مهم نیست نقش ما ثروتمند است یا تنگدست، سالم است یابیمار         

 ! ما دادهمهم اینست که  محبوبترین  کارگردان عالم نقشی به                    

 نباید از سخت بودن نقش گله مند بود، چراکه سخت بودن نقش،                                     

 .هست گریباز ینشانه اعتماد کارگردان به شایستگ                                                         
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 :اشتراک گذاری به 
را براتون به  یسیتر انیبرا دید از "خودساخته یونرهايليرمز موفقيت م 12"در این قسمت در این قسمت 

  :اشتراک گذاشتيم که خوندنشون خالی از لطف نيست

 . ديخود داشته باش یبزرگ برا یاهایرؤ -2

 . ديدر خود احساس هدفمند بودن را بال و پر ده -1

 . دیشغل آزاد دار ديفکر کن -3

 . ديانجام ده دیکه واقعا به آن عالقه دار یکار -4

 . ديها باش نیجزو بهتر شهيدر کار خود هم -5

 .ديکار کن شتريسخت تر و ب -6

  یز گهواره تا گور دانش بجو -7

 . ديکن یدگياول به حق و حقوق خودتان رس -8

 . دیوزاميشود را ب یکه مربوط به کارتان م یاتيتمام جزئ -9

 . دیينما گرانیخود را وقف خدمت به د -21

 . ديروراست باش گرانیبا خود و د -22

 . ديآنها تمرکز کن یبر رو رويو سپس با تمام ن دیيرا انتخاب نما تانیمهمترین هدفها -21

 . ديالعمل و قابل اعتماد باش عیسر -23

 . ديآماده باش گریبه قله د یصعود از قله ا یبرا -24

 . ديرا در تمام موارد اعمال کن یانضباط فرد ديکن یسع -25

 . دیيبالقوه تان را  شکوفا نما یو استعدادها تيخالق -26

 . دیيبا افراد درست ارتباط برقرار نما -27

 . دياز خودتان مراقبت کن ديتوان یتا آنجا که م -28

 . ديعمل گرا باش ديکن یو سع دیريبگ ميقاطعانه تصم -29

 . ديانتخاب ندان کیشکست را  چگاهيه -11

 .دیشو روزيدر امتحان مقاومت پ -12

 :ه مهم ی
 99: گفت ؟یسینو یچه م ،یسیبنو دیدرباره ام یصد صفحه ا یکتاب یبخواه اگر: پرسند یم ایگارس لیاز گابر

به آخر  یگرده، هر وقت احساس کرد ایباشه دن ادتی ：سمینو یصفحه آخر، سطر آخر م ذارم،یم یصفحه رو خال

 .ماندن ینساز برا ،ساختن یبمان برا. یاست، نه ماندن یساختن یزندگ. یدر نقطه شروع باش دیشا یدیرس

 .و روکن، بذر را بکار، از آن مراقبت کن، گل خواهد داد ریخاک را ز اورد،یگل ب تیبرا یمنتطرنباش کس
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 : کی و صفر یایدنکوتاه  اخبار
ميانجي هايي اختراع كرده اند كه عاليم الکتريکي نورون های مغز را ضبط مي كند  ،با الهام از فيلم تخيلي آواتار  دانشمندان     

اين ميانجي ها بويژه برای بيماراني كه بر اثر مصدوميت، سکته مغزی يا بيماری های ديگر   .و آنها را به حركت تبديل مي كند

 .اين عاليم الکتريکي دستگاهي مانند يك بازوی روباتي را به حركت در مي آورند .ده خواهد بوددچار فلج شده اند، كمك كنن

استاديار  "زيو ويليامز"استاديار مهندسي برق و كامپيوتر پژوهشگر دانشگاه كورنل آمريکا با همکاری  "مريم شانه چي    "

غز و جراحي مغز و اعصاب در دانشکده پزشکي هاروارد، ميانجي های م

 .ماشين را وارد مرحله ی تازه ای كرده اند

آنها اميدوارند كه به جای آن كه عاليم الکتريکي مغز، يك دستگاه را به      

حركت در بياورند، بتوانند به افراد فلج كمك كنند تنها با فکر كردن، 

 .اعضای بدن خودشان را به حركت درآورند

يکي از اندام هايش فکر يا قصد مي هنگامي كه بيمار درباره حركت دادن     

كند، نورون های مناطق كنترل حركت مغز فعال مي شوند، اين در حالي است كه حلقه ارتباطي ميان مغز و ماهيچه ها از هم 

با كار گذاشتن حسگرهايي در اين مناطق مغز، مي توان فعاليت نورون ها را ضبط كرد و با استفاده از يك مبدل به  .گسسته است

اين ميانجي ها به بيماران امکان مي دهد با فکر خود مستقيما اندام . ، آن ها را به حركت دلخواه بيمار تبديل كرد "رمزگشا"ام ن

 .های شان را به حركت در آورند

ه گروه تحقيقاتي پروتزی را ساخته و آزمايش كرده است كه دو ميمون رزوس نر را به هم متصل مي كند، به اين ترتيب ك     

حيوان نخست را قادر مي سازد فعاليت ضبط شده نورون هايش را به اعضای بدن حيوان ديگری كه موقتا بيهوش شده است 

  .بفرستد و آنها را كنترل كند

ماشيني برای بيماران فلج تا بتوانند تنها با فعاليت مغزی، اندام های -اين آزمايش گامي است در جهت ساخت ميانجي های مغزی

 .به حركت درآورندشان را 

ماشيني، مجموعه ای از الگوريتم هاست كه با پردازش عاليم عصبي، حركات مورد نظر آنها را پيش -اساس كار ميانجي مغزی     

فعاليت مغزی اين جانور، . را ايفا كرد "ارباب"در آزمايش مذكور، يك جانور نقش كنترل كننده ی حركت يا  .بيني مي كنند

آنگاه اين حركات رمزگشايي شده مستقيما برای كنترل اندام حيوان دوم، . قصد انجامش را داشت تعبير شد به شکل حركاتي كه

 .از طريق تحريك الکتريکي نخاع آن، به كار گرفته شد

مشکل نه فقط رمزگشايي از فعاليت ضبط شده نورون ها و تبديل آنها به حركت مورد نظر بود، بلکه بايد ": دكتر شانه چي گفت

 ".نخاغ جانور دوم هم به درستي تحريك مي شد تا اندام فلج شده را طبق همان پيام، به حركت در مي آورد

اين آزمايش جديد از اين جهت تازگي دارد كه در آن از دو حيوان استفاده شده بود، نه فقط يك جانور كه اندامش موقتا فلج 

 .شده باشد

د كه مدلي واقعي از فلج اعضا دارند، چرا كه مغز جانور ارباب و اندام جانور بيهوش از اين طريق، دانشمندان تصور مي كنن     

ماشيني پيچيده -آزمايشگاه دكتر شانه چي اكنون ساختن ميانجي های مغزی .شده، هيچ ارتباط فيزيولوژيکي با يکديگر ندارند

اين دستگاه ها را مي توان برای  . را به وجود مي آورندتری را در دستور كار دارد كه امکان توليد پروتزهايي با قابليت های باال

 .كنترل يك عضو مصنوعي يا طبيعي به كار گرفت
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 :انگیزه ای برای زندگي کردن 
 ...آلبرت انیشتین از دانشگاه اخراج شد ولی فیزیک را با فرضیه هایش دگرگون کرد -

 .می ارزدونگوک در سراسر زندگی اش حتی یک تابلو هم نفروخت اما امروز آثارش میلیون ها دالر  -

 برای نوشتن رمان صد سال تنهایی سه سال در را بر روی خودش بست، ، گابریل گارسیا مارکز - 

یت در این سه سال همسرش برای آنکه از گرسنگی نمیرند حتی پلوپز خانه را هم فروخت اما در نها

 ..اثری بی مانند خلق شد و برای نویسنده اش جایزه ی نوبل ادبیات را به ارمغان آورد

 این آدمها هیچ نبوغ خاصی نداشته اند،

 ...نبوغ آنها در شناخت خود و فریاد کردن خویشتن خویش بوده است

 .نبوغ آنها در دنبال کردن راه منحصر به فرد خودشان بوده است

 شان در جور دیگری فکر کردن و نپذیرفتننبوغ آنها در توانایی

 ...بوده است "قوانین بعنوان یک اصل غیر قابل تغییر "

 ...و نبوغ آنها در شهامت رو برو شدن با مشکالت بود

 ...من امروز اینو یاد گرفتم که باید خود واقعیم باشم و

 

 :یه خاطره 
 .چهار روز بود لب به غذا نزده بودم ايسه . شوم سندهينو ورکيويكندم در ن يجان م. زمستان بود     

 نيا ييمن، مدت ها بود غذا یو خدا "ذرت بو داده بخورم یاديخوام مقدار ز يم":ميآمد تا باالخره بگو شيپ يفرصت

 یوافتاد ت يو راست م دميجويآنها را م. بود كيقطعه است كيهر تکه از آن و هر دانه مثل . همه به دهانم مزه نکرده بود

 .زدميقدم م نطوريبهشت باشم هم یمثل آنکه تو. "شکرممتشکرم، متشکرم، مت":گفت يمعده ام م. معده ام

  "بزرگ یخدا":گفت يکيبه آن  شانيکيشد،  دايسرو كله دو نفر پ ناگهان     

  "چه شده؟ ":ديطرف مقابل پرس

 . "!وحشتناک بود خورد؟يكه ذرت م یديرا د ارويآن ":گفت ياول

 یاز وحشتناک چه بود؟ من كه تو رشمنظو ":به خودم گفتم. از خوردن ذرت ها لذت نبردم گريبعد از آن حرف د      

 *".كنم يم ريبهشت س

 ني  و ا روني  ب ميمردم و از بهشت خودشون بکشون ميتونيحالت چهره م هيجمله،  هيكلمه،  هيبا  يراحت نيبه هم يگاه     

ب ا م ا ن داره و ازم ون      یكار ست،يكه اصال به ما مربوط ن يکي يتو زندگ ميكن يسرمونو م. كاره نيرحمانه تر يواقعا ب

 !مشيرون يم شياز بهشت شخص و ميکنيدهنمونو باز م... نخواسته و  ده،ينپرس یزيچ

 .يپرنده آب كيبا  یاز كتاب شاعر ياز چارلز بوكوفسک یا خاطره
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 :داستانک 
فرزندش  یماریدرمورد ب وانایش یوقت. فرزندش برود ادتیرفت و از او خواست به ع واناینزد ش یمرد یروز     

و به  دیداخل آن افتاد و آسیب د شیهفته پ کیهست که پسرم  یا منزل ما چاله کینزد»: سوال کرد، مرد گفت

ث شد امر باع نیبود و هم هکرد ریداخل آن چاله گود، گ یاو چند ساعت. دچار شوک شده است لیدل نیهم

و  یاز فرزندم را آرام کن کنم یخواهش م. برگردد یو نتواند به حالت عاد فتدیترس و وحشت به جانش ب

 «!ندارد یکه چاله ترس یده حیتوض شیبرا

و با  ستادیا وانایش دند،یبه سر کوچه رس یوقت. سمت منزل او حرکت کرد قبول کرد و همراه مرد به وانایش      

 «!چاله که هنوز آنجاست نیا»: انگشت چاله را نشان داد و گفت

 توان یم یراحت از کنار آن به. ستین ینگران یاما جا. همان چاله است نیبله، ا»: کرد و گفت یتبسم مرد

وقت  هستند و آن شانیها که هنوز سر جا چاله نیا»: سمت مرد برگشت و گفت به تیباعصبان وانایش   «.گذشت

بدهد  گرید یچند قربان دیچاله با نیا! ندارند؟ یها ترس چاله مینزد پسرت بروم و به او  بگو ییگو یتو به من م

 !دیاییبه سراغ من ن د،یرا پر نکرد چاله نیتا ا گردم یجا برم نیمن از هم« !د؟یتا شما همت کرده و آن را پر کن

و با پسرم  دیاییهم ب گریچند قدم د د،یا آمده نجایشما که تا ا یول»: و گفتشد  رهیخ وانایومبهوت به ش مات مرد

 «!دیصحبت کن

 «!ها را پر کن چاله نیبا پسرت صحبت کنم، ا یاز من بخواه نکهیا یجا به»: کرد و گفت یتبسم وانایش    

که چاله پر  دید د،یسر کوچه که رس. رفت ماریپسر ب ادتیبه مدرسه بازگشت و ده روز بعد سرزده به ع وانایش

نزد او رفت  د،یرا د وانایش یپدر کودک وقت. است یهم سالم و سرحال مقابل منزل مشغول باز ماریشده و پسر ب

 وانایش« .حال پسرم خوب شد م،یکرد رچاله را پ نکهیچند ساعت پس از ا»: را در آغوش گرفت و گفت یو و

 «!پسرت چه گفت؟»: کرد و گفت یتبسم

به من  م،یمشغول پرکردن چاله هست یاهال هیمن و بق دید یپسرم وقت»: انداخت و گفت نیسرش را پای مرد       

 ایو دن کنند یها را با شجاعت پر م چاله نیتر هستند که وحشتناک یکسان داند یچون م ترسد؛ ینم گریگفت که د

 «.ستیترسناک ن گریها د آدم نیبا وجود ا

ها را به حال خود رها  ترسناک است که ساکنان آن، چاله یدر شهر یزندگ»: تکان داد و گفت یسر وانایش       

محله که نسبت  نیساکنان ا یتوجه یها نبود،بلکه او از ب ترس پسرت از چاله. فتندیتا رهگذران در آن ب کنند یم 

 «!بودند، واهمه داشت نااعت یترسناک در محله ب یها به وجود چاله

 

 :یه واقعیت 
 !توهین میکرد و ناسزا میگفت حیوانی روی بام بود و به شیری که از پایین عبور میکرد،

 !بلکه این جایگاه توست که به من ناسزا میگوید !این تو نیستی که به من ناسزا میگوید شیر گفت؛

 !را باالتر از دیگران بدانیو خودت یله جایگاهت به دیگران توهین کنی، مبادا بوس

 !تحقیرشان کرده ایو سر افکندگی در برابر آنان که تکیه گاهت با گذر زمان،سست شده و فرو میپاشد،آنگاه تو میمانی 
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 :چند سطر از کتاب 
، درباره يك مطالعه «ساختن زندگي و امرار معاش»در كتاب خود تحت عنوان ( mark albion)مارک البيون 

. از سوداگراني مي نويسد كه دو مسير كامال متفاوت را پس از فراغت از تحصيل دانشگاهي طي كرده اندآشکاركننده 

تا سال  0691نفر را از سال  0011يك بررسي از فارغ التحصيالن دانشکده بازرگاني، سابقه  :وی چنين مي گويد

 .ه تقسيم شدنددر آغاز، فارغ التحصيالن به دو گرو. مورد مطالعه قرار داده است 0691

يعني اول . كساني بودند كه گفته بودند مي خواستند اول پول درآورند تا بعداً هر كار خواستند بکنند: گروه الف

 .مشکالت مالي خود را حل و فصل كنند، بعداً به امور ديگر زندگي بپردازند

نان داشتند كه پول عاقبت خود به دنبال شامل كساني بود كه ابتدا به دنبال عالقه واقعي خود بودند و اطمي: گروه ب 

 .آن مي آيد

 چه درصدی در هر گروه وجود داشت؟

نفر  0420درصدكل يا  98بودند « اول پول» فارغ التحصيل در مطالعه مورد نظر، كساني كه در گروه الف  0011از 

 . را تشکيل مي دادند

نفر ميليونر  010پس از بيست سال . نفر بودند 400ا درصد ي 01يعني خطرپذيرها جمعاً « اول عالقه واقعي» گروه ب 

 .بودند« ب»نفر از گروه  011و « الف»در كل اين دو گروه به وجود امده بود كه يك نفر از گروه 

 

 ید؟آیا میدان
 .روز 11بدون خواب  یول,دیبدون غذا دو هفته جان سالم بدر بر دیتوانیم شما

 .خندند یهستند که نم یسالم تر از آن هائ خندندیم ادیکه ز یافراد

 .کشدیافراد را م گاریس دنیباندازه کش تیو عدم فعال یتنبل

 .جا دارد ایبرابر ویکى پد 5اطالعات  رهیذخ یمخ بشر برا تیظرف

 .کند یم یالمپ ده وات مصرف انرژ کیما به اندازه  مخ

 . کندیم دیتول یآب انرژ تریل 1,5ساعت باندازه جوش آوردن  میما در ن بدن

 .سلول است نیو نطفه کوچکتر نیبزرگتر تخمک

 .را آب کند لتیژ غیت کی تواندیکه م ستیقو یمعده باندازه ا دیاس

 . است یو خنده در روز ، ضد افسردگ یرو ادهیپ قهیدق 03ده تا  نهایتاً

 :تلخند  
  ؟یخودت نگه داشت شیرا هم پ دیکل یرا قفل کرد میدرِ آرزوها: به خدا گفتم با دلخوری       

 .یزن یبه من سر م یهم که شده گاه دیکل نیا یبود که به هوا نیعشقم ا ۀهم: زد و جواب داد یلبخند        
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 :یه فاجعه 

 سلفيتيس چيست؟

، تمایل عکس گرفتن از خود و یا همان عکس سلفی را به عنوان APAاخيرا، انجمن روان پزشکی آمریک    

 .، ناميده اند(selfitis)« سلفيتيس»روانی تایيد کرده است که آن را با اصطالح اختالل 

های اجتماعی، تا  اجباری برای گرفتن عکس از خود و فرستادن آن در شبکه -تمایل وسواسی»: تعریف

بتوانند کمبود عزت نفس و شکاف حاصل از فقدان صميميت را جبران نمایند و در سه سطح رده بندی می 

 «.لب مرزی، حاد و مزمن :شود

های اجتماعی به اشتراک  گيرید، اما آنها را در شبکه اگر روزی سه تا عکس سلفی از خود می -۱

 .گيرید ی سلفيتيس لب مرزی قرار می گذارید، در رده نمی

کنيد، دچار اختالل سلفيتيس حاد  ها ارسال می اگر روزی حداقل سه عکس از خودتان را به این شبکه -۲

 .يدهست

کنيد، شما  اگر اشتياق غير قابل کنترلی برای گرفتن روزانه شش عکس از خود و ارسال آنها را تجربه می -۳

 .دچار اختالل سلفيتيس مزمن هستيد

توان در تعارض فرد با محيط و جامعه برای حل بحران در زمينه  های بيماری سلفيتيس را می ریشه     

مورد توجه قرار گرفتن و مورد محبت قرار گرفتن که در هرم نيازی مازلو برقراری ارتباط و یا حل نيازهای 

افراد »، «ها خودشيفته»، «نفس پایين طلب با اعتماد به توجه»های  افرادی با مشخصه. بحث شده است، یافت

فت وابستگی ایجاد شده به دنبال انتشار عکس و دریا»، «افرادی که به دنبال آخرین مد هستند»، «دوری گزین

به عبارتی در یک کالم یکی از . یافت …«ها از جمله دوپامين دارد الیک که با تغيير در سيکل ترشح هورمون

این مساله . تواند باشد می« خودشيفتگی دیجيتالی»تواند به همراه داشته باشد  اختالالتی که این پدیده می

 !زان، سلفی زیر تابوت نيز می گيرنددر جامعه تا به جایی رفته که حتی بعضی افراد سلفی با جسد عزی

 چوب در آستین کسی کردن         :واژه ها 

در آن زمان برای تَمشیّت و . از اصطالحات عصر ناصری است. یعنی او را بدبخت و عاجر کردن ، اسیر کردن ، اذیت بسیار کردن     

به این ترتیب که چوبی بلند مانند . کردند ادبی یا عصیان کوچکی از او سر زده بود چوب در آستینش فرو می فردی که بی خجلت دادن

به ظاهر نباید کار سختی . آوردند می دسته بیل را از یک آستین وارد کرده، از پس سر و روی گردن عبور داده و از آستین روبرو در

از آنجا که چوب سنگین و قطور بوده، فرد محکوم مجبور بود . مل تنبیهی بسیار دردناك و عاجر کننده بوداین ع. اما اینطور نبود. باشد

مانند حالت )هایش  در این حال وزن چوب و دو دست فرد نه بر شانه. گردن خود را فرو آورد تا چوب به آستین دیگر وارد شود

که بر ( نمایند دهند و به این شکل استراحت می دو دست را رویش یَلِه میی خود نهادی و  چوپانی که چوپانان چوب را روی گُرده

های فرد را فرا گرفته و از آنجا به تمام  در کمتر از چند دقیقه درد تمام گردن و شانه. گردن و مهره دوم ستون فقراتش وارد خواهد شد

 .شد بدن و باال تنه منتشر شده و حسابی موجب تنبیه می

چوب تو آستینش کردند که » :گویند خواهند از یک مجازات به ظاهر ساده ولی دردناك و عاصی کننده نام ببرند می ی میامروزه وقت    

. شود های دولتی برای افراد خاطی، معترض و انقالبی استفاده می این اصطالح به خصوص در مورد تمشیت« !دیگه از این کارار نکنه

 .کشد که دیگر جرأت اعتراض نخواهد داشت نیز مستتر است و فرد مجازات شونده آنچنان درد میزیرا در این اصطالح مفهوم ترساندن 
 

http://mnobakht.blogfa.com/post-47.aspx
http://mnobakht.blogfa.com/post-47.aspx
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 آشنایی با مجلل ترین کاخ های ایران      :ایران من

 اصفهان؛ کاخ هشت بهشت       

کاخ هشت بهشت اصفهان از آثار     

 .صفویه است دوره شاه سلیمان

کاخ هشت بهشت اصفهان از آثار     

دوره شاه سلیمان صفویه است که حدود 

در حاشیه خیابان  سال پیش 054

گویند  می. چهارباغ اصفهان ساخته شد

 این کاخ هشت گوش دو طبقه،

سکونتگاه هشت تن از زنان محبوب 

  .شاه سلیمان بوده است

ات نفیس و چشم نوازش تزئین اند در وصف زیبایی آن و خصوصا گردشگران اروپایی که کاخ هشت بهشت را دیده      

زیادی آسیب دیدند اما در دوره معاصر تا حد امکان مرمت  در دوره قاجار این تزئینات تا حد. سخن بسیار گفته اند

خود را به  که یک زمان دورادور کاخ هشت بهشت را فراگرفته بود، از میان رفته و امروزه جای همچنین باغ بزرگی. شدند

 .یک پارک بزرگ داده است

 

 :ارزش ها 

 
 

 

 

 تسا گرزب نامدرم تداع نیا                  

 

 : اولین های جالب 
 

 .............................................................................................................اولین اسلحه اتوماتیک     

    اختراع شد که بعد ها در جنگهای  Sir Hiram Maxim  اولين اسلحه اتوماتيک توسط 2883در سال      

 .جهانی مورد استفاده قرار گرفت

http://ozviat-dar-group.blogsky.com/
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 :لبخند   
 مونو می ذاریم اونجا، تا حاال دقت کردین ما به بانک اعتماد می کنیم و پوال :طرف میگفت                      

 !ولی بانک به ما اعتماد نداره حتی خودکارها رو هم زنجیر کرده

*************************** 
 . یه دوقولو می بینه، می زنه زیر خنده طرف

 گهمیگن چرا می خندی؟ می

 !تابلوئه فوتوشاپه

*************************** 
 آقا ببخشید سیم تلفن ما خیلی بلنده،: زنگ میزنه به مخابرات میگهطرف 

 !شه لطف کنید از اون طرف یه کم بکشیدشیاگه م 

 :خیام 
 می نوش دمی بهتر از این نتوان یافت             مهتاب بنور دامن شب بشکافت    

 اندر سر خاک یک بیک خواهد تافت           خوش باش و میندیش که مهتاب بسی
 

 :نیایش       
 ! الهی              

 پنداشتم که تو را شناختم                  

 .اکنون پنداشت خود را به آب انداختم                           

 "انصاری... خواجه عبدا "                                                                                                               

  :شادباش
 تولد آقای مهندس مجید صابونی   10/10/05

 پیرحسین لوتولد آقای مهندس علی    05/10/05     

 تولد آقای مهندس مهران دواچی   22/10/05

        از  د و ستا ن  و  کا ر فر ما يا ن  محتر م شر کت  آبا         

 
 

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

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

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

*  ولـی میـر اسـماعیلی   *  مهـدی گرجـی   *  اکبر قربـانی *   محسن یوسفی* امیر علی عارف *  محمود معصومی

ثریـا  *   ضحی سیدی* نیکی کاریومه  *   بهنام هدایتی* علی پیرحسین لو  * جعفر صمدی * حمید رضا خانکی 

حسن کرجالیان  *  داود منزه* پاکسرشت *  کشوری حسین * محمد رضا فرقادانی *   محمد حیدری*  یوسفی  

مـریم  *  محمـد آقـا صـادقی    *  زهرا کریمـی * حامد قنبری *  هره ایمانیز* امین عصمتی *  سیامک شعبانی* 

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

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

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

جمـال  * مجتبـی هاشـمی  *  رضا چگونیـان * مریم یوسفی  *  بهروز ابوطالبی* علیرضا سلیمانی *  رضا هاشمی* 

محمد ابره دری *  تبی داوودیمج* شرکت پویان پردازان سامانه * حامد افشاری *  هادی موذن تبار *  خرسند

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

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

ناهیـد  ( * آذرکیـا )خـانم محمـدی  *  پگاه یوسفی* نازلی فرح *  مجیداحمدیان*رامین محمدی * حسین میرچی 

محسـن  * زهرامـومنی  *  سوسـن عبدالحمیـدی  * هوشـنگ فیـروزی   *  مجتبی خالدیان*مهساکشوری *  عباسی

سـعید   *مـریم حـاجی بـرات    * افشین امینـی  * علی محبوب *  میترایکتادوست* شهروز نیک نامی *  شالچیان

 * سـیمان شـهرکرد  * نیمـا سـعیدی     *محمد ابـراهیم زاده     *شهریار اتابکی *  و مهرناز یوسفیفرناز * داراب 

* رضـا هاشـمی   *  مهـدی آقاکـاظم  * ایمان صادقی*  فرشته ذوقی * علی ثابت*   محمد چراغ چشم * ایمان راد

علیرضـا   *سلوتی اعظم *حمید کامکار *  امیر محمد حسین نیکزاد*  الهام خانی*  زهرا آرچین * راشد آقایاری

 *افسـانه حـاجی بـرات    * غالمحسـین ارزانفـودی   * منصور یوسـفی  * مهدی حیدریان  * مریم نمازی* میرزایی 

مجتبی اروجلـو  *  محمد موسوی* امیر دهقان نژاد  * حامد بدلی*  میالد مهرانپور*  حسن کرد* مهدی صفاری 

خالـد   *مجیـد نظـری    *شقایق اعـال  * ایمان راحمی  * سیامک ایرانیان*  شهریار صبح زاهدی* احمد رزاقی * 

 *خانم کمـایی  * شهرداری * روز زندگی  7مجله * رویا خوش صدا *  حمید فراهانی* احمد فراهانی * واحدی 

* آرمـان رضـایی   * سـمیه حسـنی   * محسـن حسـن زاده   *  مهـدی موسـوی  * علیرضا رنجبر * ساعده اکبریان 

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

 مریم کمالی *علی یکتادوست * میرزایی 
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 5931آذر ماه                                                                                                  27خبر نامه شماره  نگار                                                                                نما  آبا شركت         

 

اگه خواستید این خبرنامه برای دیگران : بدونید که چقدر برای ما عزیز بودید که االن ما پیش شماییم 

شما زحمت پاک کردن را به هم ارسال بشه لطفاً آدرس بدهید و اگر ارسال این خبرنامه فقط برای 

 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   – 282شماره   –تقاطع پیروز   –خیابان آذربایجان   –تهران :  آدرس  

www.AbaNama.com 

Abatarh_co@yahoo.com 

 

 

 

 

:دل نوشته دتا درودي ديگر ، بدرو                       

    

 

 نگار نماشرکت آبا 

 ماشين آالت و قطعات صنعتی، ساخت و توليد نقشه کشی  ،طراحی 

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

