پيام از شما چاپ از ما

علي ملكي

نوشتننامفاميليالزامياست

آن دسته از خوانندگاني كه مايل هستند پيام هاي تبريك ،تولد ،تشكر و قدرداني شان در اين صفحه چاپ
شود لطفًا از ساعت  9صبح الي ( 16شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن 29993358 :تماس بگيرند يا به
شماره  22271813نمابر ارسال دارند و يا به نشاني مجله (بخش پيام از شما ،چاپ از ما) پيام خود را
حداكثر در دو سطر و حداقل يك هفته قبل از رسيدن موعد آن ارسال كنند.

زينب س��عيدي عزيز ،امش��ب چه شبي روش��ن و زيبا و مصفاست /احسنت
به اين جش��ن دل انگيز كه برپاس��ت /گويا كه گلي پاي نهادست به گيتي /كز فر و
شرف ،آبروي جمله گلهاست 28 .آبان تولدت مبارك
دايي و زندايي مهدي يكتا و زهرا

پري جان ،همس��ر گلم،قش��نگترين ص��داي زندگي تپش قلب توس��ت و
باشكوهترين روزم ،روز شكفتنت ،تولدت مباركاي همه عمرم
همسرت حيدر رستم رودي ـ ورامين

س��رکار خانمها دکتر زینب س��یاه نوری،سوسن نوروزی وآقایان علی
نوری،می�لاد کثیریها،مرصادصادقی،کارشناس��ان ارش��د محترم،مرکز
دارویی،بدینوسیله همکاری شما با بیماران نیازمند را قدر مینهیم
صدیقه مسگرا ـ تهران
				
جن��اب آقاي مهندس پاكمهر 100،ش��اخه گل ياس تقديم به كس��ي كه
شكفتن هيچ گلي زيباتر از لبخند او نيست ،عشق يعني چون خورشيد تابيدن بر
ش��بهاي دوست و چون برف ذوب ش��دن از غمهاي او .همكار و دوست عزيزمان،
كاركنان توسعه نسل فردا
		
تولدت مبارك
اي همچ��و مادر عزيز براي ما حاجيه خانم صياد ،ميون ترانه هام نوش��تم
نامت را ،نوشتم با بغض ،با گريههاي دور نوشتمت ،نوشتمت ترانه خوان شعرهايم،
نوش��تم با كلماتم نام زيبايت را بر شاخههاي گل و بازمي نويسم دوستت دارم،اي
پرشكوه ديباي آسماني رنگ انديشه هايت .بدان كه براي ما عزيزتريني

دوس��ت و همكار گرامي ،جناب آقاي مهندس پاكمهر،چه لطيف اس��ت
حس آغازي دوباره و چه زيباس��ت روز ميالد ش��ما و روز آغاز بودن ،از ايزد منان
برايتان ش��ادي ،سالمتي و س��ربلندي آرزو داريم ،اميد است همواره دلتان شاد و
لبتان خندان باشد 28 ،آبان سالروز تولدتان مبارك باد
حيدري ،آالشتي ،رستمي و بيگي

خانواده محترم زمهرير،درگذشت جانسوز دوست عزيز و بزرگوارتان مرحوم
علي زمهرير قلب ما را به درد آورد ،بدينوس��يله فقدان ايشان را صميمانه تسليت
گفته و از خداوند تبارك و تعالي برايتان صبر جميل و اجر جزيل آرزومنديم
علي اكبر حيدري و غالمعلي چريكي ـ گچساران

همس��ر گلم ،هدي��ه جان 13،آبان ،س��الروز تولدت را تبري��ك ميگوييم،
م��ن و فرزندانم��ان بابت تم��ام زحماتي كه در طول زندگي براي ما ميكش��ي از
تو سپاس��گزاريم و دوس��تت داريم و از خداوند منان برايت س�لامتي و س��عادت
خواستاريم
همسرت ،محمدابراهيم صياميان و فرزندان ـ بهشهر گرجي محله

نيما جان ،پسر عزيزم،نوزده آبان ماه ،چهل و دومين سالروز تولدت را به شما
و همسر عزيزت و نوه گلم تبريك ميگوييم ،خيلي دوستت داريم
پدر و مادر ،مصطفي و سارا نهاوندي ـ قم

پاسخ های با هوش خود کلنجار بروید
بقيه از صفحه 47

مريم ارباب

برادرزاده گراميام مهناز حس��يني عزيز ،سالروز تولدت در  20آبان ماه را
عموحسين شفيعي
با تقديم هزاران شاخه گل به تو تبريك ميگويم
فرزن��د عزيز و گرامي ام ،مهناز جان،س��الروز تولدت در  20آبان مبارك و
اميدوارم هميشه خندان باشي
پدرت سيدجليل ،مادرت سهيال و برادرت معين ـ سقز

برادرزاده عزيز و گراميام،ماني جان ،س��الروز تولدت در آبان ماه براي ما
شادي بخش بود ،هزاران شاخه گل تقديم به تو باد ،تولدت مبارك عزيزم

پاسخ هفت اختالف در تصویر دانلدداک

عموحسين

مائ��ده و محمدصالح عزيزم،تولدت��ان در روز 23آبان مبارك.اي گل گلدان ما
عزيز و داييها و خاله ـ قم
اميدواريم سالهاي سال شادمان و سالمت باشيد
جانان من! تولد تو كه ش��كوفه درخت خانواده ما هس��تي ،نويدبخش بهاران
اس��ت .تو فرشتهاي هستي كه زميني شدي ،تا طعم شيرين عمو و زن عمو شدن
مهدي يكتا و زهرا
		
را به ما بچشاني .سالگرد زميني شدنت مبارك
مديريت محترم و مس��ئول فني داروخانه دكتر حس��ن اش��رافي و همكاران
آقاي��ان محمد بازوبندي ،محمد قوچاني و س��ركار خانم س��لطاني زحمات
بيمانند شما در جهت خدمت رساني به مراجعه كنندگان را قدردان هستيم
داود خامنه ـ علي آباد كتول

مادر جان ،فرش��ته من،س��بد سبد گل تقديمت ميكنم و هزاران شاخه گل
سرخ زير پايت ميريزم و دستان پرمهرت را ميبوسم و  25آبان سالروز تولدت را
تبريك ميگويم ،دوستت دارم تا ابد
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دخترت ،نيلوفر فالح پور ـ گلسار رشت

 23آبان  97اطالعات هفتگی

پاسخ شکلهای پنهان در تصویر همکاری در پاییز

