
علي ملكي

     زین�ب نوای�ی و رض�ا نوای�ی، می دانم امروز بار ها و بار ه��ا تولدتان را تبریک 
گفته اند، ش��اید واژه های تبریک آنها زیباتر هم بوده اند اما با عش��قی که من به 
همراه تبریکم روانه قلب مهربانتان می کنم قابل قیاس نیس��ت، روز میالد شما 
روز شکفتن غنچه های مهربانی است، با تمام وجود دوستتان دارم، تولدتان در 
8 اردیبهشت ماه مبارک                     برادرتان، محمد جوایی نوایی-هشپر

     همس�ر عزیزم، نیلوفر جان، رس��یده روز تولد تو که باز برایت هدیه بگیرم، 
برای من این هم یک جور بهانه اس��ت که بگویم چقدر دوس��تت دارم و برایم 

بسیار عزیز هستی، همه دنیایم تولدت مبارک
همسرت، ابراهیم شریفی-تهران
     همس�ر مهربان�م، یوس�ف ج�ان، آرزو می کن��م روز تول��دت مثل طعم کیک 
خامه ای، ش��یرین و س��ال جدید زندگی ات سرش��ار از اتفاقات خوب و جذاب 
باشد، روز میالدت در اردیبهشت ماه مبارک          همسرت، یلدا شعبانی-رامسر

     م�ادر ف�داکارم، ناهی�د خان�م، امروز روز تولد توس��ت و بهترین زمانی که خدا 
می خواس��ت من را با هدیه ای ش��اد کند، آری درست اس��ت این هدیه قبل از 

وجود خودم از آسمان آمده، ولی مهم این است که از آن دل من بوده
دخترت، شیما رزاقی-تهران
     همس�ر عزی�زم، ش�اهین ج�ان، میالدتو را به تک تک گل ه��ای دنیا تبریک 
می گویم، ولی می دانم همه ش��ان حسودی شان می شود، چون تو تنها گل باغچه 

قلب منی، گل من تولدت در اردیبهشت ماه مبارک
همسرت، مژگان حبیبی-تهران
     پدر عزیزمان، احمد آقا، الهی جاده زندگی ات هموار، آسمان چشمانت صاف 
و دریای دلت همیشه آرام و زالل باشد و هیچ وقت از دنیا خسته نباشی. بهترین 
پدر دنیا تولدت مبارک      پسرت، نوید و دخترت نازنین-مهرشهر کرج

     همسر عزیزم، نیما جان، روز تولدت بهانه ای شد تا بهترین شادباش هایم را 
تقدیم حضورت کنم، دلت شاد و روزگارت بهاری باد، دوستت دارم بی نهایت، 
روز میالدت تولد خوبی هاست        همسرت، نغمه شاکری-سمنان 
     دوس�ت مهربان�م، رضا جان، آفتاب��ی طلوع می کند و با طلوع آن جهان رنگ 

تازه ای به خود می گیرد دوست مهربانم، تولدت در اردیبهشت ماه مبارک
دوستت، نوید شاهکاری-بروجرد
     دختر عزیزمان، آوا جان، وقتی نگاه تو به دنیا افتاد، یک حس عجیب در دل ما 
افتاد، در گوش بهار، آسمان چیزی گفت، نام تو سر زبان گل ها افتاد، بهترینمان 
تولدت مبارک                      مادرت، سیما و پدرت شهرام-یاسوج
    همس�ر عزی�زم، ش�قایق ج�ان، آهنگ خوش س��ه تار تقدیم ت��و باد، آرایش 
گل های بهار تقدیم تو باد، گویند که عشق هدیه پاک خداست، این هدیه هزار 
بار تقدیم تو باد، تولدت مبارک                         همسرت، سیاوش نگین کوه-تهران

     پس�ر عزیزم، قش��نگ ترین تصویر عمرم عکس نازنینی از نخس��تین لحظه 
دیدن توس��ت و خوش ترین آهنگ عمرم، یادگار دلنشین اولین لبخند توست، 
پسر مهربانم تولدت مبارک      مادرت، فریبا محرابی-مازندران

     همسر مهربانم، نفیسه جان، امروز دوباره متولد می شوی و شمع ها که سهم 
توست از زندگی و ستاره هایی که به میهمانی آمده اند و شکوفه هایی که دوباره 
خواهند ش��کفت و عطری که نصیب پروانه هاست و تو سهم من از تمام زندگی 
هستی، تولدت مبارک          همسرت، حامد رضایی-تهران

     همس�ر فداکارم، مهبد جان، به س��ال هاي بعد فکر می کنم، به زیبایی سپیدی 
مو هایمان، می دانستی پیر شدن کنار تو چقدر می چسبد؟! اینکه دستانم بلرزد، 
پا هایم توان راه رفتن نداش��ته باشند و کنارت بنشینم و بی اختیار سنگینی سرم 
را روی شانه هایت ر ها کنم و رویای آن روزی را ببینم که برای اولین بار گفته ام 

دوستت دارم، عشق زندگی ام تولدت مبارک
همسرت، نگین شایان فر-تهران
     مادر مهربانم، ش�وکت خانم، اگر می توانس��تم هر چیزی که دوست دارم در 
روز تول��دت ب��ه تو هدیه بدهم، به تو قدرت آن را می دادم که بتوانی خودت را 

از چشم دیگران ببینی، تولدت مبارک نازنین مادرم
پسرت، شاهرخ عزیزی-تهران
     همسر گلم، آشا جان، روز تولد انسان ها در هیچ تقویمی یافت نمی شود چرا که 

فقط در قلب کسانی است که به آنها عشق می ورزیم
همسرت، یوسف ارسالنی-تهران
     دوس�ت عزی�زم، صح�را ج�ان، زندگ��ی ات را ب��ا لبخند هایت ن��گاه کن نه با 
اش��ک هایت، سالهای عمرت را با دوس��تانت بشمار نه با تعداد شمع های روی 

کیک تولدت، دوست عزیزم سالروز تولدت در اردیبهشت ماه مبارک
دوستت، زهرا مقدمی-تهران
     جناب آقای نصرتی، مسول محترم واحد پلمپ دفاتر، برای همه حمایتی های 
که نسبت به ما داشتید از شما سپاسگزاریم. از نظر ما شما مسول بسیار حرفه ای 
و باتجرب��ه هس��تید وامیدواریم در آینده، فرصتی حاصل ش��ود ت��ا باز هم در 
کنارتان کار و از اطالعات شما استفاده کنیم. انشاهلل که همیشه در کنار خانواده 

و زیر سایه خداوند، سالمت، پایدار و پیروز برقرار باشید  
همکارانتان در واحد پلمپ دفاتر-تهران

در  قدرداني شان  و  تشكر  تولد،  تبريك،  پيام هاي  هستند  مايل  كه  خوانندگاني  از  دسته  آن 
تلفن:  شماره  با  چهارشنبه(  تا  )شنبه   16 الي  صبح   9 ساعت  از  لطفًا  شود  چاپ  صفحه  اين 
دارند. همچنين می توانند  ارسال  نمابر  به شماره 22271813  يا  بگيرند  تماس   29993358
متن را به شماره 09304740289 تلگرام کنند و يا به نشاني مجله )بخش پيام های مهربانی(  

حداقل يك هفته قبل از رسيدن موعد آن ارسال كنند.

نوشتن نام فاميلي الزامي است

پيام های مهربانی

8     اردیبهشت      1400         اطالعات هفتگی        62

پاسخ های با هوش 
خود کلنجار بروید

پاسخ بيست اختالف در تصویر تمرین آشپزی:

پاسخ شبیه اما بی شباهت:  1- جواهر گردنبند و عالمت بينهایت روی 
تابل�و، 2- بيضی روی دس�تبند و دهان م�رد، 3- گردنبند زن و 
پایين پرده، 4- لبه آستين مرد و وسط پایه سمت چپ تخت، 5- 
سگک کمربند زن و چشم پرنده، 6- شکل آب روی زمين جلوی 

پای مرد و بال پرنده، 7- دهان مرد و حرف C داخل تابلو.

پاسخ جایگزینی اعداد با شکلها


