پيام از شما چاپ از ما

زيرنظر :علي ملكي

نوشتننامفاميليالزامياست

خالهفاطیودخترخالهعزیزم،از اینکه همیش��ه س��ایه ش��ما همچون مادر و
خواهری دلس��وز و دس��ت یاری رسانتان همیش��ه همراهم بوده نهایت تشکر و
قدردانی را از شما دارم

طهورا باقریـ مارلیک

آن دسته از خوانندگاني كه مايل هستند پيام هاي تبريك ،تولد ،تشكر و قدرداني شان در اين صفحه چاپ

دوس��تعزيزم،اميرجان،قدم نورس��يدهتان به ش��ما و خانواده محترمتان
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
دوستت ،حسين شفيعي ـ تهران
				
مبارك باد
حداكثر در دو سطر و حداقل يك هفته قبل از رسيدن موعد آن ارسال كنند.
دختر عزيزم ،آتنا جان 24،خرداد ،هجدهمين س��الروز ميالدت را با تقديم
مادرمهربانم ،فرشتههاي آسماني در مقابل خوبيهاي تو سر خم خواهند كرد ،هزاران شاخه گل سرخ به وجود نازنينت تبريك ميگويم،دوستت دارم
پدر ،مادر و خواهرانت الهه و حبيبه حيدري ـ تهران
زيرا تو يكي از آنهايي و من به خود ميبالم 20 .خرداد سالروز تولدت مبارك
ستاره خوبم ،همسر نازم،بینهایت دوستت دارم 24 ،خرداد بيست و نهمين
دخترت ،نوشين مرادي
آقایش��هرادطهماس��بوخانم.مریممرتضائی،متصدیان امور حسابداری سالروز تولدت گلباران
همسرت ،مجيد سنايي ـ آباده فارس
بیمارس��تان اقبال ،نهایت تش��کر و قدردانی به پاس حوصله و ش��کیبایی و حسن
اميرمحمد عزيزم ،پس��ر خوبم،تو تمام وجود ما هس��تي ،زندگي در نبود تو
برخورد شما در رسیدگی به امور ارباب رجوع را دارم
جمعی از مراجعین وحمید دانشاندوز ـ تهران برايمانمعنايينداردشاخهگلنازم25خرداد،سالروزتولدتگلبارانباد،خيلي
ليال جان ،همسر عزيزم 14،خرداد،سي و هشتمين سالروز ازدواجمان و روز دوستت داريم
مادر و پدرت سودابه و نادر حق شناس ـ زنجان
تولدتراباتماموجودمبهشمااميدزندگيامتبريكميگويم،بينهايتدوستت
همسرت ،مسعود جانعلي ـ تبريز
				
دارم
ش��اپورعزيزم،همس��رمهربانم 20،خرداد آغازي دوباره اس��ت براي چشم
گش��ودن هزاران س��ال پاي��دار ،اميد زندگ��يام ،تا ابد دوس��تت دارم ،تولدت
بقيه از صفحه 47
همسرت ،ندا نعيمي ـ قائمشهر
				
مبارك
داداشمحسني،تبريك من تقديم به شما جنسش كيميا ،عهدش وفا،مهرش
صفا ،وجودش از همه جدا ،لحظه هايت آرام ،دلت خوش ،تولدت مبارك

پاسخ های با هوش خود کلنجار بروید

خواهرت نصيري ـ تهران

آرمان عابد

انس��يهمهربانم،همس��رخوبم،خدا را شاهد ميگيرم اگر وجودت در زندگي
مننباش��ديكس��اعتزندهنخواهمماند،بینهایت،دوس��تتدارم20خرداد
سالروز تولدت مبارك
همسرت ،اميرعلي نهاوندي ـ دزفول

زه��راج��ان،دخترم،در  15خرداد  82خداوند لطفي به ما عطا كرد و دختري
خوب وزيبا به ما داد،تولدت مبارك بينهايت دوستت داريم

پاسخ هشت اختالف در
تصویر شهر رباتها

از پدر ،مادر ،خواهر عزيزم و همس��ر مهربانم كه سالهاس��ت مجله هفتگي را
برايم تهيه ميكنند ،تشكر و قدرداني میكنم ودستان پرمهرشان را میبوسم

پدرت ،يوسف دلخوش ـ تهران

آقا رمضان عزيز ،همسر مهربانم 24،خرداد ،چهل ودومين سالروزميالدت
را با تقديم  24سبد گل به تو تبريك ميگوييم ،دوستت داريم

همسرت ،نساء سيفي و دخترانمان ـ نيلوفر و رها داودي ـ تهران

پس��ر عزيزم ،علي جان،خدا را هزاران بار ش��كر ميكنم كه چنين پس��ري
مهربان و دلس��وز نصيبمان كرد ،بينهايت دوس��تت داريم  17خرداد س��الروز
تولدت مبارك

پدر و مادرت محمود و ليال نوذري ـ كرج

آقاي��ان فداي��ي معاونت ارجمن��د ثبت دليجان و ابراهي��م اصغري،هادي
جهانيان،كارشناس��ان ارش��د محترم ثبت ،بدينوسيله از تالشي كه درخصوص
انجام امور مربوط به مراجعين مبذول ميكنيد قدردان شما هستم

حبيب كريمي

نيمايعزيز،همس��رمهربانم 25،خرداد س��ي و هش��تمين س��الروز تولدت
و هش��تمين س��الروز ازدواجمان را به شما همس��ر مهربان و زحمتكش تبريك
ميگويم ،خيلي دوستت دارم

همسرت،راحله نصيري ـ بابلسر

از ميهمان نوازي دوست ديرين و صميميمان برادران برگزيده در شهرستان
سقز ،روستاي ده سر چشمه ،نهايت تشكر و قدرداني را دارم

حسين شفيعي ـ تهران

 24 62خرداد  96اطالعاتهفتگی

پاسخ شکلهای پنهان در تصویر فروشگاه

