
علي ملكي

     همسر عزیزم، رابعه جان، بهار با همه زیبایی  هایش، با وجودت و سالمتی ات 
برایم زیباس��ت، دوس��تت دارم و س��ال جدید تبریک ها را تقدیم تو می کنم و 
خوشبختی و شادی برایت آرزومندم    حمیدرضا قزل سفلی-مینودشت
     نوه عزیزم، آرین جان، گل خوش عطر زندگی ما، 14 اسفند همیشه برایمان 

خاطره انگیز است، زیبایی ما، شکفتنت مبارک، بی نهایت دوستت داریم
پدربزرگت، کرمعلی داسدار و مادربزرگت، زهرا نظام آباد مقدم 
     س�تاره م�ن، دخت�ر عزی�زم، خدا را هزاران بار ش��کر می کنیم که چنین هدیه 
گرانبهایی به ما داده اس��ت، 15 اسفند شانزدهمین سالروز تولدت گلباران باد، 
دوستت داریم       پدر و مادرت، آمنه شریفی-ابهر

     همسر مهربانم، محبوبه جان، 13 اسفند، چهارمین سالروز ازدواجمان را به تو 
که تمام زندگی ام هستی تبریک می گویم، دوستت دارم تا بی نهایت

همسرت، ناصر کاظم زاده-قزوین
     برادر عزیزم، سیدمحمد جوادی، قدم نورسیده تان امیررضا کوچولو را به شما 
و همسر مهربانت، مبارک باد می گویم و امیدوارم در کنار شاخه گل عزیزتان 

زندگی شاد و موفق تری داشته باشید
برادرت، سیدمحسن جوادی- ساری
     برادر عزیزم، آقا محمد، 25 اس��فند، دومین س��الروز ازدواجتان و نهم اسفند 
س��الروز شکفتن گل وجودتان مبارک، امیدوارم همیشه در زندگی تندرست و 
سعادتمند باشید         برادرت، محسن براتعلی-تبریز

     نوش�ا جان، همس�ر عزیزم، 24 اس��فند، بیست و نهمین س��الروز تولدت را با 
تقدیم 29 شاخه گل رز به شما تبریک می گویم، دوستت دارم

همسرت، سهیل جعفرپور-رشت
     آقای دکترعلی فالح، متخصص بخش عفونی بیمارستان امام خمینی،  از تالش 
شما نسبت به بازگرداندن سالمتی دوباره به پدر و مادربزرگم نهایت سپاس و 

تشکر را دارم و قدردان لطف شما و پرستاران آن بخش هستم
سیدعلیرضا شجاعی-تهران
     آیس�ای مهربان، همس�ر عزیزم، خدای بزرگ را س��پاس می گویم که چنین 
همس��ری دلس��وز و مهربان را نصیبم کرده اس��ت، همه زندگی ام، 26 اسفند 
سالروز تولدت مبارک، دوستت دارم             همسرت، نیما قانع-اصفهان

     بهنام عزیزم   ، حس بودنت، قشنگترین حس دنیاست. تو ک�ه باشی هر روز 
را نه  !  هر ثانیه را عشق است  ...  تولدت مبارک همسر عزیزم 

همسرت، محدثه اکبریان
     پدر عزیزمان، حاج محمود،    از خدای بزرگ می خواهم که همیش��ه زیر سایه 

شما نفس بکشیم و دعا می کنیم هرچه زودتر سالمتی تان را به دست  آورید 
           فرزندانت، احمد و احسان و رابعه و محبوبه فکری-آمل

     بهار زندگی ام، مینا جان، 4 فروردین، س��الروز تولدت را با تقدیم چهار س��بد 
گل پامچال به شما امید زندگی ام تبریک می گویم، دوستت دارم تا ابد

همسرت، حسین شفیعی-تهران
     پسر عزیزم، احسان و عروس گلم فرزانه جان، خدا را شاکرم که چنین پسری 
مهربان و عروس��ی عزیز به ما هدیه داده اس��ت، گل های وجودمان، پیشاپیش 
فرا رسیدن سال جدید را به شما تبریک می گوییم، امیدواریم در تمام لحظات 

عمرتان در صحت و شادکامی باشید

پدر و مادرت، حسین و ضیا قاسمی-تهران
     همس�ر عزیزم، س�ولماز نظری،  وجودت آرامش بخش لحظه های زندگی ام 
اس��ت و با تمام وجودم دوس��تت دارم.ای قش��نگترین بهانه زندگی ام، یک تن 
س��الم آرزوی من برای تو و هدیه ام قلب عاشقی است که فقط برای تو می تپد، 

نوروزت را با تقدیم هزاران شاخه گل رز تبریک می گویم
همسرت، جلیل غداوی-گنبدکاووس
     دخت�ر عزیزم، س�وفیا جان،    اس��فند به خود می بالد چ��ون تویی در خود دارد، 
س��الروز تولدت را در 20 اس��فند و س��ال ن��و را به ت��و ای عزیزترینم تبریک 

می گویم   پدرت، جلیل غروی-گنبدکاووس
     دختر عزیزم، ایلما جان، امیدوارم تو و س��وفیا جان همیش��ه در درس هایتان 
موف��ق بوده و باعث س��رافرازی من و مادرتان و خوش��بختی خودتان در کنار 

سالمتی باشید، نوروزتان پیروز باشد
پدرتان، جلیل غداوی-گنبدکاووس
     فرزاد و س�اعدی، پیش��اپیش فرا رسیدن س��ال نو را به شما یاران و دوستان 

خوبم تبریک و شادباش می گویم و امیدوارم سالی پربرکت داشته باشید
دوستدار همیشگی شما، حسین شفیعی
     دختر عزیزم، حدیثه جان، عاش��قانه دوستت دارم و س��ال جدید را تبریک و 

شادباش می گویم و آرزوی ما سالمتی و شادکامی توست
حمیدرضا قزل سفلی-مینودشت
     همس�ر و پ�در عزی�ز، عل�ی ج�ان، هر روز برایت رویایی باش��د در دس��ت نه 
دوردست، عشقی باشد در دل نه در سر، دلیلی باشد برای زندگی نه روزمرگی، 
5 فروردین تولدت مبارک          همسر و فرزندانت، فرزانه و بهاره-شهرری

     سرکار خانم شیرازی، انسان نیک و دلسوز، امیدوارم همیشه سالمت و موفق 
و سرافراز باشید، از اینکه قبول زحمت کرده اید و به تنها میوه دلم و تک ستاره 

زندگی ام، درس می دهید بسیار سپاسگزارم
مادر ابوالفضل عدلی، زهرا عباسی
     س�رکار خان�م دکتر نوش آفرین توحیدی و جنابان آقایان، دکت�ر داوود داوطلب 
محمودی و دکتر محمدرضا صداقت، بدینوسیله از اینکه با بیماران مراجعه کننده 

به درمانگاه، صمیمانه و مهربان، رفتار می نمایید، تشکر می کنیم 
  صدیقه مسگرا و حبیب کریمی-تهران  
     پس�ر عزیزمان، مرتضی صیامیان گرجی، س��الروز تولدت را در 25 اسفند ماه 
به ش��ما و عروس گلمان و نوه عزیزمان تبریک می گوییم، خداوند را ش��اکریم 
که در برابر نامالیمات زندگی، تس��لیم نش��دی و حاال خوش��حالیم که ش��اهد 

موفقیت های روز افزونت هستیم و به تو افتخار می کنیم
پدرت، محمدابراهیم صیامیان گرجی و مادرت، هدیه- گرجی محله بهشهر
     خواه�رزاده عزی�زم و گرامی ام، پارس�ا جان، س��وم فروردین، سرفصل زیبایی 
زندگی ات را با تقدیم س��ه سبد گل رز به شما تبریک می گوییم و پیشاپیش فرا 
رسیدن سال نو را مبارک باد می گوییم            خانواده دایی شفیعی-تهران

     امیر عزیزم چه لطیف اس��ت حس آغازی دوباره و چه شیرین است امروز 
2۷ اسفند ، سالروز تولدت مبارک ای بهترین فرزند و همسر دنیا

پدر ومادرت، امید و الهام    و همسرت ملیکا و برادرت آرمان و خواهرانت فاطمه زهرا و 
ملیسا روشنفکر - کرج 
     آیناز عزیز و نازنینم  موفقیتت در تحصیل و موس��یقی ش��گفت انگیز است. 

برایت سربلندی روزافزون آرزو می کنم 
                       پدرت، حمیدرضا قبادی راد -اصفهان

     س�رکار خانم ها، صدیقه کریمی و ش�قایق رس�ولی و جناب آق�اي حاج محمدرضا 
روحانی مهر، عید نوروز س��ال 1400 را تبریک و شادباش می گویم و از خداوند 

متعال آرزوی سالمتی و تندرستی برایتان دارم
حمیدرضا قزل سفلی-مینودشت
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