پيام از شما چاپ از ما

زيرنظر :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.

آقایقنبرپوررئیسبانکس��پهش��عبهبازارشوشتر،از اینکه با کوشش خود
و همکارانت��ان کاره��ای مردم را با صبر وحوصله و ب��ا دقت هرچه تمامتر انجام
میدهید از شما کمال تشکر را دارم

عبداالمیراسداله زاده ـ شوشتر

همس��رعزيزم،نازنينجان 19،مرداد اولين س��الروز ازدواجمان را به ش��ما
مهربان ،عزيز زحمت كش با تمام وجود تبريك ميگويم ،دوستت دارم

همسرت جمیل گل پرور ـ گرگان

پس��رنازم،آقاعباس،از خداي بزرگ سپاس��گزارم كه چنين پسري مهربان،
مودب و باسواد نصيبم كرد ،دوستت دارم  19مرداد سالروز تولدت مبارك

پدرت ،احمدرضا شعباني ـ هشتگرد

آقاجمشيدعزيزم،پسرمهربانم،خيلي دوستت دارم ،خورشيددرخشان ،ماه
تابان و زمين گلستان در يك طرف كفه ترازو و جمشيد من در كفه ديگر ،تو اميد
زندگي مني 20 ،مرداد سالروز تولدت مبارك

مادرت ،سيده زهرا نجف زاده ـ چالوس

اميرعلي و اميرحسين شاهسوند ـ قزوين

فرزندعزيزودلبندم،معينحسيني،تمام گلهاي رز دنيا را در سبدي از عشق
و اميد گذاشتم تا در اين روز تقديمت كنم  19مرداد سالروز تولدت مبارك

پدرت ،سيدجليل ،مادرت سهيال و خواهرت مهناز حسيني ـ سقز

برادرزادهعزيزوگرامياممعين،سبدي از گل مريم ،بوتهاي از گل ياس ،باغي
پر از گل رز تقديم تو باد ،دوستت دارم  19مرداد سالروز تولدت مبارك

ايليا سلطاني ـ تهران

اميررضاي مهربان 18،مرداد بيست و يكمين سالروز شكفتنت گلباران باد
پدر و مادر محمدرضا و خديجه بهارلو ـ تهران
		
خيلي دوستت داريم
همس��ر عزيزم ،احمدجان،هياهوترين تاريخ زندگيام  21مرداد س��الروز
تولدت است ،اين روز پرخاطره را در تاريخ زندگيام يادگاري نوشتم و تا زندهام
همسرت ،مينا سليماني ـ رشت
		
گرامي ميدارم ،دوستت دارم
همسر عزيزم ،ليال جان،
از اينكه تورا دارم به خودم ميبالم و از همين جا ميگويم دوس��تت دارم تولدت،
غرق شادماني

رضا سپهوند ـ مراغه

پدر عزيزم ،اميد جان،
خداوند سايه پربركت حضورت را از سر ما كم نكند ،قدردان سالها تالش تو براي
خانواده هستيم ،سالروز تولدت را با تقديم يك سبد گل سرخ تبريك ميگوييم

همسرت زهرا و فرزندانت نيكويي

پاسخ های با هوش خود کلنجار بروید

بقيه از صفحه 47

پاسخ دوازده اختالف در
تصویر وقت شام

آراد عزيزم،تك ستاره قلبم ،نور چشمم ،زيباترينم ،بينهايت دوستت دارم
تولدت مبارك ،اميدوارم مثل هميش��ه لبي خندان و چهرهاي درخش��ان داشته
خواهرت ،سارا محمدي ـ تهران
				
باشي
مادرعزيزم،ش��هرهخانم،بودن تو تمام زندگي ماس��ت ،پس هميش��ه زنده و
جاويدان باش تا ما زنده باشيم  20مرداد چهل و نهمين سالروز تولدت مبارك

همس��ر عزيزم ،بهنام جان،زيباترين روياهايم تكرار خاطرات گذش��تهام با
توس��ت به اميد كنار هم بودن تا آخرين لحظات ش��يرين زندگيام با تو ،تولدت
همسرت بهجت حجتي ـ تهران
				
مبارك
پدربزرگ مهربانم ،آقا بهنام،به اندازه تك تك ستاره هاي آسمان دوستت
دارم .هشتم مرداد سالروز تولدت مباركباد

عمو حسين شفيعي ـ تهران

مريمعساريهعزيز،در روز  19مرداد با تولدت شور و نشاط وصف ناپذيري
به زندگيمان بخشيدي ،سالروز تولد  21سالگيات مبارك باد

پدر و مادرت

پدر و مادرت رضا و مهسا شكري ـ گنبد كاووس

همس��رعزيزم،مهرانجان،اي مهربون س��االرم ،آقاي من ،خوشترين گل
زندگي،اي نور خورش��يد و اميد،اي تبس��م همه خوبيها از صميم قلب دوس��تت
داريم  27مرداد سالروز تولدت مبارك

همسرت ،اعظم و دخترانمان آتنا و آيسان و مهنا نصيري ـ تهران

ف��روغج��ان،خواه��رزادهعزيزم 31،مرداد س��الروز تولدت مبارك ،خيلي
دوستت دارم ،هميشه شاد و موفق باشي

خالهات ساعده مفخمي ـ تنكابن

بابا هوشنگ عزيز،بزرگ خاندان مشهدي فتحعلي  26مرداد روزي كه باغ
جهان با تولد شما جلوه تازهاي يافت را از صميم قلب تبريك ميگوييم

دخترت شهناز ،نوهات آيه اچاوشي اقدم

 18 62مرداد  96اطالعاتهفتگی

پاسخ شکلهای پنهان در تصویر
شادی تمساح ها

سيناجان،پسرعزيزم 21،مرداد ،بيستمين سالروز تولدت را با تقديم هزاران
ش��اخه گل رز به تو تبريك ميگويم ،آرزوي هميش��گي ما موفقيت در تمام طول
عمر با نشاط توست ،بينهايت دوستت داريم

