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مرداد
امروز اگر در یکی از روابط صمیمانه
شما و یا در رابطه عاطفیتان تنش و
درگیری پیش بیاید ممکن است این
فکر به سرتان بزند که طرف مقابلتان به
درد شما نمیخورد و باید این رابطه را به
سریعترین شکل ممکن به پایان برسانید.
بهتر نیست بهجای اینکه تمام تقصیرها
را گردن طرف مقابل بیندازید نگاهی
بیطرفانه به وضعیت موجود داشته باشید.

امروز نیاز شدیدی به اینکه یک نفر
آرامتان کند و خیالتان را از بابت چیزی
که باعث نگرانیتان شده است راحت
کند ،احساس میکنید .درست است که
همه این روزها گرفتاریهای خودشان
را دارند ،اما خوب دوستی به درد همین
روزها میخورد دیگر!

شهریور

اردیبهشت

وقتی تنش و درگیری زیاد میشود
احساس امنیت و آرامش شما به خطر
میافتد .شاید امروز درگیریهایی با
اطرافیان خود داشته باشید و کنار آمدن با
آنها برایتان سخت باشد .برای اینکه به
آرامش برسید ممکن است در انجام یک
کار ،مث ً
ال در خوردن ،زیادهروی کنید.

امروز شما احساس میکنید که به
یکچیزی بهشدت نیاز دارید ،اما خودتان
دقیق ًا نمیدانید به دنبال چه هستید .یک
نفر از نزدیکانتان سعی دارد به شما در حل
این معما کمک کند ،ولی حتی باوجود
کمکهای صمیمانه او هم پیدا کردن
قطعه گم شده این پازل غیرممکن به نظر
میرسد.

مهر

خرداد

امروز شما در بیان نیازها و خواستههای
خود با مشکل مواجه هستید .این مشکل
از یک احساس ناامنی که در وجود شما
نهفته است و شاید خودتان هم از آن
بیخبر باشید سرچشمه میگیرد ،غیرازاین
هیچچیز دیگری وجود ندارد که بخواهد
جلوی شما را بگیرد.

شما سعی دارید تمام مشکالت را با
صحبت کردن و پیدا کردن راهحلهای
منطقی حل کنید ،بااینحال امروز به
نفعتان است کمی احتیاط کنید و بهجای
راهحلهای عاقالنه کمی هم به احساسات
خود فکر کنید .شما یکلحظه احساس
میکنید که پر از شورونشاط هستید و
میخواهید هر چه سریعتر به هدف خود
دست پیدا کنید.

آبان
شما امروز احساس میکنید که بیان افکار
و احساساتتان برایتان بینهایت دشوار
است ،شاید امروز تنها راه بروز احساسات
و افکارتان روی آوردن به هنر باشد و
بتوانید با یک نقاشی ،شعر یا دل نوشتهای
کوتاه احساسات خود را بیان کنید.
تنشهای اضطرابآور در کنار احساس
عدم امنیت عاطفی صحبت کردن در مورد
مشکالت را برای شما دشوار کرده است.

تیر
امروز از آن روزهایی نیست که تعارف
و تعریف شما را خوشحال کند ،شما به
دنبال محبت و احساسات واقعی هستید و
حرفهایی از روی اجبار و ادب دیگران
برایتان هیچ جذابیتی ندارند .شاید حتی
در جواب یک نفر که خیلی صمیمانه

تلفن 071-32344772:

کشف صدها سکه طال هنگام گودبرداری در شمال ایتالیا

آذر
شما امروز وقتی پای مسائل عاطفی
به میان میآید احساس امنیت کافی را
ندارید و ذهنتان ناآرام است و فکر
میکنید که روابط شما درخطر هستند
و هرلحظه ممکن است همهچیز از هم
بپاشد.
از طرفی هم مشکالتی که در رابطهتان
دارید باعث شدهاند که بهطرف مقابلتان
اعتماد کافی نداشته باشید.

دی
امروز نسبت به همیشه منزوی و
گوشهگیر شدهاید ،حتی در مقابل
عشقتان هم نمیتوانید احساسات خود
را بهطور کامل و بهراحتی بیان کنید و
حتی در صمیمانهترین لحظات نیز احساس
میکنید معذب هستید .این رفتار شما
باعث میشود که اطرافیانتان فکر کنند
که آنها مقصر این وضعیت و حالت شما
هستند.

کوزهای پر از سکههای طال کشف شد!

کشف کوزهای پر از سکه طال در این روزها همانقدر که باورنکردنی
است ،هیجانانگیز هم هست .شاید فقط در فیلمهای تاریخی بتوان این
کشفهای معجزهآسا را دید؛ اما خبری که پخش شده است کام ً
ال واقعی
است .کوزهای پر از سکههای طال درست در زیر ساختمان تئاتر کرسونی
( )Cressoniشهر کومو در شمال ایتالیا کشف شد .ساختمان تئاتر در
سال  ۱۹۹۷تعطیل شد ،سپس ساختمان تخریب گردید و اخیرا ً برای
احداث ساختمانی جدید کار پیبرداری در آن شروع شد که به کشف
کوزه پر از سکه طال منجر شد.
قدمت سکهها به قرنهای  ۴یا  ۵میالدی برمیگردد یعنی زمان امپراتوری
روم باستان ،متخصص سکه ،ماریا گرازیا درباره این سکهها اظهار داشت:
احتما ًال قصد مخفی کننده سکهها دور ماندن از خطر بوده تا در زمان
مناسب به سراغشان برود.
روی سکهها نقشهایی از پادشاهان اواخر دوران امپراتوری روم ،مانند
هونوریوس ،والنتین سوم ،لئون اول ،آنتونیو و لیبیو سورو دیده میشود.
کارشناسان میگویند احتمال دارد این سکهها متعلق به یک شخص نبوده
و شاید متعلق به یک صندوق ذخیره عمومی باشد.
با توجه به جنس طالی سکهها ،نمیتوان گفت چون قدیمی هستند پس
ارزش ندارند ،ارزش آنها هنوز تخمین زده نشده چون اینیک کشف
استثنایی است .کشف سکههای دوران رومیان در ایتالیا چیز عجیبی

بهمن
امروز شما خیلی پرانرژی و سرحال
هستید ،اما اگر کمی به دیگران هم توجه
کنید خواهید دید که همه بهاندازه شما
سرحال نیستند و بهتر است کمتر سروصدا
و جنبوجوش داشته باشید و آرامش آنها
را برهم نزنید!
شما باید نسبت به احساسات دیگران
احتیاط کافی را داشته باشید و از
شوخیهایی که فکر میکنید ممکن است
کسی را ناراحت کنند خودداری کنید.

مرز بین فقیر و غنی در بمبئی هند!

اسفند
امروز در بیشتر ساعات روز حالتان خوب
خواهد بود ،اما در روابط خود تنشها و
درگیریهایی خواهید داشت که ممکن
است باعث ناراحتی شما شوند .روابط
عاطفیتان به آن شکلی که شما انتظار
دارید پیش نمیروند و این اص ً
ال برایتان
خوشایند نیست ،اما نباید بهزور سعی کنید
حرف خودتان را به کرسی بنشانید.
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1

خشایار طاهری

4831

173533

1391

مشاغل

33/959/500

2

خشایار طاهری

4831

173533

1391

مشاغل

 107/773/100تشخیص 73756

1395/09/23

3

فریبرز تنها

-

173533

1391

مشاغل

15/410/970

تشخیص 21109

1397/04/31

 30روز پس از
درج آگهی

4

صمد شه بخش

-

173533

1391

مشاغل

23/470/000

تشخیص 23470

1397/04/31

 30روز پس از
درج آگهی

5

کاوس عسکری

663

173534

1391

مشاغل

7/491/000

تشخیص 21147

1397/04/31

 30روز پس از
درج آگهی

6

محمدرضا
قشقایی

111

173533

1392

مشاغل

61/599/360

تشخیص 11372

1394/03/12

 30روز پس از
درج آگهی

7

محمدرضا
قشقایی

111

173533

1393

مشاغل

20/660/310

تشخیص 38429

1395/05/28

 30روز پس از
درج آگهی

8

ماهتاب زارع

1048

173533

1392

مشاغل

4/315/680

تشخیص 53111

1395/07/12

 30روز پس از
درج آگهی

9

ماهتاب زارع

1048

173533

1393

مشاغل

1/107/690

تشخیص 53113

1395/07/12

 30روز پس از
درج آگهی

/15389م الف

28046

نوع
برگ

شماره
برگ

مورخه

تشخیص 33959

1395/09/23

 30روز پس از
درج آگهی
 30روز پس از
درج آگهی

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی فارس

بیسکوئیت یکمیلیون دالری
در دست مرد خوش شانس

بهرام شفیع درگذشت

نظر به اینکه نشانی مودیان ذیل در دست نمی باشد در اجرای ماده  208ق.م.م مصوب اسفندماه  1366اوراق
مالیاتی به شرح ذیل ابالغ می گردد ،خواهشمند است طبق قانون در تاریخ و ساعت مقرر به شرح جدول
این آگهی جهت حل و فصل پرونده و تسویه حساب مالیاتی و پیگیری مراحل پرونده به واحد مالیاتی مربوطه به آدرس
داراب -بلوار شهیدبهشتی -اداره امورمالیاتی مراجعه نمایید.
حداکثر
تاریخ
مراجعه

نیست ،سکههای رومی در سراسر منطقه به کار میرفتند تا جایی که
در سال  ،۲۰۱۶باستانشناسان سکهای با قدمت  ۲هزارساله را در فلسطین
اشغالی کشف کردند و سکههای مشابه دیگری در دورترین نقطه شرق
یعنی ژاپن هم پیدا شد.
سکههای کشف شده در کومو به یک آزمایشگاه در میالن منتقل شد تا
باستانشناسان روی آنها مطالعه کنند تا به تاریخ و فرهنگ آن دوران
بیشتر پی ببرند .به نظر شما اگر این سکهها در ایران پیدا میشدند چه
سرنوشتی پیدا میکردند؟

رکنا :مرد آمریکایی با شمارههای داخل بیسکوئیت شانس یکمیلیون
دالر برنده شد.
به گزارش گروه ترجمه رکنا ،یک مرد ساکن پنیسلوانیا به نام رونی
مارتین که عاشق غذاهای چینی است با شمارههای داخل بیسکوئیت
شانس یا  fortune cookieالتاری خرید و یکمیلیون دالر برنده
شد .این اولین بار نیست که کسی با بازی کردن شمارههای داخل
بیسکوئیت شانس التاری برنده میشود به علت اینکه در سال جاری
یک زوج ساکن ویرجینیا  100هزار دالر برنده شدند.

آگهی برگ تشخیص و برگ قطعی (حقیقی)

		

فاکس32344771 :

پست الکترونیکtoloudaily@gmail.com :

شما را مورد لطف قرار داده و حرفهایی
خوشایند به شما میزند رفتاری گستاخانه
از خودتان نشان دهید.
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روزنامه

صاحب امتیاز ،مدیر مسئول و سردبیر :محمدمهدی جعفریزاده

مرز بین فقیر و غنی در شهر بمبئی کشور هند!

آتش زهد و ریا خرمن دین خواهد سوخت

بهرام شفیع مجری و تهیهکننده
باسابقه برنامه ورزش و مردم به
دلیل ایست قلبی درگذشت.
به گزارش جام جم آنالین به
نقل از تسنیم ،بهرام شفیع مجری
باسابقه برنامه «ورزش و مردم»
و رئیس فدراسیون هاکی  17مهر
 1397دارفانی را وداع گفت .او
متولد  1335بود و در  62سالگی
به دلیل ایست قلبی چشم از دنیا
فروبست.

حافظ این خرقه پشمینه بینداز و برو

