
ما برای  بهتر دیده شدن شما اینجاییم

R A H K A R

خودتان حساب و کتاب کارتان
 را داشته باشید !

   ضمیمه  نیازمندی ها وکسب وکار روزنامه  قدس      
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نیازمندی ها

2

 
جایی برای ترسو ها
 وجود ندارد!

 طراحی گرافیک در حوزه 
کسب وکار و تجارت
4

5

 
 از استیکرهای جدید استوری خبر دارید؟

دقت داشته باشید در این روش هر بار باید کل این فرایند را  
به جز قسمت ساخت اکانت جدید،تکرار کنید وآن استیکر که 

مدنظرتان را برای اکانتتان فعال کنید.

 
دامنه وسیع طراحی گرافیک در شاخه های مختلف

یکی از کارهای دیگر در فضای تبلیغات و شناساندن یک 
کسب وکار به مردم طراحی گرافیکی بنرها، استندها بیلبوردها 
می باشد

 
غول بیابونی؛ اسمی برازنده برای "مان"

برخی خودروسازان و شرکت ها هم وجود دارند که تا 
اسم شان را می شنویم، ناخودآگاه یاد ساخت وساز و 

جاده می افتیم.

454

 دوشنبه 

 26 اسفند 1398 

 سال سی و سوم

 شماره  9209

Instagram @Rah.Kar
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روش تکمیل هوشمندانه ی اظهارنامه مالیاتی 

خودتان حساب و کتاب کارتان را داشته باشید !

مســئولیت ناشی از 
عدم صحت کد واحد 
مالیاتی بر عهده خود 
مؤدی می باشد.پس 
از تاییــد ، اطالعات 
شما به سازمان امور 
مالیاتی ارســال می 

شود.

اظهارنامه مالیاتی کارنامه مالی است که اشخاص حقیقی 
و حقوقی مشمول مالیات هر سال برای محاسبه مالیات 
خود به سازمان مالیاتی می دهند. اظهارنامه مالیاتی در 
ایران به دو شیوه محاسبه می شود که در ادمه درباره آن 

توضیح می دهیم . 
امــروزه دیگر نیازی به مراجعه حضــوری به ادارات کل 
سازمان امور مالیاتی نیست و اظهارنامه الکترونیک شرکت 
ها و موسسات در سامانه سازمان امور مالیاتی، به صورت 
اینترنتی انجام می شود. در این بخش درباره آنچه از اظهار 

نامه مالیاتی باید بدانید توضیحاتی ارائه نموده ایم .
از اظهارنامه مالیاتی چه می دانید؟

قبل از سال 1391 اشخاص مشمول مالیات باید اظهارنامه 
هــای کاغذی را از مراجع مربوطه خریداری می کردند و 
سپس آن را تکمیل و ارسال می نمودند ، این کار هزینه 
بر و وقت گیر بود بنابراین برای آسان تر کردن این مراحل 
از ســال 91 به بعد اظهارنامه الکترونیکی از سال 1391، 
در دســتور کار قرار گرفت که به صورت اینترنتی انجام 

می شود.
چه اشخاصی ملزم به تسلیم اظهارنامه الکترونیکی مالیاتی 

نیستند؟
1. شهرداری

2. همه ســازمان هایی که بودجــه آن ها از طرف دولت 
مشخص می شود.

3. موسسات و وزارتخانه های دولتی.
4. شرکت های تعاونی دانش آموزی، کارمندی، کشاورزی، 

کارگری، صیادی و عشایری.
میزان نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی

نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی پس از کسر معافیت 
ساالنه

تا مبلغ 500،000،000 ریال درآمد به نرخ %15
تــا  500،000،000ریــال  مــازاد  بــه  نســبت 

1،000،000،000ریال به نرخ%20
نسبت به مازاد بر 1،000،000،000ریال به نرخ%25

نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
اشخاص حقوقی مشمول ماده 105 )25% نسبت به سود 

مشمول مالیات(
شرکتهای بورســی ماده 143 ) 22.5% نسبت به سود 

مشمول مالیات(
شرکتهای بورسی دارای بیش از20%سهام شناورآزاد م 

143)20%به سود مشمول مالیات(
شرکتهای فرابورس ماده 143)23.75% به سود مشمول 

مالیات(
شرکتهای تعاونی متعارف و ســهامی عام تبصره6 ماده 

105)18.75% به سود مشمول مالیات(
سود حاصل از فروش کاال در بورس کاال )22.5% به سود 

مشمول مالیات(
زمان تسلیم اظهارنامه مالیاتی

افــراد باید حداکثر تــا 31 تیر ماه هر ســال اظهارنامه 
الکترونیکی مالیاتی را تحویل بدهند . اما اگر سال مالیاتی 
با ســال مالیاتی رسمی در اساس نامه شرکت یا موسسه 
ای با یکدیگر تطبیق نداشته باشد ، مالک تعیین میزان 

مالیات، سال مالی آن شرکت خواهد بود.
مجازات خودداری از تسلیم اظهارنامه مالیاتی یک سال 

مالیاتی
اگر مودیان مالیاتی اظهار نامــه خود را به موقع تحویل 
ندهند ، ازمعافیت ها و بخشودگی های مالیاتی مصرح در 
قانون مالیاتی کشور منع خواهند شد و مالیات اشخاص 
حقوقی، به صورت علی الراس محاســبه می گردد. طبق 
بند ت ماده 132ق.م.م شــرط برخــورداری از هر گونه 
معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در 
مناطق آزاد و سایر مناطق کشور تسلیم اظهارنامه مالیاتی 

در موقع مقرر قانونی است.
طبق مــاده 192 ق.م.م جریمه عدم ارائه اظهارنامه برای 

شرکت ها و اشخاص حقیقی 30 درصد نسبت به مالیات 
متعلقه و غیر قابل بخشش است.

مدارک مورد نیاز برای اظهارنامه مالیاتی
• مدارک شرکت

• اجاره نامه
• مدارک شناسایی افراد دارای حق امضا
• صورت بهای تمام شده کاالی ساخته 

شــده و فروش رفته برای شرکت 
های تولیدی

• صــورت قراردادها و درآمدها 
پیمانکاری و بهاء تمام شــده 
پــروژه برای شــرکت های 

پیمانکاری
• مانده ســود و زیان دوره 
قبــل و گــردش حســاب 

تعدیالت سنواتی
• شــماره ثبت دفاتر قانونی 

و کد رهگیری برای اشــخاص 
حقیقی و حقوقی

• مبلغ مالیات های پرداخت شده
• شماره کارت بازرگانی، مجوز فعالیت، 

نام کاربردی، رمز عبور و کد رهگیری پیش 
ثبت نام برای ارسال اینترنتی

• اظهارنامه
• اطالعات ملک اجاری مورد استفاده مؤدی

• اطالعات حساب های سال قبل
• صورت ترازنامه اشخاص حقیقی و حقوقی

• صورت ســود و زیان کلیه اشــخاص مکلف به تنظیم 
اظهارنامه عملکرد

• مبلغ درآمد و فروش داخلی و خارجی
• گردش حساب مواد اولیه و کاالی ساخته شده و کاالی 

بازرگانی و سایر کاالها
مراحل تهیه و ارسال اظهارنامه مالیاتی چیست؟

tax.gov.ir/.http://e3 ســایت  طریــق  از  ابتــدا 
Entrance ثبت نام کنید.

پس از تایید اطالعات ارائه شده و تشکیل پرونده در اداره 
امور مالیاتی مربوطه و اخذ کد اقتصادی، شــما به عنوان 

مودی مالیاتی شناخته می شوید.
سپس چنانچه در نمناک اشاره کرده ایم از طرف سازمان 
امور مالیاتی به مودی نام کاربری و رمز عبور برای انجام 
عملیات تکالیف مالیاتی داده می شــود. انجام عملیات 
تکالیف مالیاتی بدون داشــتن نام کاربــری و رمز عبور 

ممکن نیست.
با داشــتن رمز عبور و نام کاربری دوباره باید به ســایت 
)tax.gov.ir/Entrance.http://e3( مراجعه کنید 

و نرم افزار اظهارنامه مالیاتی را دریافت و نصب نمائید.
راهنمای تکمیل اظهارنامه را کامل مطالعه نمایید و سپس 
نام کاربری و رمــز عبور و کد رهگیری پیش ثبت نام را 

برای عملیاتی شدن اظهارنامه مالیاتی، وارد کنید.
به ســواالت صفحه 3 اظهارنامــه و درج اطالعات مورد 

درخواست پاسخ دهید.
اطالعات حسابداری را در اظهارنامه مالیاتی وارد کنید.

صفحه 12 اظهارنامه مالیاتــی )ترازنامه( درج و تکمیل 
نمایید.

صفحه 13 اظهارنامه مالیاتی )سود و زیان( درج و تکمیل 
نمایید.

اختالف ترازنامه را در صورت وجود رفع کنید.
صفحه 26 اظهارنامه اشخاص حقوقی را تکمیل کرده و 
اقالم معاف را درج و مالیات ابرازی برای اشخاص حقوقی 

را تعیین کنید.
صفحــه 27 اظهارنامه اشــخاص حقوقــی را تکمیل و 

اظهارنامه را ببندید.

اظهارنامه بررسی کرده و مبلغ درآمد مندرج با اظهارنامه 
ارزش افزوده و گزارش فصلی جهت ارســال به اداره امور 

مالیاتی تطبیق دهید.
آیا بعد از ارسال اظهارنامه مالیاتی امکان اصالح اظهارنامه 

وجود دارد؟
اگر در اظهارنامه مالیاتی تســلیمی از 
نظر محاســبه و درج اطالعات 
اشتباهی رخ داده باشد، می 
توانید ظرف یک ماه از 
مهلت  انقضای  تاریخ 
اظهارنامه  تســلیم 
مالیاتی نسبت به 
رفع اشتباه اقدام 
اظهارنامــه  و 
مالیاتی اصالحی 
را تسلیم نمایند.

در  مهم  نــکات 
تکمیــل  رونــد 

اظهارنامه مالیاتی
1.شــما با در دست 
داشــتن نام کاربری و 
کلمه عبور و کد رهگیری 
پیــش ثبت نــام مــی توانید 
اظهارنامه دریافــت نمایید . اگرزمان 
ارسال اظهارنامه الکترونیکی کد خطای 504 را دریافت 
کنید، به مفهوم عدم برقراری شــروط فوق برای ارسال 

اظهارنامه می باشد.
2. تمامــی بخــش هایی که به رنگ قرمز و ســتاره دار 
هســتند، را تکمیل کنید . در صوت پر نشــدن هر یک 
از بخش های مذکور، شــما قادر به انجام عملیات ارسال 

اطالعات نخواهید بود.
3.حســاب بانکی مرتبط با شــغل مؤدی، موجب اعتبار 

اظهارنامه است.
4.ورود اطالعات مدیرعامل در صفحه ای که مشخصات 
مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره درج می شود، ضروری 

می باشد.
5.امکان ارســال اطالعات به ســازمان امور مالیاتی در 
صورت عدم تراز مالی در پایــان دوره و عدم درج مبالغ 

مربوطه، وجود ندارد .
6.مشخصات مربوط به تنظیم کننده اظهارنامه که دارای 
حق امضا توسط موسسات حسابرسی اطالعات مربوطه 

درج می شود.
7.پس از ارســال نهایی، نمی توانیــد اطالعات خود را 
ویرایش کنید بنابراین پس از تکمیل فرم و قبل از ارسال 
نهایی به سازمان امور مالیاتی، اقدام به چاپ نسخه پیش 
نویس و بررســی آن کنید و بعــد از اطمینان از صحت 

اطالعات، اقدام به ارسال کنید.
8.اگر از گزینه ارســال بدون امضــای الکترونیکی برای 
ارسال اطالعات استفاده کنید پس از تایید ارسال باید نام 
کاربری و کد رهگیری پیش ثبت نام خود را وارد نمایید.

9.اگر گزینه ارســال اطالعات با امضــای الکترونیکی را 
انتخاب نموده باشــید باید پیش از ارائه نام کاربری و کد 
رهگیری پیش ثبت نام، توکن )token( خود را به رایانه 
وصل کــرده و کد امنیتی را وارد نمــوده و اظهارنامه را 

امضا نمایید.
10.مسئولیت ناشــی از عدم صحت کد واحد مالیاتی بر 
عهده خود مؤدی می باشد.پس از تایید ، اطالعات شما به 

سازمان امور مالیاتی ارسال می شود.
11.سیســتم کد رهگیری را در صورت ارسال موفقیت 
آمیز اطالعات به شــما ارائه می دهد واین کد به صورت 

اتوماتیک روی فرم های چاپی منتقل می گردد. 

 مدل 
مو فقیت

 مازیار احمدی    
روزنامه   نگار
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پخش انواع 
کامپیوتر،تبلت،موبایل

لپ تاپ
lenovo-asus-hp-acer
از3/500م به باال

کامپیوترهای خانگی اداری نو
از4/500م به باال

کامپیوترهای حرفه ای نو
از 6/500م به باال

لپ تاپ وکامپیوترهای گیمینگ  مبتدی
از5/800م به باال

گیمینگ  حرفه ای 
از9/800م به باال

@moeincomputer کانال تلگرام
37233300

 09384380902
بازرگانی معین

 **تعمیرات تخصصی**

طاها و یاسین بار 
بدون شعار 

32136393-4
09013563828

ط
/9

81
29

05
/د

98
13

70
7

خس��رو بار 
وانت - خاور - کارگر

36674400-37662126
38915159

ط
/9

81
54

16

طالب بار
ارزانتر از همه جا
37519293
37529293
37531990

09159169763

اتوبار سید 
وانت ، نیسان ، خاور 

36239810-11
ط09159078573

/9
80

67
57

ج
 / 

98
04

04
0

کاغذ کیان
کاغذدیواری،کابینت ،پارکت،کفپوش

پنل، نقاشی،بلکا،کنتکس
سقف کاذب ،تعمیرات

نقد            اقساط
@kiyandecor

09153138018
09388047702عالئی

نقاشی نظری
09155038564

/د
98

11
81

5

کنیتکس،بلکا،گرانولیت
نقاشی با 30 سال تجربه، دفتر 

خراسان نما، محبوب 36519776
ط37665344-09158910589

/9
80

87
89

گرانولیت ، بلکا ، سیمان کاری 
کاشی  )آخرین تماس با ما (

 پایین ترین قیمت بدون واسطه 
رضایی 09356339458 

ط
/9

80
60

50
ط

/9
80

66
44

اقساط 3 تا 12 ماهه
انواع کاغذ دیواری خارجی و 

ایرانی کفپوش ، پارکت، پرده 
تور، افقی ، بامبو ، زبرا ، موکت 

طراحی و ارسال آلبوم رایگان
شعبه 1  32281129

شعبه 2 36237655
09153045934

ج
/9

80
89

08

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

درب اتومات 
شیشه ای،جکی،ریلی
کرکره ای،راهبند
09151115493
38696868

ج
/9

80
71

82

پنجره آرا
upvc تولیدکننده دربوپنجره

آلومینیوم،توری،سجادی
37511714-09155126467

آلمیران 
 تولید درب و پنجره 

دوجداره ، توری ،رگالژ     
09153033510- 37346779

ط
/9

81
37

50

شیشه نظری
نصب و فروش سکوریت نو 
و دست دوم و کرکره برقی

09159072150-09351101482

ط
/9

80
24

13
ط

/9
80

11
10

داربست طریقت
09155010520 بیمه مسولیت
32739122- 09156010520

ج
/9

81
35

42

 داربست محمدپور   
نصب سریع تخته 

09155186843

ج
/9

81
25

44

پیچ  و رولپالک
وداربست اترک

32117393-09153236979
خرید                  فروش

داربست پردیس
با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 

جاده قدیم و سنتو
36667643-09153079215

ط
/9

81
55

87
ج

/9
81

43
81

داربست فلزی اسرار
مدیریت آزاد-تخفیف ویژه
09153205765

داربست رحمتی
با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/9

80
80

99
ج

/9
81

04
45

داربست سعدی
پیچ و رولپالک

09153175356
09151240054

ش
/9

80
70

42

ای��زوگ��ام ش����رق
)گ����������ران نخ���ری�����د(

از متری 15 الی 25 هزارتومان
شرافتی 09365265704 

ایزوگام شرق
قیرگونی،آسفالت لکه گیری 

حتی 1 متر »حاجی رمضانی«
37571068-09153059302

ط
/9

80
61

60

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/9

80
17

22

ایزوگام شرق
09155014353

32769513

ط
/9

81
39

99

تخریب فوری ساختمان   
وخاکبرداری کلیه مصالح ش��ما را 

به باالترین قیمت خریداریم 
09151104708

ج
/9

81
31

81

کرگیری ، کاشت انواع
بلت ، شیارزنی و تخریب

موسوی 09158022533

ط
/9

81
05

48
ج

/9
80

71
80

تخریب
خرید ضایعات وسازه نگهبان
09155596591

ج
/9

81
34

06

کارآسان ایده 
نصب واجرا،سرویس نگهداری
آسانسور هر توقف 8000ت 

38824494

MDF صنایع فلزی و
برادران حسن پور- ساخت 
انواع کابینت ، اشکاف و ... 

09151209395-09156489925

ط
/9

81
03

45

حفاظ-بوته ای-کمانی
میلگردی-آکاردئونی

تولیدانبوه وارزان
09153128411تلگرام38661194

/د
98

11
40

5

گازرسانی 
تفکیک کنتور گاز ، تعمیرات نرده

نقد و اقساط "سمیعی"
09155597618-09359899792

ط
/9

80
04

42
ج

/9
80

89
06

گازرسانی
خرده کاری 

تعمیرات
نرده، حفاظ

09151118301
لوله کشی گاز

ن��رده لول��ه ای، تعمی��رات گاز
33640007  /  09153182411
نقد اقس��اط / مدیریت کرمی

ط
/9

81
14

77
ج

/9
80

59
09

مشاورامالک مرکزی طرقبه
09153168816-34234319

مدیریت:قنبری
طرقبه ،طرقدردورمیدان

2
کامپیوتر و
 اینترنت

3
حمل و نقل

5
خدمات ساختمانی

کامپیوتر و لوازم جانبی
201

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

301

مشاورین امالک
601

نقاشی و کاغذ دیواری
501

درهای اتوماتیک
504

در و پنجره
505

شیشه و سکوریت
506

داربست
508

ایزوگام و عایق کاری
509

تخریب ساختمان
512

آسانسور
515

کابینت / ام دی اف
516

نرده و حفاظ
518

گازرسانی
519

ج
/9

80
98

17

ایزوگام شرق
درجه یک با نصب 15000ت

09152210828لکه گیری حتی  یک متر



92
09

ه  
مار

 ش
م /

سو
 و 

سی
ل 

سا
 / 

13
98

د 
فن

اس
 2

6 /
ه  

شنب
دو

 

با توجه به گستردگی خدمات طراحی گرافیک در 
حوزه کسب وکار و تجارت بعضی از این خدمات را 

برایتان معرفی می نماییم:
-1   طراحی گرافیکی لوگو :

هرتجارت و کسب وکار امروزی برای معرفی خود به 
بازار هدف ومشتریان نیاز به داشتن آرم ویا نشانه ای 
دارد که اصطالحاً بــه آن لوگو می گویند. لوگوها 
بر اســاس نوع فعالیت یک کسب وکار درطراحی 
گرافیک ساخته می شــود و درواقع مبین تجارت 
یک مجموعه می باشد. در طراحی گرافیک لوگوها 
با اشــکال و ایده های خاص از ســوی طراحان به 
وجود می آیندو اگر یک کسب وکار در تجارت خود 
اصول کاری را به صورت درست به انجام برساند این 
لوگوها ماندگار خواهد شد برای مثال کافی است به 
لوگوی شــرکت مرسدس بنز اشاره نماییم. امروزه 
کمتر کســی را سراغ دارید که لوگوی این شرکت 
معظم و فوق العاده را نشناسد. در طراحی گرافیک 
لوگوها باهدف معرفی یک تجارت طراحی می گردد 
و هرچقدر بــرای طراحی آن بهتر و دقیق تر عمل 
شود نتیجه به شکلی باورنکردنی بهتر و مناسب تر 

خواهد بود.  
2- طراحی گرافیکی ست های اداری:

هر مجموعه تجــاری ویا هر کســب وکاری برای 
معرفی خود بــه دیگران نیاز به مکاتبات درفضای 
مجازی ویا حقیقی با دیگــران رادارد بنابراین در 
طراحی گرافیک وبه جهت ایجاد و یکدست سازی 
یک کسب وکار و ساخت یک مجموعه منضبط و 
منظم با توجه به لوگوی آن کســب وکار ست های 
اداری ائم از انواع کاغذها،سربرگ ها،مهرها و موارد 

دیگر ساخته شده وازآن استفاده می گردد.
3- طراحی گرافیکی بروشورها، کاتالوگ ها

یکی از بهترین شیوه هایی که در طراحی گرافیک 
بــه جهت تبلیغــات و بازاریابی یک کســب وکار 
مورداســتفاده قرارمی گیرد طراحی کاتالوگ ها و 
بروشــورهای مرتبط پایک تجارت می باشد. این 
کاتالوگ ها باهدف تاثیرگزاری بر روی ذهن مشتری 
و جلب نظر مخاطبین و مشتریان طراحی می گردد. 

تنوع بسیار فراوان در طراحی گرافیک به صاحبان 
کسب وکار و مشاغل این اجازه رامی دهد تا بتوانند 
نوع خدمت خودرا باکیفیتی بسیار باال در منظر دید 
و تماشای عالقه مندان و مخاطبین قرار دهند. برای 
انجام این کار طراحان با بزرگ نمایی یک خدمت در 
حوزه کسب وکار اقدام به طراحی گرافیک در این 

زمینه می نمایند.
4- طراحی سایت:

امروزه هر کســب وکار موفقی نیازمند داشتن یک 
سایت قوی وکارآمدبا ظاهری عامه پسند می باشد. 
هرچقدر ظاهر یک سایت زیباتر و به لحاظ استفاده 
ساده تر ودردسترس تر باشد وازآن استقبال بیشتری 
خواهد شد. طراحی گرافیک به طراحان سایت این 
امکان رامی دهد تا با اســتفاده از تنوع فراوان این 
رشــته بهترین وایده آل ترین حاالت ممکن برای 

طراحی گرافیک یک سایت را به اجرا درآورند.

5- طراحی گرافیک صفحات و شبکه های 
اجتماعی:

امروزه صفحــات اجتماعی نقش بســیارپررنگ 
وموثری را در زندگی مــردم ایفا می نمایند. تنوع 
فــراوان این صفحات و شــبکه ها موجب به وجود 
آمدن محیطی جذاب و فوق العــاده برای معرفی 
و تبلیغات گردیده اســت. به همین دلیل طراحی 
گرافیک در این حوزه از کســب وکار بسیار قوی و 

قدرتمند ظاهر گردیده است. 
6-طراحی گرافیکی بنرها، استندها، بیلبوردها

یکی از کارهای دیگر در فضای تبلیغات و شناساندن 
یک کســب وکار به مردم طراحی گرافیکی بنرها، 
اســتندها بیلبوردها می باشد درواقع در این زمینه 
طراحــی گرافیک هم حضوری فعــال در فضای 
حقیقــی مانند بیلبوردهارادارامی باشــد و هم در 
فضای مجازی به صورت فعال حضورخواهد داشت.

4
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دامنه وسیع طراحی گرافیک در شاخه های مختلف

 طراحی گرافیک در حوزه کسب وکار و تجارت

یکی از کارهای 
دیگر در فضای 

تبلیغات و 
شناساندن یک 

کسب وکار به مردم 
طراحی گرافیکی 

بنرها، استندها 
بیلبوردها می باشد

گار
مه ن

زنا
 رو

ی  
 ثان

ری
عف

اج
حی

م

فکر
بکـــــر

اخیــرا با افراد زیادی مواجه شــده ام که از این 
موضوع رنج می برند که چرا قابلیت های جدید 
اینستاگرام مثل:تی وی،موسیقی و..هنوز برایشان 
فعال نشده است،به همین خاطر در این مطلب 
قصد دارم یک سری راهکار ارائه بدهم برای این 

دوستان که بتوانند مشکلشان را حل کنند.
خب یک سری قابلیت ها مثل IGTV به گفته 
خود اینســتاگرام به مرور برای همه افراد فعال 
می شوند ونداشتن تی وی نمی توانند لزوما به 
خاطر مشکل اینستاگرام شما باشد،عمده مشکلی 
که وجود دارد یک ســری قابلیت های استوری 

هستند مثل گیف،موسیقی و...
1-ابتدا مطمئن شــوید که اینستاگرامتان را از 
طریق یکی از اســتوری های رسمی به آخرین 

نسخه آپدیت کردید و برای اطمینان بیشتر یکبار 
از اکانتتان خارج شــوید و دوباره وارد شوید،یا 
حتی برای مطمئن شــدن یکبار به طور کامل 
اینستاگرامتان را پاک کنید و دوباره نصب کنید.

2-اگــر راهــکار قبلــی اثربخش نبــود،وارد   
Setting اینســتاگرامتان شــوید واز بخش 
Report a Problem مشــکل خودتان را 
مطرح کنید ومنتظر پاسخ اینستاگرام بمانید.که 
البته ممکن این راهکار هم اثربخش نباشد ولی 
حتما انجام دهید راهکار سوم اثربخش خواهد بود 

اما به صورت موقتی است.
3-این راهکار به احتمال زیاد برای همه شــما 
اثربخش خواهد بود،یک اکانت اینستاگرام جدید 
بسازید ودقت داشــته باشید که الزم نیست از 

اکانت قبلیتان خارج شوید وارد تنظیمات شوید 
و Add account را انتخاب کنید ویک اکانت 
جدید ایجاد کنید،ســپس وارد بخش استوری 
شوید وبقیه مراحل را در ادامه مطلب دنبال کنید.

یک عکس جدید برای استوری انتخاب کنید و 
وارد بخش استیکرها شوید،همانطور که میبینید 
استیکرهای جدید برای اکانتی که تازه ساختید 
قابل استفاده هستند،اســتیکر مورد نظرتان را 
انتخاب کنید ویک اســتوری با آن استیکر در 

اکانت جدیدتان منتشر کنید.
پس از ارســال شدن اســتوری قبلی اینترنت 
گوشــیتان را به طور کامل قطع کنید وبا لمس 
وبا نگه داشتن عکس پروفایل در پایین صفحه 
وارد اکانت قبلی شوید.سپس وارد بخش استوری 
شــوید عکس موردنظرتان را انتخاب کنید ودر 
بخش اســتیکر ها وارد نقطه اول از سمت چپ 
شوید،در اینجا آن اســتیکر که قبال برای شما 
فعال نبود برای شــما اضافه شده ومی توانید از 

آن استفاده کنید.
دقت داشــته باشــید در این روش هر بار باید 
کل این فرایند را  به جز قســمت ساخت اکانت 
جدید،تکرار کنید وآن استیکر که مدنظرتان را 

برای اکانتتان فعال کنید.

 از استیکرهای 
جدید استوری خبر 
دارید؟

دقت داشته باشید در این 
روش هر بار باید کل این 
فرایند را  به جز قسمت 
ساخت اکانت جدید،تکرار 
کنید وآن استیکر که 
مدنظرتان را برای اکانتتان 
فعال کنید.

محمد  خاکیه
کارشناس  شبکه های اجتماعی
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5
دان

میـ
 و  

وی 
گـ

ترس از شکســت خصوصــاً در عرصــه کارآفرینی و 
کســب وکار عاملی بســیار تأثیرگذار است؛ عاملی که 
نه تنها در کوتاه مدت به درجا زدن یک کسب وکار منجر 
می شود، بلکه حتی می تواند آن را در بلندمدت به نابودی 
کامل بکشــاند. البته نباید از این واقعیت غافل شد که 
همه کارآفرینان پیش از راه اندازی کسب وکارشان به نوعی 
بر ترس از شکست غلبه کرده اند. همیشه همه ی افراد 
قادر به تحقق بخشــیدن به رویاهای شان نیستند. در 
نتیجه در موقعیت هایی مشــغول به کار می شوند که 
مورد رضایت شان نیست. گاهی نیز از رها کردن موقعیت 

فعلی کارشان هراس دارند.
غلبه بر ترس از شکست

بدترین ترسی که ممکن است برای کسی پیش بیاید، 
ترس از شکست اســت. برای غلبه کردن بر این ترس 
کســب و کار خودتان را هم راستا با کار تمام وقتی که 
داریــد به راه بیاندازید و تا زمانی کــه درآمد حاصل از 
کســب و کارتان به میزان 70% کار روزانه تان نشــده 
استعفا ندهید. برای رسیدگی به کسب و کار خود از زمان 

های خالی تان استفاده کنید.
احساساتی نشدن نسبت به کار

تمایل انسان به این است که به کاری که می کند عالقه 
مند شود. اما نباید چنین باشید زیرا در صورت شکست 
خوردن ممکن اســت ضربه ی روحــی جدی بخورید. 
کارتان را با جدیت دنبال کنید اما در مورد آن احساساتی 
نشوید چرا که ممکن است شما را در تصمیم گیری ها 

به خطا ببرد.
نداشتن شک به خود

شــاید فکر کنید که کارآفرین باهوشی نخواهید بود اما 
سخت در اشتباهید چرا که این فکر ناشی از اعتماد به 
نفس پایین تان است. اگر به خود شک داشته باشید قطعا 
شکست بر سر راه، به انتظارتان می نشیند. هیچ ترسی از 
استعفا دادن نداشته باشید. فقط باید ذهن تان را دوباره 

همیشه به این گونه نیست که به سرعت بعد از فارغ التحصیلی به 
فرد، کار پیشنهاد شود. پس بر ترس تان غلبه کنید.

قرار دادن مهلت های زمانی
مشاهده شده افرادی که مهلت های زمانی تعیین می کنند، 
بهتر از دیگران به اهداف شــان می رسند. با این کار به جای 
اینکه نگران چگونگی پیش روی اتفاقات باشید، بیشتر به فکر 
انجام دادن کارها در مهلت های زمانی مشخص شده خواهید 

بود.
برقراری ارتباط با افراد موفق

با کارآفرینان موفق در ارتباط باشــید. اگر آنها توانسته اند در 
زمینه ی کاری شما موفق شوند، شما نیز می توانید.

اگر ترس از شکست در وجود شما نهادینه شود و شما نتوانید 
زنجیری که ترس بر پایتان بســته را پــاره کنید و خود را از 
چنگال ترس برهانید، هرگز نخواهید توانســت به ســرزمین 

آرزوهای خود برسید. 

برنامه ریزی کنیــد و به دنبال 
تحقق بخشیدن به رویاهای تان 

بروید.
نگاه کردن به ترس از منظری 

دیگر
در جامعه ی امروز، کارآفرینان 
را افراد عجیب غریبی می دانند، 
زیرا ذهــن همه طوری طراحی 
شــده که دانش آموز باید درس 
بخواند، به دانشگاه برود و نهایتا 
یک شغل پایدار و قابل اعتمادی 
انتخاب کند کــه هم او را بیمه 
کند هم مزایای دیگر داشــته 
باشــد. درحالیکــه کارآفرینی 
مزایایــی فراتر از اینهــا دارد و 

اگر ترس از 
شکست در وجود 
شما نهادینه شود 

و شما نتوانید 
زنجیری که ترس 
بر پایتان بسته را 
پاره کنید و خود 

را از چنگال ترس 
برهانید، هرگز 

نخواهید توانست به 
سرزمین آرزوهای 

خود برسید. 

 درصنعت خودروسازی برندهای متفاوتی هستند که محصوالتشان در این کره 
خاکی و در هرجایی دیده می شود و مورد استفاده قرار می گیرد. البته قرار نیست 
به این بخش از صنعت خودروسازی نگاه کنیم. بلکه قرار است از خودروسازانی 
بگوییم که خودروهایشــان در امور عمرانی و آبادانی و یا کارهای تجاری مورد 
اســتفاده قرار می گیرد. خودروهایی که اصطالحا گاهی به آنان ماشــین آالت 

صنعتی هم گفته می شــود. در میان آنان اما برخی خودروســازان و شرکت ها 
هم وجود دارند که تا اسم شان را می شنویم، ناخودآگاه یاد ساخت وساز و جاده 
می افتیم. "مان" از همان برندها و شــرکت های خودروسازی است. مان که از 
جمله شرکت های پیشتاز در صنایع ســنگین و تجاری است، در سال 1758 
در کشــور آلمان و شهر مونیخ بنیان نهاده شد. مان در تولید توربین های گاز، 
توربین های بخار، موتور دیزل و ... فعالیت دارد. عالوه برآن، مان در صنایع نظامی 
و ســاخت خودروهای نظامی هم فعالیت داشته است. امروزه مان را به خاطر 
خودروهای قدرتمند و قوی اش می شناسند. خودروهایی که غول بی شاخ و دم 
بیابان ها محســوب می شوند. مان در کشورهای دیگر من جمله ایاالت متحده 
آمریکا، ترکیه و ... هم شرکا و همکارانی دارد. این شرکت خودروسازی با قدمتی 
در حدود دو قرن را می توان به جرئت یکی از باتجربه های صنعت خودروسازی 
و صنایع سنگین دانست. مان در حال حاضر منبع قدرت شرکت فولگس واگن، 
یعنی شــرکت مادر خودش است. فولگس واگن حساب ویژه ای روی مان 262 
ســاله باز کرده است. شرکتی که عمده فعالیتش در زمینه ساخت خودروهای 
سنگین و به خصوص اتوبوس و کامین بوده است. هرچند که خدمتتان عرض 
شد؛ مان عالوه بر فعالیت در این حوزه در ساخت توربین ها، موتورهای دیزل و ... 
هم دخالت دارد. که از قضا در آن هم موفق بوده است. مان خروجی تفکر و قدرت 
است. تفکر و دانشی که امروزه توانسته تا یکی از قدرتمندترین صنایع جهان را 

به وجود آورد. صنعت خودروسازی و به خصوص مان. 
مان می تواند الگوی بسیار مناسبی برای هر خودروساز و صنعتگری باشد. و آن 

الگو چیزی نیست جز اینکه »به کیفیت اهمیت دهید«.

غول بیابونی؛ اسمی برازنده برای "مان"

برخی خودروسازان و شرکت ها 
هم وجود دارند که تا اسم شان 
را می شنویم، ناخودآگاه یاد 
ساخت وساز و جاده می افتیم.

محمد قدوسی
روزنامه نگار

گار
مه ن

زنا
 رو

س  
شم

درا 
ص

چگونه ترس را در کسب وکار از بین ببریم؟

جایی برای ترسو ها وجود ندارد!
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خرید             فروش
طرقبــه،ویالشهر
34224200-09153142611

ط
/9
81
28
51

ط
/9
81
40
10

شاندیز
اراضی ششدانگ استانداری
با پروانه و امکانات و سایر 

تعاونی ها خرید و فروش
امانی 09155117664

09016362041

زمین 1000 متری و 1260 متری 
بین جاده سیمان و کمربندی 

سبز با 4 استعالم دولتی فی 10 
م و 25 م  09159064816 

ط
/9
81
57
96

ش
/9
81
45
18

سوران 
خرید و فروش زمین باغ ویال 

09353074141
ط09153076425

/9
81
32
90

جلدک،صفی آباد
چاهشک،راه آهن،جهاد

سنگ سفید، خرید و فروش
09153008329

ط
/9
80
81
70

خریدار لوازم منزل
ضایعات،کابینت خرده ریز انباری
حسن پور 09153255622

09302978698

ط
/9
81
42
17

خرید لوازم منزل و اداری
 فوری و بدون تعطیلی

09159247178-37276403 
09303261906

ط
/9
81
29
43

/ج
98
10
12
8

منصوریفرش 
خریدارفرش

دستباف وماشینی
..به باالترین قیمت..
بدون تعطیلی37243127
09151105036

پ
/9
80
23
78

قالیشویی

غزال
عضو درجه یک اتحادیه

رفوگری، شستشو با اصول مذهبی 
تحت پوشش بیمه ایران

3 8 1 1 2 0 3 0
37286050
36222223
3 3 6 6 1 1 1 5
33670976
09153212034

مدیریت روحبخش

ط
/9
80
08
17

ط
/9
81
27
11

قالیشویی 
تهـــران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان

ملتقالی شویی
شست وشو به
روش اسـالمی
تحت پوشــش
بیمه ایــــــران
دارای مجــــوز

رسمی
تلفن کارخانه:

3 6 6 6 6 3 3 0
3 6 6 5 2 8 2 0
322134 33

تلفن دفاتر:
3 6 6 1 1 1 1 6
3 2 2 2 0 2 3 3
3 6 0 9 8 5 8 4
09155134006
09155048595
36580457

/د
98
10
51
4

ط
/9
81
23
67

قالی شویی بازوبندی 
تمام اتوماتیک

33669746-36585700
37605614-32790601

36110502
09154020769
09014127700

7
خرید و فروش
لوازم و اثاثیه

8
خدمات منزل
 و تعمیرات

خرید و فروش
باغ و زمین

608

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

701

فرش و موکت
703

قالی شویی
802

ط
/9
80
08
16

قالی و مبل شوئی
امین

37292296-32252378
36570184-37348703 تحت پوشش بیمه ایران

رفوگری

ایام تعطیل 09153000443

شستشو

 با ضمانت

قالی و مبل شوئی
نمونه

37490231-37329705-37336060
36612586-38822500
32765551-32135956

تحت پوشش

بیمه ایران

رفوگری

ایام تعطیل 09155092518
شستشو 100% اسالمی

قالی و مبل شوئی

عدالتیان
37490284-36612764
35130473-32762877
32298080-35024040

تحت پوشش بیمه ایران

رفوگریسرویس سراسر شهر

پ
/9
81
24
56

ش
/9
81
29
87

ط
/9
80
08
12

قالی شویی

38705347 - 32701313
33851235 - 32426635
09155004693 - 09025004693 ایام تعطیل

ممـتاز ایران
سرویس دهی

 تمام نقاط شهر

ط
/9
80
08
14

عدالتیان
واحد نمونه سال88و89

تحت پوشش بیمه ایران، سرویس دهی در تمام نقاط شهر

هیچ شعبه دیگری ندارد

رفوگری

33442201-33680841-32731892
ایام تعطیل 09155156953

38825747-38595136-37329859

32424971-32135948-9 مدیریت :سید علی 

عدالتیان

قالی شوئی

عضو درجه یک اتحادیه

قالیشویی 

ابتکار
36011820
36236210
38713312
32173242
38800079

شستشوی 100%اسالمی

سرویس تمام نقاط شهر

/ج
98
14
14
7

ط
/9
80
08
09

سـیدقالیشوئی
100% اسالمی

سرویس دهی به تمام نقاط شهر
گری
رفو

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976

ایام تعطیل09155291598
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وصل اگوی مطمئن
 0915  20  00092

36200013
ط

/9
81

37
51

/ج
98

01
99

0

لوله بازکنی 
مشهدالرضا

 وصل اگو
 تشخیص ترکیدگی 
ونم زدگی بادستگاه 
ترمیم کف سرویس بامصالح

پیروزی 38764467 
 38764468 س��جاد 
فردوسی 38825264 
کوهسنگی 38825264 

مطه��ری 37285670
 38764467 معل��م 
وکیل آباد 38764467

 37285670 عب��ادی 
هاشمیه 38825264 
هفت تیر 38764467

 ن�ظافت�ی آی�س�ان 
خشکشویی فرش ، موکت 

مبلمان ، نظافت کلی ساختمان
راه پله و پیلوت اعزام کارگر

خانم و آقا ) تضمینی (
35228934 - 35228935

09151020764
09155573702

ش
/9

80
87

58
ط

/9
81

40
97

نظافتی یاران نوین
)شماره ثبت 68691(

اعزام نیروی خانم و آقا به تمام 
نقاط شهر- شستشوی فرش ، 

موکت و مبل در محل انجام کلیه 
امور نظافت ساختمان با دستگاه 

قیمت مناسب -کیفیت عالی
عبدالمطلب  09193864900

 سجاد    37412850 

/ج
98

10
99

3

تعمیرات تخصصی 
 مبل در محل 

09153052587

 ج
/ 9

80
17

17

شستشوی اختصاصی 
پرده اریکه

همراه با خدمات باز ونصب
لطفا کیفیت را مقایسه کنید 

38446541
09156966640

گلدشت سمپاشی  شرکت 
ضدعفونی ومه پاشی محیط 

برعلیه انواع ویروسها.تضمینی
0 9 1 5 1 1 0 1 8 5 7

/د
98

15
75

8
/ج

98
05

09
7

سالمندان مهروماه
VIP بلوارسجاد،فضای

خدمات باکیفیت کادر مجرب
36024166-09154077916

ط
/9

80
52

76

مرکز اقامتی
بهبود و بازتوانی

 بهار زندگی مشهد 
درمان اعتیاد تخصص ماست
با مجوز رسمی از سازمان 

بهزیستی، کادر مجرب پزشکی، 
روانشناسی ، مددکاری

سالن مجزا برای نوجوانان دارای 
استخر، باشگاه، سالن غذا خوری، 

حسینیه و فضای سبز
برگزاری جلسات بهبود و مهارتی 

و گروه درمانی و مشاور خانوده
دفتر 36775361

عاقبت خواه09153186358

مرکز درمان اعتیاد به��ار
با مسئولیت فنی - دکتر قربانی
37684969-09154126414

ط
/9

80
22

45

/ج
98

10
44

7

مشاوره تخصصی 
رای��گان 

جهت اخذ دیپلم 
)تاسیسات ومعماری و کامپیوتر(

38331540
09155180726

شغل مناسب
 با کمترین هزینه

دوره تعمیرات تخصصی موبایل
و تبلت کامال کاربردی دوره 
سیستمهای ایمنی حفاظتی 

)دزدگیر،دوربین مداربسته،اعالم 
حریق،آیفون تصویری،دربهای 
اتوماتیک(،تعمیر لوازم خانگی، 

PLC دوره های برق صنعتی و
و تابلوهای روان،دوره مونتاژ 
کامپیوتر و تعمیرات تخصصی 

سخت افزار،دوره های 
ICDL،اتو کد،فتوشاپ و ..
دوره های حسابداری + 

نرم افزار،مهارت های دیپلم 
ویژه بازماندگان از تحصیل

آموزشگاه شهریار 
با گواهینامه فنی و حرفه ای 

37285662 مطهری جنوبی13

ط
/9

81
55

78

قابل توجه جوانان 
جویای کار وآموزش
آموزشگاه نمونه 

آرایش وپیرایش گل
)بامدیریت علی اکبرگل زاده(
با 53سال سابقه آموزشی 

بامربیان مجرب وبه همراهی  
طراح ومجری گریم سینما وتلویزیون

 )امیدگل زاده(
پذیرای شما جوانان عالقمنداست 

نبش چهارراه خواجه ربیع 
)عبادی( آموزشگاه گل

37246209-37247674
09151135513-37248637

 09362810092

/ج
98

14
16

2

/ج
98

09
43

2

اجناس کرایه
 مصطفی 

صفارنجیب 
صندلی ، مبل ، میز ، ظروف 

 فرش ،Lcd ، رقص نور، باند و....

  0915  305  5600  
0939  739 5600  

دامداری مقدم
 32594258-09151135477

09159098896

ط
/9

81
31

28

به یک کارآموز و منشی خانم 
شیفت بعدازظهرنیازمندیم.

آموزشگاه کرامت. عبادی 41  
دکترحسینی 09153136521

ط
/9

81
57

17

راست�ه دوز
بی�رون ب�ر
نیازمندیم

09361243985
09154009956

/ع
98

15
84

0

/ج
98

02
56

2

تابلوسازصنعت آذین
LED،چلینیوم،استیل

کامپوزیت،بنر،فلکسی، چاپ اجسام،برش 
لیزر،هدایاتبلیغاتی 09154205729

کیش - قشم
تضمین پایین ترین نرخ تور  

آترینا پرواز
32231416-32235656

ط
/9

81
28

24

خرید ضایعات 
آهن ، آلومینیوم ، مس 

برنج ، کارتن ، الک
09035480162

ط
/9

81
34

19
/ج

98
00

28
6

نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره

خرید انواع ضایعات 
کلی  و جزئی به باالترین قیمت 
حمل رایگان  09010763896

09039107120

ط
/9

81
43

95

ضایعات فالح
خرید آهن،آلومینیوم،مس و...

شرکت در مزایده
09157137499-36660883

ط
/9

80
54

20

تخریب - خرید ضایعات 
درب و پنجره، جوشکاری سیار  

09370501006
09305828084

ط
/9

81
22

94

11
پزشکی

سالمت و زیبایی

12
خدمات آموزشی

و فرهنگی

14
استخدام

17
خدمات صنعتی

و کشاورزی

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

803

خدمات
پزشکی و درمانی

1101

ترک اعتیاد
1104

آموزشگاه های
تخصصی

1201

کرایه چی
1306

قصابی و دامداری
1307

منشی و تایپیست
1402

خیاط و چرخکار
1411

تابلوسازی
1504

آژانس های مسافرتی
1601

خرید و فروش
ضایعات

1701

خدمات نظافتی
804

پرده و مبلمان
806

سم پاشی
808

ط
/9

80
09

31

قدسقالی و مبل شوئی
38716277-38421086-37659429
37242125-36099035-36098693
32794264-32121288

آب کشی اسالمی
با ضمانت

بیمه سرویس سراسر شهر

پ
/9

80
23

75
ط

/9
80

24
11

قالی شوئی نیما
بهترین کیفیت را با ما تجربه کنید

100% اسالمی با ضمانت
پاره نشدن و رنگ ندادن

تخصص در شستشوی فرشهای کرم، دست باف و ماشینی تراکم باال

خرید و فروش
کارکرده

38465423-37236135
38819211-37413197-32793502

09155099472 

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای اسماعیل موسی پور

 دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 6296
 به نشانی:  چراغچی 19 بین رشیدی11 و 13

مش��ارالیه درخواس��ت کناره گیری از شغل خود 
را دارن��د ل��ذا از کلی��ه متعاملینی ک��ه در دفتر 
مش��ارالیه مدارک��ی دارند خواهش��مند اس��ت 
جهت تسویه حساب حداکثر ظرف مدت 30 روز 
از تاریخ نش��ر آگهی به مح��ل فوق الذکر مراجعه 

و م��دارک خ��ود را تحویل بگیرند. الزم به توضیح اس��ت در صورت 
عدم مراجعه در زمان فوق یا عدم اعالم ش��کایت خود از مش��ارالیه، 
اتحادیه هیچ گونه مس��ؤولیتی در قبال مش��کالت و ادعاهای احتمالی 

بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09154506539
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

9/ع
81

58
25
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 ضمیمه  نیازمندی ها وکسب وکار روزنامه  قدس      8

ما برای  بهتر دیده شدن شما اینجاییم

ها
ی 

ند
زم

نیا

نشانی سازمان آگهی ها:

مشهد، بلوار سجاد، نبش سجاد یک

سامانه تلفنی سازمان آگهی ها 37088

سامانه پیامکی سازمان آگهی ها 300037088 

تلفن: 05137628205/ 05137610085

ما برای  بهتر دیده شدن شما اینجاییم

صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی قدس  ) وابسته به آستان قدس رضوی(

Instagram @Rah.Kar  ضمیمه  نیازمندی ها وکسب وکار روزنامه  قدس      
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خریدار
 روزنامه باطله

در محل
4000 ت

کتاب، دفتر 
ضایعات کاغذ و ...

09154747511
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09154414127

ضمانت نامه نامحـدود

پشت بام، استخر
آشپزخانه، توالت

بدون خرابی
عضورفع نم

اتحادیه

حفاظ-بوته ای-کمانی
میلگردی-آکاردئونی

تولیدانبوه وارزان
09153128411تلگرام38661194
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