چگونیگ نقد کردن چک های تمضیین مفقود شده
اگـر چـک هـای تضمینی توسـط واحدهای بانکی مفقود شـوند ،باید گفت که
راه تـان بـرای رسـیدن بـه پـول تعهـد شـده راحـت تر اسـت .اما بایـد مراحل
زیـر را پیگیری کنید.
درچنیـن وضعیتـی واحـد بانکـی مفقـود کننده چک می بایسـت با اسـتفاده
از فـرم شـماره  5پیوسـت بـه شـعبه صـادر کننده چـک  ،مراتب فقـدان (گم
شـدن) را اعلام و درخواسـت صـدور چک جدیـد بکند .چنانچـه فقدان چک
از جانـب واحدهـای سـتادی بانـک هـا صـورت گرفتـه باشـد  ،بـه دلیـل نبود
دسترسـی بـه امضاهـای واحدهای سـتادی بایـد اطالعیه که تـوأم با تعهدنامه
اسـت بـه تأییـد یکـی از واحدهـای مجـاز بـه صـدور چـک هـای رمـزدار بین

 3خصوصیت بارز یک کارآفرین
اکنـون کـه در مطلـب قبلی بـا مفهوم
سوده قدیمی
کارآفرینـی آشـنا شـدیم ،بـه ایـن
مترجم
بپردازیـم کـه یک کارآفریـن موفق چه
خصوصیـات و ویژگـی هایـی دارد.
 .۱عشـق و اشـتیاق  :شـور و اشـتیاق برای انجام کاری منبع اصلی انرژی،
انگیـزه و کار و تلاش اسـت .نیروی محرکه بـرای هر کارآفرین همان چیزی
اسـت کـه بـه وسـیله آن هر کاری ممکن می شـود .وقتی بـرای انجام کاری
پر از شـور و اشـتیاق هسـتید و برای موفق شـدن در آن انگیزه باالیی دارید،
ناخودآگاه در انجام آن کار مداومت و پشـتکار بیشـتری به خرج می دهید و
خسـتگی از تالش و کار زیاد برایتان خالی از معنی می شـود در نتیجه هر
چه بیشـتر آن کار را انجام دهید ،شـانس های موفقیت بیشـتر می شـوند.
اشـتیاق داشـتن بـرای انجـام کاری  ،کلید اصلی تسـلط یافتن بـر آن کار یا
آن مهارت اسـت .این در همه کارآفرینان موفق مشـترک اسـت.

3

بانکـی رسـانده شـود  ،واحـد صـادر کننـده چـک نیز بـه محـض دریافت فرم
تکمیل شـده و گواهی امضای آن نسـبت به صدور اسـناد حسـابداری مربوط
بـه تسـویه چـک قبلـی و صدور چک جدیـد اقدام کرده و بـرای اجرای مراحل
واریـز چـک بـه حسـاب ذی نفع به بانک متقاضی ارسـال کند .نـا گفته نماند
کـه از آن جایـی کـه افراد ذی نفع در مفقود شـدن چک های رمزدار تقصیری
نداشـته انـد بنابرایـن نیـازی بـه گرفتـن تضمین یا حتـی وثیقه اضافـی برای
ایـن گونـه چـک هـا نیسـت امـا بانـک هـا بـرای جلوگیـری از هر گونه سـوء
اسـتفاده از افـراد ذی نفـع مـی خواهنـد تـا تنهـا تعهدنامـه شـماره  4بـا فرم
شـماره  5را بـه طـور کامـل و صحیح پـر کنند.

قسم
ت دوم

 .۲درک و آگاهـی  :داسـتان ( BATAبـی تـا) بهترین مثـال از این ویژگی
کلیـدی اسـت( BATA .بـی تـا) نام یک فروشـگاه زنجیره ای در آفریقاسـت
که حتی در دورترین نقاط آن نیز مسـتقر اسـت .داسـتان از این قرار اسـت
کـه اواخـر قـرن نوزدهم میلادی آفریقا در حال ایجاد و توسـعه بازار جهانی
خـود بود.بسـیاری از شـرکت هـای تولید کننـده کفش ،نماینـدگان خود را
بـه آفریقـا فرسـتادند تا ببینند آیا فرصت شـغلی در این بـازار نوظهور وجود
دارد یـا نـه ! امـا اغلـب آن هـا بـا این جمله به خانه هایشـان بازگشـتند که
هیـچ کـس در آفریقـا کفش نمی پوشـد بنابرایـن هیچ بـازاری در آنجا برای
کفـش هـای مـا وجود ندارد .همه منصرف شـدند به جز تیـم فروش BATA
کـه بـا اشـتیاق و هیجـان زده گـزارش دادنـد « هیـچ کـس در آفریقا کفش
نمی پوشـد بنابراین بازار بزرگ و فرصت های شـغلی بسـیاری برای کفش
هـا و تولیـدات مـا در آفریقا وجود دارد ».یکـی از کارآفرینان موفق در زمینه
تجـارت الکترونیـک در یکـی از مصاحبـه هایـش گفتـه بود زمانـی که برای

اولیـن بـار قصـد راه انـدازی کسـب و کار خـود در کشـور خـود را داشـت ،
کمتـر از یـک درصـد از افـراد به صـورت آنالین خرید مـی کردند و مفهومی
تحـت عنـوان تجـارت الکترونیـک بـه شـکل امـروزی آن بـه سـختی برای
همـگان معنـا داشـت .قابـل درک بـود و زمانی کـه ایده اش را با دوسـتانش
مطـرح کـرده بـود آن هـا گفته بودند اکنـون بازار آماده پذیـرش چنین ایده
ای نیسـت امـا او بـا درک و آگاهـی بـاال از موقعیت ،کسـب و کار خـود را راه
انـدازی کـرده و طولـی نکشـیده کـه به موفقیت دسـت پیدا کـرد .او عقیده
دارد کارآفرینـان حقیقـی مـی تواننـد فرصـت ها را ببینند و بیابند ،درسـت
همـان جایـی کـه دیگـران نمی تواننـد یا انجام نمـی دهند.
 .۳اسـتفاده از اسـتعدادهای پنهان و بالقوه  :تحقیقات نشان میدهند
ظرفیـت مغـز یـک انسـان بالغ بسـیار بزرگ تر و بیشـتر از آن چیزی اسـت
که از آن اسـتفاده می شـود .اغلب کارآفرینان سـاعت های زیادی از خواب
و تفریحاتشـان بـا دوستانشـان را فـدا می کنند تا روی اسـتعدادهای درونی
خـود و شـکوفایی و ظهـور آن هـا سـرمایه گـذاری کنند  .آن هـا وقت خود
را بـه گشـت زنـی در رسـانه هـای اجتماعـی یـا گـوش دادن بـه اخبـار و
شـایعات و حاشـیه هـا تلـف و مغزشـان را بـا اطالعات غیر ضـروری پر نمی
کننـد بلکـه آن هـا ذهـن خـود را بـا محتواهای با کیفیت تغذیـه می کنند .
اطـراف خـود را بـا افـراد موفق احاطه می کنند و همیشـه کنجکاو چیزهای
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جدید هسـتند .اگرچه اسـتعدادهای درونی و بالقوه ای که هر فرد داراسـت
از دیگـری متفـاوت اسـت امـا خبـر خوب آن اسـت که مغز انسـان می تواند
تربیـت شـود .امـا قبـل از ایـن که این نـوع از تربیـت هدفمند اتفـاق بیفتد
 ،ایـن نکتـه را بایـد ذکـر کـرد کـه همـه این داسـتان ها بـا والدین مـا آغاز
مـی شـود .البتـه ابتـدا بـا  DNAکـه در کنترل آن ها نیسـت و دوم با تعلیم
و تربیـت و آمـوزش خانوادگـی توسـط والدیـن کـه بـه شـدت مسـئول این
قضیـه هسـتند .بـر اسـاس یـک مطالعـه علمـی  85درصـد مغـز انسـان تا
سـن پنج سـالگی رشـد می کنـد بنابراین سـال های اولیه محیـط پیرامون
یـک کـودک مـی توانـد به انـدازه یک عمر زندگـی ،تاثیرات مثبـت و منفی
داشـته باشـد بنابرایـن دولـت هـا و برنامـه هـای توسـعه کارآفرینـی که به
دنبـال تربیـت کارآفریـن های بیشـتر در جهان هسـتند باید ایـن موضوع را
بـا آمـوزش والدیـن آغاز کننـد که چگونه روحیـه کارآفرینـی را در کودکان
خـود ایجـاد یـا چگونـه فرزندانـی بـا طـرز فکـر کارآفرینانه تربیـت کنند تا
کـودکان ،نوجوانـان و جوانان بتوانند از اسـتعدادهای پنهـان و بالقوه خود در
مسـیر موفقیـت هایشـان اسـتفاده کننـد و محیـط خانه فقط محلـی برای
رشـد فیزیکـی فرزنـدان نباشـد بلکـه در کودکـی آن هـا را آمـوزش دهنـد
تـا زمانـی کـه بـزرگ مـی شـوند و قابلیـت مغـز کمتر مـی شـود  ،از آن ها
کارآفرینان بالقوه ای سـاخته باشـند.

آفتاب؛ برندی ایرانی اسالمی و با کیفیت در حوزه نوشت افزار

ایراینبنویسیم

یـادم مـی آیـد تابسـتان از نیمـه کـه مـی گذشـت دیگـر برایمـان خسـته کننده می شـد ،بـرای ما که تفریـح خاصی نداشـتیم و خبری از کالس های تابسـتانی هم نبود مدرسـه همه چیز به حسـاب مـی آمد ،بنابراین کسـالت نیمه دوم تابسـتان
معصومه جمالی
را بـا ذوق خریـد لـوازم تحریـر جدیـد ومرتـب کـردن آن چـه از سـال گذشـته قابـل اسـتفاده بـود و انتظـار برای شـروع مهر می گذراندیـم؛ آن روزهـا دفترها همه یک شـکل بودند فقط در تعداد ورق هایشـان تفـاوت بود و گاهـی رنگ جلد و
نویسنده
کاغـذ ،نمـی دانـم چـرا دفتـر مشـق هایمـان را کاهـی مـی خریدنـد ،شـاید با هدف صرفـه جویی در مصرف کاغـذ ،امروزه اما خیلـی تفاوت دارد بـا آن زمان ،اوال تنوع سـرگرمی ها و تفریحات تابسـتان اصال اجازه نمی دهد کسـی بـه آن صورت
دلـش بـرای مهـر تنـگ شـود ثانیـا تمـام لـوازم مدرسـه از کیـف و کولـه گرفتـه تـا یـک تـراش و پـاک کن کوچـک از آن چنان تنوعـی برخوردارند که خریـد آن ها بـزرگ ترها را هم بـه وجد می آورد چه رسـد به دانش آمـوزان .البته خرید مناسـب از بیـن این حجم از
تنـوع و ایـن بـازار هـزار رنـگ کار سـاده ای نیسـت و مالحظـات خـاص خـود را مـی طلبـد .محصـوالت موسسـه فرهنگـی هنری خراسـان با برند آفتـاب یک محصول وطنی اسـت که با اهتمـام به فرهنگ اصیـل ایرانی و رویکرد اسلامی تولیـد و به بازار عرضه می شـود.

طلوع آفتاب

انتشـارات خراسـان از سـال  1392فعالیت خود را آغاز کرد و به طور
تخصصـی کتـاب هـای مصور با موضوعیت شـاهنامه و اسـاطیر برای
کـودکان و نوجوانـان ایـران زمیـن را در قالـب کمیک اسـتریپ تولید
کـرد و بـا اسـتقبال خیلـی خوبـی روبه رو شـد لذا در سـال  96اقدام
بـه تولیـد انواع نوشـت افـزار با طرح هایی از این کتاب ها و شـخصیت
های آن و دیگر کاراکترهای مورد عالقه کودکان و نوجوانان سـازگار
بـا فرهنـگ ایرانـی کـرد و امروز شـاهد آن هسـتیم که عالوه بـر انواع
دفاتر  ،کوله پشـتی و مجموعه کاملی از نوشـت افزار نیز با طرح های
ایرانـی اسلامی با نام آفتاب در دسـترس همگان قـرار دارد.

محصوالت آفتاب

کتاب
مجموعـه کتـاب هـای زال ،رسـتم  ،سـرداران نامـی ایـران ،قهرمانـان
شـاهنامه ،مثل آباد ،مدرسـه زندگی ،سـامک ماجرا جو ،دفاع مقدس
و یـاران پیامبـر از محصـوالت پرطرفـدار آفتاب اسـت که بـه خاطر آن
کـه تصویرگـری آن هـا بـه صـورت پی نمـا (کمیک) صـورت گرفته
بـرای کـودکان و نوجوانان بسـیار جذاب اسـت.
نوشت افزار
نوشـت افزارهـای آفتـاب شـامل انـواع دفاتـر یـک خـط ،دو خـط،
شـطرنجی ،نقاشـی و یادداشـت اسـت کـه از  16بـرگ تـا  100بـرگ
تنـوع دارد و در طـرح هـای جـذاب و خوشـایند کـودکان و نوجوانان و
جلدهـای گالسـه ،سـخت ،طلقـی و کارتـی تهیه می شـوند .صحافی
این دفاتر نیز در انواع چسـبی ،فنر مارپیچ ،ته دوز ،منگنه و فنر دوبل
تمامـی سلایق و نیازها را پوشـش مـی دهد.
کوله پشتی
کوله پشـتی های جادار و با کیفیت و زیبا در سـه مدل و شـش طرح،
جامـدادی هـای رنگارنـگ و چشـم نواز ،پـاک کن ،مداد سـیاه و مداد
گلـی و بسـته هـای مدادرنگی که بـرای تولید آن ها هیچ درختی قطع
نشـده از دیگر محصوالت این برند با کیفیت هسـتند.

طرح های دفاتر آفتاب ،دلنشین برای همه
سنین

دفترهـای آفتـاب بـا طـرح هـای متنـوع خـود را در دل همـه جـای
داده اسـت  ،طراحـی فکـر شـده و چالـش برانگیـز جلـد دفاتـر بـرای
سـنین مختلـف ارتبـاط خوبی بیـن مصـرف کنندگان بـا محصوالت
پدیـد آورده اسـت.
دفتـر طرح «بادی و پـدرام» :روایتگر ماجراهای پدرام پسـربچه
ای تپـل ودوسـت داشـتنی بـا دوسـت فضایـی اش بـادی اسـت کـه
بـرای دبسـتانیها مناسـب اسـت و کـودکان را بـرای شـنیدن قصـه
هـای بیشـتری از آن هـا کنجـکاو مـی کند.
دفتـر طـرح «رویـای کودکـی» :بـا تصاویـری انتزاعی مـا را به
دوران شـیرین کودکـی مـی بـرد و مـی توانیم با مرور خاطـرات زیبای
کودکـی لبخنـدی را گوشـه لبمـان مهمـان کنیم و لحظاتـی چند در
آن حـال و هـوا لـذت ببریم.

ایـن طـرح هـا زیبـا و آرامشبخـش انـد؛ آن قـدر کـه می تـوان گفت
برای اسـتفاده بزرگ سـاالن هم مناسـب اسـت.
دفتـر طـرح «کارخانـه خالقیـت» :همـان طـور کـه از نامش
پیداسـت ،بـه دنبـال برانگیختـن خالقیـت در بچـه هاسـت و بـرای
نوجوانـان بسـیار مناسـب اسـت  ،در تصاویـر پیچیـده و پـر رمـز و راز
طـرح جلـد مـی توانیـد نشـانه هایـی از علـوم و فنـون مختلـف پیـدا
کنیـد .همیـن پیچیدگی و شـلوغی در کنار رنگ های چشـم نواز این
محصـول را بـرای نوجوانـان جـذاب تـر کرده اسـت.
دفتـر طـرح «کالم مهربانی» :که از روش تایپوگرافـی با یادآوری
حـرف هـای حالخوبکـن  ،جمالت سـاده و انرژی بخـش و جمالت
حکیمانـه بـه شـکلی چشـم نـواز روح انسـان را به آرامـش دعوت می
کنـد قطعـا بـرای همـه از نوجوانـان گرفتـه تا بزرگ سـاالن دوسـت
داشـتنی است.
دفتـر طرح «شـاهنامه» :بـا تصویرگری حماسـه های شـاهنامه
بـرای بسـیاری از نوجوانان جذاب اسـت مخصوصـا اگر مجموعه کتاب
هـای کمیـک مربـوط بـه قهرمانـان تاریخـی و سرگذشـت آن هـا را
خوانده باشـند .

محتـوا بـه محصـوالت فرهنگـی را ایجـاد کـرده اسـت به ایـن صورت
کـه بـا اسـکن طرح جلـد دفاتـر و محصـوالت آفتاب توسـط این نرم
افـزار شـخصیت هـای روی طـرح شناسـایی شـده و به اصطلاح زنده
مـی شـوند یعنی پس از شناسـایی طـرح محصـول  ،اطالعاتی مربوط
بـه آن بـه صـورت ویدئو برای شـما به نمایـش در می آید .ایـن کار در
صورتـی بـرای شـما جـذاب تر خواهد شـد که قبال مجموعه داسـتان
هـای آن را مطالعه کرده باشـید.
ایـن روش بـرای کـودکان بسـیار جـذاب و تاثیـر گـذار خواهـد بود و
حتـی مـی تـوان با ایـن قابلیت موضوعـات مختلف را معرفـی یا راجع
بـه آن فرهنـگ سـازی کرد.

نظرات مشا

محصـوالت آفتـاب واقعـا باکیفیتـه  ،مـن دو سـاله کـه بـرای پسـرام

میخـرم و کاملا راضـی ام
محصـوالت خوبیـه  ،مخصوصـا ایـن کـه روی المـان هـای فرهنگی و
تاریخـی ایرانـی کار مـی کنه .فقط کاش فروش اینترنتی هم داشـتند
 ،این روزها که از شـیر مرغ تا جون آدمیزاد رو میشـه اینترنتی خرید
بـه نظـرم فـروش اینترنتـی ایـن محصـوالت کاری نداره .تـو وقت هم
صرفه جویی میشـه
محصول خوبیه ولی اونقدر که حقشـه شـناخته شـده نیسـت در کل
قیمـت و کیفیـت خـوب ،دیگه چی مـی خواین
جالـب تریـن چیـزی کـه مـن از ایـن محصـوالت دیدم اپلیکیشـنیه
کـه بـا اسـکن تصویـر محصول شـروع می کنـه به معرفـی اون طرح و
داسـتانش .بـه نظـرم مثل این تـو ایـران نداریم
همـه لـوازم تحریـری هـا نـدارن  ،بایـد دنبالـش بگـردی .بیشـتر تـو
نمایشـگاه هـا میشـه همـه محصوالتـش رو دیـد و خریـد کـرد

مقایسه هزینه هتیه یک کوله پشیت
و محتویاتش در سالهای  ۹۷و 98

مزایای محصوالت آفتاب

از جمله مزایای محصوالت آفتاب می توان به موارد زیر اشاره کرد:
هدفمنـد بـودن طـرح دفاتـر و لـوازم تحریر به منظـور رواج فرهنگ
ایرانی -اسلامی
کیفیـت بـاالی محصـوالت کـه بـا گذشـت زمـان و در طـول سـال
تحصیلـی بیشـتر به چشـم مـی آید.
پوشـش دهی عالیق و سلایق گروه های مختلف سـنی و جنسـی
بـا طـرح های مفیـد و جذاب
تولید محصول  100درصد ایرانی
داشـتن قیمـت مناسـب با توجـه به کیفیت محصول در مقایسـه با
نمونه های مشـابه
اجـرای طـرح زنجیـره محتوا بـه این معنی که طـرح جلد دفترهای
تولیـدیِ ایـن مرکـز ،براسـاس شـخصیتهای کتابهای تولید شـده
در این انتشـارات اسـت.
استفاده از رنگ های شاد و متنوع در محصوالت
کمـک بـه اعتلای فرهنگ کهن ایران و معرفی اسـاطیر و قهرمانان
بـه جذاب ترین شـکل ممکن
دردسـترس بودن محصوالت در تمامی لوازم تحریری های سراسـر
کشور

 ،LUCIDجذاب ترین ویژیگ محصوالت آفتاب

دوران کودکی فرصت مناسـبی اسـت برای پرورش شخصیت کودکان
و آشـنایی آن هـا بـا فرهنـگ و تاریـخ کهن این مرز پـر گهر .با توجه
به این که نسـل جدید نسـلی اسـت که همگام با تکنولوژی به پیش
می رود و رشـد می کند ،روش های آموزشـی قدیم هم جای خود را
کم کم به روش های جدید می دهد  ،اپلیکیشـن  lucidامکانی اسـت
بسـیار جـذاب کـه بـا اسـتفاده از تکنولـوژی  ARامـکان اضافه کردن

* بـرای مشـاهده جزئیات بیشـتر درباره
ایـن اینفوگرافـی ،بـه پرونـده «درشـهر»
صفحـه  ۲رضـوی ،چـاپ  ۳شـهریور
مراجعـه کنیـد.

انتشاراتموسسه
فرهنگی هنری خراسان  
با استفاده از هنر اصیل و
جذاب پینما (کمیک)
کتب و نوشت افزارهایی
با محتوای غنی از
شخصیت سرداران و
قهرمانان ایرانی با برند
آفتاب تولید کرده است

