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جدولشماره454

اسامی برند    گان مسابقه حل جد    ول شماره ۴۵3
بايت جد    ول شماره ۴۵۲

یاسرســعادتنژاد-محمدجوادقنبرزاده-وهابکوالیی-ماهمنیر
ابراهیمپور-آرینصانعی-فرهادفاطمیپور-احمدکالمی-مهران
بینائی-هادیبروشــکی-ســیناخلیلی-آیدیننوری-سوسن
میرزاییعلیحسینزاده-بیژنکچرانلویي-علیکچرانلویي-هادی
یارمحمدی-اکبرخلیلخانی-ریحانهالساداتماهبدزاده-غالمحسن
گنجبخش-عسلجعفری-احمدجعفری-احسانجعفری-مجتبی
جعفریمریمجعفــریملیحهجعفری-فاطمهاســالمی-عاطفه
اسالمی-محسناســالمی-صالحمجاوری-فهیمهکاشاني-ریحانه
قنبرزاده-ســیدهیگانهسالمت-طاهرهخلیلخانی-مجیدپوست
چینیان-مرتضیپوستچینیان-مسعودکوهانی-مرتضیپوست
چینیان-سیدمهدیرضوی-ســیدجوادرضوی-یونسمهرانی-
مجتبیچهکندی-مســعودصحرائی-مهدیچهکندی-سیدعلی
سعادت-حسینفیروزیان-فرشیدحسنی-ابوالفضلغالمی-جواد
خورسند-امیرمندوستی-محمدعلیکریمی-مجتبیچهکندی
-ناصرالدینشجاعالدین-میثمشجاعالدین-ضیاالدینمیرزایی

بايت به ۲ نفر »يک نفر از مشهد     و يک نفر از شهرستـــان« از کساني که رمز جد    ول نشريه را ارسـال کنند    ، جوايزي 
به رسم يــاد    بود     اهد    ا خواهد     کرد    . رمز جد    ول بايد     از طريق ايميــل )د    ر صورت تمايل به د    رج نام تان( و يا پيـــامک 
به شماره ۲000۹۹۹ قبــــل از چاپ شمــاره بعد    ي به د    فتر بــايت ارسال شود    . پيامک هاي ارســالي فقط بايد     د    ر 

قالب زير ارسال شوند     تا د    ر قرعه کشي شرکت د    اد    ه شوند    .
روش ارسال پيامک: کلمه »بــــايت« )د    ر آغاز متن پيامک(، شمـــــاره جد    ول، رمز جد    ول و حرف »م« يا »M« براي 
مشهد    ي ها و حرف »ش« يا »S« براي شهرستاني ها. از ذکر نام و نام شهرستــــان د    ر متن پيامک خود    د    اري کرد    ه و 

از حروف فــارسی استفاد    ه کنيد    .
روش ارسال ايميل: کلمه »بــــايت« )د    ر آغاز متن ايميل(، شمـــــاره جد    ول، رمز جد    ول و حرف »م« يا »M« براي 
مشــهد    ي ها و حرف »ش« يا »S« براي شهرستاني ها را به نشانی byte@Khorasannews.com ارسال نماييد    . 

د    رج نام و نام شهرستان د    ر متن ايميل الزامی است.

۱- سيســتم عصبي کامپيوتر شما که بدون آن هيچ قطعه اي به درد نمي 
خورد- از انواع فلزات ۲- شــرف و اعتبار- زره ۳- نادان- اين قطعه سخت 
افــزاري براي ارتباط به اينترنت ضروري اســت ۴- نخي که براي بافتني 
استفاده مي شود- ميزان عمر هر فرد- صفحات اينترنتي ۵- قبول نيست- از 
وسايل شکار- قسمتي از دستگاه گوارش ۶- حاکم و امير- از سايت هاي 
اينترنتي 7- اولين رقم ســمت راست هر عدد- به عمل انتقال عکس به 
کامپيوتر گفته مي شــود ۸- پاداش- از گازهاي گلخانه اي ۹- از نت هاي 
موســيقي- سرود و نغمه- آزمايش ۱۰- نوعي زغال سنگ طبيعي که ۵۰ 

درصد کربن دارد- باهوش و عالم ۱۱- بنيان گذار اپل 

عمـودی:

۱- از شرکت هاي بزرگ رايانه اي ۲- مايه حيات- ناز و کرشمه- اززبانهاي 
برنامه نويســي ۳- نام ژانري در ســينما- واحد پول کشور ايتاليا- خاک 
سفالگري ۴- از رشته هاي مهندسي وابسته به کامپيوتر- بلند ترين فالت 
دنيا ۵- خودســتايي به دروغ- حکم و فرمــان ۶- جهت و جانب- از انواع 
کنســول گيم ها 7- رخســار و چهره- از کنسول گيم هاي قديمي- آرزو 
۸- عدو و خصم- کلمه اي است که در زبان شعر به معناي بدان و آگاه باش 
استفاده مي شود- بويي که از مواد غذايي کهنه به مشام مي رسد ۹- تازه و 
جديد- از سخت افزارها- توان و طاقت ۱۰- بعيد و با فاصله - جعبه سخت 
افزاري رايانه ۱۱- سيستم عاملي براي تلفن همراه - پوسته هاي گرافيکي 

جـــدول

  طراح جد ول: شاد ی طباطبايی

معرفیاستارتآپها

رمز جد    ول ۴۵۴  را د    ر خانه های زير به ترتيب يافته و برای ما ارسال کنيد    
عمودی( و ۱۱  افقی   ۲(  - عمودی(  و ۱۰  افقی   ۸(  - عمودی(  و ۱  افقی   ۱۰(  - عمودی(  و ۱  افقی   7( 

)۸ افقی و ۹ عمودی( - )۵ افقی و 7 عمودی(

رمز جدول 453: نت اسکيپ

کارآفرینان موفق چه می کنند؟
کارآفرينان گونه   کمياب بشريت محصوب می شوند. انسان ها عالقه دارند کارهايشان را به 
روش خودشان انجام دهند و به عادت های خود وابستگی شديدی دارند و البته اين وابستگی 
داليل خود را دارد. عادت ها موجب رسيدن به اهداف، کسب انگيزه، کاهش اتالف وقت و 
افزايش سطح کيفيت زندگی می شوند. مسلما مهمترين عادات يک کارآفرين، اعمال روزانه 
صبحگاهی است. در کل اگر روزتان را اشتباه آغاز کنيد، مطمئنا تمرکز، خالقيت و موفقيتی که 
انتظار داريد را کسب نخواهيد کرد. برای اطمينان از اينکه روزتان را صحيح و مثبت آغاز می کنيد، 
در اينجا ۶ اصل مهم که کارآفرينان قبل از ساعت 7 صبح انجام می دهند را برايتان آورده ايم. 

سحر خيز باشيد
کارآفرينان معروف و موفق از جمله ريچارد برنسون به سحرخيزی معروف هستند.

موسس Virgin Group می گويد: »من هميشه سحرخيز بوده ام. صبح زود بيدار شدن مانند 
تناسب اندام و ورزش است و يک عادت محسوب می شود و برای رسيدن به آن بايد تالش کنيد. در 
طول ۵۰ سال فعاليت من در زمينه تجارت به اين نتيجه رسيدم اگر صبح زود از خواب بيدار شوم، 
می توانم در ادامه آن روز به اهداف مهمی دست پيدا کنم و متعاقباً در زندگی به اهدافم خواهم 
رسيد«. وقتی قبل از 7 صبح بيدار می شويد، زمان کافی برای مرور اخبار، تمرکز و تمرين خواهيد 
داشت. اين کار باعث جلوگيری از عجله، دستپاچگی و حفظ تمرکز شما می شود.سحرخيزی يعنی 
ديگر نبايد دکمه تاخير آالرم ساعت را فشار دهيد و بايستی شب ها زودتر به تخت خواب برويد 
تا بتوانيد بين 7 تا ۹ ساعت خواب داشته باشيد. عالوه بر سحرخيزی، مقدار خواب کافی باعث 
افزايش سالمت جسمی و روحی، حافظه، يادگيری، خالقيت و احساس مثبت درون شما می شود. 

 از تلفن دوری کنيد
شايد عاقالنه نباشد اما چند دليل منطقی برای چک نکردن تلفن در اوايل صبح وجود دارد. 
برای مثال، قرار دادن گوشی در کنار تخت می تواند باعث اختالل خواب شبانه شما بشود. اين 
اختالالت با روشن شدن صفحه نمايشگر يا صدای اعالنات )Notification( گوشی اتفاق 
می افتد.عالوه بر اين، چک کردن پيام ها يا شبکه های اجتماعی می تواند موجب انحراف ذهن 
شما در اولويت بندی صحيح فعاليت های روزانه بشود. در اين صورت به جای ترتيب بندی 
اهداف روزانه، ناچارا به ايميل يکی از مشتريان عصبانی پاشخ خواهيد داد و مطمئنا اين سبک 

برای آغاز يک روز کاری مناسب نخواهد بود.
 تمرين يا تمرکز کنيد

پياده روی، وزنه برداری، شنا در آب گرم، يوگا، نرمش و يا مديتيشن همگی باعث کاهش 
استرس و افزايش سطح شادابی، انرژی می شوند و همچنين به خوابيدن بهتر و داشتن سيستم 
ايمنی قوی تر کمک خواهند کرد. اين گونه تمرينات موجب جلوگيری از بروز بيماری های 
مختلف در آينده خواهد شد. به هرحال، انجام اين تمرينات در صبح توسط کارآفرينان می تواند 

به تمرکز بر خواسته ها و رسيدن به اهداف روزانه و گسترش ايده های جديد کمک کند.
صبحانه سالم بخوريد

بهتر است کمی جدی برخورد کنيد. صبحانه مهمترين وعده غذايی روزانه محسوب می شود چون 
سوخت رسانی به مغز و بدن برای انجام کارهای روزانه را بر عهده دارد. اما صبحانه ها از نظر ارزش غذايی با 
يکديگر متفاوت هستند. غذاهای زير می توانند گزينه ی خوبی برای صبحانه باشند: کربوهيدارت های 
سالم مانند جو يا نان تست، پروتئين های کم چرب مانند تخم مرغ، آجيل، لوبيا و سبزجات.

روحيه خود را بازيابی کنيد
بعضی روزها واقعا حس و حال بيرون آمدن از تخت وجود ندارد. هوا دلگير است و ديروز هم 
روز موفقی برايتان نبوده است. دنيا به آخر نرسيده اما همين اتفاق کوچک برای از دست دادن 
انگيزه شما برای چند روز کافی بوده است. به همين دليل کارآفرينان موفق هرروز انگيزه 
خود را بازيابی می کنند. بازيابی روحيه می تواند با خواندن کتاب های انگيزشی، به يادآوری 
جمالت روحيه بخش، نوشتن ايده های جديد و تجربيات درون وبالک و يا چند دقيقه تمرکز 
صبحگاهی انجام بگيرد. اگر اين راهکارها تاثيری نداشت، می توانيد ليست افراد يا دارايی هايی 

که از داشتن آنها شکرگزار هستيد را يادداشت کنيد.


