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شهرستان

افقـی:

جدولشماره464

اسامی برند    گان مسابقه حل جد    ول شماره 463
بایت جد    ول شماره 462

بایت به 2 نفر »یک نفر از مشهد     و یک نفر از شهرستـــان« از کساني که رمز جد    ول نشریه را ارسـال کنند    ، جوایزي 
به رسم یــاد    بود     اهد    ا خواهد     کرد    . رمز جد    ول باید     از طریق ایمیــل )د    ر صورت تمایل به د    رج نام تان( و یا پیـــامک 
به شماره 2000999 قبــــل از چاپ شمــاره بعد    ي به د    فتر بــایت ارسال شود    . پیامک هاي ارســالي فقط باید     د    ر 

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

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

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

1-  نرم افزاری که مسئول کنترل و به کارگیری منابع سخت افزاری است  ۲-  
درجه حرارت- از صفات خداوند به معناي مهربان و آمرزنده  3-  سیستم عامل 
محصول مایکروسافت- نپخته  ۴-  از انواع آجیل - از شرکت های سازنده 
بازی های رایانه ای   5-  مادر- حافظه کامپیوتر- براي حل معما الزم دارید  
6-  آزاد - پوشش پارچه اي بلند و بدون تکمه که روحانیون از آن استفاده مي 
کنند  7-  سنگین و داراي ارزش و اعتبار- پا پوش- از شهر هاي استان تهران  
8-  ساقه زیرزمیني - سرطان خون  9-  واحد مقیاس سطح برابر با سطح متر 
مربع- یکي از منو هاي ویندوز  10-  حیله و نیرنگ- فریاد بلند- از زبانهاي 

برنامه نویسي  11-  یک سرویس مترادف یاب انگلیسی  

عمـودی:

1-  بخشــی از محتویات فایل های فلش را تشــکیل می دهد- حالتی از 
عکاسی توسط دوربین که تصویری گسترده از محل یا منظره ای مشخص 
کند  ۲-  هنگام و زمان - باهوشــي  3-  آدرس اینترنتي- برنده- گل سرخ  
۴-  جوي و رود- نغمه و آهنگ  5-  گرم نیست!- دفعه و مرتبه- جایي که 
بر آن نشــینند یا بر آن تکیه زنند  6-  دگرگوني - از بین بردن سایت هاي 
اینترنتي- خالي  7-  وســیله اي از جنس چوب یا فلز که داراي ۴ پایه است 
و براي کارهاي مختلف از آن اســتفاده مي شود- از بازی های مهیج رایانه 
ای ساخت کمپانی والو  8-  عمو در زبان عربي- تکرار یک حرف- آشي که 
با برنج و سبزي پخته شود  9-  فروتن- عدد شش در زبان عرب  10-  غیر 
ممکن- از فلزات جدول تناوبي - میزان عمر هر فرد  11-  نوعی از تصاویر 
که در فتوشاپ ساخته می شــود و خود از هزاران تصویر کوچک تشکیل 

شده است.  

جـــدول

طراح جد ول: شاد ی طباطبایی 

چرا جابه  جایی کارکنان در استارت آپ شما زیاد است؟
استارت آپ ها به داشتن نرخ فرسایش باال مشهورند و بخش منابع انسانی وظیفه دشواری 
برای حفظ و به کار گماشتن کارکنان موجود بر عهده دارد. با وجود همه تالش ها، این 
فرسایش ادامه پیدا می کند. این چرخه تکراری مرا به یاد تعریف انیشتین از جنون می اندازد: 
»تکرار دوباره و دوباره یک عمل و انتظار برای رسیدن به نتیجه ای متفاوت.« چه می شود 
اگر به مساله حفظ کارکنان به شیوه ای متفاوت بنگریم؟ چه اتفاقی می افتد اگر به جای 
مخالفت و ایستادگی در برابر فرسایش نیروها، آن را بپذیریم. به این منظور ابتدا باید دریابیم 
چه عواملی موجب جابه جایی کارکنان در استارت آپ ها می شود. تجربه نشان می دهد دو 
عامل اصلی سبب این جابه جایی می شوند: اول مشخصات افرادی که جذب فعالیت در 
استارت آپ ها می شوند و دوم، تکامل این مشخصات همگام با رشد سازمان. متقاضیانی 
که برای فعالیت در استارت آپ ها هجوم می آورند، عموما ریسک پذیرانی اند که خواهان 
آنجا که  از  آنان روی رشد سریع است.  بر دیگران هستند و تمرکز اصلی  تاثیرگذاری 
استارت آپ های موفق مراحل مختلفی را در روند رشد خود طی می کنند، نوع افرادی که به 
مشارکت در یک مرحله عالقه نشان می دهند با افراد عالقه مند به مرحله بعد متفاوت است. 
برای نمونه، در مراحل اولیه، استارت آپ ها افرادی را به خدمت می گیرند که از خالقیت 
باالیی برخوردار بوده، استراتژیک و تفکر آینده نگر دارند و به جنگ با محدودیت ها بروند. 
همزمان با رشد تعداد کارکنان، نیاز به فرآیندها برای خلق ساختار احساس می شود که این 
امر سبب تغییر در نوع فعالیت ها شده و از این رو نوع متقاضیان همکاری با شرکت تغییر 
خواهد کرد. درک این سیر رشد و تکامل و کنار آمدن با این واقعیت از وظایف واحد منابع 
انسانی است. تالش برای جلوگیری محض از جابه جایی کارکنان تقریبا غیرممکن است و 
تنها به هدر رفتن منابع و نا امیدی عمیقی منجر خواهد شد. در ادامه به ارائه چند استراتژی 

به منظور کنار آمدن با واقعیت موجود می پردازیم.
 هر چه پیش  می روید، راه ارتباط را باز بگذارید. ارائه راه های ارتباطی مختلف به میان 
مدیران، کارکنان و رهبران ضروری است تا دریابید جابه جایی کارکنان کجا و کی اتفاق 
می افتد. این ارتباطات شامل رای گیری و نظر سنجی درون سازمان، جلسات عمومی و 
تیمی، ارائه های زنده یا اجراهای غیررسمی است. مدیران کارآمد با به کارگیری ابزارهایی که 
در دسترس دارند باب گفت وگو را با کارکنان خود می گشایند. حاصل این گفت وگو پی بردن 
به این موضوع است که چه چیزی کارکنان را به وجد می آورد و چگونه محیط کار می تواند 
انتظارات آنان را برآورده سازد. در این گفت وگو ها سواالتی از این دست باید پرسیده شود: 
»شما چه زمانی سازمان را ترک خواهید کرد؟ یا نیاز به چه آموزش هایی را احساس می کنید؟«

 مدیران ممکن است از چنین مکالمات و پرسش هایی اجتناب کنند. اما وقتی چنین 
مکالماتی آغاز شده و سطح مناسبی از اعتماد میان طرفین پدید می آید، کارکنان از چنین 
گفت وگوی صریحی استقبال خواهند کرد. اگر از خالل این گفت وگو ها به زمان و چگونگی 
جابه جایی کارکنان پی ببریم، سازمان قادر خواهد بود تدابیر مناسب تری برای مواجهه با این 

پدیده اجتناب ناپذیر بیندیشد.
 پروفایل کاندیدای ایده آل خود را به مرحله رشد شرکت پیوند بزنید. تصور کنید: وقتی 
نیاز به استخدام فوری نیروی انسانی داریم، مدیران سازمان به سرعت شرحی را تهیه 
از  کرده و پس از مرور مختصر آن با مسئول استخدام، آن را نهایی می کنند. گذشته 
تجربیات و مهارت های مورد نیاز داوطلبان، زمان زیادی صرف بررسی ویژگی های فرد و 
آنچه برای مرحله خاصی از رشد شرکت نیاز است، نمی شود. متقاضیانی که تنها تجربه کار 
در شرکت های بزرگ را داشته ا ند، با ساختار کوچکی که در یک استارت آپ وجود دارد به 
مشکل برمی خورند. این دسته از متقاضیان عموما ریسک پذیری کمتری داشته و در برابر 
نوآوری مقاومت نشان می دهند. متقاضیانی که فقط در استارت آپ های مختلف فعالیت 
داشته اند، در ساختار شرکت های بزرگ با تعداد کارکنان بیش از 500 نفر دچار سرخوردگی 
می شوند. نتیجه اخالقی که می توان گرفت: نسبت به جایگاه کسب وکار خود در مسیر رشد 
آن آگاه باشید. مشخصات متقاضیان موفق برای هر مرحله از سازمان را تعیین کنید و 

اطمینان حاصل کنید که استراتژی استخدامی شما با مسیر رشدتان همسو باشد.

رمز جد    ول 464  را د    ر خانه های زیر به ترتیب یافته و برای ما ارسال کنید    
عمودي( و 1  افقي   ۲(  - عمودي(  و 10  افقي   11(  - عمودي(  و 9  افقي   ۴(  - عمودي(  و 1  افقي   10(
عمودي( و ۲  افقي   3(  - عمودي(  و 11  افقي   7(  - عمودي(  و 11  افقي   9(  - عمودي(  و 10  افقي   3(

)1 افقي و 7 عمودي( - )6 افقي و 1 عمودي( - )1 افقي و 6 عمودي(
)Tim Cook( رمز جدول 463: تیم کوک

معرفیاستارتآپها

یاســرســعادتنژاد-محمدجوادقنبــرزاده-وهــابکوالیی
ماهمنیرابراهیمپــور-آرینصانعیفرهادفاطمیپور-احمدکالمی
مهرانبینائی-هادیبروشــکی-ســیناخلیلــی-آیدیننوری
سوسنمیرزاییعلیحسینزاده-بیژنکچرانلویي-علیکچرانلویي
هادییارمحمــدی-اکبرخلیلخانی-ریحانهســاداتماهبدزاده
غالمحســنگنجبخش-ســعیدمحمدپور-ضیاالدیــنمیرزایی
الههثابــتقدم-حیدرضروری-زیباجعفریــان-مریمخانبیکی
محمدحســینصفری-بردیازحمتکش-فاطمهخلیلخانیمریم
خانبیکیعلیرضــاالریمی-مهدیصانعــی-امیرعباسصانعی
سمیراخلیلیمطلق-ســیدهصدیقهخرم-حمیدرضازحمتکش
حنیفهشــجاعالدین-زینبباباییشــرف-یاسرشــجاعالدین
مهدیخلیلخانی-صادقخلیلخانی-محمدکوهانی-مهدیقنبرزاده
زینــبتفکــری-حســینعســگری-مجیدصادقــیمقدم


