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بایتبه2نفر»یکنفرازمشهدویکنفرازشهرستـــان«ازکسانيکهرمزجدولنشریهراارسـالکنند،جوایزي
بهرسمیــادبوداهداخواهدکرد.رمزجدولبایدازطریقایمیــل)درصورتتمایلبهدرجنامتان(ویاپیـــامک
بهشماره2۰۰۰999قبــــلازچاپشمــارهبعديبهدفتربــایتارسالشود.پیامکهايارســاليفقطبایددر

قالبزیرارسالشوندتادرقرعهکشيشرکتدادهشوند.
روشارسالپیامک:کلمه»بــــایت«)درآغازمتنپیامک(،شمـــــارهجدول،رمزجدولوحرف»م«یا»M«براي
مشهديهاوحرف»ش«یا»S«برايشهرستانيها.ازذکرنامونامشهرستــــاندرمتنپیامکخودداريکردهو

ازحروففــارسیاستفادهکنید.
روشارسالایمیل:کلمه»بــــایت«)درآغازمتنایمیل(،شمـــــارهجدول،رمزجدولوحرف»م«یا»M«براي
مشــهديهاوحرف»ش«یا»S«برايشهرستانيهارابهنشانیbyte@Khorasannews.comارسالنمایید.

درجنامونامشهرستاندرمتنایمیلالزامیاست.

۱- شبکه جهانی - نام روستایی که از طرف پیامبر به حضرت فاطمه داده 
شد ۲- از نوت های موسیقی- مال یا پولی که به زور گرفته شود- حیله گر 
۳- از بین بردن سایت های اینترنتی- نام یکی از ماههای میالدی- شما در 
زبان انگلیسی ۴- از انواع نان- رخسار و چهره- از اشکال هندسی فضایی 
۵- آزاد - نام شهری مرزی در استان کردستان ۶- منطقی بین صفر و یک 
- از سخت افزارها ۷- از صفات خدا و به معنای یکتا است- معادل ۳۶۵ روز 
است ۸- ناتوان و رنجور و ضعیف- لطیفه و فکاهی- آماده و فراهم ۹- کلمه 
ای که در هنگام حســرت گفته می شود- از شرکت های خارجی - فلج و 
بی حس ۱۰- از شــهر های کشور آلمان- پستانداری میان جثه که بومی 
آمریکای شــمالی است و رنگ بدن آن ســیاه و سفید است  ۱۱- یکی از 

نسخه های ویندوز-    از رشته های مرتبط با آی تی 

عمـودی:

۱- خامــوش بودن چــراغ آی دی- پدر منطق فازی ۲- از ســایت های 
اینترنتی- با خبر و مطلع ۳- میدان نبرد- مجسمه سنگی که به جای خدا 
پرستش شود ۴- از کلیدهای کیبورد- از اسامی دختر و به معنای دارای ارزش 
و مقام شاهانه است- مکمل مرد است ۵- اهلی و دست آموز- در اصطالح 
ادبیات به جدا کردن حروف و اعراب یک کلمه گفته می شــود ۶- نجاری 
می کند!خجالتی ۷- انسان آهنی- خالص  ۸- از فلزات- واحد سطح معادل 
۱۰۰ متر مربع- پایتخت روسیه ۹- از پستانداران آبزی- از دروس شیرین 
ریاضی- شبکه ۱۰- از اشــکال هندسی- طایفه و قبیله ۱۱- نام یکی از 

مرورگرها - به معنای قدیمی  

جـــدول

طراحجدول:شادیطباطبایی

زنان و استارت آپ ها
 طبق گزارش Harvard Business School paper 2017، تحقق رویای بازگشایی یک 
کسب و کار موفق در آمریکا، بین همه به مساوی تقسیم نمی شود. محققان هاروارد با بررسی 
اطالعات بین سال های ۱۹۹۰ و ۲۰۱۶ دریافته اند که تنها ۶ درصد از استارت آپ های تکنولوژی 
که توسط سرمایه گذاران حمایت مالی می شود، به زنان تعلق دارد. این ارقام را وقتی بر اساس نژاد 
تجزیه می کنیم نتایج متفاوتی ارائه می شود: نژاد Latino   تنها ۲ درصد از کل جمعیت صاحبان 
این استارتاپ ها هستند و رقم مربوط به African�American نیز کمتر از ۱ درصد است. 
محققان معتقدند مشکل اینجاست که افرادی که در جایگاه های تاثیرگذار و مهم قرار دارند، 
اکثرا زن نیستند. ۹۱ درصد از سرمایه گذاران ) کسانی که با کمک مالی به رویای دیگران تحقق 
می بخشند( مرد هستند. این حقیقت، تفاوت بزرگی ایجاد می کند. محققان می گویند انسان ها 
نوعی تعصب ذاتی با خود همراه دارند که به صورت غیر ارادی نسبت به افرادی که نه شبیه به 
Homoph�  آنها هستند و نه شبیه به آنها رفتار می کنند، تبعیض قائل می شوند)  به این پدیده

ily می گویند(. این تعصب ذاتی، زن ها را از داشتن فرصت های اقتصادی و مدیریتی دور نگه 
  Lean.orgمی دارد. تنها ۱۹ درصد از مدیران ارشد در کشور آمریکا، زن هستند و طبق گزارش
و McKinsey، نظارتی که روی این حوزه وجود دارد، از ورود تعداد بیشتر زنان جلوگیری می کند.

این آمار دلیل بر نبودن زنان سخت کوش و مدبر در صحنه رقابت نیست. زنان زیادی در حیطه تکنولوژی 
و نوآوری تحصیل کرده اند و حتی به مدارج باال رسیده اند. طبق این آمار، بیش از ۵۰ درصد افرادی 
که موفق می شوند لیسانس خود را در رشته هایی مانند مهندسی و علوم دریافت کنند، زن هستند.

تعصباتمخفیخودرابشناسیم
امروزه، تعداد افرادی که بر اساس جنسیت بین بقیه تفاوت قائل می شوند کمتر شده است اما این 
عقیده به صورت نامحسوس حتی در بین باهوش ترین و کارآمدترین افراد نیز هنوز حضور دارد. 
اگر شما جزو آن دسته افرادی هستید که فکر می کنید آمادگی رویارویی با این احساس مخفی 
خود را دارید، راه کارهای زیر را بخوانید. به یاد داشته باشید: تبعیض علیه زنان، هم در مردان و 

هم در زنان بروز پیدا می کند.
۱-عملکردکارییکزنراچگونهارزیابیمیکنید؟

طبق آمار ارائه شده در تحقیق دیگری که توسط یه شرکت سوئدی انجام شده است، نشان 
می دهد که سرمایه گذاران از کارآفرینان زن سوال هایی مربوط به توانایی ها، اعتبار، دانش و 
تجربه آنها می پرسند که شاید همه آنها از کارآفرینان مرد پرسیده نشود. این تحقیق نشان 
می دهد که سرمایه گذاران مثال از یک کاندید مرد به عنوان » جوان و امیدوار« و از یک کاندید 
زن به عنوان »جوان، اما با تجربه« یاد کرده اند. این نوع از توصیف، به سادگی نوع دیدگاهی که 

یک فرد می تواند به صورت ناخودآگاه نسبت به زنان داشته باشد را نشان می دهد.
2-عقایدتبعیضآمیزشماچقدرعمیقاست؟

بعد از مرحله قبل، محققان یافته های خود را در اختیار دولت سوئد قرار دادند و استراتژی های 
ساختاری جدید برای پخش سرمایه دولتی در بین کارآفرینان ایجاد شد. اگر بخواهیم یک راه 
حل مدیریتی برای این معضل معرفی کنیم، اولین قدم برداشتن گپ و فاصله  جنسیتی است تا 
زنان بیشتری بتوانند خود را به سطوح باالتر برسانند و مسیر را برای ورود بقیه زنان نیز هموارتر 
کنند. گزارش  هاروارد نشان می دهد که سرمایه گذاران زن بیشتر برای کارآفرینان زن، سرمایه 
و وقت خود را هزینه می کنند. اگر شما جزو آن دسته از زنان کارآفرین هستید که ایده ای در 
سر دارید و درها را در مقابل رویای خود بسته می بینید، بهتر است یک مدل، راهنما یا مربی 
در حیطه کاری خود پیدا کنید و از راه او پیروی کنید. دامنه ارتباطات خود را گسترش دهید و 
با مردها یا زن های موفق آشنا شوید و در تماس باشید. Sheila Lirio Marcelo، موسس 
شرکتCare.com  در مصاحبه ای با نیویورک تایمز، گفت: »ما به شدت نیازمندیم که مشوق 
و حامی برای هم جنس خود باشیم اما برای موفق شدن در این مسیر قطعا به کمک مردان نیز 
نیاز داریم.« این بانو که هم شاغل و هم یک مادر است عنوان می کند که زن ها به داشتن تنها 
یک راهنما یا مربی بسنده نکنند. به عالوه باید نوعی شبکه حمایتی از افراد تشکیل شود که 

می تواند به دیگران در این مسیر کمک کند.
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