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 فعالیت مشترک بخش مهمی از 
دنیای کسب وکار است

مینی؛ خالق
 هاچبک  های اسپرت 

2

4

 
مینی ماینر ، کسب و کاری با تجربه و چشم اندازی روشن 
نتایج آزمایش نشان می دهد که احتماال افزایش تعهد، 

درگیری در فعالیت های سازمان را افزایش می دهد و 
کارمندان هماهنگی بیشتری با نیازهای کار گروهی پیدا ...

 
کار گروهی با چه شرایطی برای کارمندان مناسب است؟ 
داستان مینی، مشابه لندرور با تولید یک خودرو آغاز شد؛ 
اما به دلیل محبوبیت و فروش باال، جایگاهی تاریخی و برند 
مستقل پدید آورد. این شرکت، یک دهه بعد از...

 
روش های مختلف برای غلبه برترس ازمصاحبه شغلی
قبل از این که برای مصاحبه بروید، محیط را شناسایی 
کنید ،در محله رانندگی کنید یا در فضای باز آن جا پیاده 

روی کنید .مردم چگونه لباس می پوشند - به طور ...

422

سه شنبه  

 8 بهمن 1398 

 سال سی و سوم 

 شماره  9172

Instagram @Rah.Kar

کار گروهی با چه شرایطی برای کارمندان مناسب است؟ 

واقعیت های اپیدمی کار گروهی
مینی ماینر ، کسب و کاری با تجربه و چشم اندازی روشن 
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کار گروهی با چه شرایطی برای کارمندان مناسب است؟ 

واقعیت های اپیدمی کار گروهی

آزمایــش  نتایــج 
نشــان می دهــد که 
افزایــش  احتمــاال 
درگیــری  تعهــد، 
فعالیت هــای  در 
سازمان را افزایش 
می دهد و کارمندان 
هماهنگی بیشتری با 
نیازهای کار گروهی 

پیدا می کنند.

احمـد  یوسـفی صـراف|  دبیـر  راهـکار

 فعالیت مشترک بخش مهمی از دنیای 
کسب وکار است 

محیط های کاری که در آن ها گروه کارمندان 
تأثیر بیشتری روی فاکتورهای کارایی دارند، 
میان  از  نشان می دهند.  را  الگوی مشترکی 
مدیران  رفتار  به  می توان  مشترک  الگوهای 
و ارائه ی مهارت ها و منابع موردنیاز مناسب 
به کارمندان اشاره کرد. چنین مدیرانی زمان 
مناسب را در اختیار کارمندان قرار می دهند 
تا مهارت های خود را در کار تیمی، ارتباط، 
رهبری و حل مسئله  افزایش دهند. به عالوه 
مدیران  این  کارمندان  برای  کاری  شرایط 
نیز وضعیت مناسبی دارد. حدود یک سوم از 
مدیران مورد مصاحبه در این گروه، تنوع در 
وظایف، کنترل قابل توجه روی سرعت کار و 
امکان ارائه ی نظر برای تصمیم ها و وظایف را 
به عنوان شرایط کاری کارمندان مطرح کردند. 
کارمندان گروه مذکور نیز احساس می کنند 
آن ها  به سالمت  باالیی  اهمیت  که سازمان 
می دهد و راهکارهایی برای رویارویی بهتر با 

استرس ارائه می کند.
آن ها  در  کارمندان  که  کاری  محیط های 
بهره وری و کارایی باالیی ندارند، نتایج متفاوتی 
نسبت به محیط های کاری موفق داشتند. در 
این موارد، مدیران فرصت های مناسب برای 
قرار  اختیار کارمندان  را در  بهبود مهارت ها 
نمی دادند. به عالوه آن ها فرصت تأثیرگذاری 
بر مسئولیت های کاری خود را هم نداشتند. 
عدم  احساس  آن ها  انسانی  نیروی  درنتیجه 
نیازهای خود و عدم تعادل داشت  توجه به 
نبود.  پایبند  تعهدها  و  وظایف  انجام  به  و 
آن ها  مدیران،  که  دادند  گزارش  کارمندان 
بهبود مهارت تشویق نمی کردند و در  به  را 
صورت دریافت پیشنهاد هم اهمیتی به آن 
نمی دادند. به بیان خالصه، مانع اصلی افزایش 
کارایی گروه ها، در ضعف ارتباطی بین مدیران 
همین  درنهایت  می شود.  دیده  کارمندان  و 
رویکرد غلط ارتباطی، منجر به ایجاد اختالف 
زیاد بین کارمندان و مدیران خواهد شد که 
در بدترین حالت به افزایش استرس نیروی 

انسانی می انجامد.
درحال حاضر و تا آینده ای نامشخص، فعالیت 
دنیای  از  مهمی  بخش  به عنوان  گروهی 
دراین میان  می شود.  شناخته  کسب وکار 
مدیران و کارمندان باید درک باالیی از روی 
یکدیگر  کنار  در  کردن  کار  به  الزام  تاریک 
از  بهتری  درک  باید  مدیران  باشند.  داشته 
گروهی  فعالیت  به خاطر  ایجادشده  استرس 
داشته باشند. آن ها باید در زمان اعالم وظایف، 
اولویت ها و حتی دالیل اولویت دهی به کارهای 
در  دهند.  شرح  کارمندان  برای  را  گوناگون 
برخی موارد، کارمندان با موضوع هایی موجب 
تداخل و اختالف روبه رو می شوند. مدیران باید 
در چنین شرایطی محدوده و مرزهای مهم 
کاری همچون محدودیت های زمانی، فرصت 
تحویل پروژه ها یا هر شرایط خاص دیگر را 
درک  گروه  اعضای  درنتیجه  دهند.  شرح 
بهتری از نقش خود و انتظاراتی دارند که از 
سوی گروه و مدیر مطرح می شود. در غیر این 
صورت، فشار کاری احتماال به سطوح بسیار 
باال و خطرناک می رسد که سالمت کارمندان 

را در معرض خطر قرار می دهد.

کار گروهــی امروزه به بخش مهمی از 
دنیای کسب وکار تبدیل شده است. این 
نوع فعالیت برای کارمندان برخی اوقات 

مفید و برخی اوقات مضر خواهد بود.
امــروزه اکثــر کارهــا و وظایــف در 
کســب وکارها به صورت گروهی انجام 
منجر  گروهی می  تواند  می شــود. کار 
به بــروز ایده های نوآورانــه و افزایش 
کارایی شــود. درمقابل، همین فعالیت 
کارمندان  اوقات استرس کاری  برخی 
را افزایش می دهــد. کار گروهی باعث 
افزایش درگیری کارمندان هم می شود. 
به عالوه آن ها به مرور زمان وابســتگی 
زیادی برای انجــام وظایف به یکدیگر 
پیدا می کننــد. از چالش هــای دیگر 
هم می تــوان به عــدم دریافت اعتبار 
و امتیــاز برخی از اعضــای گروه  پس 
از انجام وظایف اشــاره کرد. درنهایت 
بــرای بهره بــرداری هرچه بیشــتر از 
فعالیت گروهــی کارمندان، مدیر باید 
اعمال  تصمیم های راهبردی متعددی 

کند.
محققان دانشکده ی کسب وکار هاروارد 
)HBR( برای بررسی تأثیر کار گروهی 
روی بازدهــی تیم ها تحقیقی را انجام 
داده انــد. یکی از مطالعــات اصلی، به 
تأثیــر کار گروهی بــر روحیه و حتی 
سالمت کارمندان پرداخت. نتایج اولیه 
نشان داد که بســیاری از استرس های 
اعمال  فشــارهای  به خاطر  کارمندان، 
شده از ســوی مدیران ایجاد می شود. 
برخــی از فشــارهای مدیــران برای 
افزایش بهــره وری و کارایی کارمندان 
مفید اســت. البته فشــار بیش از حد 
می تواند مشــکالت بزرگــی همچون 
کاهــش کارایی، بهــره وری و افزایش 
خروج کارمندان را به دنبال داشته باشد.

برای  مقالــه ی حاضــر  نویســنده ی 
بررسی تأثیر کار گروهی، با ۶۶۴ مدیر 
بریتانیایی مصاحبه کرد. شــرکت های 

تحت مدیریت آن ها محیط های کاری 
متفاوت داشتند، اما همه ی کارمندان 
در گروه های معین مشغول به فعالیت 
بودند. مدیران در این مصاحبه پیرامون 
نحوه ی انجام فعالیت در محیط کاری 
خود صحبــت کردند. آن هــا مواردی 
همچون مقدار وابستگی اعضای تیم به 
یکدیگر و چگونگی تصمیم گیری های 
گروهی را شــرح دادند. موضوع دیگر 
مصاحبه، تأثیر محیط کار بر جنبه های 
کلیدی کارایی در تیم بود. در این بخش 
تأثیر محیط و سیاســت های کاری بر 
مواردی همچون کارایی نیروی انسانی، 
بهره وری مالــی و کیفیت محصول یا 
سرویس در مقایسه با محیط های کاری 

دیگر بررسی شد.
با  در مرحلــه ی بعــد، مصاحبــه ای 
گروه های کارمندی پنج تا ۲۰ نفره در 
هر شرکت انجام شد. درنهایت مصاحبه 
با ۴،۳۱۱ کارمنــد، نتایج قابل توجهی 
بــرای تحقیق پیرامــون محیط کار و 
کار گروهی داشــت. موضوع مصاحبه 
با کارمندان پیرامون مواردی همچون 
ســطح تعهد آن ها به ســازمان، حجم 
فشــار تجربه شــده در محیط کاری و 
احساس فشــار و اضطراب در محیط 

کار بود.

کار گروهی روی سالمت افراد 
موثر است

بررسی و مقایسه ی مصاحبه ی مدیران 
با کارمندان نشان داد که کار گروهی 
تأثیــر متفاوتی بر کارایی ســازمان و 
ســالمت کارمندان دارد. از یک ســو 
ارتبــاط مثبتــی بیــن کار گروهی و 
کارایی سازمان دیده شد که تاحدودی 
به  کارمنــدان  تعهد  به خاطر حــس 
سازمان به دســت آمد. در محیط های 
کاری کــه کارمندان بــرای محصول 
یا ســرویس خاص، تعهد مشــترک 

داشتند، مدیران افزایش سطح کارایی 
و کیفیــت کمحصــوالت و خدمات 
را گــزارش دادنــد. در محیط هایــی 
که کارمندان بــرای انجام وظایف به 
یکدیگر وابســته بودند، بهبود کارایی 
مالی ســازمان گزارش شد. در همان 
افزایش  احساس  کارمندان  محیط ها، 

تعهد به سازمان داشتند.
نکته ی قابل توجــه دیگر در تأثیر کار 
افزایش  بر فعالیت کارمندان،  گروهی 
سطح انتظار از آن ها بود. درنتیجه این 
کارمندان حس اضطراب بیشــتری را 
در فضای کاری گزارش کردند. هرچه 
وابستگی اعضای تیم به یکدیگر بیشتر 
باشــد، افراد احســاس کمبود زمان 
بیشتری خواهند داشت. در پروژه های 
مشترک که افراد مسئولیت های برابر 
برای انجام وظایف دارند، باز هم فشار 
و الــزام به کار بیشــتر در آن ها حس 

می شد.

ارتباط بین مدیر و اعضای تیم، 
اهمیت باالیی در افزایش سالمت 

کاری دارد
افزایش  همان طور کــه گفته شــد، 
تعهد به ســازمان یکــی از نتایج کار 
گروهی محسوب می شود. دراین میان 
مطالعات نشان داد که افزایش تعهد 
هم روی تجربه ی اضطراب کسب وکار 
از  کارمندان  وقتــی  تأثیر می گذارد. 
کار کردن برای ســازمان احســاس 
غرور داشــته و ارزش های مشترکی 
با آن داشــته باشند، استرس کمتری 
از کارهای گروهــی تجربه می کنند. 
نشــان  آزمایش  نتایــج  به هرحــال 
تعهد،  افزایش  احتمــاال  که  می دهد 
فعالیت های ســازمان  در  درگیــری 
را افزایــش می دهــد و کارمنــدان 
هماهنگی بیشــتری بــا نیازهای کار 

گروهی پیدا می کنند.

 مدل 
مو فقیت

  مهدی زارع سریزدی   
روزنامه   نگار
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مبین بــار
 3661 0000-36232400

مجهز به انواع وانت و خاور 
مسقف و کامیونهای سنگین

ط
/9
80
22
28

طاها و یاسین بار 
بدون شعار 

32136393-4
09013563828

ط
/9
81
29
05

/د
98
13
70
7

خســرو بار 
وانت - خاور - کارگر

36674400-37662126
38915159

ط
/9
80
24
10

کالت بار
وانت، خاور و کامیون

شهر- شهرستان بدون تعطیلی

32625002-3
36658511 - 32621050

09155805002 - 3
مدیریت: فتحعلی پور

خریدار خودروهای فرسوده
و تصادفی به باالترین قیمت

حمل رایگان 09157137078 
09360833581

ط
/9
71
47
71

نقاشی نوین
فوری و ارزان

بازدید رایگان با رنگ الوان
09153161351

ط
/9
80
72
10

کنتیکس وصال
09155025909

/د
98
11
33
5

نقاشی نظری
09155038564

/د
98
11
81
5

نقاشی پیمان 
روغنی   ، پالستیک 

پلی استر - مولتی کالر 
37671052-09153133758

/د
97
08
47
1

نقاشی ساختمان هزار رنگ
قیمت مناسب- کیفیت باال

09388913491
/ع
98
12
74
0

نقاشی قیمت شکن 
روغنی، پالستیک، اکرولیک

تخریب ساختمان، ساخت و ساز 
09158080678-09152020678

ط
/9
81
37
06

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

خراسان نما، محبوب 36519776
ط37665344-09158910589

/9
80
87
89

ج
/9
80
89
08

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

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

آلمیران 
 تولید درب و پنجره 

دوجداره ، توری ،رگالژ     
09153033510- 37346779

ط
/9
81
37
50

اتوماتیک مشهدنما
  خرید و فروش    

شیشه های نو و دست دوم 
پاینده 09151027016

ط
/9
80
64
10

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

09159072150-09351101482

ط
/9
80
24
13

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

ج
/9
81
35
42

 داربست محمدپور   
نصب سریع تخته 

09155186843
داربست پردیس

با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 
جاده قدیم و سنتو

36667643-09153079215

ط
/9
80
97
96

ج
/9
81
25
44

پیچ  و رولپالک
وداربست اترک

32117393-09153236979
خرید                  فروش

ش
/9
80
70
42

ایــزوگــام شــــرق
)گــــــــــران نخـــریـــــد(
تخفیف ویــــــژه ویـــــــژه

شرافتی 09365265704 

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/9
80
17
22

ط
/9
80
39
93

 ایزوگام شرق
و انواع ایزوگام 

کلی و جزئی با قیمت کارخانه 
قیرگونی،آسفالت

محوطه سازی، لکه گیری 
پذیرفته میشود

09153092025
09156200291

ایزوگام شرق
ایزوگام ، قیرگونی ، آسفالت

لکه گیری حتی یک متر
09153030516 حاجی رمضانی

ط
/9
81
14
31

ایزوگام شرق 
تعمیرات  ، رفع نم زدگی 
شریفی  09158599918

ط
/9
70
27
40

تخریب فوری ساختمان   
وخاکبرداری کلیه مصالح شــما را 

به باالترین قیمت خریداریم 
09151104708

ج
/9
81
31
81

ج
/9
81
12
55

ساخت،تعمیر،اجاره باالبر
ساختمانی،ساخت انواع اسانبرها

حمل بار،کاال،غذا،نفربا قیمت مناسب
09153104743-36661661

ج
/9
81
34
06

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

38824494

ج
/9
80
44
35

جنس ازشماکارازما 
کابینت چوب،وکیوم،هایگلس 
ام دی اف،مالمینه، کمددیواری 
09152462400-09017479120

MDF سناتور طراح و 
مجری کابینت آشپزخانه ، کمد 
دیواری و ...با قیمت مناسب 

09152299803

ط
/9
81
33
40

حفاظ-بوته ای-کمانی
میلگردی-آکاردئونی

تولیدانبوه وارزان
09153128411تلگرام38661194

/د
98
11
40
5

گاز  - نرده 
تفکیک ، تعمیرات  

آتش نشانی  09155123654
ط09154123654

/9
81
37
47

لوله کشی گاز
نــرده لولــه ای، تعمیــرات گاز
33640007  /  09153182411
نقد اقســاط / مدیریت کرمی

ط
/9
81
14
77

ش
/9
71
78
14

امالک سراسری قاسم آباد   
فقـط در یـک روز 

خرید ، فروش - رهن و اجاره 
36216588 - 36225588

خرید             فروش
طرقبــه،ویالشهر
34224200-09153142611

ط
/9
81
28
51

امالک گلستان طرقبه
خرید، فروش، معاوضه

 باغ، ویال 35592265
آهنی  09155191566

ط
/9
81
35
31

سوران 
خرید و فروش زمین باغ ویال 

09353074141
09153076425

ط
/9
81
32
90

کاهو - باغ 
900متری ویالهای شرکت برق 
شیک و فول امکانات فروش و 

معاوضه  09379031192

ط
/9
81
35
65

3
حمل و نقل

4
بازار خودرو

5
خدمات ساختمانی

6
امالک و مستغالت

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

301

خدمات خودرو
411

مشاورین امالک
601

خرید و فروش
باغ و زمین

608

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
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سال ها پیش از آنکه برندهای ژاپنی و آلمانی به ساخت هاچبک های جوان پسند بپردازند، میلیون ها دستگاه 
مینی در انگلستان فروخته می شد. این برند، همچنان وفادار به طرح اولیه با محصوالت متنوع در بازار 

جهانی حضور دارد.
داســتان مینی، مشــابه لندرور با تولید یک خودرو آغاز شد؛ اما به دلیل محبوبیت و فروش باال، 

جایگاهی تاریخی و برند مستقل پدید آورد. این شرکت، یک دهه بعد از رونمایی نخستین مدل، 
تأسیس شد و مشابه بسیاری دیگر خودروسازان بریتانیا با تأکید بر اصالت اولین محصول خود، 

به فعالیت ادامه داد.

شرکت مینی، با خودروی مینی در جهان شناخته می شود. محصوالت این خانواده، با گذشت 
بیش از ۵۰ ســال، کمترین تغییر ظاهری را نســبت به دیگر خودروهای ساخت انگلستان 

داشته اند و به نوعی، اصیل ترین مدل های بریتانیایی دنیا هستند که هنوز با تیراژ باال در خط تولید 
وجود دارند. مینی همچنین، سبک طراحی خاصی را بنیان  نهاد که منجر به تحول در خودروهای 

شهری و کالس هاچبک شد. مسلما استقبال عامه ی مردم از نسل اول مینی ساخت ۱۹۵۹، نقش 
مهمی در ظهور فولکس واگن گلف و هاچبک های ۴ نفره در سراسر جهان داشت.

مینی در ابتدا، محصول شرکت بریتیش موتور بود و حتی بعد از تأسیس برند اختصاصی خود، تا مدتی طوالنی زیرمجموعه ی 
بریتیش لیالند باقی ماند. تغییرات ســاختاری و ادغام گروه های خودروسازی در انگلستان، دگرگونی های زیادی در مالکیت 
کارخانه های مینی به وجود آورد. این شرکت، امروزه یکی از زیرمجموعه های بی ام و محسوب می شود و مدیرعاملی آلمانی 
دارد. طی ۵ دهه از تأسیس مینی، این برند همواره بخشی از یک گروه خودروسازی بزرگ تر بوده و هرگز مستقل از دیگر 

شرکت ها، فعالیت نکرده است.

مینی در دنیای سینما و تلویزیون با سریال طنز مستر بین شناخته می شود. همچنین، فیلم سینمایی شغل ایتالیایی 
ساخت ۱۹۶۳ که بازیگران مطرحی مثل مایکل کین در اختیار داشت و از مینی کالسیک به عنوان عاملی مهم در 
فیلمنامه استفاده می کرد با فروش بسیار خوب در سراسر جهان رو به رو شد و شهرت این خودرو انگلیسی را افزایش 
داد. باز تولید فیلم سینمایی شغل ایتالیایی در نسخه ی سال ۲۰۰۳ نیز، همراه با حضور پررنگ نسل جدید مینی انجام 

شد و البته، پرفروش بود.

در ســال ۱۹۹۹، پــس از انجام ماه ها تحقیق و طــی رای گیری از ۱۳۳ 
خبرنگار و کارشناس بین المللی صنعت خودرو، مینی کالسیک توانست 
عنوان دومین وسیله نقلیه مهم و تاریخ ساز قرن بیستم را تصاحب کند. 
رتبه ی اول در این رده بندی به فورد مدل T رســید. جایگاه های سوم تا 
پنجم نیز به ترتیب، برای سیتروئن DS، فولکس واگن بیتل و پورشه ۹۱۱ 

درنظر گرفته شد.

اولین مینی که سال ۱۹۵۹ رونمایی شده بود، در سال ۱۹۶۵ 
به آمار فروش باورنکردنی یک میلیون دستگاه رسید و 

سال ۱۹۶۹، برای تولید ۲ میلیون دستگاه، شهرت 
جهانی پیدا کرد. تنها ۳ سال بعد در ۱۹۷۲، عدد 

۳ میلیون و در ســال ۱۹۷۶، مجموعا تعداد 
۴ میلیون مینی به سراسر جهان فرستاده 
شــدند. تعدادی از خطوط تولید مینی از 
سال ۱۹۸۰ به خودروهای جدیدتر، مثل 
آستین مترو اختصاص یافت. مجموع تیراژ 
تولید مینی کالسیک که در سال ۱۹۸۶ 
به ۵ میلیون دســتگاه رسیده بود تا پاییز 
ســال ۲۰۰۰ و پایان عرضه، با رسیدن به 

عدد ۵,۳۸۷,۸۶۲ پایان یافت.

طراحی مینی، تاحدودی الهام گرفته از فیات ۵۰۰ به نظر 
می رسد؛ چراکه خودروی پرفروش ایتالیایی، سال ۱۹۵۷ و تقریبا ۲ سال 

قبل از مینی رونمایی شده بود. البته مورخان انگلیسی معتقدند که طراحی بدنه ی مینی در سال ۱۹۵۶ نهایی 
شد و شباهت آن به فیات ۵۰۰، باتوجه به نیاز بازار اتفاق افتاده است. الکساندر ایزیگونیس، مهندس و طراح 
خودرو متولد یونان که سال ۱۹۵۵ به بریتیش موتور پیوسته بود، طرح نهایی مینی را مطابق خواسته های 
لئونارد لرد به سرانجام رساند. اولین مدل، بهار سال ۱۹۵۹ تولید شد و خیلی زود، مورد استقبال مردم قرار 
گرفت. به لطف برنامه ریزی بسیار خوب شرکت سازنده، طی چند ماه هزاران دستگاه مینی به مصرف کننده 
رسید. کمتر از یک سال بعد، مینی در ۱۰۰ کشور دنیا به نمایش گذاشته شد و فروش جهانی خود را آغاز 
کرد. الکساندر ایزیگونیس نیز در سال ۱۹۶۹ به جهت طراحی خودروی مینی و خدمات مهندسی خود به 

بریتانیا، از ملکه انگلستان مدال افتخار، نشان شوالیه و لقب سر )Sir( دریافت کرد.

مینی ماینر ، کسب و کاری با تجربه و چشم اندازی روشن 

مینی؛ خالق هاچبک  های اسپرت 

داستان مینی، 
مشابه لندرور با 

تولید یک خودرو 
آغاز شد؛ اما به 
دلیل محبوبیت 
و فروش باال، 

جایگاهی تاریخی 
و برند مستقل پدید 
آورد. این شرکت، 

یک دهه بعد از 
رونمایی نخستین 

مدل، تأسیس شد 
و مشابه بسیاری 

دیگر خودروسازان 
بریتانیا با تأکید 
بر اصالت اولین 

محصول خود، به 
فعالیت ادامه داد.
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تأسیس شرکت مینی در سال ۱۹۶۹ 1
حدود یک دهه پــس از معرفی 
اولین خودروی مینی، شرکتی 
اختصاصی برای آن تشــکیل 
شد تا مســتقل از موریس و 
آستین، یک برند مخصوص به 
خود داشته باشد. این شرایط، 
فرصت مناسبی ایجاد کرد تا 
روی پلتفرم مینی، خودروهایی 
متنوع ساخته شوند. البته نباید 
فراموش کنیــم که هیچ کدام از 

مینی  زیرمجموعه ی  محصوالت 
تا سال ۲۰۰۰، محبوبیت و فروش 

بسیار خوب نسخه ی اصلی )هاچبک 
۳ در( را نداشتند.

همکاری با جان کوپر و تولید مینی کوپر 2
مینــی از اولیــن نســخه، خودرویی اقتصادی و مناســب 

خانواده های سطح متوسط محسوب می شد. به همین دلیل، همکاری 
شــرکت سازنده با یک تیم فرمول یک برای تولید محصولی اسپرت و قدرتمند، در سال ۱۹۶۱ 
عجیب و بی ســابقه بود. ارتباط دوستی بین الکســاندر ایزیگونیس )طراح مینی( و جان کوپر 
)John Cooper( منجر به اتفاقی تاریخ ساز برای کارخانه ی مینی شد. در آن زمان، شرکت 
کوپر به طراحی خودروهای مســابقه و رقابت در فرمول یک می پرداخت. مدتی بعد از رونمایی 
اولین خودروی مینی و فروش بسیار خوب آن، جان کوپر متوجه توانایی های مینی برای حضور 

در مسابقات شد.

قرن ۲۱؛ بازگشت مینی به دوران اوج 3
آخرین نســخه از مینــی کالســیک )Mini Original(، اواخر 
ســال ۲۰۰۰ میالدی عرضه شــد. مدیران بی ام و از ســال ۱۹۹۵ 
سرمایه گذاری ۱۴۰ میلیون دالری بر بهینه سازی کارخانه ی قدیمی 
خود در آکسفورد انگاستان را شروع کرده بودند. به همین دلیل، 
بازتولید مینی با ظاهری جدید و محصولی مدرن، تنها چندهفته 

مانده به شروع سال ۲۰۰۱، آغاز شد.

مینی در سال ۲۰۲۰ و آینده 4
مشابه سال های اخیر، مینی در سال ۲۰۲۰ هم ۳ محصول اصلی )از 
نظر نوع بدنه( دارد که شامل مدل اصلی، کانتری من و کالب من می شود. 
مینی هاچبک، با بدنه ی ۲ در یا ۴ در سقف فلزی یا ۲در کانورتیبل )سقف 
پارچه ای( وجود دارد؛ درحالی که خودروهای کانتری من و کالب من از این 

نظر، تفاوتی ندارند و صرفا با بدنه ی ۴در سقف فلزی عرضه می شوند.

اولین خودروی مدرن مینی، در ابتدا مینی َهچ )Hatch( نام داشت اما کمی بعد به اختصار، مینی خطاب 
شد. فرانک استیونسن، با سابقه ی درخشان در طراحی فیات ۵۰۰ جدید و فراری F۴۳۰، تحول ظاهری 
در مینی را به سرانجام رساند. این طراح برجسته ی انگلیسی، بعدها به مک الرن پیوست و خودروهای مدرن 

این شرکت، نظیر 12C-MP4 و 570S و P1 را خلق کرد.
نسل اول از مینی جدید، تا سال ۲۰۰۹ تولید شد. استقبال از این خودرو با بدنه های ۳ در و ۵ در، عرضه ی 

نســخه های قوی تر با نام های کوپر و کوپر S را به دنبال داشت. ارزان ترین مدل، پیشرانه ی ۲/۱ لیتری ۷۵ 
اسب بخار داشت و ۵/۱۳ ثانیه بعد از شروع حرکت به سرعت ۱۰۰ کیلومتربرساعت می رسید؛ درحالی که کوپر 

S مجهز به موتور ۲ لیتری، قدرت ۲۰۰ اسب بخار و سرعت گیری صفر تا ۱۰۰ کیلومتربرساعت ۸/۶ ثانیه فراهم 
می کرد. از سال ۲۰۱۵ تا زمان نگارش این مطلب، نسل سوم مینی مدرن جایگزین مدل های قبلی شده است.

ارزان ترین محصول مینی در سال ۲۰۲۰، مدل هاچبک با بدنه ی ۲ در، پیشرانه ی 
۵/۱ لیتری ۷۵ اسب بخار و جعبه دنده ی ۶ سرعته دستی است. این محصول، ۵/۱۲ 
ثانیه بعد از شــروع حرکت به سرعت ۱۰۰ کیلومتربرساعت می رسد و میانگین 

 تصــور می کنیم که چرا مصاحبه گران می توانند ما را رد کنند ، زیرا 
از نتیجه می ترسیم ، شاید شما در مورد یک سابقه پرش شغلی ، یک 
GPA کم یا تجربه کم ، خجالتی باشید ، که همه این ها می تواند یک 
مدل ذهنی ایجاد کند چنین تزلزلی ما را از انجام بهترین کارمان باز می 
دارد. شــما نمی تواتید ترس های خود را از بین ببرید با این حال ، می 
توانید برای مصاحبه تان خود را با یک روش دقیق و جامع آماده کنید، 

که اعتماد به نفس تان را افزایش دهد.
 با خود تکرارکنید 

آن ها در کنار من هستند ،ترس شما هر چه می خواهد ، باشد، بدانید 
که مصاحبه گران می خواهند که شما موفق شوید .پروسه مصاحبه وقت 
گیر و گران اســت ، و شرکت دیروز به شما نیاز داشت.وقتی مضطرب 
شدید تکرار کنید :مصاحبه شوندگان در کنار من و همراه من هستند و 

قصد شکست مرا ندارند. 
 مانند یک فرد محلی به نظربرسید نه یک توریست:

هنگامی که در جست و جو یک فرصت هستید، توصیف شغل و محتوای وب 
شرکت را تشریح کنید سپس ، این زبان را به پاسخ هایتان اضافه کنید .چگونه 
تجارب و توانایی های شما در مورد توصیف شغل و زبان آن صحبت می کنند 
؟پاسخ شما اگر در شرکت   محلی   به نظر برسید ، نه به صورت یک گردشگر 

در یک سرزمین بیگانه ، بیشتر متقاعد کننده خواهد بود .
چرا این شغل ؟ آیا شما اهمیتی به آن می دهید ؟

در نهایت هر مصاحبه کننده ای می پرسد ،   چرا شما می خواهید در این 

جا کار کنید ؟   معنیش این است :آیا به اندازه کافی در مورد این شرکت 
می دانید و به آنچه ما انجام می دهیم، اهمیت می دهید ؟داوطلبانی که 
تاریخ ، ارزش ها ، ماموریت ، فرهنگ و محصوالت و اخبار اخیر شرکت را 

می دانند ، پاسخ های قانع کننده ای را ارائه می دهند . 
 محیط وجو راخوب شناسایی کنید:

قبل از این که برای مصاحبه بروید، محیط را شناسایی کنید ،در محله 
رانندگی کنید یا در فضای باز آن جا پیاده روی کنید .مردم چگونه لباس 

می پوشند - به طور معمولی یا به صورت رسمی؟
به اتاق مصاحبه برسید:

از مخاطب خود در مورد مصاحبه ســوال کنید آیا تخته سفیدی وجود 
دارد ؟ممکن است قصد داشته باشید نمودار نقشه کار از آخرین تحقیقات 
خود را نشــان دهید یا مصاحبه گران ممکن است از شما بخواهند که 

دالیل خود را روی تخته بیاورید .
بدن خود را آماده کنید :

به لحاظ جســمی آمادگی داشته باشید تا هوشیار ومطمئن باشید من 
عادت داشتم از مصاحبه گر بخواهم که ساعت ۱۰ مصاحبه انجام شود به 
طوری که بتوانم دو صبحگاهی را انجام دهم ، زیرا اندورفین ، انرژی من 

را افزایش می دهد .
رابطه دوستانه ایجاد کنید:

کســی که مصاحبه انجام خواهد داد را پیدا کنید تا بتوانید با او ارتباط 
دوستانه برقرار کنید .  

روش های مختلف 
برای غلبه برترس 
ازمصاحبه شغلی

قبل از این که برای مصاحبه بروید، محیط را شناسایی 
کنید ،در محله رانندگی کنید یا در فضای باز آن جا پیاده 
روی کنید .مردم چگونه لباس می پوشند - به طور 
معمولی یا به صورت رسمی؟

محیاجعفری ثانی
روزنامه نگار

فکر
بکـــــر
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خریدارکلیه لوازم منزل 
منصف آهن آالت،ضایعات

09157700622
 09153030622

ط
/9
81
33
68

ج
/9
81
01
28

منصوریفرش 
خریدارفرش

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

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

ش
/9
81
29
87

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

ط
/9
80
58
40

تاژقالیشویی و مبل شویی
شستشو به روش 100% اسالمی

38924418 
32715374
38471584
37255454

ط
/9
80
01
38

قالی شویی
گل افشــان

33713389  37315799
32787006  37411404
32564441  36615852
33427503  38712275
33666021  37583283

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

ج
/9
80
06
21

 میالدقالیشویی
3731460037649518 37339600

شستشوی اسالمی

پ
/9
80
23
75

7
خرید و فروش
لوازم و اثاثیه

8
خدمات منزل
 و تعمیرات

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

701

فرش و موکت
703

قالی شویی
802

پ
/9
81
24
56

ط
/9
80
08
16

قالی و مبل شوئی
امین

32424973-32762876-37292296
32133030-32252378
36570184-37348703 تحت پوشش بیمه ایران

رفوگری

ایام تعطیل 09153000443

شستشو

 با ضمانت

قالی و مبل شوئی
نمونه

37490231-37329705-32736506
36612586-35130474
32424972-32135956

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

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

پ
/9
80
23
78

ج
/9
80
79
20

قالیشویی جهان
آستانه 

36514183
37130240
36519049
32138963
36618614

سریع، تمیز،ارزان وباضمانت
حتی تعطیالت

تحویل  48 ساعته 
آستانهمبل شویی جهان
36514183

09156172305
تاسیس:1384
دفتر مرکزی :آزادی 101

سرویس سراسر مشهد
 09155334029

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
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 
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ملتقالیشویی
شستوشوبه
روشاسـالمی
تحتپوشــش
بیمهایــــــران
دارایمجــــوز
رسمی

تلفنکارخانه:
36666330
3665282 0
32213433
تلفندفاتر:
3 6 6 1 1 1 1 6
32220233
36098584
09155134006
09155048595
36580457

/د
98

10
51

4
/ج

98
01

99
0

لولهبازکنی
مشهدالرضا

وصلاگو
تشخیصترکیدگی
ونمزدگیبادستگاه
ترمیمکفسرویسبامصالح

پیروزی38764467
38764468 ســجاد
فردوسی38825264
کوهسنگی38825264
مطهــری37285670
38764467 معلــم
وکیلآباد38764467
37285670 عبــادی
هاشمیه38825264
هفتتیر38764467

تخلیهچـاه
09153131040
09151223530

ط
/9

80
31

08
 ج

/ 9
80

96
74

رفعنم
لولهبازکنی
تشخیصنمزدگی
رفعنموبو
بامصالحوبنایی
30سالسابقه
36909280سجاد– فردوسی– خیام
37678076فلسطین-سناباد–کالهدوز
36911412سیدرضی-معلم–دانشجو
38902414هاشمیه–هفتتیر-صیاد
36910840الهیه-قاسمآباد-امامهادی
عبادی–عبدالمطلب–مطهری
36909280ابوطالب–هدایت–توس

09151023831تیمسیار

نـظافتـیآیـسـان
خشکشوییفرش،موکت
مبلمان،نظافتکلیساختمان
راهپلهوپیلوتاعزامکارگر

خانموآقا)تضمینی(
35228934-35228935

09151020764
09155573702

ش
/9

80
87

58
/ج

98
10

99
3

تعمیراتتخصصی
مبلدرمحل
09153052587

تعمیرآبگرمکن
وتعویضمنبع
09153184729

37390310-32112993

ط
/9

80
97

95

تاسیساتپیرنیا
تعمیراتونصبفوریپکیج،
آبگرمکن،شوفاژولولهکشی
شبانهروزی09156239939

ط
/9

81
10

55

ط
/9

80
52

76

مرکزاقامتی
بهبودوبازتوانی
بهارزندگیمشهد
درماناعتیادتخصصماست
بامجوزرسمیازسازمان

بهزیستی،کادرمجربپزشکی،
روانشناسی،مددکاری

سالنمجزابراینوجواناندارای
استخر،باشگاه،سالنغذاخوری،

حسینیهوفضایسبز
برگزاریجلساتبهبودومهارتی
وگروهدرمانیومشاورخانوده

دفتر36775361
عاقبتخواه09153186358

با1میلیونمهارت
دیپلممعتبربگیرید
09153526269

ط
/9

81
30

96
/ج

98
09

43
2

اجناسکرایه
مصطفی
صفارنجیب

صندلی،مبل،میز،ظروف
فرش،Lcd،رقصنور،باندو....
0915 305 5600 
0939 7395600 

بهچندکارآموزویکمنشی
خانمنیازمندیم.

آموزشگاهکرامتعبادی41
09153136521

ط
/9

81
36

67

تعدادیکارگرماهر
بتونهکارکنافباسابقهباال

نیازمندیم.
09153164827

ط
/9

81
36

50

بهچندکارگرواردبهکار
گاوداریشیریوراننده
تراکتورنیازمندیم
09151104505

/ع
98

13
22

1

تراشکارماهرونیمهماهر
نیازمندیم.

09157609986

ط
/9

81
35

35
/ج

98
02

56
2

تابلوسازصنعتآذین
LED،چلینیوم،استیل

کامپوزیت،بنر،فلکسی،چاپاجسام،برش
لیزر،هدایاتبلیغاتی09154205729

/ج
98

00
28

6

نعیمی
در،پنجرهوکابینت
خوردهریزوغیره

09354604745
خریدضایعات

آهن،آلومینیوم،مس
برنج،کارتن،الک
09035480162

ط
/9

81
34

19

خریدضایعات
کارتن،آهن،پالستیک
09155234752خاکشور

ط
/9

81
25

01

مفقودشده
نظــام اشــتغال پروانــه
شــماره بــه مهندســی
بنــام 01930006085
مفقود اســتیری حســین
گردیدهوازدرجهاعتبار

ساقطمیباشد

/ع
98

13
74

6

جنابآقایقاسمنودهبه
اطالعمیرساندهمسرشما
خانمزهراشکاریبادر
دستداشتنحکمدادگاه
شعبه19دادگاهخانواده
مشهدقصدطالقوجدایی
ازشمارادارندلذاظرف

مدتیکهفتهپسازابالغ
دردفترخانهحاضروذیل
اوراقواسنادمربوطبه
طالقراامضاءنماییددرغیر
اینصورتطالقشمایکطرفه
ثبتواعتراضبعدیشما

مسموعنیست
آدرسدفترخانه

مشهدابتدایپنجتنبابانظر26/1
محمدرضاشیدایی

سردفترازدواجوطالق15-27مشهد

/ج
98

13
78

4

12
خدماتآموزشی
وفرهنگی

13
مجالسومراسم

14
استخدام

17
خدماتصنعتی
وکشاورزی

18
گوناگون

تخلیهچاه
لولهبازکنیورفعنم

803

ترکاعتیاد
1104

آموزشگاههای
تخصصی

1201

کرایهچی
1306

منشیوتایپیست
1402

کارگرماهر
1409

تابلوسازی
1504

خریدوفروش
ضایعات

1701

مفقودشده
1801

متفرقه
1802

خدماتنظافتی
804

پردهومبلمان
806

کولرگازی،پکیج
وآبگرمکن

807

ط
/9

81
08

31

خریدضایعات
حاضری

آهن،چدن،مس
برنج،آلومینیومو
خردهریزانباری

بازدیدوحملباررایگان

09155044719

باغتاالرفانوس
آمادهبرگزاریباشکوهترین
جشنهاومراسمشماعزیزان
بادوباغودوسالنمجزابا
کادریمجربمیباشد

آزادی159بینگلستان3و1
35423877-8
09151153724

ط
/9

81
32

89

دامداریمقدم
32594258-09151135477
09159098896

ط
/9

81
31

28

تخریب-خریدضایعات
دربوپنجره،جوشکاریسیار

09370501006
09305828084

ط
/9

81
22

94

ضایعاتفالح
خریدآهن،آلومینیوم،مسو...

شرکتدرمزایده
09157137499-36660883

ط
/9

80
54

20
 ج

/ 9
80

35
42

دربوپنجره
آهناالتتوس
ساخت،خریدوفروش
انواعدربوپنجره
حفاظ،سایبان...

نوومستعملوانواعفلزات
09151176273مهرجو

09155137032داییزاده

قابلتوجههمشهریانگرامی
بهاطالعمیرساندآقایمحمدرضااسدالهی
دفترمشاورامالکبهشمارهعضویت9607

بهنشانی:سیدیصبا51
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 هیچگونه مس��ؤولیتی در قبال مش��کالت و ادعاهای احتمالی 

بعدی نخواهد داشت.
 

تلفنتماسدفترمشاورامالک:09155621198
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

9/ع
81

37
45
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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      

ط
/9
80
55
67

09154414127

ضمانت نامه نامحـدود

پشت بام، استخر
آشپزخانه، توالت

بدون خرابی
عضورفع نم

اتحادیه

ط
/9
80
23
18

خرید ضایعات کاغذ
09151126299

/ه
98
03
87
0

حفاظ-بوته ای-کمانی
میلگردی-آکاردئونی

تولیدانبوه وارزان
09153128411تلگرام38661194

/د
98
11
39
8

پ
/9
80
22
75

ج
/9
80
22
49

یر
 س

ش
05132282103آر

@charterme ارزانترین نرخ کیش

ج
/9
71
88
44

واز
پر

نا 
ری

32235656آت
32231416

تضمین پایین ترین نرخ تور
کیش
قشم

ط
/9
81
28
23


