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ایـن  بـه  درآمدزایـی  بـرای  ماشـین  سـازندگان  رویـه 
شـکل اسـت کـه ایـن تولیدکننـدگان یـک ماشـین را 
تولیـد می کننـد و آن را بـه یـک مشـتری در یـک زمان 
مشـتری  تـا  می ماننـد  منتظـر  سـپس  می فروشـند. 
تـا  کنـد  مسـتهلک  را  آن  و  کـرده  اسـتفاده  ماشـین  از 
دوبـاره بـه آن  هـا مراجعـه کـرده و بـرای تهیـه ماشـین 
دیگـری اقـدام کننـد. این رویه مدت  هاسـت که توسـط 
خودروسـازان سراسـر دنیـا اجـرا می  شـود. ولـی جالـب 
ایـن جاسـت کـه بدانیـد رویـه دیگـری هـم می توانـد 
وجـود داشـته باشـد کـه اینترنت باعـث آن شـده و اخیرا 
شـرکت مرسـدس بنـز آلمـان را هـم متقاعـد کـرده که 
بـرای کسـب درآمـد می توانـد آن را بـه اجـرا بگـذارد. 
بنـز  مرسـدس  ماشـین  اشـتراک گذاری  بـه  سـرویس 
Croove نـام دارد و بـه تازگـی Techcrunch گـزارش 

داده کـه در مونیـخ آلمـان بـرای اجرا آماده شـده اسـت. 
سـرویس Croove بـرای یکـی دیگـر از سـرویس  های 
مرسـدس بنز بـه نـام car2go و سـرویس رقیـب بنز یا 
همان بـی ام و کـه ReachNow نام دارد، یک سـرویس 

 Peer to بـه اشـتراک گذاری نظیـر بـه نظیـر یـا همـان
Peer اسـت. بـه طـور کلـی ایـن سـرویس  ها ناوگانی از 

خودرو هـا را در یـک شـهر بـرای اشـتراک گذاری فراهم 
کرده انـد. نکتـه جالـب در این اسـت کـه Croove برای 
بـه اشـتراک گذاری هـر خـودرو از هـر برنـدی و یا حتی 
متاسـفانه  اسـت.  شـده  سـاخته  شـخصی  خودرو هـای 
سـرویس Croove فعـا بـرای iOS برنامـه دارد و البتـه 
مرسـدس بنز قـول داده کـه بـه زودی نسـخه ای از این 
برنامـه را بـرای اندرویـد و حتـی وب (بـه منظـور کار در 
دسـکتاپ) آمـاده خواهد کـرد. بـرای در اختیار گذاشـتن 
ایـن خودرو توسـط این سـرویس مالکان بایـد پروفایلی 
را از خـودروی خـود آمـاده کننـد. ایـن پروفایـل شـامل 
تمـام آپشـن  ها در خودرو می شـود. در مراحـل بعد مالک 
خـودرو کافی اسـت مبلغی را بـرای اجاره خـودروی خود 
در نرم افـزار تعییـن کنـد. بر اسـاس گزارش  هـا، شـرایط 
بـه اشـتراک گذاری خـودرو در ایـن اسـت کـه خـودرو 
بایـد در شـرایط خوبـی باشـد و بیـش از ۱5 سـال هم از 
عمـر آن نگذشـته باشـد. این شـرایط بـرای افـرادی که 

می خواهنـد خـودرو کرایه کنند هم بسـیار سـاده اسـت. 
آن  هـا کافـی اسـت حداقـل ۲۱ سـال داشـته باشـند و 
اجاره کننـدگان  باشـند.  گرفتـه  هـم  رانندگـی  گواهـی 
خـودرو بـه نرم افـزار سـرویس Croove مراجعـه کـرده 
و خودرویـی را انتخـاب می کننـد. صاحـب ماشـین بـا 
کرایه کننـده قـراری مـی گـذارد تـا خـودرو را تحویـل 
دهـد. اجاره کننـده می توانـد مبلغـی بیشـتر را پرداخـت 
کنـد تا صاحب ماشـین خـودرو را بـه محـل اجاره کننده 
ببـرد. ایـن سـرویس چک لیسـتی را هـم فراهـم کـرده 
تـا پـس از اتمـام قـرارداد اجـاره، آسـیب  های احتمالـی 
بررسـی شـود. البتـه مرسـدس در حـال فراهـم کـردن 
راهکار هایی اسـت کـه بتواند فرآینـد اجاره خـودرو را باز 
هـم سـاده تر از این کند. گفتنی اسـت که مرسـدس بنز 
اسـتراتژی خاصی بـرای برنامه  های آینده خـود دارد که 
آن را CASE می نامـد و شـامل حوزه  هـای ارتباطات بین 
خودرویـی، خودرو هـای خـودران، بـه اشـتراک گذاری و 
خودرو هـای الکتریکـی می باشـد و Croove بخشـی از 

برنامه  هـای آینـده ایـن شـرکت خودرو سـازی اسـت.

نتیجه هفت سال رضایت بخش است؟
سازمان  آن  بر اساس  که  شد  منتشر  خبری  گذشته  هفته 
خصوصی  سازی به دلیل آن که کنسرسیوم خریدار سهام 
مخابرات (توسعه اعتماد مبین) در پرداخت اقساط خود ناتوان 
بوده، قصد دارد معامله را فسخ کند. ظاهرا بر اساس گزارشی 
که فارس تهیه کرده است، شرکت مذکور تقاضای مهلت سه 
ماهه داده اما سازمان خصوصی  سازی به نظر در تصمیم خود 
جدی است و قصد دارد پس از بازپس گیری سهام واگذار شده، 
دوباره آن را برای عرضه البته در قطعات ۱۷درصدی آماده 
کند. واگذاری ابتدایی این قطعه سهام که در مهر سال ۱۳۸۸ 
صورت گرفت با واکنش  های بسیاری همراه شد. برخی به 
طور کل مخالف واگذاری بودند و برخی به نحوه واگذاری 
سال  ها  این  گذشت  پس از  می دانستند.  وارد  ایراد  سهام 

بسیار  منابع  داشتن  اختیار  در  علی رغم  مخابرات  شرکت 
استانی  شرکت  های  از  گذشته  شده  سرمایه گذاری  عظیم 
گرفته تا شبکه کابلی تلفن ثابت و همراه، هم پای (حتی در 
برخی موارد در عقب) شرکت  های دیگر که تازه شروع به 
سرمایه گذاری در حوزه ارتباطات کرده بودند، ایستاد. متاسفانه 
وجه  هیچ  به  سال  ها  این  در  مخابرات  عملکرد  مجموع 
رضایت بخش نبوده و می توان این عملکرد را حاصل اشتباه 
بودن واگذاری و حتی بدتر از آن اشتباه بودن نحوه واگذاری 
دانست. حاال باید دید آیا تنها بازپس گیری سهام می تواند 
جوابگوی عملکرد ضعیف شرکت  های مدیریتی سطح باالی 
مخابرات باشد یا باید برای این عملکرد ضعیف غرامتی را هم 

به منظور جبران عقب ماندگی مخابرات در نظر گرفت؟

غیر از فروش ماشین راه های دیگری هم وجود دارد

مرسدس ماشین به اشتراک می گذارد

 علیرضــا مظاهـری

لینــــکدونی

چیدمان منزل
با جدیدترین نما های آپارتمانی آشنا شوید

در اولین لینکدونی این هفته به موضوع دکوراسیون منزل می  پردازیم. در وب سایت زیبایی 
خانه بخش  های مختلفی همچون دکوراسیون آشپزخانه، دکوراسیون اتاق کودک، دکوراسیون 
پذیرایی، مبلمان و نمای ساختمان گنجانده شده است. در دکوراسیون آشپزخانه شما می توانید 
با نحوه قرار گیری وسایل آشپزخانه و کابینت  های مناسب آن آشپزخانه آشنا شده و طریقه 
چیدن اتاق کودکان و دکوراسیون پذیرایی را به بهترین نحو ممکن آموزش ببینید. همچنین 
قادر خواهید بود انواع مبلمان مناسب جهت استفاده اداری و منزل را بشناسید. گالری عکس 
دیگر  از  و...  کار  دفتر  منزل،  دکوراسیون  فروشگاهی،  چیدمان  ویا،  و  آپارتمان  نمای  از 
www.beautyhome.ir قسمت  های این وب سایت به حساب می آید. 

میراث زمین
معضالت زیست محیطی را جهت بقای محیط زیست بشناسید

پیشنهاد بعدی این هفته به وب سایتی درباره محیط زیست و فضای سبز اختصاص دارد. این وب 
سایت با عنوان کانون انسان پاک، زمین پاک در راستای اطاع رسانی جهت کاهش معضات 
زیست محیطی با توجه به گرمایش جهانی زمین و حفظ میراث زمین به فعالیت می پردازد. در 
این وب سایت می توانید ضمن اطاع از آخرین اخبار زیست محیطی در ایران و جهان، به مطالعه 
مقاالتی در زمینه  های گرمایش زمین، کشاورزی ارگانیک، حمایت از حیوانات و... پرداخته و 
بر اطاعات خود  بیفزایید. همچنین از دیگر بخش  های این سایت می توان به گالری عکس، 
www.phce.org کتابخانه، گالری فیلم و اتاق گفت وگو اشاره کرد. 

دنیای نوجوانان
در مسابقات عکاسی و داستان نویسی شرکت کنید

سومین لینکدونی این هفته را به نوجوانان اختصاص داده ایم. وب سایت نوجوان  ها حاوی 
بخش  هایی همچون دانش و سامت، مشاوره، آموزشی، فرهنگ و هنر، ورزشی، مسابقه و 
سرگرمی می باشد. در این وب سایت نوجوانان می توانند با جدیدترین فناوری های دیجیتال 
و دانستنی های علمی آشنا شده و از آموزش های مختلف همچون زبان انگلیسی، عکاسی، 
روانشناسی،  و  تحصیلی  مشاوره های  از  استفاده  همچنین  شوند.  بهره مند  و...  کاردستی 
با  آشنایی  روز،  اخبار  عکاسی،  مسابقات  ورزشی،  مقاالت  ادبیات،  موسیقی،  سینما،  شعر، 
نویسندگان و خبرنگاران نوجوان، معرفی کتاب، هنرکده و مسابقه داستان نویسی دیگر 
www.nojavanha.com قسمت های این وب سایت را تشکیل می دهند. 

آموزش وب
سیستم مدیریت محتوا و برنامه نویسی موبایل را فرا بگیرید

نویسی  برنامه  زمینه  در  آموزشی  سایت  وب  یک  هفته  این  لینکدونی  پیشنهاد  آخرین 
می باشد. وب سایت بیاموز با هدف آموزش رایانه و وب شکل گرفته است که در آینده به 
آموزش های دیگری در موضوعاتی مانند زبان انگلیسی و علوم قرآنی نیز خواهد پرداخت. 
در این وب سایت شما می توانید از آموزش های منطبق با آخرین تکنولوژی های روز نظیر 
برنامه نویسی وب، برنامه نویسی ویندوز، آموزش پایگاه داده، سیستم چرخش فرم، نرم 
افزار های گرافیکی، فیلم های آموزشی منحصر به فرد، سیستم مدیریت محتوی و برنامه 

نویسی موبایل زیر نظر اساتید برجسته بهره مند شوید.
www.beyamooz.com


