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به گزارش زومیت، محمــود واعظی، وزیر ارتباطات، 
در مــورد اجــرای طرح رجیســتری که قــرار بود تا 
 پایان خــرداد یا ابتــدای تیر عملیاتی شــود، گفت:
»اقدامــات الزم برای اجرای ایــن طرح در حال اجرا 
اســت. پیمانــکار داخلی که برای اجــرای این طرح 
انتخاب شده، اعالم کرده است که به فرصت بیشتری 
نیــاز دارد.« بر این اســاس واعظی اعــالم کرد که 
پیمانــکار این طرح مهلت دو ماهه درخواســت کرده 
است تا این کار اجرا شــود. بدین ترتیب این طرح تا 
پایان تابستان عملیاتی می شود. اگر روند اجرایی شدن 
این طرح را بررســی کوتاهی کنیم می بینیم که این 
طرح از زمان مطرح شــدن تا رسیدن به همین مرحله 
)که هنوز وجود ندارد( چندین سال از عمرش می گذرد 

و هنوز به مرحله اجرا نرســیده اســت. از همان زمان 
که طرح شبنم اجرایی شد و برچسب های آن در بازار 
کپی شــد تا این طرح به شکست بخورد و بعد طرح 
رجیستری مطرح شــد، قریب به پنج سال می گذرد. 
در کنار آن ســتاد مبارزه با قاچــاق کاال برخوردهای 
خود را بــه صورت جدی پیگیــری می کند و در این 
بین افرادی که در دست چندم خرید کاال قرار دارند و 
برای فروشــگاه های کوچک سطح شهر خود اقدام به 
خرید کاالهایی می کنند، بــه دلیل نبود طرحی برای 
جلوگیــری از ورود کاالی قاچاق متحمل جریمه های 
سنگین و بعضا زمین خوردن کسب و کارشان می کند. 
این طرح باید مدت ها پیش راه می افتاد و حتی دو ماه 

دیگر هم خیلی برای اجرای آن دیر است.

آمازون در ســکوتی رســانه ای امکان جدیدی را برای 
خریــداران خــود فعال کــرده که به آن ها فهرســتی 
سفارشــی از محصوالتی را که ممکن اســت به آن ها 
عالقه داشــته باشــند،  نمایش می دهد. این امکان که 
  My Mixنــام گرفتــه قابلیــت جدیدی اســت که به

 Interesting Finds آمــازون مرتبط اســت. قابلیت

Interesting Finds آمازون فروشگاه کوچکی بود که 

 Pinterest سال گذشــته معرفی شد و فهرستی مشابه
را برای کشف محصوالتی ارائه می کرد که در فروشگاه 
 بزرگ آمــازون قرار داده شــده بود. گفتنی اســت که

Interesting Finds بخشــی از پــروژه بزرگ تــری 

اســت کــه Amazon Stream نــام دارد و قــرار 
اســت به مدد آن بــه محلی برای مــرور محصوالت 
و کمــک به خریــداران در خرید تبدیل شــود به جای 
آن کــه خریداران برای یک محصــول که می دانند به 
آن نیــاز دارند یــا آن را می خواهند، در آن جســت وجو 
 کنند. مشــابه اســتارتاپ هایی مانند ســرویس خرید
Canopy، ایــن قســمت از آمازون در چنــد ماه اخیر 

تغییرات زیادی را به خود دیده است؛ از یک صفحه ساده 
با چند گروه )سرگرمی، مردان و زنان( به بخشی متنوع 
از محصوالت دسته بندی شده تبدیل شده است. عالوه 
بر این به جای این که این بخش در منوها قرار داده شده 
باشــد، در باالی صفحه اصلی سایت آمازون به صورت 
یک بنر برجسته دیده می شــود. در سایت آمازون افراد 
می توانند محصوالت مختلف را در دسته بندی های موجود 
مرور کنند. عالوه بر این، مجموعه محصوالت در قالب 
کلکسیون هایی وجود دارند که کاربران می توانند در بین 
آن ها دنبال محصوالت مورد عالقه شان بگردند. سپس 
کاربران قادرند محصوالت خود را از بین دســته بندی ها 
یا کلکسیون ها به فهرست عالقه مندی های خود اضافه 
کنند تا بعدا از قســمت My Hearts یا همان فهرست 
عالقه مندی ها به آن محصوالت رجوع کنند. جدا از این 
 Interesting Finds مورد افراد می توانند در قســمت
مســتقیم به صفحه محصول رفتــه و آن را خریداری 
کنند. به گــزارش Techcrunch نقــش My Mix در 
 تولید فهرست های مورد عالقه کاربر به مرور کاالها در

Interesting Finds بر می گردد؛ یعنی همان فعالیت های 

مرتبط با تعیین فهرست عالقه مندی ها. با گذشت زمان 
 هــر کاربر با پر کردن فهرســت عالقه مندی هایش در

Interesting Finds،  آمــازون فروشــگاه سفارشــی 

شــده ای را برای آن کاربر ایجاد می کند که محصوالت 
بیشــتری را به نسبت فهرســت عالقه مندی هایش در 
آن قرار می دهد که ممکن اســت نظــر کاربر را به خود 
جلب کنند. پیشنهادهای ارائه شده در My Mix بهتر از 
توصیه هایی است که خود آمازون در ارتباط با خریدهای 
قبلی یا ســابقه مرور کاربر، ارائه می دهد. این پیشنهادها 
بیشتر شــبیه یادآوری محصوالتی است که کاربر قبال 
 آن ها را خریده یا نیاز دارد که آن ها را بخرد. پیشنهادهای

 My Mix سرگرم کننده و جالب هستند. لینک فروشگاهی 

کــه توســط My Mix ایجاد می شــود، در اول بخش 
دســته بندی محصوالت قابل رویت است و آمازون به 
آن اهمیت زیادی می دهد تا جایی که اگر محصولی به 
آن اضافه شود، به وســیله Notification به کاربر خبر 

می دهد.

دو ماه دیگر خیلی دیر شده است!
 علیرضــا مظاهـری

لینــــکدونی

پیشنهادهای خرید آمازون نگاهی به آینده دارند

از عالقه خود غافل نشوید

عصر شیعه
به صورت آنالین به زیارت بروید

اولین لینکدونی این هفته را به یک سایت مذهبی اختصاص داده ایم. وب سایت عصر شیعه 
دارای بخش های مختلف و متنوعی می باشد. در این وب سایت می توانید ضمن اطالع 
از اخبار مذهبی، فرهنگی، خبرهای علما، مراجع و نیز اخبار کتاب، به تالوت قرآن آنالین 
پرداخته، اماکن متبرکه را به صورت زنده تماشا کرده و به صورت نیابتی به زیارت مراقد 
مطهر بروید. همچنین قادر هستید مقاالت دینی و مذهبی را مطالعه نموده و با نظرات و 
اندیشه های دانشمندان اسالمی آشنا شوید. پاسخ به شبهات دینی، راه سعادت، فرزانگان، 
احادیث و روایات، شیعیان جهان و مصاحبه ها از دیگر بخش های این وب سایت می باشد. 
www.asreshia.com

علم حدیث
به مطالعه احادیث ائمه معصومین علیهم السالم بپردازید

سومین سایت پیشــنهادی این هفته هم یک وب سایت مذهبی می باشد. وب سایت 
حدیث نت به عنوان پایگاه اطالع رســانی حدیث شــیعه از بخش های مختلفی مانند 
احادیث معصومین، منابع حدیث شــیعه، معارف حدیــث، متون حدیث، علوم حدیث، 
شــرح حدیث، خدمات حدیث و دارالحدیث تشکیل شده است. در این سایت احادیث 
بر اساس حروف الفبا، چهل حدیث و حضرات معصومین علیهم السالم طبقه بندی شده 
اســت.  همچنین در این وب سایت شما با منابع اصلی حدیث شیعه آشنا شده، سیره 
معصومان )ع( را شناخته و قادر به مطالعه کتب و مقاالت حدیثی خواهید بود. پایگاه های 

حدیثی، اساتید دارالحدیث رجال و ... از دیگر بخش های این وب سایت می باشند. 
www.hadith.net

دنیای دوربین
با محبوب ترین دوربین های موجود در بازار آشنا شوید

پیشنهاد بعدی این هفته یک وب سایت تخصصی درباره دوربین عکاسی می باشد. 
در این ســایت که به صورت اختصاصی به دوربین های عکاســی حرفه ای پرداخته 
شــده، از بخش های مختلفی همچون دوربین ها، لنزها، مقایسه محصوالت و اخبار 
تشکیل شده است. در این وب سایت می توانید از مشخصات فنی و ظاهری آخرین 
دوربین های ارائه شده توسط برندهای مختلف مطلع شده، نمونه تصاویر گرفته شده 
با دوربین های مختلف را مشاهده کرده و با یکدیگر مقایسه نموده و با محبوب ترین 
دوربین ها آشنا شــوید. از دیگر بخش های این وب سایت می توان به دوربین های 

بدون آینه با قابلیت تعویض لنز، دوربین های سوپر زوم و ... اشاره کرد.
www.dorbin.ir

توپ بازی قایقی
علم آنالیز مسابقات کانوپولو و مبانی فیزیولوژی آن را بشناسید

آخرین پیشنهاد لینکدونی این هفته به یک رشته ورزشی اختصاص دارد. در این وب 
سایت با رشته ورزشــی کانوپولو تمام و کمال آشنا خواهید شد. در این وب سایت 
ورزشی می توانید با تکنیک ها و مهارت های فردی مانند موشکافی مهارت های پایه 
پاروکشــی و تکنیک غلت زدن در کانوپولو آشنا شده و تمرینات تخصصی کانوپولو 
و مبانی فیزیولوژی و اصول طراحی تمرینات پاروزن ها را یاد بگیرید. همچنین این 
وب سایت به شما در شناخت استراتژی ها، آرایش و تاکتیک های تیمی کمک خواهد 
کرد. استراتژی های ســاده در کانوپولو، علم آنالیز در مسابقات کانوپولو، تاریخچه 

این ورزش و تجهیزات و امکانات از دیگر بخش های این وب سایت می باشند .
www.canoepolo.ir


