
سال هفدهم    شماره 3654استارتاپ-841 یکشنبه   4 اسفند 1398

ویژه نامه سیاست گذاري
 علم، فناوري و نوآوري

فصلنامــه سیاســت علــم و فناوري در ســال  �

۹۸ دســت به ابتکار جدیــدي زد و تالش کرد کل 

مباحث زیرمجموعه بحث «سیاســت گذاري علم، 

فناوري و نــوآوري» را در یک ویژه نامه ۴۰مقاله اي 

که حاصل همکاري همه اساتید و متخصصان بنام 

کشور در این حوزه بود، تشریح کند. مرکز تحقیقات 

سیاســت علمي کشور اخیرا مراسم رونمایي و نقد 

این ویژه نامه را برگزار کرده اســت که در آن ضمن 

تشبیه مطالعات نوآوري به فیل ناشناخته مولوي،  

ســؤال اصلي به این شکل مطرح شد که ویژه نامه 

حاضر تــا چه حد کمــک مي کند که مــا این فیل 

نوآوري را در داخل ایران از ابعاد مختلف بررســي 

کنیم؟ در چه قسمت هایي بیشتر کار شده است؟ و 

در چه حوزه هایي کمتر یا اصال کار نشده است؟ در 

ادامه سردبیر محترم ویژه نامه با اشاره به روند کلي 

تهیــه و تدوین آن افزود: یکي از چالش هاي اصلي 

نبود یک فهرســت جامع بود که تمام موضوعات 

حوزه سیاســت گذاري علم، فنــاوري و نوآوري را 

پوشش دهد؛ حتي نمونه هاي موفق هندبوک هاي 

بین المللي در این حوزه نیز با چنین چالشي روبه رو 

بوده اند. یکــي دیگر از چالش ها، فرایند جمع آوري 

مقاالت از نویسندگان و سازماندهي آن در یک قالب 

یکپارچه بود تا بتوان در زمان تعیین شده، ویژه نامه 

را تکمیــل کند و به اتمام رســاند. نهایتا با ارائه ۴۰ 

مقاله و یک پیشگفتار ویژه نامه تهیه و تکمیل شد. 

در ادامه سایر صاحب نظران حاضر در جلسه ضمن 

تشکر از این کار گران قدر و ارزشمند،  نظرات خود را 

در این زمینه مطرح کردنــد که به طور خالصه در 

قالب نقاط قوت و ضعف به آنها اشاره مي شود:

نقاط قوت: از یک طرف گــردآوري، هماهنگي 

و یکپارچه ســازي محتواي تهیه شــده توسط بیش 

از ۶۰ نویسنده  با دیدگاه هاي مختلف در قالب یک 

زبان یکدســت و از طرف دیگر طراحي هدفمند و 

نظام مند درخصوص ســاختار ویژه نامه کار درخور 

توجهي اســت. به عبارتي یک مشارکت جمعي با 

ورود نویســندگان جوان در این حوزه و با تمرکز بر 

مباحث نظــري اصلي این حوزه شــکل گرفته که 

بسیار ارزشــمند و قابل تقدیر است. طبیعتا یکي از 

دالیل مهم موفقیت ایــن کار به ویژگي هاي فردي 

و  علمي ســردبیر آن برمي گردد؛ از جمله مي توان 

به روحیه آکادمیک، مقبولیت و سبقه علمي ایشان 

به عنوان یکي از پراســتنادترین افــراد این حوزه در 

ایران، تســلط ایشان به حوزه سیاست گذاري علم و 

فناوري چه در ســطح دانشــگاهي و چه در سطح 

اجرائي، تدریس دروس مرتبط و تربیت دانشجویان 

اشــاره کــرد. آثار متعدد ایشــان در زمینــه تدوین 

کتاب هاي ملي و بین المللي، مقاالت،  اســناد ملي 

و سایر انتشــارات مؤید این ادعاست. این ویژه نامه 

مي تواند چراغ راه و مرجعي براي دانشجویان حوزه 

سیاست گذاري علم و فناوري باشد تا آنها بتوانند با 

مباني نظري این حوزه و مجموعه مفاهیم موجود 

آشنا شوند.

نقاط ضعــف: در ارتباط با پیشــگفتار ویژه نامه 

این نقد مطرح شــد که در آن اشاره اي به چارچوب 

مفهومي مباحث مطرح در ویژه نامه نشــده است. 

نقــد دیگــر موضوعیت نداشــتن برخــي مقاالت 

ارائه شــده یــا در مقابــل مطرح نشــدن برخي از 

موضوعات مهم این حوزه در ویژه نامه بود. نقد دیگر 

در قالب یک مجموعه ســناریو ارائه شد. سناریوي 

اول این گونه مطرح شد که اگر هدف ویژه نامه ارائه 

مجموعه مقاالت ترویجي بوده است؛  اوال خروجي 

آن باید در قالب کتاب ارائه شود و ثانیا در هر کدام 

از محورهــا، متخصصان بنام آن حوزه مشــارکت 

داشته باشــند. ســناریوي دوم این گونه مطرح شد 

که اگر این ویژه نامه مجموعه اي از دســتاوردهاي 

تحقیقاتي دانشــجویان دکتري با هدف شناســایي 

وضعیت ایران در موضوعات مختلف بوده اســت؛ 

در این حالت نیــز با هدف اصلي ویژه نامه که ارائه 

مباني نظري حوزه سیاســت گذاري علم و فناوري 

بوده است،  تطابق ندارد.

نوآوري باز شاید براي جامعه فعاالن نوآوري مفهوم 
تازه اي نباشــد، اما مي تــوان ادعا کرد آن قدر که بر ســر 
زبان ها افتاده، به همان اندازه فهم نشــده باشــد. در این 
شــماره تالش مي کنم با اســتفاده از منابع و مستندات 
علمــي قــدري در مفهوم نــوآوري باز دقیق تر شــوم و 

وجوهي از تمایز آن را با برخي مفاهیم مشابه باز کنم.
هنــري چســبرو[۱] مفهــوم نــوآوري بــاز را براي 
نخســتین بار در ســال ۲۰۰۳ در کتابي با عنوان «نوآوري 
بــاز: الزامي جدید بــراي خلق فناوري و انتفــاع از آن» 
مطــرح کرد. هرچند چســبرو در خلق مفهــوم نوآوري 
بــاز و جاانداختن آن در میــان جامعه علمي و حرفه اي 
بسیار موفق بود، بااین حال اصل خود مفهوم نوآوري باز 
اختراع او نیست، نشــانه اش هم اینکه کتاب او پر بود از 
مثال هاي شــرکت هایي که در همان مقطع تألیف کتاب 
از این مفهوم اســتفاده کرده و آن را به کار برده اند. کاري 
که چســبرو کرد، این بود که این الگــو را نام گذاري و این 

پارادایم را تعریف کرد.
وي در بخشــي از این کتاب مي نویســد: «نوآوري باز 
پارادایمي اســت کــه در آن فرض مي شــود بنگاه ها در 
مسیري که به ســمت توسعه و تجاري ســازي فناوري 
دارند، مي توانند و باید براي خلق ایده و بازاریابي، هم از 
منابع داخلي و هم از منابع خارجي بهره ببرند.  نوآوري 
باز ایــن ایده هاي داخلي و خارجــي را در معماري ها و 
سیســتم هایي ترکیب مي کند که نیازمندي ها و الزامات 

آنها توسط مدل هاي کسب وکار مشخص مي شوند».
او در کتابي که در ســال ۲۰۰۶ با عنوان «نوآوري باز: 
پژوهشي به ســمت پارادایم جدید» منتشر کرد، تعریف 
خود از نوآوري باز را شــفاف تر کرد: «نوآوري باز استفاده 
از جریــان هدفمنــد دانش ورودي و خروجي ســازمان 
براي شــتاب دادن به نوآوري داخل ســازمان و در نقطه 
مقابل گســترش دادن بازارها براي اســتفاده خارجي از 
نوآوري اســت». نکته کلیدي مشترک در هر دو تعریفي 
که از نوآوري باز ارائه شــده، تأکید بر نقش محوري مدل 
کســب وکار در نوآوري باز اســت. همان طــور که جین 
اسلوینســکي[۲] و مت ســیگل[۳] در کتابشان در سال 
۲۰۰۳ و در مقاله دیگري در ســال ۲۰۱۰ نوشــته اند، این 
رویکرد نوآوري باز باید توســط برخي ابزارها و فرایندها 
پشــتیباني شــود؛ ابزارها و فرایندهایي که کارکردشــان 
تســهیل شــکل گیري روابط بنــگاه (با دانشــگاه ها، با 
پژوهشگران، با مخترعان و حتي با رقبا) است. این روابط 
هسته مرکزي این مفهوم را شکل مي دهند. این دو بعدتر، 
در قالــب مدلي با عنوان بخــواه- بیاب- بگیر- مدیریت 
کن[۴]، چارچوبي را براي نوآوري هاي مشــارکتي پایدار 

پیشنهاد کردند.
هرچقــدر بازارهــا پویاتــر و غیرقابــل پیش بیني تر 
مي شــوند، پلتفرم ها (ســکوهاي) فناوري هــاي جدید 
اجازه مي یابند دانش را آزادانه تر و در مقیاســي وسیع تر 
به گــردش درآورنــد. فیس بــوک، توییتــر، لینکداین و 
نظایر آنها در روزگار پس از نوآوري باز عرضه شــده اند. 
ویکي پدیا، لینوکس، ســرویس راسپبري پي آي[۵] گوگل 

و دیگــر پروژه هاي منبع- باز قــدرت همکاري هاي انبوه 
را در تولید دانش از طریق به اشتراک گذاري هاي بي انتها 
نشان دادند و معلوم شــد از سیستم عامل هاي منبع باز 
 (Crowd) مي توان پول هم درآورد. مفاهیمي نظیر جمع
و ابــر(cloud) به ابزارهایــي قابل توجه و حتي ضروري 
تبدیل شــدند. مجله Wired در مقاله اي در ســال ۲۰۰۶ 
توســط جف هوو[۶]، اصطــالح تأمیــن منابع جمعي 
(crowdsourcing) را بــه جهــان معرفي کرد و ناگهان 
نوآوري یک جعبه ابزار کامال جدید پیدا کرد. همه آنچه 
شــرکت ها باید انجام مي دادند این بــود که بدانند با این 
جعبه ابــزار جدید چه باید بکننــد. همان طور که کوین 
بودورو[۷] و کریم الخاني در مقاله اي در HBR در ســال 
۲۰۱۳ هشدار دادند: «جنبش جمع سپاري در حال تبدیل 
بــه یک جریان اصلي اســت. حتي اگر از آنها اســتفاده 
نکنید، مطمئنا رقباي شما چنین خواهند کرد». همه این 
پیشرفت ها ابزارهاي جدیدي را براي پیگیري نوآوري باز 
ارائــه مي دادند. اما آنچه بســیاري از فعاالن و محققان 
به طور مشــابه انجام داده اند این است که این ابزارهاي 
جدید را با خود نوآوري باز اشتباه گرفته اند یا تأمین منابع 
جمعي و نوآوري باز را به عنــوان مترادف قلمداد کرده 
یا نوعــي دیگر از هم معنابــودن را بین ایــن دو مفهوم 
پیشــنهاد مي کنند. یا در انتهاي دیگر طیف، کساني قرار 
دارند که پیشنهاد مي کنند تأمین منابع جمعي و نوآوري 
باز به هیچ وجه مرتبط نیستند یا فقط به صورت دورادور 
در ارتباط هســتند. میشل نویمان[۸] در یک پست وبالگ 
در ســال ۲۰۱۴، نــوآوري باز را «خلق کــردن و نوآوري با 
کمک ذي نفعان خارجي شامل مشتریان، تأمین کنندگان، 
شرکا و جامعه گســترده تر اطراف بنگاه» تعریف مي کند 
و تأمیــن منابع جمعي را به ســادگي شــکل دیگري از 
برون ســپاري (outsourcing) مي دانــد - در این مورد، 
برون ســپاري به عموم مردم: «تأمیــن منابع جمعي به 
سطح مشارکتي پایین تر از نوآوري باز نیاز دارد ... سازمان 
راه حل هایــي را از میان جمع درخواســت مي کند - نه 
کمک و همکاري واقعي را». در نقطه مقابل، نوآوري باز 
«نشان دهنده همکاري فعاالنه بین سازمان هاي مختلف 

و به اشتراک گذاري مالکیت فکري» است.
در طول این دو سر طیف، گونه هاي فکري متنوع تري 

وجــود دارد؛ زیرا نویســندگان مختلــف طبقه بندي ها و 
چارچوب هــاي پیچیده تــري را ایجاد مي کننــد. انریک 
اســتل[۹] انــواع مختلفي از روابطي را که نویســندگان 
بین تأمین منابع جمعي و نوآوري باز پیشــنهاد مي کنند، 
ترســیم مي کنــد و در این فراینــد منابع خوبــي را ارائه 
مي دهد. در نهایت، اســتل معتقد است «هم نوآوري باز 
و هم تأمین منابع جمعي مبتني بر همان پارادایم است: 
دانش توزیع مي شــود و اســتفاده از آن ... مي تواند یک 
مزیت رقابتي باشــد». این مقایسه بدي نیست؛ اما براي 
روشــن کردن رابطه عملکردي بین ایــن دو مفهوم، کار 
زیادي انجام نمي دهد. کارل لنز[۱۰]، بنیان گذار مؤسســه 
کرتیوکــرودز[۱۱]، تصویر بهتري ارائــه مي دهد: «تأمین 
منابع جمعــي مي تواند ابزاري براي نوآوري باز باشــد. 
نوآوري بــاز مي تواند دلیلي براي تأمیــن منابع جمعي 
باشــد». به عبارت دیگر تأمین منابع جمعي، نوآوري باز 
نیســت؛ بلکه ابزاري است که مي تواند در زمینه رویکرد 
نوآوري باز استفاده شود - و البته کاربردهاي دیگري هم 
دارد که هیچ ارتباطي با نوآوري ندارد. مســئله دیگر این 
اســت که محققان و فعاالن، نوآوري بــاز را با ابزارهاي 
دیگر اشــتباه مي گیرنــد. به عنوان مثال، ناســا به عنوان 
«برنامه نوآوري باز» خود به سیستم چالش هاي نوآوري 
خود اشــاره مي کند. تاپ کدر[۱۲] و اینوســنتیو[۱۳]، هر 
دو پلتفرم هایي براي تأمین جمعي راهکار (و بنابراین از 
ابزارهاي نوآوري باز) هســتند که هر دو خود را به عنوان 
«پلتفرم هــاي نــوآوري بــاز» معرفي مي کننــد. نتیجه 
همان طــور که اریک فون هیپــل[۱۴] در مصاحبه اي در 
سال ۲۰۰۹ تصدیق کرده است، ســردرگمي و پراکندگي 
واژگان و مفاهیم بوده است. برداشت چسبرو از نوآوري 
باز- که او در قالب یک پســت در سال ۲۰۱۱ براي نشریه 
فوربس[۱۵] توضیح داد- فراگیرتر و دقیق تر از هریک از 
این تعاریف یاد شده است: «روش هاي دیگري نیز وجود 
دارد که برخي افراد نوآوري باز را تعریف مي کنند؛ درست 
همان طور که اسکیموها ده ها کلمه براي «برف» دارند. 
برخي ادعا مي کنند که نوآوري باز درست مانند نرم افزار 
منبــع باز کار مي کند. این طور نیســت. مدل کســب وکار 
براي نوآوري بخش مهمي از نوآوري باز اســت. برخي 
دیگر فکر مي کنند که نــوآوري باز فقط مدیریت زنجیره 

تأمین است. این طور نیســت. نوآوري باز شامل بسیاري 
از بازیگران دیگر (مانند دانشــگاه ها یا افراد) اســت که 
بســیار فراتر از زنجیره هاي عرضه سنتي قرار دارند و این 
شــرکت کنندگان در نوآوري باز مي توانند تحت تأثیر قرار 
گیرند؛ اما اغلب در واقع هدایت یا مدیریت نمي شــوند. 
برخي ادعــا مي کنند نوآوري باز در واقــع نوآوري کاربر 
اســت. این طور هم نیســت. مطمئنا کاربر براي نوآوري 
بسیار مهم اســت؛ اما دانشگاه ها، استارتاپ ها، تحقیق و 
توسعه شرکت ها و ســرمایه گذاران خطرپذیر نیز داراي 
اهمیت هستند». نکته اصلي در این بحث و تعریف این 
نیست که آیا اشتراک گذاري ها صرفا بین شرکت ها اتفاق 
مي افتد یا افراد یا دانشــگاه ها هــم دخیل اند. همچنین 
مســئله اصلي این نیســت که آیا اطالعات آزادانه یا از 
طریق کانال هایي طراحي شده براي محافظت از مالکیت 
فکــري حرکت مي کننــد و جریان مي یابنــد. در عوض، 
اصل تعریف کننده نوآوري باز، مدل کســب وکار اســت. 
«ورود و خــروج هدفمند دانش» در نــوآوري باز باید با 
مدل کسب وکار هدایت شود. تصمیم گیري درباره اینکه 
کــدام ایده هاي داخلي را حفظ کنیــم و کدام یک از آنها 
را رها کنیم، درباره اینکه آیا براي حمایت از توســعه یک 
ایده شــریک بگیریم یــا نه، درباره اینکه آیــا در یک ایده 
امیدوارکننده ســرمایه گذاري کنیم یا خیر؛ همه ریشه در 
مدل کسب وکار اصلي شرکت دارد. در حقیقت، چسبرو 
به شــدت به پیوند بین نوآوري باز و مدل هاي کسب وکار 
معتقد بود و بر اســاس این احســاس کرد کــه ضروري 
اســت کتاب دوم خود «مدل هاي باز کســب وکار» روي 
این مفهوم تمرکز یابد. به عبارت دیگر، نوآوري باز ابزاري 
براي به کارگیري نیســت. این یک باور درباره شایســتگي 
نسبي آزادي اطالعات نیســت. این یک نگرش، یک طرز 
فکــر و یک رویکرد اســت کــه عمیقا در پایه و اســاس 
سازمان تعبیه شده است. یک پروژه منبع باز ممکن است 
بخشي از یک رویکرد نوآوري باز باشد؛ اگر از جانب مدل 
کسب وکار پشتیباني شود. تأمین منابع جمعي همچنین 
ممکن است بخشــي از این رویکرد باشــد؛ تا زماني که 
بخشي یکپارچه از مجموعه وسیع تري از دانش باشد که 
ارزش آن را به شرکت و ذي نفعان آن منتقل مي کند؛ اما 
هیچ یک از اینها خود نوآوري باز نیستند. به عبارت دیگر، 
نوآوري باز کاري نیســت که یک بنگاه انجام دهد؛ بلکه 

نحوه خاصي از بودن یک بنگاه است.            
[۱] Henry Chesbrough
[۲] Gene Slowinski
[۳] Matt Sagal
[۴] Want- Find-Get-Manage model
[۵] Raspberry Pi
[۶] Jeff Howe
[۷] Kevin Boudreaux
[۸] Michel Neumann
[۹] Enrique Estellés
[۱۰] Carl Lens
[۱۱] CreativeCrowds
[۱۲] Topcoder
[۱۳] Innocitive
[۱۴] Eric von Hippel
[۱۵] Forbes

اخبار نوآوري بازاریابى درون گرا

بهینه سازی برای موتورهای 
( SEO) جست وجو

در شــماره قبل به معرفی SEO بــه عنوان یک  �
ابزار مهم در بازاریابی دیجیتــال پرداختیم و ارتباط 
آن بــا بازاریابــی محتوایــی را بررســی کردیم. یک 
بازاریــاب دیجیتال یا مدیر یک کســب وکار اینترنتی 
برای اطمینان از رونق ســایت خود باید معیارهایی 
را دائما رصد کند که در این شــماره برخی از آنها را 
بررســی می کنیم. اما پیش از آن بهتر اســت ابتدا از 
نحوه  رتبه بندی ســایت ها (Ranking) توسط موتور 
جســت وجو بیشــتر بدانیم. در SEO ، رتبه بندی به 
موقعیت محتوای شــما در صفحــات نتایج موتور 
جســت وجو (SERPs) اشــاره دارد. قرارگرفتــن در 
نتیجه رتبه بندی شماره یک به این معنی است که در 
نتیجه جســت وجوی افراد، سایت شما اولین نتیجه 
خواهد بود. اهمیت این موضوع آن است که نیمی 
از کاربران از ســه نتیجه اول گوگل فراتر نمی روند و 
۹۰ درصد افراد نیز هیچ گاه به صفحات دوم به بعد 

مراجعه نمی کنند.
نحوه عملکرد موتور جست وجو: موتورهای جست وجو 
بــه کمک ابزاری که آن را Spider می نامند، محتویات 
ســایت ها را بررسی می کنند. Spider عمال یک قطعه 
کد نرم افزاری است که سایت را دقیقا شبیه یک انسان 
«مشاهده» و سپس صفحات دارای محتوای مفید را 
در فهرست موتور جست وجو فهرست گذاری می کند، 
سپس در زمان مراجعه یک کاربر و جست وجوی یک 
عبــارت، از میان میلیاردها صفحــه ای که در مرحله 
قبل آنها را فهرست گذاری کرده، نزدیک ترین صفحات 
بــه عبارت مــورد جســت وجو را نمایــش می دهد. 
عبارت هایــی که کاربــران در مورد آنها جســت وجو 
می کنند از دید موتورهای جست وجو،  Keyword نام 
دارند. شاید فکر کنیم رتبه بندی موتورهای جست وجو 
فقــط به کمک ایــن کلمــات کلیدی اســت، اما نه! 
موتورهای جســت وجو معیار مهم تر دیگری دارند به 
نام «کیفیت اطالعات». براســاس اعالم گوگل، عوامل 
زیر نقــش مهمــی در فهرســت بندی صفحات یک 

وب سایت دارند:
 هدف صفحه: منظور این است که صفحه مدنظر با 

چه هدفی طراحی، محتواگذاری و منتشر شده است.
 تخصص، اعتبار، امانتداری: این موارد نه تنها درباره 
محتوایی که منتشــر شــده اســت مورد بررسی قرار 
می گیرد، بلکه تخصص فرد یا افراد تولیدکننده محتوا 

نیز مدنظر قرار می گیرد.
 کیفیت و مقدار محتوای تولید و منتشر شده

 اطالعات وب ســایت، همچنین اطالعــات پیرامون 
تولید کننده های محتوای وب سایت

 شهرت وب سایت و تولیدکنندگان محتوای آن
همان طور که مشاهده می کنید گوگل دقیقا شبیه 
یک انسان هوشمند تالش می کند تمامی عوامل مؤثر 
برای رسیدن کاربران به بهترین نتایج ممکن حاصل از 

جست وجو برسند.
سئو درون صفحه و سئو خارج از صفحه:  دو واژه ای که 
هنگام مطالعه در مورد عوامل رتبه بندی وب سایت ها 
زیــاد به آن هــا اشــاره می شود، ســئو درون صفحه
صفحــه از  خــارج  ســئو  و    (  On-Page SEO)
(Off-Page SEO) اســت. ســئو درون صفحــه بــه 
مواردی اشــاره می کند که شــما باید در وب ســایت 
خــود آنها را رعایت کنید. مواردی از قبیل کدنویســی 
اســتاندارد، محتوای بهینه سازی شــده و... که درون 
وب سایت شما صورت می گیرد. سئو خارج از صفحه 
به اقداماتی اشــاره دارد که در خارج از ســایت شما 
و بــا هدف ایجاد و افزایش اعتماد کاربران به ســایت 
انجام می شود. مانند ایجاد لینک های مناسب در دیگر 
وب سایت ها، ایجاد ســیگنال های اجتماعی مثبت به 
کمک شبکه های اجتماعی و کارهایی از این قبیل. در 
رتبه بندی توسط موتورهای جست وجو، هر دو فاکتور 

ذکرشده نقش دارند.
فاکتورهای رتبه بندی توسط گوگل:

 امنیت و دردسترس بودن وب سایت
 Sitemap رعایت کدنویســی استاندارد، اســتفاده از 
دقیق و حرفه ای ( Sitemap معماری و نقشــه سایت 

شما را به موتورهای جست وجو نشان می دهد.)
 سایت شما برای ربات های جست وجوگر گوگل قابل 
«دسترسی» باشد. به کمک فایل robot.txt می توانید 
به گوگل برای یافتن صفحات سایت خود کمک کنید.
( Http به جای SSL )Https داشتن تأییدیه امنیتی 

 سرعت سایت
 قابلیت مشاهده وب سایت در تلفن همراه

 طول عمر ، اعتبار و کیفیت آدرس وب سایت
 محتوای بهینه و استاندارد (چه کیفی و چه کمی)

 رعایت اصول فنی سئو
 تجربه کاربر از مواجهه با وب سایت شما : گوگل پای 
هوش مصنوعی را در رتبه بندی وب سایت ها باز کرده 
اســت و می تواند تجربیات کاربر از مواجهه با سایت 

شما را مدنظر قرار دهد.
 لینک سازی: اینکه سایت شما به چه وب سایت هایی 
لینک داده و از چه وب سایت هایی لینک گرفته، بسیار 

تأثیرگذار است.
 رابطه وب ســایت و شــبکه های اجتماعی: برخورد 
کاربــران شــبکه های اجتماعی با ســایت شــما در 
رتبه بنــدی گــوگل نقش زیــادی دارد. بازنشــرکردن 
محتوای وب سایت شما در شبکه های اجتماعی عامل 

بسیار مهمی است.
  اطالعات دقیق و تأیید شده پیرامون کسب وکار شما.

 هادي نیل فروشان
 عضو هیئت علمی دانشگاه

   شهید بهشتی

تقریبــا هیچ حوزه ای نیســت که بی نیاز از نوآوری باشــد و هرجا که 
ســخن از نوآوری است، ردپای اســتارتاپ ها دیده می شود. در این میان، 
احتماال این حوزه های مالی هســتند که حضور پررنگ تری از استارتاپ ها 
را نســبت به سایر زمینه ها به خود دیده اند و بازار سهام نیز از این قاعده 

مستثنا نیست!
اپلیکیشن ســیگنال، یکی از تالش های فعاالن اکوسیستم استارتاپی 
اســت که ابزاری کارآمــد را در اختیار فعاالن این عرصــه قرار می دهد. 
اســاس موفقیت فعاالن بــورس، آگاهــی از آخرین اخبــار و وضعیت 
شرکت ها و سهام آنهاست. سیگنال نیز ضمن رصد قیمت های لحظه ای 
بازارهــای مالــی، جدیدترین اخبــار و تحلیل ها در حــوزه صندوق های 
ســرمایه گذاری، ارز  دیجیتال، بازار سهام، طال و ســکه و ارز را در اختیار 

کاربران خود قرار می دهد.
اپلیکیشن ســیگنال، اخیرا نیز برنده برترین اپلیکیشن بخش خدمات 
مالی بانکی و بیمه آنالین، در قسمت آرای مردمی دوازدهمین جشنواره 
وب و موبایل ایران شــده اســت. ســیگنال ابزاری را در اختیار شما قرار 
می دهــد تا به کمک آن، عالوه بر رصد لحظه ای بازار موردعالقه خود، با 
ســایر بازارها و ابزار مالی نیز آشــنا شده و از تأثیر بازارها روی یکدیگر در 

قالب یک نرم افزار، سریع تر از سایرین مطلع شوید.
ایــن اپلیکیشــن، اخبــار لحظــه ای و تحلیل هــای متنــوع حوزه 
ســرمایه گذاری و بانکی را در اختیار مخاطبان قرار می دهد. اپلیکیشنی 
که به لطــف طراحی جــذاب و اطالعات دقیق، با بیــش از ۲۰۰ هزار 

نصب، در صدر اپلیکیشن های این حوزه قرار گرفته است.
از جملــه قابلیت های ســیگنال می تــوان به خدمــات متنوعش در 

حوزه های زیر اشاره کرد:
۱. خدمات بازار سهام: جدیدترین اخبار و تحلیل های حوزه بازار سهام 

به همراه حجم معامالت شرکت های بورسی
۲. خدمات بازار ارز دیجیتال: قیمت لحظه ای تمامی ارزهای دیجیتال 

و جدیدترین اخبار و تحلیل های ارزهای رمزنگاری شده
۳. خدمــات بازار بانک: به روزترین اخبار بانک هــای ایران و اطالع از 

جدیدترین وام های بانکی
۴. خدمات بازار اوراق بدهی: اطالعات معامالت روزانه اوراق بدهی 

و وضعیت لحظه ای بازار
۵. خدمــات بازار طال: قیمت لحظه ای اونــس جهانی طال به همراه 

نمودارهای پیشرفته تحلیلی شش ماهه و یک ساله
۶. خدمات بازار ســکه: قیمت لحظه ای انواع ســکه در بازار ایران به 

همراه تحلیل روزانه و جدیدترین اخبار حوزه طال
۷. خدمات بازار فلزات: قیمت لحظــه ای به همراه جدیدترین اخبار 

و تحلیل های روزانه فلزات گران بها در بازار ایران و بازار های جهانی
۸. خدمات بازار نفت و مشتقات: قیمت لحظه ای نفت، بنزین و گاز در 
بازارهای جهانی به همراه جدیدترین تحلیل ها و اخبار حوزه نفت و گاز

 ،iOS اپلیکیشن سیگنال، با قابلیت نصب روی سیستم های اندروید و
از طریق این آدرس  isignal.ir قابل دستیابی است. 

با اپلیکیشن سیگنال، بازار بورس و سرمایه در دستان شماست

نوآوري باز و مفاهیم نزدیک به آن
 علیرضا کاربر

 مدیر عامل صبح وصال

جس

کمک هزینه «پونه» علیه فراموشي

پونه نام کمک هزینه ای تحصیلي اســت که ســه شــرکت زیر مجموعه 
هولدینگ هزاردستان به یاد قربانیان حادثه هواپیماي اوکرایني به ۱۷۶ نفر از 

دانشجویان دانشگاه هاي صنعتي شریف و تهران اهدا مي کنند.
بیش از ۴۰ روز از فاجعــه هواپیماي اوکرایني مي گذرد و مرگ تلخ ۱۷۶ 
قرباني این حادثه، همه مردم از جمله اهالي شــرکت هاي دانش بنیان ایران 
را عزادار کرد. ۵۲ نفر از مسافران این پرواز، از فارغ التحصیالن و دانشجویان 
ممتاز دانشــگاه هاي ایران بودند؛ از جمله ۱۶نفر از فارغ التحصیالن دانشگاه 
تهران، ۱۴ نفر از فارغ التحصیالن دانشــگاه صنعتي شــریف و چندین نفر از 
بستگان و دوستان همکاران مجموعه هاي کافه بازار، دیوار، بلد و هولدینگ 
هزاردستان. سه شرکت «کافه بازار»، «دیوار» و نقشه و مسیریاب «بلد» ضمن 

همدردي با خانواده قربانیان در اقدامي مشــترک قصد دارند به جاي ارسال 
عیدي نوروزي به شرکت هاي همکار، با همیاري شماري از کارکنان داوطلب 
در ایــن مجموعه ها، به یاد قربانیان حادثه هواپیماي اوکرایني به ۱۷۶ نفر از 

دانشجویان دانشگاه هاي شریف و تهران کمک هزینه تحصیلي اهدا کنند.
نــام ایــن کمک هزینه «پونه» اســت که به یــاد و خاطــره پونه گرجي، 
همکار ســابق کافه بازار، نام گذاري شده اســت. بنیاد حامیان شریف و بنیاد 
عام المنفعــه حامي گران دانشــکده فني دانشــگاه تهران بــه عنوان رابط 
هولدینگ هزاردســتان، دانشجویان واجد شــرایط دریافت این کمک هزینه 
تحصیلي را معرفي مي کنند و یک سال به صورت ماهانه به حساب هر یک 

از آنها مبلغ مشخصي واریز مي شود.
سایر کسب وکارهاي آنالین در صورت تمایل مي توانند با تماس با دو نهاد 
فوق در دانشگاه هاي شــریف و تهران از دانشجویان بیشتري حمایت کنند. 

کافه بازار در سالیان اخیر بر انجام مسئولیت اجتماعي اصرار کرده است.

ربا حمایت کافه بازار

َشزیو رادیو 
یــک  � پـــادکــــست 

بــرنــامــــه رادیــــویی 
فضــای  در  کــه  اســت 
می شــود.  منتشــر  وب 
استارتــــاپ،  ســرویس 

پادکســت  یــک  هفتــه  هــر  یکشــنبه  روزهــای 
شــزیو رادیــو  می کنــد.  معرفــی  را  جدیــد 
(Radio Shazio) تالش می کنــد با طرح موضوعات 
روز جامعه، به بررسی آنها از زوایای مختلف بپردازد. 
هــدف شــزیو افزایش آگاهــی اســت و در پایان هر 
اپیــزود نتیجه گیری را به شــنونده وامی گذارد، اگرچه 
آنها را در مســیر درست اندیشــیدن یا تحقیق بیشــتر 
کمک می کند. از جمله قســمت های این پادکســت 
می تــوان به «قضاوت می کنم، قضــاوت نکن» که به 
موضوع قضاوت کردن می پــردازد، «پرونده ای در باب 
مهاجرت»، «هیچ کس از کتاب خوندن ضربه نخورده» 

که در باب مطالعه و ... است، اشاره کرد.

معرفى پادکست

شهره نصري


