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درباره »اسنیکر الندری« که تمرکز خود را روی کفشهای کتانی گذاشته است

گشت و گذار در یک 
صنعت 79 میلیارد دالری

2 14 10

پستکس از 
محصوالت جدید 
خود رونمایی کرد

در گفت وگو با بابک 
عقیلی نسب عنوان شد

هوش مصنوعی
از تخیل 
تا واقعیت

نگاهی به تاریخچه یک 
فناوری در حال رشد

کلینیکی متفاوت 
برای روان درمانی 

هیجان مدار
گفت و گو با 

سمیرا سادات رسولی

سلبریتیجان 
توکنسوراختبلیغنکن!

16

رگوالتور فین تک دست از درآمدزایی بردارد!
5

گفت و گو با بهناز آریا ، مدیرعامل گروه شرکت های کهکشان؛ او 
معتقد است با وجود حساسیت های ژئوپلتیک ایران، آن گونه که 

شایسته است، به موضوع امنیت اطالعات توجه نمی شود

نوآوری در نشر 
شاید وقتی دیگر

 ویژه نامه سی وسومین 
نمایشگاه بین المللی کتاب

امنیت پشت 
درهای بسته!

عکس:حامدکریمزاده

8

4

در صفحات ویژه این
 رویداد، ببینید 

و بخوانید

در اینوتکس
 یازدهم

چه 
گذشت؟

I N T E R V I E W
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نظرها و خبرها
V I E W S

A N D
N E W S

 اگر نمایشگاه اینوتکس را به عنوان 
یکی از مظاهر جلوه گری اکوسیستم 
نوآوری کشــور به خصوص در حــوزه آنالین 
بدانیم کــه هر ســال بــا تبلیغــات و هیاهوی 
زیادی برگزار می شــود آن هم در پارک علم و 
فنــاوری پردیــس کــه روزگاری ســودای 
ســیلیکون ولی بودن ایران را داشــت؛ شــاید 
بتوان گفت اکوسیســتم آنالین ایران بسیار 

الغر شده و نیمه جان است. 

 این نیمه جانی هم در کمیت و هم در 
ایــن  کــه  غرفه هایــی  کیفیــت 
کســب وکارها برپــا کــرده بودند 
هویدا بود. حضور پررنگ دولتی 
هــا و بانکی هــا و خصولتی هــا 
بخــش  کــه  مــی داد  نشــان 
حضــور  واقعــی  خصوصــی 
قدرتمنــدی در ایــن نمایشــگاه 
ندارد. این نــه ضعف اینوتکس 
که ناشــی از ضعفی عمومی در 
این اکوسیستم است که همه را 

مبتال کرده است.

 بدتر اینکه اگر شرکت های تازه وارد و 
تازه نفس رمزارزی را از این نمایشگاه 
و محتواهای آن فاکتور می گرفتید، این الغر 
شــدن اکوسیســتم بیش از پیش به چشــم 
می آمــد. ایــن خطــری اســت بــرای یــک 
اکوسیستم که همین شش سال پیش پر از 
ایــده و کســب وکار و آدم هــای فعــال بــود، 
آدم هایــی کــه خیلــی از آنهــا یــا از ایــن 
اکوسیســتم کنــار کشــیده انــد یــا اصــوالً 

مهاجــرت کرده انــد و انگیــزه ای حتــی بــرای 
حضور آنالین در رویدادهای داخلی ندارند. 
بررســی دالیــل وضعیتــی کــه در آن بــه ســر 
می بریــم موضوعــی اســت چندوجهــی اما 
شــاید بخشــی از گرفتــاری فعلــی ناشــی از 
عملکــرد دولتی هــا و بخــش هایــی از دولت 
باشــد کــه در دوره  ای خــود را قیــم ایــن 
اکوسیستم می دانســتند و راهبری آن را در 

دست گرفته بودند.

 این روزها هم دولتی ها و هم بخشی 
از بدنه بخش خصوصی که راهبری 
این حــوزه را پیش می برند آنقدر ســردرگم و 
گیــج شــده اند کــه درســت نمی تواننــد برای 
مجموعه های تحــت مدیریت خود تصمیم 
 بگیرنــد، چــه برســد بــه اینکــه بخواهنــد 
اکوسیستمی ســردرگم را مجدداً منسجم و 

باانگیزه کنند. 

 این مشــکل بزرگ این روزهــای این 
زیســت بوم اســت. وگرنه راه اندازی 
کســب وکار و رفتن در مســیر نوآوری چیزی 
نیست که جاذبه های اقتصادی آن فروکش 
کند و همیشه هستند کســانی که به دنبال 
فرصت سازی و ثروت سازی باشند. اما وقتی 
زیســت بوم نــوآوری نتوانــد انســجام و 
شبکه ســازی درســتی داشته باشــد، مسیر 
نهایی آن به عنوان یک کل یکپارچه چندان 
روشن نخواهد بود. این است که اینوتکسی 
و  کم انگیــزه  چهره هــای  و  دیدیــم  کــه 
کســب وکارهای نه چندان امیدوار می تواند 

نگران کننده باشد.

INTROسرآغاز

آنچه از »بین سطور« نمایشگاه هایی چون اینوتکس 
می توان خواند و تحلیل کرد

اکوسیستم آنالین الغر شده است

رضا جمیلی 
سردبیر

@rezajamili

گفت و گو با بابک عقیلی نسب، مدیرعامل و هم بنیان گذار پستکس
 در حاشیه نمایشگاه اینوتکس

لجستیک ایران ظرفیت 10 پستکس دیگر را دارد
 راجع به حضور پســتکس در نمایشگاه 

بگویید. نمایشگاه امسال را چگونه می بینید؟
نمایشــگاه امســال باطراوت تــر و حضــور مــردم پررنگ تــر 
اســت. تعــداد بازدیدکننده هــا بیشــتر بــود. همچنیــن 
امســال ماژول هــای بیشــتری را در نمایشــگاه بــه نمایــش 
گذاشــته ایم؛ مثــل مــاژول امنیتــو و خدمات پســت ســرد. 
کوریور ســرویس های بیشــتری به ســرویس های مــا اضافه 
 شده است. خیلی جالب بود که مشتریانی از عراق داشتیم 
و می خواســتند از ســرویس پســت خارجــی مــا اســتفاده 
کنند تا بتوانند از این طریــق از دیجی کاال خریــد کنند. این 
اولین بار بود که حوزه صادرات خدمات لجستیکی را در این 
نمایشگاه دیدم. ما با یک شرکت دانش بنیان تفاهم نامه ای 
را امضا کردیــم. این شــرکت دانش بنیان روی یک دســتیار 
صوتی کار می کند و ما می خواهیم این دســتیار صوتی را به 
پســتکس یار متصل کنیم. هدف از این کار تسهیل فرایند 
برای افراد نابینایی است که می خواهند کسب وکار خودشان 
را راه اندازی کنند. دسترســی به ســرویس های پســتی برای 
این افراد کار ســختی اســت، اما با اســتفاده از این سرویس 
می توانند مشخصات بســته پســتی خود را از طریق ویس 
بگویند. در نهایت مــا هم بهترین ســرویس ها را بــرای آنها 
ترتیب دهیم و آنها سرویس مورد نظر خود را انتخاب کنند. 

تمام این مراحل به صورت صوتی انجام می شود.

 راجع به محصوالت و فیچرهای جدیدی 
که در نمایشــگاه رونمایی کرده اید، بیشتر توضیح 

دهید.
یکــی از مهم تریــن فیچرهــا، شــاپکس اســت. شــاپکس 
مخصوص فروشگاه های اینستاگرامی و تلگرامی است. ما به 
فروشگاه های اینستاگرامی و تلگرامی که نگران مسدود شدن 
همیشگی این برنامه ها هستند، یک وب سایت اختصاصی 
ارائــه می دهیــم. روی این وب ســایت ســرویس انبــارداری و 
حســابداری وجود دارد. همچنین می توانند با اســتفاده از 
این وب سایت ادمین ها را کنترل کنند. این فیچر را راه اندازی 

کرده ایم و در حال حاضر مشتری از آن استفاده می کند.
از فیچرهای دیگری که در این مدت راه اندازی کردیم، پست 
ســرد یا پســت بیولوژیک اســت. اساســاً در کشــور بســتر 
مناسبی برای حمل ونقل نمونه های آزمایشگاهی بیولوژیک و 
پاتولوژی وجود ندارد. قبل از این، باید نمونه های آزمایشگاهی 
را در یــک جعبــه یونولیتــی قــرار می دادنــد و در آن یــخ یا یخ 
خشک می ریختند و ارسال می کردند؛ اما امروز با استفاده 
از این فناوری ساده و ناوگان پستکس و اتصال این ناوگان به 
سریع ترین سرویس پستی ممکن، نمونه های آزمایشگاهی 
را در دمای ۴- و ۲۰- درجه به ۱۲۸ شهر کشور ارسال می کنیم 

و از مبــدأ تا مقصد انتقــال می دهیم و این نمونه ها ســالم و 
زنده می مانند.

روی سرویس های دیگری هم داریم کار می کنیم. یکی از آنها 
امنیتو و بحث خریدوفروش امن است. پستکس یار را هم که 
مخصوص نابینایان است، راه اندازی کرده ایم، اما می خواهیم 
هــوش مصنوعی را هــم به آن متصــل کنیم تا تمــام مراحل 

به صورت هوشمند پیش برود.

 این چند محصول و فیچر مشابه داخلی 
هم دارند؟ اگر مشــابه داخلی برای این محصوالت 

وجود دارد، مزیت  رقابتی شما چیست؟
در ایــران تاکنــون ندیده ام کســی به صورت رســمی خدمات 
پست سرد را ارائه دهد. در حوزه پستکس یار یا همان ثبت 
سفارش تلفنی هم هنوز در کشور ندیده ام کسی چنین کاری 
انجام دهد؛ اما در حوزه شاپکس شاید نزدیک ترین رقیب به 

آن را بتوان پادرو دانست.

 بــرای ایــن محصــوالت جــذب ســرمایه 
داشته اید؟

با توجه به اینکه پستکس هم خانه خالق، هم مرکز رشد و 
هم شتاب دهنده است، تاکنون تمام این ماژول ها توسط افراد 
خالقی که در اکوسیستم پستکس هستند و سرمایه گذاری 
مستقیم هلدینگ پستکس راه اندازی شده اند. ولی احتماالً 
بــه زودی در مــورد یــک ســرمایه گذاری بــزرگ اطالع رســانی 

می کنیم.

 در این مدت کوتاه این محصوالت چقدر 
مخاطب و مشتری جذب کرده اند؟ استقبال از این 

محصوالت چگونه بود؟
خیلی خوب. من احساس می کنم حوزه لجستیک در کشور 
ما ظرفیت ده ها پستکس دیگر را هم دارد. من آرزو می کنم 

زودتر رقبای خود را در بازار ببینیم.
از زمانی که شــاپکس راه اندازی شــده، حدود ۳۰۰ فروشگاه 
اینســتاگرامی به آن اضافه  شده اســت. حدود دو ماه و نیم 
است که از راه اندازی این محصول می گذرد و حدود ۱۲۰ هزار 

ترافیک از آن دریافت کرده ایم.
حــدود ۲۰ روز از راه انــدازی پســتکس یار می گــذرد و چــون 
اطالع رسانی زیادی در مورد آن انجام  نشده، فعالً حدود هزار 
ســفارش در آن ثبت  شــده اســت، اما همین اعداد هم ما را 

بسیار خوشحال کرده است.
امنیتو هم مدت هاست که به طور غیررســمی در بدنه خود 
ً یک سرویس تکمیلی محسوب  پستکس فعال است و عمال

می شود.
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اينوتکس
I N O T E X

اینوتکس یکی از مهم ترین رویدادهای حوزه فناوری و اقتصاد 
نــوآوری اســت که امســال نیــز مانند ســال گذشــته در پارک 
پردیس برگــزار شــد. برگزارکننــدگان این رویــداد ســاالنه، در 
توضیح اهداف خود می گویند که برای تسهیل سرمایه گذاری 

روی شرکت ها، همکاری کسب و کارها با یکدیگر و 
شبکه سازی میان بازیگران اکوسیستم نوآوری، این 
نمایشگاه را برگزار می کنند. در گفت و گوی پیش رو 
سجاد عباسی فشمی، دبیر اجرایی یازدهمین دوره 
این نمایشگاه، درباره اینوتکس ۲۰۲۲ و تفاوت های 
آن بــا دوره هــای پیشــین توضیحاتــی را ارائــه داده 

است.

چنــد شــرکت بــرای حضــور در 
نمایشگاه اینوتکس ثبت نام کرده بودند؟ 

امسال بیش از ۴۰۰ شرکت در نمایشگاه حضور داشتند. این 
شرکت ها از کشورهای مختلفی از جمله روسیه، هند، مالزی 
و... بودند. بیش از ۱۰ هیئت مختلف تجاری هم از نمایشگاه 

اینوتکس بازدید داشتند. 

کدام دسته از شرکت ها بیشتر از نمایشگاه 
اســتقبال کرده بودنــد؟ آیا آمــار شــرکت های حاضر 

نسبت به سال گذشته افزایش داشته است؟
قطعاً تعــداد شــرکت کننده های اینوتکس نســبت به ســال 
گذشــته افزایش داشــته اســت. ســال گذشــته چهار سالن 
داشتیم، اما امسال تعداد ســالن ها را افزایش دادیم و شش 
سالن داشتیم. در واقع نسبت به سال گذشته 
۵۰ درصد افزایــش ظرفیت داشــتیم. با وجود 
افزایــش ظرفیت، تعــداد زیــادی از شــرکت ها 
در لیســت انتظار بودنــد و متأســفانه به دلیل 
محدودیت فضا نتوانستیم غرفه ای در اختیار 
آنهــا قــرار دهیــم. بنابرایــن امســال اســتقبال 
از نمایشــگاه به مراتــب از ســال های گذشــته 
بیشتر بوده است. شــرکت ها و استارتاپ های 
مختلفی، به خصوص کسب وکارهای رمزارزی 
از نمایشــگاه بســیار اســتقبال کردنــد و در آن 

حضور جدی داشتند.

جذب سرمایه یکی از مهم ترین چالش های 
کسب و کارهای نوآور است و اینوتکس با کافه سرمایه 
سعی در کمک به حل این چالش برخی از شرکت ها 
دارد. کافه ســرمایه امســال چــه تفاوتی با ســال های 
گذشــته داشــت و فکر می کنید چه میزان توانســته 

گفت وگو با سجاد عباسی  فشمی  دبیر اجرایی یازدهمین 
نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری اینوتکس

اینوتکس یازدهم
اجتماع 400 شرکت و 10 هیئت تجاری

راضیه مینایی

Raziyeh.minaei995 
@gmail.com

WINNERبرنده

لندین برنده نهایی 
اینوتکس پیچ نمایشگاه 

اینوتکس ۲۰۲۲ شد
 نبرد استارتاپی 

اینوتکس یازدهم 
 اینوتکس پیچ، یکی از مهم ترین 
رقابت هــای   بزرگ تریــن  و 
بین اســتارتاپی سراســر کشــور بــرای 
چهارمیــن ســال متوالــی در حاشــیه 
اینوتکــس یازدهــم برگــزار شــد؛ یکــی از 
بخش های جــذاب اینوتکس کــه معموالً 
کســب وکارهای نوپای زیادی برای حضور 
در آن و بردن جایزه نهایی اش انگیزه دارند.

 این رویــداد از مراحــل مختلفی 
تشکیل شــده اســت. در مرحله 
نخســت اســتارتاپ  ها به صــورت آنالیــن 
داوری شــده و از اســتارتاپ  های منتخــب 
مقابــل  در  حضــوری  رقابــت  بــرای 
سرمایه گذاران دعوت به عمل می آید. این 
مرحله از رقابــت در اســتان های مختلف 
برگــزار و پــس از آن از هــر شــهر دو نفــر 

انتخاب می شود.

 در ادامه از استارتاپ های برگزیده 
در مرحلــه مقدماتــی به منظــور 
حضور در نمایشگاه اینوتکس ۲۰۲۲ و نیز 
شرکت در رقابت های نیمه نهایی و نهایی 

دعوت به عمل می آید.

 امســال برای ســومین بار رقابت 
نهایی بین استارتاپ ها در قالب 
نبــرد اســتارتاپی )Battle( اتفــاق خواهــد 
افتاد. در اینوتکس بتل، استارتاپ ها عالوه 
بر معرفی محصوالت یا خدمات خود، دو 
بــه دو بــه بحــث و مناظــره بــا یکدیگــر  
پرداختند تا در نهایت برترین استارتاپ ها 
از دیدگاه داوران و مخاطبان انتخاب شد. 
امســال اســتارتاپ لندین قهرمان رویداد 

اینوتکس ۲۰۲۲ شد.

 لندیــن یــک ســرویس لندینگ 
کــه طراحــی  اســت  پیج ســاز 
لندینگ پیــج را برای کســب و کارها ســاده 

کرده است.

 امسال استارتاپ های زیادی در 
این رویداد شرکت کرده بودند که 
در بین آنها حضــور حوزه هــای فین تک و 

زیرساخت کسب وکار چشم گیرتر بود.

   عکس ها:  نسیم اعتمادی

باشید برای کسب وکارهای نوآور، روند جذب سرمایه 
را تسهیل کنید؟

یکی از اهــداف اصلی و ســه  گانه اینوتکس کمک و تســهیل 
جذب سرمایه است. برای اینکه استارتاپ ها بتوانند سرمایه 
جذب کنند، برنامه هــا و کاتالیزورهای مختلفی داشــتیم. از 
جمله این کاتالیزورها می توان به کافه سرمایه، رویداد رقابت 
اســتارتاپی اینوتکس پیچ و برنامه تأمین مالی جمعی اشاره 
کرد. رویــداد رقابت اســتارتاپی اینوتکس پیچ در اســتان های 
مختلــف در مقابــل ســرمایه گذار برگزار شــد. برنامــه تأمین 
مالی جمعی را امســال برای اولین بار در اینوتکس داشتیم. 
امسال در خصوص استارتاپ هایی که به جذب سرمایه نیاز 
داشتند، اطالع رسانی انجام شد. از میان استارتاپ هایی که 
 ثبت نام کردند، بعد از ارزیابی و راستی آزمایی، ۳۰ استارتاپ 
به کافه سرمایه راه یافتند. در طول چهار روز نمایشگاه، بیش 
از ۴۰۰ جلســه  ســرمایه گذاری برای این اســتارتاپ ها در کافه 
سرمایه تنظیم  شــده بود. شــروع این جلســات با اینوتکس 
اســت، اما ادامــه دار خواهند بــود. نکته بعدی این اســت که 
کشور ازبکستان ســرمایه ای را برای اســتارتاپ های ایرانی در 
نظر گرفته بود. آن دسته از استارتاپ های کافه سرمایه که به 
جذب ســرمایه خارجی نیاز دارند و می خواهند بازار جهانی 
خود را گسترش دهند، برای این سرمایه پیشنهاد می کنیم. 
جلســات ایــن  ســرمایه گذاری بعــد از نمایشــگاه ادامــه پیدا 
می کند. در تأمیــن مالی جمعــی اینوتکس، پنج اســتارتاپی 
که به جذب ســرمایه نیاز دارند، حضور داشــتند. مخاطبان 
می توانند با سهمیه های ۵۰۰ هزار تومانی در تأمین مالی این 
استارتاپ ها کمک کنند و خود نیز سهامی  از این استارتاپ ها 

را داشته باشند.

تفــاوت نمایشــگاه امســال بــا ســال های 
گذشــته در چیســت؟ چــه بخش هــای جدیــدی بــه 

نمایشگاه اضافه  شده بود؟
نمایشگاه امســال با ســال گذشــته در بخش های مختلفی 
تفــاوت دارد. در بخــش نمایشــگاهی، فضای نمایشــگاه ۵۰ 
درصد رشــد داشــته اســت. در بخش رویدادی، امسال یک 
اســتیج اضافه کردیم و ســه اســتیج داشــتیم. اســتیج سوم، 
موضوع رگوالتــوری و حکمرانی در حوزه دانش بنیــان بود. دو 
استیج دیگر مانند سال گذشته بودند که در یکی موضوعات 
عمومی مطــرح می شــد  و در دیگــری که ایســتگاه آینــده نام 
داشت، موضوعات تخصصی با محور آینده پژوهانه بررسی 

می شدند.
از بخش های جدید دیگر می توان به جینو اشــاره کرد. جینو 
رویدادی در حــوزه بازی اســت. در این رویداد قصد داشــتیم 

استریمرهای )streamer( حوزه گیم را گرد هم آوریم.
بخش جدید دیگر رویداد علمی  کنز است که بنیاد مصطفی 
آن را برگزار می کند. پژوهشــگران و دانشمندان برتر اسالمی 
 از ۲۵ کشور طرح های خود را برای این رویداد ارسال کردند. در 

نهایت طرح های برتر در شش حوزه انتخاب شدند.

سال گذشته شاهد مشکالتی چون تهویه 
نامناســب برخی ســالن ها و کمبود امکانــات رفاهی 
بودیم. شما چه مشــکالتی را شناســایی کرده و برای 

حل آنها چه چاره ای اندیشیده بودید؟
ســال گذشــته بــرآورد کــرده بودیــم کــه در طــول چهــار روز، 
هشت هزار نفر از نمایشگاه بازدید می کنند، اما ۲۴ هزار نفر 
بازدیدکننده داشــتیم. این باعث شــد تأمین کننــدگان مواد 
خوراکــی در روز اول نمایشــگاه دچار مشــکل شــوند، اما این 
موضوع از روز دوم حل شــد. امســال تمهیدات الزم را فراهم 
دیدیم و از تأمین کنندگان بزرگ برای حضور دعوت کردیم و به 
امید خدا مشکلی در جهت تأمین امکانات رفاهی نداشتیم. 
در مورد دمای هوا هم باید توجه داشت که نمایشگاه در فضای 
باز برگزار می شود و امکان تنظیم دما وجود ندارد؛ اما امسال 
تالش کردیم بــا توجه به طراحی ســالن ها، کاری کنیم که دما 
متعادل باقی بماند. از طرفی امسال نمایشگاه را ۱۰ روز زودتر 

و پیش از آغاز گرما شروع کردیم.
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COMMENTنظر

ادامه از صفحه 5
 رگوالتور فین تک 

دست از درآمدزایی 
بردارد!

سخنران بعدی مصطفی نقی پورفر بود 
کــه بــا نگاهــی انتقــادی از چالش هایی 
صحبــت کــرد کــه رگوالتــور بــر ســر راه 
عرصــه فین تــک می گــذارد. او توضیح 
داد: »در ایــران مــا بــا ذهنیتــی مواجــه 
هســتیم کــه اتحادیه ها و ســازمان های 
مردم نهــاد دشــمن فــرض می شــوند و 
از ایــن ســرمایه اجتماعــی به درســتی 
اســتفاده نمی شــود. در حالی که هدف 
اولیــه از تشــکیل اتحادیه هــا کمک به 
رگوالتور بوده اســت. انجمن مــا هم در 
ایــن راه قــدم برداشــته و همواره ســعی 
کرده ایم به رگوالتور مشورت و در ادامه 
راهکارهــای عملیاتــی ارائــه دهیــم. در 
مواردی هــم البته ســیگنال های مثبت 
گرفته ایم و در یــک نمونه همین تعامل 
بــه شــکل گیری پرداخت یارهــا منجــر 

شد.« 
او ادامــه داد: »در خصــوص مداخلــه 
و به کارگیــری ابزارهــای مربــوط بــه بازار 
معتقــد هســتیم هــم رگوالتــور و هــم 
انجمن ها باید رویکردشان خنثی باشد 
و به  جای ابزارســازی نقش تسهیلگر و 
کمک کننده را بــازی کنند. مــا در حوزه 
رمزارز به صورت متعدد سند تهیه کرده 
و سعی کردیم به رگوالتور پیشنهادهای 
عملیاتــی ارائه بدهیم. هیچ کشــوری را 
ســراغ نداریــم کــه در تحــول دیجیتال 
موفق بوده باشــد و همکاری خوبی بین 
اســتارتاپ ها و بانــک مرکزی آن کشــور 

صورت نگرفته باشد.«
احمد صالحی دیگر ســخنران این پنل 
به چالش های خود رگوالتور پرداخت و 
گفت: »مســئله اصلی رگوالتــور ما این 
اســت کــه در خصــوص حــوزه فین تک 
نگران اســت و دغدغــه حاکمیتی دارد. 
از طرفــی بــه رگوالتور گفته می شــود که 
اســتفاده از رمزارزهــا می توانــد امــکان 
دورزدن تحریــم را برایــش فراهــم کنــد، 
از طرفــی رگوالتــور به درســتی می بینــد 
اگر این ابــزار می تواند تحریم هــا را دور 
بزند، پس ســازمان امور مالیاتــی را هم 
می توانــد دور بزنــد. بخــش خصوصی 
باید این گزاره ها را به رسمیت بشناسد 
و بــه  جــای انــکار ایــن واقعیت هــا برای 
کنتــرل ریســک بــه رگوالتــور راهــکار 
پیشــنهاد کند. مــا باید توجــه کنیم که 
بدنــه رگوالتوری مــا یکپارچه نیســت و 
نظرات مخالف و موافق گوناگونی در آن 

وجود دارد.«

اينوتکس
I N O T E X
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داستان اصلی
L E A D  S T O R Y

چرا کهکشان؟

کشور ما در حوزه آی تی با دو مسئله بزرگ 
مواجــه اســت؛ یکــی نیــروی متخصص و 
کارآمد کــه ایــن روزها حکــم کیمیــا دارد و 
دیگری امنیت اطالعات. گروه شرکت های 
کهکشــان روی هــر دو موضــوع دســت 
گذاشــته و به صورت جدی در آن فعالیت 

دارد.

 در بخش آمــوزش که پایه اصلی 
فعالیت هــای گــروه کهکشــان 
است، بهناز آریا، مدیرعامل مجموعه نکته 
مهمــی را یــادآور می شــود. اینکه بیشــتر 
دوره های آموزشی مبنای کار خود را بر ارائه 
گواهینامه معتبر در پایان دوره می گذارند؛ 
این در حالی اســت کــه فرد ممکن اســت 
دوره های متنوعــی را بگذراند اما همچنان 
بــرای قــرار گرفتــن در موقعیــت شــغلی 
مناســب نباشــد. بر ایــن اســاس، آنهــا از 
ســال ها پیش تصمیم گرفته اند دوره های 
آموزشــی مدونــی را بــر اســاس موقعیــت 
شــغلی بچیننــد تــا هــم دانشــجو را از 
ســرگردانی نجات دهنــد و هم شــرکت ها 
خیال شــان راحــت باشــد کــه فــردی کــه 
اســتخدام می کنند، تمام دوره های الزم را 

طی کرده است.

 در بخش امنیت اطالعات، آریا به 
اعالم جهاد در این زمینه معتقد 
اســت. جهاد به این معنی که تمام تمرکز 
حاکمیــت و نهادهای باالدســتی، بــه این 
مسئله معطوف باشد. او می گوید با وجود 
تالش هــای بســیار بخــش خصوصــی، تا 
زمانی که اراده حاکمیت بر جدی گرفتن این 
موضوع نباشــد، آنهــا نیــز نمی توانند کار 

زیادی پیش ببرند.

 اما بهناز آریا که مهره کلیدی گروه 
شــرکت های کهکشــان اســت، 
تمرکــز خــود را تنهــا روی کســب و کارش 
نگذاشــته و سال هاســت به صورت جدی 
فعالیت صنفی دارد و رئیس کمیســیون 
افتا در سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران 
اســت. او با تجربه ای که از فعالیت در این 
نهاد صنفی دارد، دست روی نکات مهمی 

می گذارد.

شــرکت های  گــروه  فعالیــت   
کهکشان و مدیرعامل آن در سه 
بخش مهــم آمــوزش، امنیــت اطالعات و 
نهاد صنفی که از اهمیت باالیی در اقتصاد 
نوآوری برخوردارند، از جمله عواملی بود که 
سبب شد داستان جلد این شماره کارنگ 

را به بهناز آریا اختصاص دهیم. 

COVER STORYداستان جلد

بهتر اســت برای شــروع، بیشــتر بــا گروه 
شرکت های کهکشان آشنا شویم. شما از چه زمانی 

فعالیت خود را آغاز کردید؟
فعالیت گروه شرکت های کهکشان، در حقیقت با مؤسسه 
فرهنگــی - هنــری کهکشــان نــور در چهــارم مهرمــاه ســال 
1379 شروع شد و این مؤسســه اولین شرکت ما بود. محور 
کاری اش فعالیت های آموزشی بود. ما در آن زمان جزو معدود 
مؤسســاتی بودیم کــه دوره هــای آموزش تخصصــی فناوری 
داشتیم و همچنین اولین جایی که در حوزه امنیت اطالعات 
آموزش ارائه می دادیم. تا سال ها بعد بیشتر فعالیت های ما 
معطوف به بخش آموزش بود و حتی در حال حاضر هم ما را 

بیشتر با این بخش می شناسند. 

در ادامــه دیدیم پروژه های بســیاری بــه ما ارجاع می شــود و 
درخواســت مشــاوره دارند. به همین دلیل تصمیم گرفتیم 
شرکت »کهکشان مشاور ایمن« را تأسیس کنیم که کارش 
مشاوره و پیاده سازی پروژه های امنیت اطالعات و شبکه بود. 
این شــرکت بیشــتر در بخش مالی اعتباری فعال است. در 
لیست مشتریان کهکشان مشــاور ایمن، بانک های بزرگ 
کشــور مانند ملت، ملی و تجارت وجود دارد که این شــرکت 
به آنها سرویس های مختلف از جمله مشــاوره امنیت ارائه 

می دهد. 
با وجود اینکه آن زمان هنوز کلمه دانش بنیان مطرح نبود، ما 
عمالً تفکر دانش بنیان داشتیم و پایه فعالیت هایمان نیز بر 
همین اساس بود. بنابراین بسیار عالقه مند به انجام کارهای 

نوآورانه بودیم. به همین دلیل شرکت دیگری را با نام »فناور 
کهکشــان دانا« تأســیس کردیم که کارش ارائــه راه حل های 
فناورانــه در حوزه هــای مختلف فنــاوری و امنیــت اطالعات 
بود. ایــن دو شــرکت اخیر به عنــوان شــرکت دانش بنیان به 
ثبت رســیده اند. در این حوزه ثبــت اختراع نیز داریــم و وارد 
بخش تولید محصوالت بومی فناورانه به خصوص در بخش 

امنیت شدیم. 
پس از آن شرکت کارسازان اندیشــه های نوآفرین »کاران« را 
ایجاد کردیم کــه در بخش جذب و اســتخدام فعالیت دارد. 
یکــی، دو شــرکت دیگر نیــز در کنار این شــرکت ها تأســیس 
شد. در نهایت دیدیم شــرکت های ما ماهیت گروهی دارند 
و تصمیم گرفتیم این ماهیت را حقوقی کنیم. بر این اساس 

I N T E R V I E W

   عکس:  حامد کریم زاده

گفت و گو با بهناز آریا، مدیرعامل گروه شرکت های کهکشان؛ او معتقد است با وجود حساسیت های 
ژئوپلتیک ایران، آن گونه که شایسته است، به موضوع امنیت اطالعات توجه نمی شود

امنیت پشت درهای بسته!
گروه فناوری اطالعات و گسترش ارتباطات هوشمند کهکشان در ابتدا یک مؤسسه آموزشی بود که در برهوت سال 1379، از معدود مکان هایی به حساب می آمد که دوره های 

آموزش تخصصی در حوزه فناوری برگزار می کرد. اما به گفته بهناز آریا، مدیرعامل گروه شرکت های کهکشان، با پیش رفتن فعالیت ها و نیازی که در بازار مشاهده کردند، به مرور 
شرکت های دیگری تأسیس شد که کارشان ارائه مشاوره در زمینه امنیت اطالعات، ارتباط برقرار کردن میان کارجو و کارفرما و... بود. آریا که رئیس کمیسیون افتا در سازمان نظام 
صنفی رایانه ای تهران است، در گفت و گوی پیش رو از مسیر رشد کسب و کارش می گوید، درباره دو قسمت مهم آموزش نیروی کار و امنیت اطالعات در ایران توضیح می دهد و با 

گریزی به وظایف و مسئولیت هایش در سازمان نصر تهران، از مشکالت کار صنفی در کشور صحبت می کند.
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روان درمانی فرایندی است که در ســال های اخیر توانسته 
مشــکالت زیادی را از زندگی پرمشــغله امــروزی حل کند؛ 
اما در میان روش های درمانی نیز، برخی روش های نوآورانه 
بــا موفقیــت بیشــتری مواجــه شــده اند کــه روان درمانــی 

هیجان مدار یکی از این روش هاست.
ســمیرا ســادات رســولی متخصــص روان درمانگــری 
هیجان مــدار اســت و کمتــر از یــک ســال پیــش، کلینیک 
دلوین را تأسیس کرده است. این زن 41 ساله، دو فرزند دارد 
و روان شناسی سالمت را تا مقطع دکترا ادامه داده است. 
او عالوه بــر اینکــه مدیریــت کلینیک را بــر عهــده دارد، در 
دانشگاه نیز تدریس می کند. رسولی می گوید روان شناسی 
را بر اساس عالقه شخصی اش دنبال کرده، زیرا از بودن در 

کنار دیگران و ابراز همدلی به آنها انگیزه پیدا می کند. 

برای شروع، کمی از دلوین برایمان توضیح 
می دهید؟

دلوین یک کلینیک روان درمانی است که با سیستم جدید 
هیجان مدار کار می کند. من به همراه همکاران روان شناسم 
در این کلینیک، عالوه بر جلســات درمان فــردی و گروهی، 
دوره های آموزشی برای عموم افراد و دوره های آموزشی برای 

متخصصان نیز برگزار می کنیم.

درمان هیجان مدار به چه معناست و چرا 
این گرایش روان شناسی را انتخاب کردید؟ 

من چنــد ســالی در حــوزه روان شناســی فعالیت داشــتم و 
دریافتم بسیاری از روش های درمانی حتی وقتی به درستی 
انجام می شــوند، مشــکل مراجع را بــه صــورت موقت رفع 
می کننــد و مراجعه کننــده پــس از مدتــی با همان مشــکل 
به صــورت قبل یــا به یــک شــکل جدیــد باز می گــردد. این 
دغدغــه من ســبب شــد تحقیقاتــم را برای پیــدا کــردن راه 
درمان واقعــی و طوالنی مدت شــروع کنم. در این مســیر با 
رویکرد هیجان مدار آشنا شــدم. مطالعاتم را شروع کردم و 
در دوره های بین المللی این روش شرکت کردم. این رویکرد 
همه جانبه و همدالنه تر است و من درمان های بالینی را نیز 

با این رویکرد انجام دادم و نتیجه مثبتی دریافت کردم.
رویکرد هیجان مــدار بر پایه هیجانات اســت و هیجانات را 
سیســتم های راهنمایی برای وجود ما می داند که تغییرات 
آنها نشــان دهنده تغییری در حال وهوا و نیازهای ماست. 
هــر هیجانــی نشــان از تغییــری در نیــاز مــا می دهــد و این 
هیجانات مانند چراغ چک یک اتومبیل، آالرم های وجودی 
ما هســتند؛ آنهــا نه تنها عالیــم مزاحمــی نیســتند، بلکه 
به بهزیســتی مــا نیــز کمــک می کننــد و مــا را به سیســتم 
ناخودآگاه مــان وصــل می کننــد. ایــن روش نســبت بــه 

درمان های خودآگاه، مؤثرتر و عمیق تر است.

زنان نوآور
I N N O V A T I V E

 W O M E N
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درباره آریانا هافینگتون

 زنی سرسخت 
و جسور

»تــرس از شکســت« یکــی از عوامــل 
بازدارنــده زنــان بــرای ورود بــه عرصه هــای 
باالی مدیریتی است. این عامل در عرصه 
سیاست بزرگ تر و تأثیرگذارتر نیز می شود. 
امــا آریانــا هافینگتــون بــه سرســختی و 
نهراسیدن از شکســت در عرصه زندگی 
و کار معــروف اســت.آریانا هافینگتــون 
ستاسیناپولوس در 1۵ ژوئیه 1۹۵۰ در آتن 

به دنیا آمد.

 او برای ادامه تحصیل در رشــته 
اقتصاد به دانشگاه کمبریج رفت 
و تا مقطع کارشناسی ارشد تحصیل کرد. 
در طــول تحصیــل، فروشــگاهی در لندن 
راه اندازی کرد ولی همزمان به نویسندگی 
نیز پرداخت. در ســال 1۹۷4 پس از تالش 
فراوان برای راضی کردن ناشران، توانست 
 The Female« اولین کتاب خود را با نــام
Woman« چــاپ کند و در ســال 1۹۸۰ به 
آمریکا مهاجرت کرد. او به صورت منظم به 
تحلیل هــای سیاســی می پرداخــت و در 
تلوزیون برنامه ای بــرای دفاع از این عقاید 
داشت. او شــبکه خوبی در بدنه سیاسی 
محافظه کاران برای خود ساخت، ولی بعد 
از مدتی مواضع خود را تغییر داد و لیبرال 
شــد. او در انتخابات فرمانداری کالیفرنیا 
شرکت کرد و موفق نشد؛ اما در همان سال 
یکــی از پرفروش تریــن کتاب های ســال را 

نوشت. 

 شهرت آریانا در جهان بیشتر با 
کســب وکار تولیــد محتــوا گــره 
خــورده اســت. او بنیان گــذار هافینگتون 
 ۲۰۰۸ ســال  در  کــه  اســت  پســت 
قدرتمندتریــن بالگ جهان معرفی شــد. 
ایــن اتفــاق بــه انضمــام 14نســخه کتــاب 
تأثیرگذار و پرفروش او، باعث شد که او در 

لیست زنان قدرتمند جهان جای  گیرد.

 آریانــا مــادر دو فرزند اســت و در 
سال های ابتدایی، به صورت 

افراطی کار می کرد تا زمانی که روزی 
در دفتر کارش از فرط خستگی 
بیهوش شد و از ناحیه صورت 
آسیب دید. او از آن روز مبلغ 
نظریه تعادل میان کار و زندگی 
است، اگرچه کماکان پرتالش 
اســت و اعتقــاد دارد انجــام 

همزمان چندین کار، کارایی 
انسان را تقویت می کند.

INTRODUCTIONمعرفی

گفت و گو با سمیرا سادات رسولی که کلینیک دلوین را با رویکرد 
روان درمانی هیجان مدار تأسیس کرده و با استقبال خوب 

مراجعان مواجه شده است
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تاريخ نوآوری
H I S T O R Y  O F
I N N O V A T I O N

داســتان های علمی - تخیلی در نیمه نخســت قرن بیستم 
جهان را با مفهوم ربات های مجهز به هوش مصنوعی آشنا 
کرد. این ماجرا با مرد آهنی »بی قلب« در فیلم جادوگر شهر 

اُز آغاز شــد و با ربات انســان نما که خود را شبیه 
بــه شــخصیت ماریــا در متروپلیــس کــرده بود، 
ادامه یافت. دهه 1950 شــاهد حضور نســلی از 
دانشــمندان، ریاضی دانان و فیلســوفان بود که 
مفهوم هوش مصنوعی )AI( در ذهن شان رسوخ 
کرده بود. یکی از این افراد آلن تورینگ، دانشمند 
جــوان بریتانیایی بود کــه امکان پذیــری ریاضی 
هوش مصنوعی را بررسی کرد. تورینگ معتقد 
بود اگر انسان ها از اطالعات موجود و همچنین 
عقل برای حل مشکالت و تصمیم گیری استفاده 

می کنند، پس چرا ماشین ها نتوانند همین کار را انجام دهند؟ 
مقاله ای که او در سال 1950 ارائه داد، بر این چارچوب منطقی 
استوار بود؛ او ماشین های محاسباتی و هوش را برای ارزیابی 
چگونگی ساخت ماشین های هوشمند و آزمایش هوش آنها 

مورد بررسی قرار داد.

  امکان پذیر کردن تعقیب و گریز
حرف زدن هزینه ای ندارد؛ چه چیــز مانع انجام کار تورینگ 
شد؟ نخست آنکه رایانه ها نیازمند دگرگونی اساسی بودند 

و تــا پیــش از ســال 1949 پیش نیازهــای کلیدی هوشــمندی 
را نداشــتند؛ آنها تنهــا دســتورات را اجرا می کردنــد و امکان 
ذخیره ســازی اطالعــات نداشــتند. بــه بیــان دیگــر می شــد 
بــه رایانه هــا گفــت چــه کاری را انجام دهنــد اما 
نمی توانستند آنچه را انجام داده بودند، به خاطر 
بسپارند. دیگر آنکه پردازش بسیار گران بود. در 
اوایل دهه 1950 هزینــه اجاره رایانه تــا 200 هزار 
دالر در ماه می رسید. تنها دانشگاه های معتبر 
و شرکت های بزرگ فناوری توان پرداخت هزینه 
گشت وگذار در این دنیای ناشناخته را داشتند. 
متقاعد کــردن صاحبــان منابع ارزشــمند مالی 
درباره سودمندی پیگیری هوش ماشینی نیازمند 

اثبات مفهوم و حمایت افراد سرشناس بود. 

  گردهمایی ای که نقطه آغاز همه چیز بود
اثبات مفهوم هوش مصنوعی پنج ســال پس از این توســط 
آلن نیوول، کلیف شاو و هربرت سیمونز )نظریه پرداز منطق( 
شروع شد. برنامه نظریه منطق برای تقلید از مهارت های حل 
مسئله یک انسان طراحی شده، به وسیله شرکت تحقیق و 
توســعه RAND از آن حمایت مالی می شد. بســیاری این را 
نخســتین برنامه هوش مصنوعی می دانند. ایــن برنامه در 
طرح پژوهشــی تابســتانی دارتموث درباره هوش مصنوعی 

دوره شکوفایی هوش مصنوعی از سال 1957 تا 1974 بود که رایانه ها قادر به 
ذخیره اطالعات بیشتری شدند، سرعت پردازش افزایش یافت، استفاده از آنها 

ارزان تر شد واین ابزارهای انقالبی بیش از پیش در دسترس بودند 

هوش مصنوعی
از تخیل تا واقعیت

مهران امیری  

mehranamiri
@gmail.com

 ماشین ها هر روز در حال هوشمندتر شدن هستند
اما آیا فکری برای اخالق ماشین کرده ایم؟

رسوخ مسئله دار هوش مصنوعی در زندگی روزمره 
رشــد و گســترش هــوش  مصنوعــی و حوزه های 
کاربردی آنچنان شــتابان بــوده که هــر روز درباره 
آن می شــنویم و با کاربردهای گوناگون آن روبه رو 
می شویم. روشن است که هوش مصنوعی یکی 
از پدیده هــای اثرگذار در هزاره ســوم اســت که راه 
رســوخ در همه ارکان زندگی بشــری را پیدا کرده. 
این پدیده در چند دهه گذشته رشــده کرده و در 
مسیری قرار گرفته که خواه، ناخواه به بخشی از 

زندگی روزمره تبدیل می شود.  

 زمان بر مشکالت چیره می شود
ما در سال های اخیر در نحوه کدنویسی 
بــرای هــوش  مصنوعــی هوشــمندتر نشــده ایم، 
پس چــه چیــزی تغییر کــرده؟ بــه نظر می رســد 
محدودیت بنیادین در ذخیره سازی رایانهها که 
30 سال پیش ما را عقب نگه می داشت، از بین 
رفته است. قانون مور که تخمین می زند حافظه 
و ســرعت رایانه هــا هــر ســال دو برابــر می شــود، 
سرانجام در بســیاری موارد از نیازهای ما پیشی 
گرفــت و »دیپ بلو« این گونه توانســت در ســال 
1997 کاســپاروف را شکســت دهــد و گــوگل بــا 
»آلفا گو« در سال 2017 بر Ke Jei قهرمان چینی 
Go غلبه کرد. ما توانایی های هوش  مصنوعی را 
به سطح قدرت محاسباتی )سرعت ذخیره سازی 
و پــردازش رایانــه( فعلی خــود اشــباع می کنیم و 
ســپس منتظر می مانیم تا قانــون مور دوبــاره فرا 

برسد.

 هوش مصنوعی فراگیر شده
ما در دوره کالن داده ها زندگی می کنیم؛ 
دورانــی که ظرفیــت گــردآوری حجــم عظیمی از 
اطالعات را داریم که پردازش آن برای یک شخص 
بسیار دشوار است. پیش از این به کارگیری هوش  
مصنوعــی در چندیــن صنعــت مانند فنــاوری، 
بانکداری، بازاریابی و سرگرمی بسیار پربار بوده، 
حتی اگر الگوریتم ها پیشرفت چندانی نداشته 

باشــند. کالن داده و محاسبات عظیم به سادگی 
اجازه می دهــد تــا هوش مصنوعی با ایــن نیروی 
بی رحمانــه یــاد بگیــرد. شــاید شــواهدی از کند 
شدن قانون مور بروز کند، اما افزایش داده ها هیچ 
امکانی را از دســت نداده اســت. پیشرفت ها در 
علوم رایانه، ریاضیات یا علوم اعصاب همگی به 
عنوان دســتاوردهای بالقــوه از ســقف قانون مور 

عمل می کنند.

 آینده
برای آینده باید در انتظار چه چیزی بود؟ 
به نظر می رسد زبان هوش  مصنوعی رویداد بزرگ 
بعــدی در ایــن زمینه اســت کــه در واقــع در حال 
انجام اســت. بســیاری به یاد ندارند آخرین باری 
که با یک شرکت تماس گرفته و مستقیماً با یک 
انسان صحبت کرده اند، چه وقت بوده، این روزها 
حتی ماشین ها به کاربران زنگ می زنند! می توان 
تعامل با یک سیستم خبره را در یک مکالمه روان 
متصور شد یا اینکه مکالمه ای به دو زبان مختلف 
در زمان واقعی ترجمه  شود. همچنین می توانیم 
)محافظه کارانه( انتظار داشته باشیم که پر شدن 
جاده ها با اتومبیلهای خودران در 20 سال آینده رخ 
دهد. هدف درازمدت هوش عمومی است، یعنی 
ماشینی که در همه کارها از توانایی های شناختی 
انســان پیشــی می گیرد. ایــن ادامه مســیر ربات 
حساسی است که ما به دیدن آن در فیلم ها عادت 
کرده ایم. گرچه عملی شدن آن در 50 سال آینده 
غیرقابل تصور است؛ حتی اگر توانایی پیاده سازی 
آن وجود داشته باشد، پرسش های اخالقی مانعی 
برای به ثمر نشستن چنین برنامه ای است. وقتی 
زمان آن فرا برسد، )گرچه بهتر است پیش از آنکه 
زمانش برســد( درباره راهبردها و اخالق ماشــین 
گفت وگوهای جدی داشته باشیم، این دو موضوع 
اساساً مسائلی انسانی است؛ اما در حال حاضر 
اجازه می دهیم هوش مصنوعی به طور پیوسته و 

دیوانه وار در جامعه بهبود یابد. 
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