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تعداد کاربران اینترنت در مصر از مرز  40میلیون نفر گذشت

نایبرئیسهیأتمدیر هشرکتارتباطاتزیرساخت:

مشکل جهانی «دات کام»
به زودی حل می شود

خمیازه های بیداری غول خفته خاورمیانه
میترا جلیلی

خبرنگار

زد دی نت

امــروزه اینترنــت ،جهــان را بــه
دهکــدهای کوچــک تبدیــل کــرده اســت
و درحــال حاضــر  4.3میلیــارد نفــر از
جمعیت7.7میلیــاردی جهــان ،به این
دهکده پیوســته و کاربر اینترنت هستند.
یکی از کشــورهایی که در چند ســال اخیر
رشــد جالــب توجهــی در میــزان جــذب
کاربران اینترنت داشــته ،مصر اســت و با
اینکه هنــوز راه درازی در پیــش دارد ولی
بسیاری این کشــور را یک غول تکنولوژی
خفته بــا ظرفیت های مناســب داخلی،
منطقــهای و جهانــی میداننــد .البته به
اعتقــاد برخــی ،مصر این رشــد و جهش
در حــوزه تکنولــوژی را مدیــون انقــاب و
بهارعربی در منطقه است.
176ëëمیلیونکاربردرخاورمیانه
مؤسســه Internet World Stat
اینترنــت و وضعیت تکنولوژی در جهان
و بهطــور ویژه خاورمیانه و مصــر را مورد
بررســی قــرار داده اســت .در ایــن آمــار
آمده است درحال حاضر56.8درصد از
جمعیتجهانآنالینهستندوبیشترین
زبان مورد استفاده توسط کاربران جهان،
انگلیسی است چراکه 25درصد کاربران
بــا این زبــان در اینترنت حاضر هســتند.
19.3درصــد کاربــران اینترنت نیز چینی
زبان هستند و زبانهای اسپانیایی وعربی
به ترتیب در ردههای ســوم و چهارم قرار
گرفتهاند.
ایــن گــزارش همچنیــن نشــان
میدهــد کــه حــدود 259میلیون نفــر از
جمعیت 7.7میلیــاردی جهان معادل
3.3درصــد این جمعیت ،در خاورمیانه
زندگــی میکنند که از این تعــداد ،حدود
176میلیون نفر کاربر اینترنت هستند .به
بیــان دیگر ضریب نفــوذ اینترنت در این
منطقه به حــدود  67.2درصد میرســد

ایــن درحالــی اســت که متوســط جهانی
این ضریب نفــوذ 56.8 ،درصد اســت و
خاورمیانه از آن پیشی گرفته است.
ëëبهارعربی؛آغازگررشدتکنولوژی
طبــق ایــن گــزارش ،اینترنــت در
خاورمیانه از اواخر دهه  90همه گیر شــد
و ازآن زمــان بــه بعد تعــداد کاربــران در
بخشهای مختلف ازجمله شــبکههای
اجتماعی ،دائم رو به افزایش بوده است.
بهدنبال بهارعربی و از سال  2011تاکنون،
تعــداد کاربران در دنیای عرب افزایشــی
چشــمگیر یافته و مصر نیــز از این قاعده
مســتثنی نبــوده اســت .بهعنــوان مثــال
تعداد کاربــران اینترنــت در مصر قبل از
انقــاب 25ژانویــه  2011حدود 10میلیون
نفر بــود درحالــی که تعــداد کاربــران در
ســال  2019از مــرز  40میلیــون نفــر عبور
کرده است .البته باید یادآور شد که در این
انقالبهــای عربــی ،توئیتــر و فیسبوک
نقشــی اساســی بــرای رســاندن صــدای
جهــان عرب به مــردم دنیا ایفــا کردند و
اکنــون نیز ایــن پلتفرمهــا در کشــورهای
عــرب زبــان ازجملــه مصــر طرفــداران
بسیاری دارد.
همچنین در این گزارش آمده اســت
که در خاورمیانه کشــور بحریــن باالترین
تعداد کاربر اینترنت به نسبت جمعیت
ایــن کشــور را دارد چراکــه یــک میلیون و
615هــزار نفــر از جمعیت یــک میلیون

و637نفــری ایــن کشــور ،کاربــر اینترنت
هســتند .ایران نیز پــس از بحرین در رتبه
دوم قــرار گرفتــه چــرا کــه از جمعیــت
82.5میلیونــی کشــور 62.7میلیــون نفر
کاربراینترنتهستند.
ëëجمعیتجوان،برگبرندهمصر
بــا اینکــه مصــر جــزو کشــورهایی
محســوب میشــود کــه رشــد مناســبی
در تعــداد کاربــران اینترنــت داشــته ولی
همچنــان نــام آن در ردههــای باالیــی
جــدول  Internet World Statدیــده
نمیشود .با این حال بسیاری پیشبینی
میکننــد بــا توجــه بــه جمعیــت جــوان
مصر ،این کشــور پتانســیل باالیی در این
زمینــه دارد و تغییــری ســریع خواهــد
داشــت .مصر با بیش از 100میلیون نفر،
پرجمعیتتریــن کشــور در خاورمیانــه
محســوب میشــود وازســوی دیگر اکنون
حــدود 40درصــد مصریهــا بیــن  10تــا
20ســاله هســتند و همچنیــن پیشبینی
میشود تا سال  2050جمعیت این کشور
از مرز 150میلیون نفر عبور کند .البته جدا
از موقعیت سیاسی ،در این کشور بیکاری
به شکلی گسترده دیده میشود تا جایی
که دوسوم جمعیت بیکار این کشور15 ،تا
24ساله هستند والبته 34درصد آنها نیز
مدرک دانشــگاهی دارند به همین دلیل
هــم هرچند برخی معتقدند بــه موازات
رشد ســریع جمعیت ،این چالشها نیز

بزرگتر میشــوند ولی درمقابــل ،عدهای
دیگــر نظــری متفــاوت دارند .بــه اعتقاد
آنــان ،جمعیت جوان مصر و عالقه آنها
به تکنولوژی باعث شــده تا شرکت های
بــزرگ فناوری جهان با وجود مشــکالت
فــراوان ایــن منطقــه ،جــذب این کشــور
شــوند .با توجه به اینکه بیــش از نیمی از
جمعیت مصر آنالین هستند49 ،درصد
جمعیت یا 49میلیون نفر ظرفیت قابل
توجهی برای رشد به شمار میروند و این،
فرصتی مناسب برای اپراتورهای داخلی
و بینالمللی محســوب میشــود .یکی از
بازیگــران ایــن عرصه وودافون اســت که
میگوید در سال آینده حدود250میلیون
یورو در این کشــور ســرمایهگذاری خواهد
کــرد .همچنیــن گفتنــی اســت که نســل
چهــارم اینترنــت( )4Gدرســال 2016
در مصــر رونمایــی شــد و اکنــون هــم
سرمایهگذاران در این کشور بهدنبال ارائه
اینترنتنسلپنجم()5Gهستند.
توسعه و تقویت زیرساختها در کنار
بســتههای اینترنت دیتای ارزان قیمت،
بیشــتر مصریهــا را تشــویق بــه آنالیــن
شــدن کــرده اســت و ازســوی دیگــر آی
دیهــا و کدهای شناســایی دیجیتــال در
بخشهایی از این کشور رواج یافته است.
بهعنــوان مثــال درحــال حاضــر ادارات
پســتی از این آی دیهای دیجیتال برای
ثبتنام شــهروندان اســتفاده میکنند و

فناوریهــای مختلف بیومتریک نقشــی
اساسی در این زمینه ایفا میکنند .به بیان
دیگر میزان سرانه اســتفاده از فناوری در
این کشور افزایش یافته است.
ëëدسترســی 93درصد مصریها به تلفن
همراه
آمــار مؤسســه Internet World Stat
همچنیننشانمیدهدکهتعدادکاربران
تلفــن همــراه مصــر در ســال  2019بــه
93.48میلیــون نفــر رســیده ،ایــن بدان
معناســت که93درصــد جمعیــت ایــن
کشــور به تلفــن همراه دسترســی دارند و
76درصــد کاربــران هم بــه اینترنت 3G
و G4متصــل هســتند؛ رقمــی کــه نســبتاً
باالست و نشان از استقبال ویژه مصریها
از جدیدتریــن فناوریهــای ارتباطــی و
همچنیــن ســرمایه گذاریهای مناســب
در این زمینــه دارد .در بخشهایی از این
گــزارش عنــوان شــده اســت که بــا توجه
به دسترســی 93درصد جمعیت کشــور
بــه تلفــن همــراه ،برخــی نگران اشــباع
شــدن بازار مصر در این زمینه هســتند و
اطالعات دولتی مصر نیز نشــان از شیب
ثابــت ضریــب نفــوذ اینترنــت و تلفــن
همــراه دارد ولــی هنــوز هــم بــرای آینده
خــوش بینیهایــی دیــده میشــود .این
عده معتقدند مصــر در حوزههای دیگر
فنــاوری قابلیــت رشــد و ارتقــای فــراوان
دارد و میتوانــد در ایــن بخشها بســیار

موفق عمل کند .بهعنوان مثال مؤسســه
پژوهشی  PwCتخمین میزند که هوش
مصنوعی( )AIمیتواند به اقتصاد مصر
کمــک کند کــه تــا ســال  2030ارزش این
اقتصــاد به 42.7میلیارد دالر برســد .این
رقم معادل  7.7درصد از تولید ناخالص
داخلی( )GDPاین کشور است.
ëëفیسبوکمحبوبترینپلتفرمدرمصر
در این گــزارش به مدت زمان آنالین
بــودن کاربــران مصری هم اشــاره شــده
اســت .ایــن کاربــران بهطــور متوســط
روزانــه حدود 8ســاعت (7ســاعت و 53
دقیقه) آنالین هســتند که این رقم بیش
از میانگیــن جهانــی یعنــی 6ســاعت و
42دقیقــه اســت .ایــن کاربــران از مــدت
زمان آنالین بودن خود ،روزانه 3ســاعت
و 4دقیقه در شــبکههای اجتماعی فعال
هســتند درحالی که متوســط جهانی این
رقــم2 ،ســاعت و  15دقیقه اســت .طبق
این آمار در حال حاضر از هر  10نفر فقط
4نفــر در شــبکههای اجتماعــی حضــور
دارند و این بدان معناســت که این کشور
ظرفیت بســیار باالیی برای شــرکت های
بزرگ فناوری و پلتفرمهای مطرح جهان
محسوب میشود .به بیان دیگر این ،تنها
کســری از ظرفیــت این کشــور محســوب
میشود و درآینده به احتمال زیاد شاهد
تغییــرات گســترده در ایــن آمــار و ارقــام
خواهیم بود .در این گزارش محبوبترین
پلتفرم آنالین در مصر نیز مورد بررســی
قرار گرفته و نتیجه تحقیق نشان میدهد
که 70درصد فعالیت کاربران این کشــور
در شــبکههای اجتماعی روی فیسبوک
انجــام میشــود .بــه ایــن ترتیــب مصــر
بزرگتریــن بــازار بــرای فیسبــوک در
منطقه محســوب میشــود بهگونهای که
روزانــه 24میلیــون کاربر فعــال از طریق
موبایل به فیسبوک مراجعه میکنند و
این رقم در هر ماه به بیش از 37میلیون
نفرمیرسد.

دامنه فارس نیوز دات کام متعلق به خبرگزاری فارس دیروز با
دستور وزارت خزانهداری امریکا مسدود شد.
خــبـــر
بهگــزارش «ایــران» ،در ایمیلــی کــه از طــرف ســرویس دهنده
بینالمللــی این دامنه برای خبرگزاری فارس ارســال شــده بــه صراحت دلیل این
مسدودســازی غیرقانونی «دستورالعمل مقرر شده توسط دفتر کنترل داراییهای
خارجی وزارت خزانهداری امریکا (اوفک) و قرار گرفتن این خبرگزاری در فهرست
( SDNاین لیســت در برگیرند ه افراد و شــرکتهایی است که داراییهایشان بلوکه
شده و معامله با آنها برای امریکاییها ممنوع است)عنوان شده است ».در همین
راســتا بعد از اعالم این خبر ،دسترســی مخاطبان خبرگزاری فارس به ســایت این
خبرگــزاری در ایــران و نقاط مختلفی از جهان با مشــکل مواجه شــد .در واکنش به
این اقدام ســجاد بنابی نایب رئیس شرکت زیرســاخت در صفحه کاربری خود در
توئیتر نوشت :اتفاقی که برای برخی از دامنهها از جمله فارس نیوز افتاده ،محدود
بــه تحریــم مالــی یک یا دو رجیســتر دامنــه دات کام بــوده و جای نگرانی نیســت.
خدمات دات کام از طریق رجیسترهای غیرامریکایی و نیز دات آی ار از طریق ایران
قابل ادامه اســت .وی در ادامه نوشــت :همکارانم در حال راهنمایی شــرکتهای
متأثر از این اقدام امریکاییها در توقف ارائه خدمت به شرکتهای ایرانی هستند
زیرســاختهای موجود در شــبکه ملی اطالعات بســیاری از این گونه نگرانیها در
تحریمهــای ظالمانه را از بین برده اســت .گفتنی اســت در حال حاضر دسترســی
مخاطبان به سایت خبرگزاری با آدرس  farsnews.irامکانپذیر است.

ورود تاکسی های هوشمند به خیابان های چین

خیابانهــای چیــن هــر روز شــاهد رفــت و آمد بســیاری اســت و بــار ترافیکی قابل
توجهی نیز دارد .بر این اســاس بســیار دشــوار به نظر میرســد که بتوان با استفاده
از سیســتم های هوشــمند براحتی در ایــن خیابان ها تردد کرد .ایــدهای که به نظر
میرسد در یک قدمی اجرا است.
به گزارش انتخاب ،شرکت اوتو ایکس در نظر دارد یک نوع سیستم تاکسیرانی کامالً
روباتیــک را در بــازار آســیا مورد آزمون قــرار دهد .در حال حاضر تنها شــرکتی که از
تاکسیهای روباتیک به شکل آزمایشی در این منطقه استفاده میکند ،ویمو است.
شــرکت اوتو ایکس توســط یک اســتاد جوان شــاغل در دانشــگاه پرینســتون بهنام
جیانژیونگ ژیائو تأســیس شــده اســت .این نخســتین باری نیســت که این شرکت
مخاطبان را شــگفت زده میکند چرا که در ســال  2018نیز اعالم کرد که شــروع به
توزیع مواد غذایی از طریق وســایل نقلیه خودران خواهد کرد .شــاید بتوان شرکت
اوتو ایکس را یکی از قویترین و خالقترین شرکتها در حوزه خودروهای خودران
دانســت .این شــرکت مدت طوالنی را صرف آزمون رانندگی با کمک دوربین های
هوشــمند و روشهای پرهیز از حوادث و تصادف کرده اســت .به تازگی اوتو ایکس
همکاریهایی را با فیات کرایســلر آغاز کرده است تا نخستین خودروهای روباتیک
خود را وارد بازار کند .این باعث میشــود شــرکت مذکور بانی نخستین تاکسیهای
روباتیک در آســیا باشــد که از آزمایشهای خود با انســان بهعنوان راننده پشتیبان
فراتر رفته اســت .درواقع در این نوع تاکســی هیچ خبری از راننده نخواهد بود .این
شــرکت تاکسی روباتیک را با اســتفاده از یک کرایسلر با مجموعهای از سنسورهای
پیشرفته در یک سقف سفارشی که روی خودرو قرار گرفته طراحی کرده است.
پیشبینی میشود این تاکسیهای هوشمند بزودی وارد ناوگان روباتیک چین شوند
و مسافران نیز با استفاده از اپلیکیشن های ساده قادر به تاکسی گرفتن خواهند بود.

