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 پیشگفتار

دیجیتال با سرعتی باال در حال رشد هستند و های کنیم. فناوریمی ما در دنیایی دیجیتال زندگی

فناوری، به نسبت تمام های سازند. امروزه مردم بواسطه پیشرفتمی جدیدی راهای رروزه فرصته

دسترسی بیشتری به دانش، خدمات و منابع دارند. تأثیرات مثبت ها تاریخ انسانهای دوره

 اتوماسیون، هوش مصنوعی و اینترنت اشیا تقریبا در همه کشورها، صنایع و زندگی روزمره افراد قابل

در تمام دنیا اتفاق افتاده است اما این همه گیری در ها مشاهده است. گرچه گسترش این فناوری

همه جا یکسان و متعادل نبوده است. درک میزان آمادگی دیجیتال کشورها در دنیا برای خلق آینده 

 ای همه گیر در همه کشورها بسیار مهم است.

مفهوم آمادگی دیجیتال در کشورهای مختلف برای کشف شواهد کلیدی و درک بهتر اهمیت و 

که تمام ارکان فناوری از جمله نیازهای اساسی، توسعه  همعرفی و ارائه شد Ciscoمدلی کل نگر توسط 

دهد. اگرچه دسترسی می نیروی انسانی و فضای استارتاپی و کسب و کاری مربوطه را مورد بررسی قرار

شود می دیجیتال امری حیاتی محسوبهای ایت از فناوریمناسب برای حمهای به فناوری و زیرساخت

اما در صورتی که افراد و جمعیت یک کشور از دسترسی به نیازهای اولیه انسانی مانند آموزش یا آب 

و امکانات خود را ها دیجیتال نمی توانند تمام ظرفیتهای آشامیدنی مناسب بی بهره باشند فناوری

تواند میزان امادگی دیجیتال هر کشوری را به شکلی می مدل کل نگربه منصه ظهور برسانند. این 

 متناسب برای پیشرفت را نیز مشخص کند.های مناسب بیان کند و اقدامات و سرمایه گذاری

فعال، کشورها به لحاظ میزان آمادگی دیجیتال در این گزارش در سه دسته تقسیم بندی شده اند: 

. هیچکدام از کشورهای مورد بررسی نتوانستند در همه و قدرتمند در حال شتابگیری و اشاعه دهنده

ابعاد کامل باشند و کشورهایی که امتیاز پایین تری از بقیه داشته اند )کشورهای فعال( بایستی 

داشته  توسعه نیروی انسانیو  انسانی اساسی نیازهایسرمایه گذاری و تمرکز بیشتری بر بخش 

های و پیوسته فناوری نیاز روزافزونی به استعدادهای مربوط به بخش توجه به رشد سریع باشند. با

 مختلف و رو به رشد فناوری در دنیا وجود دارد. 
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کشورهای مربوط به نیمه میانی )کشورهای در حال شتابگیری( بایستی سرمایه گذاری بسیاری بر 

 انجام دهند. راحتی انجام کسب و کارروی بخش 

داد که صرفنظر از جایگاه و آمادگی دیجیتال، کشورها بایستی به منظور نتایج این مطالعه نشان 

دیجیتال سرمایه گذای سنگینی بر روی بخش توسعه نیروی های توسعه مستمر و همه جانبه فناوری

 انسانی مناسب انجام دهند.

تواند به شکل مستقیم و غیرمستقیم جهت شناسایی و توسعه سرمایه می نتایج این پژوهش

 فناورانه اقتصاد دیجیتال بکار گرفته شود.های مورد نیاز جهت رشد و تداوم حوزههای ری در بخشگذا
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 روش شناسی

مدلی را بر پایه  Ciscoبرای درک عوامل و فاکتورهای حمایت کننده آمادگی دیجیتال در کشورها 

تواند می نهاده است. این مدلفناورانه دیجیتال بنا های اقدامات بالقوه مورد نیاز جهت اعتالی حوزه

به کشورها در شناسایی نقاط ضعف و قوت خود در راستای آمادگی دیجیتال کمک شایانی کند. این 

نیز بکار گرفته  یک منطقهیا  مناطق مختلف یک کشورتواند با تعمیم فاکتورها در می مدل براحتی

 شود.

با  Ciscoفناورانه تأکید دارند مدل های بر خالف بسیاری از تحقیقات مرتبط که فقط بر روی جنبه

تأکید بر همه ابعاد و با ارائه مدلی کل نگر سعی در ایجاد یک دیدگاه کلی از شرایط و آمادگی دیجیتال 

 کشورها داشته است.

 منظر مختلف مورد بحث قرار گرفتند: 7بدین منظور 

 نیازهای اساسی .1

افتد که مردم یک کشور توانایی و می ی اتفاقدر واقع زمانها از فناوریمنفعت و بهره اساسی 

قدرت بهره گیری از آن را داشته باشند. اگر مردم در یک کشور نتوانند نیازهای اساسی خود را 

مختلف نخواهند توانست حداکثر بهره وری را از فناوری داشته باشند. های برآورده کنند، گروه

مربوط به امید به زندگی افراد، های اسی، دادهبرای سنجش میزان دستیابی مردم به نیازهای اس

 میزان مرگ و میر کودکان زیر پنج سال و در نهایت میزان 

 شوند. می دسترسی مردم به نیازهای اولیه مانند الکتریسیته و آب آشامیدنی در نظر گرفته

 نیروی انسانی .2

دیجیتال های و مهارت هاتوانایی بکارگیری و خلق خدمات پیشرفته دیجیتال از طریق توانایی

دیجیتال در میان نیروی های شود. برای سنجش میزان حمایت از نواوریمی نیروی کار مشخص
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زیرعامل سنجیده شده اند: نرخ شراکت کلی نیروی کار، نرخ باسوادی، کیفیت آموزش در  4کار، 

 تحصیل.های کشور و تعداد سال

 میزان راحتی انجام کسب و کار .3

کاری مرتبط به کار گرفته شوند، های نیروی کار بایستی در محیطهای ناییو تواها مهارت

بنابراین داشتن اکوسیستم کسب و کاری پیشرفته یک عامل تعیین کننده و مهم دیگر در مبحث 

آمادگی دیجیتال کشورهاست. این عامل از طریق زیرعوامل میزان حاکمیت قانون، شاخص راحتی 

رد لجستیک و زمان مورد نیاز قانونی برای کسب و کارها برای کسب و کار، نرخ شاخص عملک

 شود.می دستیابی به الکتریسیته سنجیده

 بخش خصوصی و دولتیسرمایه گذاری  .4

دیجیتال نیازمند سرمایه گذاری بخش دولتی و خصوصی های و ظرفیتها ایجاد زیرساخت

ها متفاوت این بخشهای ایه گذاریبطور توامان است. برای ارزیابی این سرمایه گذاری میزان سرم

کشور در تحقیق و توسعه های (، میزان هزینهFDIمانند میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی )

 و شاخص آزادی سرمایه گذاری مورد بررسی قرار گرفته اند.

 فضای استارتاپی .5

لف کسب و دیجیتال بازارها و فضاهای مختهای توانند با خالقیت و نوآوریها میاستارتاپ

کاری را در یک کشور تحت تأثیر قرار دهند. این نهادهای مهم چابکی باالیی در انطباق با قوانین 

توانند با ایجاد خالقیت و نوآوری به ایجاد شغل و احصا ارزش از می بازارهای مختلف دارند و

خص هایی دیجیتال بپردازند. برای سنجش شرایط فضای استارتاپی کشورها زیرشاهای فناوری

ها، میزان و تعداد کسب و کارهای جدید ایجادشده و تعداد  VCمانند میزان سرمایه گذاری توسط 

 ثبت شده توسط کشورها مورد بررسی قرار گرفته اند.های عالئم تجاری و پتنت

 زیرساخت فناوری .6

. نقشی حیاتی در توانمندسازی کشورها در جهت پیشرفت خدمات دیجیتال دارندها زیرساخت

برای سنجش این عامل شاخص هایی همچون تعداد مشتریان اینترنت همراه، میزان دسترسی 
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اینترنت پهن باند ثابت و تعداد سرورهای امن اینترنت های به اینترنت خانگی، تعداد اشتراک

 مورد سنجش قرار گرفته اند.

 بکارگیری فناوری .7

رایط و آمادگی حال حاضر کشورها میزان در دسترس بودن، تجهیز و بکارگیری نشان دهنده ش

دیجیتال است. میزان تقاضای عمومی برای خدمات و محصوالت دیجیتال از های در بحث فناوری

طریق شاخص هایی همچون ضریب نفوذ اینترنت همراه، میزان مصرف اینترنت و تعداد 

 شود.می ابری در کشور سنجیدههای سرویس

زمینه معرفی  7هر و اطالعات و ایجاد یک نمره واحد با توجه به ها برای یکپارچه نمودن داده

و  WEForumقابل اعتماد مربوط به پایگاه داده هایی همچون بانک جهانی، های شده از داده

این امتیازات اعتبارسنجی  آزمون همبستگیسازمان ملل استفاده شده است. پس از آن و از طریق 

 در نظر گرفته شده است.  25شده اند و در نهایت باالترین نمره عدد 
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        نیازهای اساسی

های سرمایه گذاری بخش
       0.53 دولتی و خصوصی

      0.8 0.7 راحتی انجام کسب و کار

     0.77 0.61 0.78 نیروی انسانی

    0.61 0.71 0.75 0.53 ستارتاپیفضای ا

   0.75 0.81 0.85 0.76 0.85 بکارگیری فناوری

  0.92 0.73 0.82 0.87 0.8 0.78 زیرساخت فناوری

امتیاز میزان آمادگی 
 0.96 0.96 0.78 0.89 0.91 0.81 0.87 دیجیتال
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 یدیهای کلهافتی

بیشترین و کمترین نمره میزان آمادگی دیجیتال در بین کشورهای مورد بررسی به ترتیب اعداد 
بدست آمد. هیچکدام  11.90بودند. میزان نمره متوسط جهانی در این شاخص مقدار  4.32و  20.26

ند. کشورهای مورد بررسی نمره کامل را کسب نمایهای از کشورها نتوانستند در هیچکدام از شاخص
در وضعیت متوسط شاخص آمادگی جهانی دیجیتال که در دسته در حال شتاب دسته بندی شده 

، در دو دسته با 11.90بودند پس از بازنگری با توجه به نمره آمادگی دیجیتال باالتر یا پایین تر از 
 شتاب باال و با شتاب پایین قرار گرفتند. 
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 عه دهندهفعال، با شتاب و اشاکشورهای 

باشد. کشورهای در دسته می امتیاز هر کشوری نشان دهنده میزان آمادگی دیجیتال آن کشور

است. کشورهای در منطقه  6.24فعال هنوز در اغاز راه دیجیتالیزه شدن هستند و میانگین نمره آنها 

 با شتاب و در حال شتابگیری 

شدن برداشته اند اما هنوز نقاط بسیاری کشورهایی هستند که فعالیت هایی در مسیر دیجیتالیزه 

است. کشورهای در دسته کشورهای  11.82گروهی این دسته جهت تقویت دارند. میانگین درون 

هستند اما همانگونه که بعدا بدان اشاره خواهد شد  17.89اشاعه دهنده دارای میانگین امتیازی 

این کشورهای بهیچ وجه تضمینی جهت رهبری دیجیتال در آینده جهان ندارند. سرعت باالی پیشرفت 

توان در جهت بهبود شرایط و امادگی دیجیتال می که هموارهدیجیتال نشان دهنده این موضوع است 

بخصوص در مورد نیاز به تربیت و اموزش نیروی انسانی ها رو به جلویی برداشت. این گامهای گام

صادق است. تنها کشوری که توانست ها جدید بیش از سایر بخشهای و فناوریها در رابطه با نوآوری

کشور سنگاپور بود که در واقع باالترین میزان آمادگی دیجیتال را در این  کسب کند 20امتیازی باالی 

پژوهش کسب نمود. امتیاز آمادگی دیجیتال کشورها به شکلی مستقیم با میزان توسعه اقتصادی 

کشورها ارتباط دارد بگونه ای که اکثر کشورهای در دسته فعال در قاره آفریقا حضور دارند در حالیکه 

دسته با شتاب در همه جای دنیا و علی الخصوص در کشورهای در حال توسعه پخش کشورهای در 

شده اند. کشورهای در دسته اشاعه دهنده و قدرتمند نیز اکثرا کشورهای توسعه یافته اروپایی، 

 آمریکای شمالی و آسیا پاسیفیک هستند. 

ا ارتباط بسیار تنگاتنگی عملکردی کشورههای میان امتیاز آمادگی دیجیتال کشورها و سایر شاخص

 کشورها بود. GDPیاری منطبق با مقدار سرانه سوجود داشت. این امتیاز در موارد ب
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 بلوغ یبسو انیپا یسفر ب

رسیدن و نیل به هدف آمادگی دیجیتال در واقع هدفی متغیر و دست نیافتنی است چرا که در 

ناست. حتی کشورهای در دسته اشاعه دنیای فناوری و جهان دیجیتال کلمه ای بنام سکون بی مع

خواهند به همین منوال به کار ادامه دهند و جایگاه آنها توسط کشورهای می دهنده در صورتی که

پایین تر مورد تهدید واقع نشود بایستی به توسعه و بهبود مستمر بپردازند. جایگاه اول کشور 

ا که در گزارش قبلی در رتبه اول قرار سنگاپور دقیقا نمونه ای از صحت همین موضوع است. آمریک

سقوط  12به  10داشت حال پس از سنگاپور و لوگزامبورگ در رتبه سوم قرار دارد و استرالیا از رتبه 

 نمود با اینکه هر دو این کشورها به عملکرد رو به رشد خود با سرعتی ثابت ادامه دادند سایر کشورها

ورهایی بود که بیشترین میزان رشد شر کنند. دانمارک از کتوانستند با سرعتی بیشتر از آنها عبو 

رساند. این رشد بواسطه  18.98به  17.27در امتیاز را از خود به نمایش گذاشت و امتیاز خود را از 

فناورانه در این های سرمایه گذاری فراروان دولت و بخش خصوصی در فناوری و گسترش زیرساخت

 کشور بود. 
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 حرکت رو به جلو یتر براعوامل مهم

عامل برای سنجش میزان آمادگی دیجیتال کشورها استفاده کرد اما در  7با اینکه این پژوهش از 

توانند تأثیرات بیشتری بر میزان آمادگی دیجیتال یک می طی پژوهش مشخص شد برخی عوامل

ر مستقیم بر عوامل تواند با تأثیمی کشور بگذارند. بعنوان مثال تربیت نیروی انسانی متخصص

فناورانه اثر خود را تشدید نماید. بسته به اینکه کشور مورد بحث در های دیگری همچون زیرساخت

گیرد عوامل موثرتر بر میزان آمادگی دیجیتال این کشور می سه گانه قرارهای کدام یک از دسته بندی

بایستی ابتدائا بیشتر در ها اریمتفاوت خواهد بود. مثال برای کشورهای در دسته فعال سرمایه گذ

جهت گسترش سطح دسترسی و برآورده ساختن نیازهای انسانی و توسعه نیروی متخصص انسانی 

باشد. در مورد کشورهای در منطقه در حال شتاب، عالوه بر دو مورد باال سرمایه گذاری و توجه به 

ن کشورها رقم بزند. در رابطه با تواند تفاوت زیادی را برای ایمی بخش تسهیل انجام کسب و کار

کشورهای در منطقه قدرتمند و اشاعه دهنده فضاهای زیادی برای پیشرفت وجود دارد. این کشورها 

همگی امتیازهای باالیی در بخش تهسیل کسب و کار و نیازهای انسانی دارند اما بایستی به سرمایه 

ان سرمایه گذاری دولتی و خصوصی در میان این ادامه دهند اما در رابطه با میز ها گذاری در این بخش

عمیقی وجود داشت. همه کشورهای این دسته بایستی به سرمایه گذاری های کشورها تفاوت

 فناوری روی بیاورند. های بیشتری بر روی زیرساخت
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 شرایط ایران

ر بین کل . دنسبتا متوسطی دارد وضعیتچه در دنیا و چه در منطقه  مطالعهایران در این 

قرار دارد. امتیاز ایران  82کشور در رتبه  141کشورهای شرکت کننده در این پژوهش، کشورمان از بین 

دهد و در می است که ایران را در میان کشورهای در حال شتاب قرار 11.02در این گزارش و در مجموع 

هانی و منطقه حضور دارد. این دسته خاص نیز ایران جزو کشورهای با شتاب پایین و زیر میانگین ج

کشور قرار دارد. در شاخص  15از  12ایران با این امتیاز در بین کشورهای منطقه خاورمیانه در رتبه 

قرار دارد. اما بدترین رتبه ایران مربوط به شاخص  64در رتبه  3.58نیازهای اساسی ایران با امتیاز 

در رتبه  0.61ان با امتیاز بسیار ضعیف دولتی و بخش خصوصی است که کشورمهای سرمایه گذاری

کشور دنیا قرار دارد و همین رتبه نمره کشورمان را تا پایین ترین حد ممکن تضعیف  142از میان  140

 90و رتبه کشورمان  2.22نموده است. در شاخص سهولت انجام کسب و کار امتیاز کشورمان 

جهان ایستاده است. در شاخص  99در رتبه  2.12باشد. در بخش نیروی انسانی کشورمان با امتیاز می

دنیا قرار دارد. در شاخص  86در رتبه  0.28فضای استارتاپی نیز ایران شرایط مناسبی ندارد و با امتیاز 

باشد و در نهایت در شاخص زیرساخت می 77و رتبه کشورمان  1.01بکارگیری فناوری امتیاز کشورمان 

 دنیا قرار دارد. 68رتبه در  1.2فناوری ایران با امتیاز 

شاخص 
آمادگی 
 دیجیتال

زیرساخت 
 فناوری

بکارگیری 
 فناوری

فضای 
 استارتاپی

سرمایه 
گذاری بخش 
خصوصی و 

 دولتی

راحتی انجام 
 کسب و کار

نیروی 
 انسانی

نیازهای 
 اساسی

 شاخص

 امتیاز 3.58 2.12 2.22 0.61 0.28 1.01 1.2 11.02
 دنیا رتبه در 64 99 90 140 86 77 68 82
 رتبه در منطقه 9 11 12 15 12 11 12 12
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امقایسه امتیاز آمادگی دیجیتال ایران با برخی کشورهای دنی

شاخص 

آمادگی 

 دیجیتال

زیرساخت 

 فناوری

بکارگیری 

 فناوری

فضای 

 استارتاپی

سرمایه 

 انسانی

راحتی انجام 

 کسب و کار

سرمایه 

گذاری 

بخش 

خصوصی و 

 دولتی

نیازهای 

 اساسی
 رتبه کشور دسته

 1 رژیم صهیونیستی اشاعه دهنده 1.93 1.32 1.27 3.13 2.84 2.24 3.94 16.67

 2 امارات اشاعه دهنده 2.27 1.82 0.75 3.04 3.45 1.35 3.73 16.42

 3 قطر با شتاب باال 1.71 1.60 0.67 3.04 2.78 1.52 3.77 15.10

 4 گرجستان با شتاب باال 1.40 1.15 0.59 2.97 2.73 1.40 3.51 13.75

 5 عمان با شتاب باال 1.38 1.40 0.48 2.74 2.65 1.28 3.60 13.53

 6 عربستان سعودی با شتاب باال 1.83 1.31 0.38 2.46 2.53 1.23 3.66 13.40

 7 کویت با شتاب باال 1.55 1.69 0.42 2.52 2.38 1.14 3.66 13.36

 8 ترکیه با شتاب باال 1.40 1.01 0.32 2.45 2.67 1.37 3.66 12.88

 9 آذربایجان با شتاب باال 1.48 1.18 0.44 2.86 2.37 1.19 3.26 12.77

 10 ارمنستان با شتاب باال 1.35 1.15 0.37 2.65 2.30 1.33 3.61 12.76

 11 اردن با شتاب باال 1.33 1.04 0.39 2.05 2.48 1.29 3.56 12.14

 12 ایران با شتاب پایین 1.20 1.01 0.28 2.12 2.22 0.61 3.58 11.02

 13 مصر با شتاب پایین 0.77 0.84 0.25 1.55 2.21 1.20 3.42 10.24

 14 عراق با شتاب پایین 0.75 0.81 0.01 1.01 1.48 0.64 3.15 7.84

 15 یمن فعال 0.10 0.43 0.11 0.65 1.13 1.06 2.29 5.78
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 ضمیمه

 امتیاز کشور رتبه
 20.26 سنگاپور 1
 19.54 لوکزامبورگ 2
 19.03 کایمتحده آمر  االتیا 3
 18.98 دانمارک 4
 18.86 سیسوئ 5
 18.66 هلند 6
 18.42 سوئد 7
 18.22 یجنوب کره 8
 18.16 سلندیا 9
 17.98 نروژ 10
 17.95 فنالند 11
 17.89 ایاسترال 12
 17.86 انگلستان 13
 17.85 آلمان 14
 17.75 وزلندین 15
 17.69 ژاپن 16
 17.33 کانادا 17
 17.25 شیاتر  18
 17.14 یاستون 19
 17.01 ندرلیا 20
 16.67 رژیم صهیونیستی 21
 16.42 یمتحده عرب امارات 22
 16.25 فرانسه 23
 16.22 کیبلژ  24
 15.78 چک یجمهور 25
 15.74 ایاسپان 26
 15.54 مالت 27
 15.51 یاسلوون 28
 15.37 قبرس 29
 15.10 قطر 30
 15.00 یلتون 31
 14.96 پرتغال 32
 14.94 لهستان 33
 14.86 یلیش 34
 14.84 ایتالیا 35
 14.78 یتوانیل 36
 14.44 یاسلواک 37
 14.31 یمالز 38
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 امتیاز کشور رتبه
 14.13 مجارستان 39
 14.01 یکرواس 40
 13.88 اروگوئه 41
 13.77 ونانی 42
 13.75 گرجستان 43
 13.72 بلغارستان 44
 13.63 هیروس 45
 13.61 سیمور  46
 13.58 کایکاستار  47
 13.53 عمان 48
 13.49 قستانقزا 49
 13.40 یسعود عربستان 50
 13.36 تیکو 51
 13.34 یرومان 52
 13.31 نگرو مونته 53
 13.22 نیچ 54
 13.21 لندیتا 55
 13.13 صربستان 56
 13.06 نیآرژانت 57
 12.95 بالروس 58
 12.88 ترکیه 59
 12.78 هیمقدون 60
 12.77 جانیآذربا 61
 12.76 ارمنستان 62
 12.74 اپانام 63
 12.59 و توباگو دادینیتر  64
 12.44 ایکلمب 65
 12.34 کیمکز  66
 12.31 لیبرز  67
 12.14 اردن 68
 12.13 نیو هرزگو یبوسن 69
 12.06 تنامیو 70
 12.02 یآلبان 71
 11.93 پرو 72
 11.68 یاندونز 73
 11.65 یمولداو 74
 11.55 کایجامائ 75
 11.53 بوتسوانا 76
 11.47 نیااوکر  77
 11.39 یجنوب یقایآفر  78
 11.29 اکوادور 79
 11.14 ازبکستان 80
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 امتیاز کشور رتبه
 11.03 نیپیلیف 81
 11.02 رانیا 82
 11.00 پاراگوئه 83
 11.00 زستانیقرق 84
 10.93 کنینیدوم یجمهور 85
 10.87 مراکش 86
 10.87 تونس 87
 10.85 مغولستان 88
 10.76 السالوادور 89
 10.58 النکا یسر 90
 10.31 گواتماال 91
 10.24 مصر 92
 10.14 هندوراس 93
 10.12 یویبول 94
 9.99 ریالجزا 95
 9.95 ناميبيا 96
 9.91 کاراگوئهین 97
 9.77 گابن 98
 9.55 غنا 99
 9.52 ونزوئال 100
 9.46 هند 101
 9.27 کامبوج 102
 9.27 نپال 103
 9.15 ایکن 104
 9.04 رواندا 105
 8.81 کستانیاجت 106
 8.58 الئوس 107
 8.53 بنگالدش 108
 8.13 ایزامب 109
 8.11 سنگال 110
 8.08 انماریم 111
 8.02 عاج ساحل 112
 8.02 مبابوهیز  113
 7.98 ایتانزان 114
 7.84 عراق 115
 7.78 توگو 116
 7.77 پاکستان 117
 7.63 کامرون 118
 7.43 لسوتو 119
 7.36 لسته-موریت 120
 7.29 اوگاندا 121
 7.03 یماالو 122
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 امتیاز کشور رتبه
 6.92 کنگو 123
 6.87 نیبن 124
 6.53 کیموزامب 125
 6.48 ماداگاسکار 126
 6.48 یوپیات 127
 6.47 هیجر ین 128
 6.41 یتانیمور  129
 6.31 نهیگ 130
 6.26 نافاسویبورک 131
 6.14 آنگوال 132
 5.96 افغانستان 133
 5.96 یتیهائ 134
 5.78 منی 135
 5.54 نو نهیگ پاپوآ 136
 5.33 لئونرایس 137
 5.31 جرین 138
 5.03 ایبر یل 139
 4.91 ترهیار  140
 4.32 چاد 141

 


