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مرکز رقابت جهانی  IMDگزارش می دهد

میترا جلیلی

خبرنگار

با شیوع کرونا اقتصاد جهان با مشکالت عمدهای
مواجــه شــده اســت و بســیاری ،کوویــد  19را یک
آزمــون بزرگ برای جهــان میدانند و معتقدند
که سرنوشــت اقتصادهای امــروز را میتوان تنها
از طریــق نحــوه مدیریــت تحــول دیجیتــال آنها
پیشبینــی کــرد .در همیــن راســتا مرکــز رقابت
جهانــی  IMDبــا کمــک مراکــز دانشــگاهی و
پژوهشی کشورهای مختلف ،رتبه رقابت جهانی
دیجیتــال 63) )WDCRکشــور جهــان را اعــام
کرده که بخشــی از این امتیازهــا به نحوه برخورد
فناورانــه آنهــا بــا کوویــد  19و مدت زمــان بهبود
نسبی اقتصاد پس از شیوع کرونا مربوط میشود،
در این رتبهبندی و رقابتپذیری تحول دیجیتال،
امریکا و ســنگاپور ،گوی سبقت را از بقیه کشورها
ربودهانــد و به ترتیــب در جایگاههــای اول و دوم
قرارگرفتهاند.
ëëدیجیتالیشدن،محصولاستراتژیبلندمدت
چهارمیــن دوره رتبهبنــدی رقابــت جهانــی
دیجیتال( )WDCRبا چالش بزرگ جهان یعنی
شــیوع کرونا که مــردم دنیا از ابتــدای  2020با آن
دست به گریبان هستند ،همزمان شد .تکنولوژی
تاکنون در ابعاد مختلف شناسایی بیماری کرونا،
حفــظ فاصله اجتماعــی ،ارزیابــی محل حضور
بیمــاران و ...تأثیرگــذار بوده اســت و احتمــاالً راه
رســیدن به راهکارهــای درمانی ایــن بیماری نیز
از گــذرگاه تکنولوژی میگــذرد .محققــان یادآور
شــدهاند کوویــد  19اهمیــت دیجیتالــی شــدن را
بهعنوان راهکاری برای افزایش انعطاف پذیری،
بیش از پیش برجسته کرده است .درواقع توانایی
یک اقتصاد ،برای پذیرش ســریع تکنولوژیهای
جدیــد ،پاســخی مناســب بــه تغییــر وضعیتــی
اســت کــه ایــن پاندمــی ایجــاد کــرده و میتواند
نقشی بزرگ در بهبود اقتصاد کشورهایی داشته
باشــد که به اقتصاد دیجیتال بیشــتر روی خوش
نشــان دادهاند .بــه اعتقاد این محققــان ،جهان
بعــد از کرونــا بــا دو نوع اقتصاد شــناخته خواهد
شــد :اقتصادهایــی که بســرعت بهبــود یافتند و
اقتصادهایی که هنوز اندر خم یک کوچه هستند
و روند بهبودی بســیار ضعیفی دارنــد .این گروه
همچنیــن بــر این موضــوع تأکیــد داشــتهاند که

مطمئناًدیجیتالی شدن یک شبه اتفاق نمیافتد
و محصــول اســتراتژیهای بلندمــدت اســت.
با توجــه به ایــن مــوارد ،رتبهبندی مرکــز رقابت
جهانــی  IMDبــر اســاس زیرســاختهای الزم
فناورانه و همچنین سطح آمادگی اقتصاد برای
تحوالت دیجیتال انجام شده است .ازسوی دیگر
فلســفه اصلــی گــزارش ،این اســت کــه وقتی دو
کشــور از رقابــت باالتری برخوردار میشــوند ،هر
دو ،وضعیت مناسبی دارند زیرا تواناییهای خود
را برای دســتیابی به رشــد طوالنی مــدت ،ایجاد
شغل و افزایش رفاه بهبود میبخشند ،بنابراین
رقابــت دیجیتال یک بــازی برد-باخت نیســت
بلکــه راهــی بــرای پیشــرفت به شــمار مــیرود.
گفتنی است در گزارش  2020رتبه رقابت جهانی
دیجیتال( )WDCRتنها اطالعات موج نخست
بیماری کرونا جای گرفته و به همین دلیل انتظار
مــیرود در گــزارش ســال آینــده رقابتپذیــری
دیجیتــال کشــورها بــر ســر چگونگــی مقابلــه با
کووید  19بیشتر مورد توجه قرار بگیرد اما امسال
تنها بخشــی از گــزارش بــه این موضــوع مربوط
میشــود .بایــد منتظــر مانــد و دید گــزارش این
مؤسسه در سال آینده میالدی چه نکاتی را درباره
رقابتپذیری دیجیتال به ما گوشزد خواهد کرد.
ëëزیرمجموعههاییکرقابتپذیری
رتبهبندیرقابتجهانیدیجیتال(،)WDCR
چهارمین سال متوالی است که منتشر میشود و
در گــزارش  ،2020امریکا و ســنگاپور در رأس این
رقابــت جــای دارنــد و دانمــارک و ســوئد هم در
رده ســوم و چهــارم قــرار گرفتهانــد .ایــن رتبهها
درواقــع بــا تجزیــه و تحلیــل نحــوه بــه کارگیری
فناوریهــای دیجیتــال در اقتصادهــا به دســت
آمــده کــه میتــوان گفــت ایــن رتبههــا رابطهای
مســتقیم بــا میــزان توانایــی آنهــا در مقابلــه بــا
بیمــاری همه گیــر کرونــا دارد .درواقــع WDCR
ظرفیت و آمادگی 63کشور جهان را برای تطابق
بــا فناوریهــای دیجیتــال بــرای تغییــر و تحول
دیجیتــال اقتصــاد و جامعه مورد ســنجش قرار
میدهــد .ایــن ردهبندی بــر اســاس معیارهایی
همچون علم و دانش ،تکنولوژی و آمادگی برای
آینــده صورت میگیرد که هریک از این بخشها
نیــز زیرمجموعههایی مشــخص دارنــد .در این
گــزارش رقابــت پذیــری ،در حوزه علــم و دانش
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زیرمجموعههای اســتعداد ،آمــوزش و تمرکز بر
علــم مورد بررســی قــرار گرفته اســت .در بخش
آمــوزش هــم آمــوزش زنــان ،آمــوزش کارکنان
شــرکتها و کارمنــدان دولــت ،میــزان هزینــه
بــرای آمــوزش ،تعــداد فارغالتحصیــان حــوزه
علم و دانش و ...مورد بررســی قــرار میگیرد .در
بخش تکنولوژی هم مواردی همچون ســرمایه،
چارچــوب قانون و نظارتی و چارچوب تکنولوژی
مورد بررســی قرار گرفته اســت .چارچوب قانون
شــامل زیرمجموعههــای آغــاز یــک کســب و
کار تجــاری ،قوانیــن مهاجــرت به کشــور ،قانون
کپیرایــت و مالکیــت معنــوی میشــود .در این
گزارش در زمینه چارچوب تکنولوژی هم مواردی
مانندپهنایباندوایرلس،تعدادکاربراناینترنت
همراه ،ارتباطات ،تعداد کاربران اینترنت کشــور
و همچنیــن ســرعت اینترنــت پهــن بانــد مورد
توجه قرار گرفته اســت .آمادگی بــرای آینده هم
در زیرمجموعههــای رفتــار تطابقــی ،چابکی در
تجــارت و یکپارچه بودن فنــاوری اطالعات()IT
خالصــه میشــود .در رفتــار تطابقــی میــزان
مشارکت الکترونیک مردم ،میزان مالکیت تلفن
هوشــمند و تبلت در یک کشــور و واکنش نسبت
به موضوع جهانی شدن مورد بررسی قرار گرفته
اســت .در موضوع چابکــی در تجارت هم میزان
توزیع روباتها ،استفاده از بیگ دیتا و آنالیز آنها،
انتقــال دانش و فرصتهــا و تهدیدهای موجود
در کشــور مــورد توجه بوده اســت .در این گزارش
وقتی نوبت به یکپارچه بودن آی تی میرسد نیز
مطالعات وضعیت دولــت الکترونیک ،امنیت
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ســایبری و همچنین ســرقت نرم افــزار در کانون
توجه قرار میگیرد.
ëëتغییراترتبهکشورها
امــا کشــورهای حاضــر در این ردهبنــدی چه
تغییراتی نسبت به سالهای پیشین داشته اند؟
این گزارش نشــان میدهد امریکا از ســال 2018
تاکنون در سه سال متوالی جایگاه نخست خود را
حفظ کرده که بیشتر این موفقیت در نتیجه تأکید
بر آموزش و تحقیق و توسعه و همچنین افزایش
مشــارکت الکترونیکــی شــهروندان بوده اســت.
ســنگاپور هم سه ســال متوالی اســت که جایگاه
دوم را به خود اختصاص داده اســت .این کشــور
از نظر تکنولوژی برترین کشــور جهان محســوب
میشــود و همین موضوع سبب شــده تا کاهش
رتبه نداشــته باشد .همچنین در این کشور شاهد
رونــد روبه رشــد شــاخص اســتعداد و رتبهبندی
چارچوبنظارتیهستیم.
در این رتبهبندی رقابت دیجیتال ،دانمارک
در رتبه سوم قرار گرفته که نسبت به سال  2019و
 2018یک پله صعود داشته است و این موفقیت
را مدیــون رفتــار تطابقی مــردم ازجملــه میزان
مشــارکت الکترونیک و مالکیت تلفن هوشمند
و تبلــت اســت .اما ســوئد کــه در گزارش امســال
جایگاه چهارم را کسب کرده ،کشوری است که با
افــت رتبه مواجه بوده چراکه در ســالهای 2018
و  2019این کشــور در جایگاه ســوم قرار داشت.با
وجود این افت باید گفت سوئد به خاطر نمرات
باالیــی که در ایجاد دانــش دارد و اقتصاد را برای
شــهروندان مولد و کارآمد میکند ،به هرحال در

جایگاه مناسبی ایستاده است.
پنجمین کشور این رتبهبندی نیز هنگ کنگ
و ششمین کشور ،ســوئیس است .هنگ کنگ در
ســالهای  2018و  2019به ترتیب در جایگاههای
 11و  8قــرار گرفته بود .هلند درجایگاه هفتم این
رتبهبندی قرار گرفتــه و کره جنوبی هم بهعنوان
هشــتمین کشــور رقابــت پذیــر دیجیتــال جهان
شــناخته شــده اســت .نــروژ در ردیــف نهــم قرار
گرفتــه و پس از آن ،فنالند جایگاه دهم جدول را
در اختیار دارد.در مجموع باید گفت کره در زمینه
رفتــار تطابقــی مــردم ازجمله میزان مشــارکت
الکترونیــک قوی عمل کرده در حالــی که تایوان
و کــره و چیــن در زمینه چابکی تجــارت بهترین
عملکــرد را داشــتند .بریتانیا در جایــگاه  13قرار
گرفته و امتیازات آن بر اســاس معیارهای فردی
در طــول ســالها ثابــت مانــده اســت .بزرگترین
نقطــه قوت کشــور توجه به علــم و آمادگی برای
آینده اســت .ایــن گــزارش تعداد دانشــجویان و
تحقیقات روباتیــک را بهعنــوان بزرگترین نقاط
قوت کشــور مشــخص کرد .اســترالیا هم در رتبه
 15قــرار دارد و نقطــه قوت آن هــم توجه فراوان
بــه فنــاوری ،ســرمایهگذاری در ارتباطــات از راه
دور ،مشــترکان باند پهن تلفن همراه و مالکیت
تبلــت عنــوان شــده اســت .امــا نگاهــی هــم به
کشــورهای پایینتر جدول داشته باشیم .ونزوئال
بــرای چهارمیــن ســال متوالــی در پایینتریــن
ســطح و دررتبه  63قرار گرفته اســت .برزیل هم
از کشــورهایی اســت کــه ایــن ردهبندی نشــان از
موفقیتهایــش در رتبهبندی رقابــت دیجیتال
دارد و دلیــل آن هــم پیشــرفت در زمینههایــی
ماننــد بهــرهوری تحقیــق و توســعه بــوده ،امــا
کمبود مهارتهــای دیجیتال دراین کشــور هنوز
دغدغهای بزرگ است.این کشور نسبت به سال
 ،2019شــش رتبــه در رتبهبنــدی جهانــی رقابت
دیجیتال صعود کرد و در فهرســت  63کشــور در
رتبــه  51قــرار گرفــت و از انتهای جــدول فاصله
گرفــت .ترکیــه هــم کــه در ســال  2018و  2019در
رتبه 52قرار داشــت این بار در جایگاه  44ایستاد
که جهش مناسبی به شمار میرود .گفتنی است
عربســتان ســعودی که در ســال  2018رتبــه  42و
در ســال  2019هــم رتبه  39را داشــت ،این بار در
ردیف  34جدول ایستاده است.

اخـــــــــبار

امریکا و سنگاپور برنده رقابت جهانی دیجیتال در عصر «کرونا»

گزارش کیفیت اینترنت منتشر میشود

به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ،گزارشــی از کیفیت اینترنت در مناطق مختلف
ایران منتشــر خواهد شــد به گزارش «ایــران» ،محمدجواد آذری جهرمــی وزیر ارتباطات و
فناوری اطالعات در اینســتاگرام نوشــت :کیفیت اینترنت حق شماســت و ما وظیفه داریم
همه تالشــمان را به کار بگیریم تا آن را هر روز بهبود ببخشــیم .گزارش مفصلی از کیفیت
اینترنت در مناطق مختلف ایران آماده کردیم که هفته بعد منتشر خواهیم کرد .او همچنین
با انتشار تصاویری از مقایسه کیفیت شرکتهای اینترنت خانگی و همراه ،خاطرنشان کرد:
قطعاً نظارت همگانی و شفافیت ،باعث بهبود کیفیت خواهد شد.

بنابراعالممرکزتوسعهتجارتالکترونیک

مجوز استخراج رمز ارز جعلی است

مرکز توســعه تجارت الکترونیک اعالم کرد :مجوزی که این روزها بهعنوان مجوز این مرکز
برای اســتخراج رمز ارز منتشــر شــده ،جعلی بوده و صدور این مجوز ،فقط از ســوی وزارت
صنعت ،معدن و تجارت امکانپذیر است.
به گزارش ایرنا ،مدتی است گواهی جعلی منتسب به مرکز توسعه تجارت الکترونیک برای
اســتخراج رمز ارز در فضای مجازی منتشــر شــده اســت .در این مجوز جعلی عنوان شــده:
«براســاس بررســیهای اولیه ،این شرکت با کســب حد نصاب الزم واجد شــرایط دریافت
مجوز فعالیت برای اســتخراج رمز ارز دیجیتال (ماینر) اســت .بدین وسیله مجوز فعالیت
به مدت یک سال در حوزه واردات ،فروش و خدمات پس از فروش دستگاههای استخراج
رمز ارز دیجیتال و قطعات و لوازم جانبی آن به شــرکت فوق اعطا میشــود ».مرکز توسعه
تجــارت الکترونیــک به کلیه کســب و کارهای فعــال در این حوزه اعالم کــرد ،طبق مصوبه
هیأت وزیران ،فعالیت در حوزه استخراج رمزارزها فقط با دریافت مجوز از وزارت صنعت،
معدن و تجارت امکانپذیر اســت که ســازوکار اجرایی آن به اســتناد «دستورالعمل صدور
جواز تأسیس و پروانه بهرهبرداری برای فعالیت استخراج رمزارز» ابالغ شده است .بر این
اســاس ،صدور این مجوز صرفاً از طریق ســامانه بهینیاب و توسط سازمانهای صنعت،
معدن و تجارت در هر استان انجام میشود و مرکز توسعه تجارت الکترونیک در این حوزه
چ گونه مجوزی صادر نمیکند .بدیهی است حق پیگرد قانونی نسبت به هرگونه جعل
هی 
مجوز بهنام مرکز توسعه تجارت الکترونیک ،برای این مرکز محفوظ است.

نقص های امنیتی آنتی ویروس های مشهور را نشانه رفتهاند

مرکز مدیریت و امداد هماهنگی عملیات رخدادهای رایانهای نسبت به شناسایی نقصهای
امنیتی آنتیویروسهای مشــهور هشــدار داد .به گزارش «ایــران» ،محققان جزئیات چندین
نقــص امنیتــی درآنتیویروسهای مشــهور را افشــاء کردهانــد که اکســپلویت این نقصهای
امنیتی ،امکان افزایش مجوز دسترسی را برای هکرها فراهم میآورد .آنتیویروسها که باید
از آلوده شدن سیستمها جلوگیری کنند ،ممکن است ناخواسته به بدافزار ،اجازه افزایش مجوز
دسترسیدرسیستمرابدهند.ازآنجاییکهآنتیویروسهابامجوزدسترسیباالاجرامیشوند؛
بنابراینهرگونهبهرهبرداریازنقصاینمحصوالتمیتواندمنجربهافزایشمجوزدسترسی
و انجام افعال مخربانه متعدد شود .چندین محصول ضد بدافزار ( )anti-malwareاز جمله
آنتیویروسهایKaspersky، McAfee، Symantec، Check Point، Fortinet، Trend Micro،
ت کنترل دسترســی
 Aviraو  Microsoft Defenderتحــت تأثیــر این نقصها قرار دارند .لیســ 
اختیــاری ( )DACLپیشفــرض دایرکتــوری  C: ProgramDataیکی از دالیل اصلی بســیاری
نقصهــا در ایــن آنتیویروسهــا اســت .برنامهها بــرای ذخیــره داده در وینــدوز از دایرکتوری
 ProgramDataاستفاده میکنند .هر کاربری حق دسترسی نوشتن /خواندن در این دایرکتوری
رادارد؛برعکسدایرکتوری%LocalAppData%کهتنهاتوسطکاربراحرازهویتقابلدسترس
اســت .افزایش مجوز دسترســی زمانــی رخ میدهد که فرآینــد غیرمجــاز ()non-privileged
دایرکتوری جدیدی در  ProgramDataایجاد میکند که بعدها توسط فرآیند دارای مجوز مورد
استفاده قرار میگیرد .دقیقاًشبیه روالی که در آنتیویروسها رخ میدهد.

