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عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی در گفت وگو با 
»توسعه ایرانی«:

ین  تولید در بدتر
وضعیت ممکن قرار دارد 

وضعیت نابســامان تولیــد و صنعت در 
سال های اخیر آنچنان وخیم شده که چیزی 
از این پیکر نحیف باقی نمانده و اینک زنگ 
خطر تولید در کشور به صدا درآمده است. 
در حالی که انتظار می رفت در سال »تولید؛ 
پشتیبانی ها، مانع زدایی ها«، بخش تولید 
مورد توجه ویژه قرار گیرد، این اتفاق نیافتاد 
و به گفته مسعود خوانســاری، رئیس اتاق 
بازرگانــی تهران؛  شــاخص تولید صنعتی 
ایران طــی مهرماه به دلیــل کاهش تقاضا 
و افت موجودی مــواد اولیه  8.6 واحد افت 

داشته  که زنگ خطری برای تولید در کشور 
محسوب می شود . به اعتقاد این فعال بخش 
خصوصی همچنین رشد شاخص کل تولید 
صنعتی شرکت های بورسی در مهر 1400 
نسبت به ماه مشابه سال قبل مجدد، روند 
نزولی را آغاز کرده اســت. با اســتمرار این 
شرایط می توان انتظار داشت که در ماه های 
آتی شــرایط برای بخش تولید و صنعت در 
کشور وخیم تر شــود و حتی هزینه تولید 
کاالهای داخلی نسبت به اجناس وارداتی 

بیشتر شود. 
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رئیس جمهــور بــا قدردانی 
از همراهــی و همــکاری مردم با 
متولیان مقابله بــا کرونا گفت: با 
توجه به واکسیناســیون عمومی، 
ممنوعیت تردد شبانه در شهرها 

لغو شود.
به گزارش ایسنا،  سیدابراهیم 
رئیســی دیروز در جلســه ستاد 
ملی مقابله با کرونا با گرامیداشت 
هفته بســیج و تجلیــل از روحیه 
بسیجی دســت اندکاران مقابله با 
بیماری کرونا، یادآور شد: اقدامات 
بزرگ و ارزشــمندی در راستای 
واکسیناسیون عمومی و صیانت 
از جان و سالمت مردم، انجام شده، 
اما همچنان رعایت شیوه نامه های 

بهداشتی ضروری اســت و باید از 
هرگونه عادی انگاری و سستی در 
رعایت شــیوه نامه های بهداشتی 

پرهیز کرد.
بــه گفته وی، کادر بهداشــت 
و درمان و همه دســت اندرکاران 
بــا روحیه جهادی و بســیجی در 

خط مقدم مقابله با بیماری کرونا 
مشغول ایثار و فداکاری هستند و با 
حفظ و تقویت این روحیه می توان 

بر مشکالت غلبه کرد.
رئیس جمهور افــزود: دغدغه 
و اولویت اصلی دولــت، صیانت از 
جان مردم اســت و این مسیر را تا 

رسیدن به شرایط مطلوب با قوت 
ادامه خواهیم داد.

رئیسی جدیت در کنترل رفت 
و آمد از طریق مرزهای کشــور را 
حائز اهمیت دانست و تصریح کرد: 
وزارت کشــور و وزارت بهداشت و 
درمان وظیفه دارند با  حساسیت 
و جدیــت، تردد افــراد از مرزها را 

کنترل کنند.
رئیس جمهور با تأکید بر تداوم 
اعمــال کنترل های هوشــمند و 
تاثیر آن در کنترل بیماری کرونا،  
گفت: به هر میزان که ابعاد و حجم 
کنترل هــای هوشــمند افزایش 
می یابد، می توان محدودیت های 

غیر هوشمند را کاهش داد.

موسسه اسپید تست، که وضع سرعت اینترنت 
را در جهان رصد می کند، گزارش داده ســرعت 
اینترنت موبایل در ایران با متوســط ۳۵ مگابیت 
بر ثانیه، نســبت به ماه پیش دو پله ای ســقوط 

کرده است. 
متوسط سرعت دانلود اینترنت موبایل در ایران 
در ماه اکتبر ۲0۲1، بــه ۳۵.0۹ مگابیت برثانیه 
رسید و ایران در رتبه ۷۳ از میان 140 کشور قرار 

گرفت؛ در حوزه اینترنت ثابت نیز متوسط سرعت 
دانلود در ایران، ۲۲.01 مگابیت برثانیه است که 
رتبه ایران را به 1۳4 از میان 1۷۵ کشور می رساند.

به گزارش ایســنا، رتبه یک تــا پنج اینترنت 
موبایل در جهان تا ماه سپتامبر ۲0۲1، به ترتیب 
به امــارات متحــده عربــی )۲۷۳.8۷ مگابیت 
برثانیه(، کره جنوبی)۲14.4۷ مگابیت برثانیه(، 
قطر )1۷8.8۳ مگابیت برثانیه(، نروژ )1۷8.۷0 

مگابیت برثانیــه( و کویــت )1۷0.6۷ مگابیت 
برثانیه( تعلق دارد.

همچنیــن رتبــه یــک تــا پنــج اینترنت 
پهن باند ثابــت در جهان، به ترتیــب به موناکو 
۲۷0.۲۵ مگابیت برثانیــه(، هنگ کنــگ  (
)۲60.۳۵ مگابیت برثانیه(، سنگاپور )۲۵۷.1۵ 
مگابیت برثانیــه(، رومانــی )۲41.۳۵ مگابیت 
برثانیه( و ســوئیس  )۲۳1.۹6 مگابیت برثانیه( 

تعلق دارد.
در حــال حاضر متوســط ســرعت دانلود 
اینترنت موبایل در ایران ۳۵.0۹ مگابیت برثانیه 
و متوسط سرعت آپلود اینترنت موبایل، 1۲.6۲ 
مگابیت برثانیه و تاخیر ۳8 میلی ثانیه اســت که 
رتبه ایران را به ۷۳ از میان 140 کشــور رسانده 
است. این در حالی است که در ماه سپتامبر ۲0۲1، 
متوسط سرعت دانلود اینترنت موبایل در ایران 
۳۵.48 مگابیت برثانیه و متوســط سرعت آپلود 
اینترنت موبایــل، 1۲.۵۳ مگابیت برثانیه بود و 

ایران در جایگاه ۷1 قرار داشت.
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