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«ایران» از چگونگی تأمین پایدار برق تابســتان امسال گزارش میدهد

خداحافظی با تابستان
بدون خاموشی
برنامهریزی و اقدام صنعت برق برای تضمین پایداری تأمین برق کشور
در تابستان  1402آغاز شد

گروه اقتصادی  /تابستان  1401درحالی تمام میشود
کــه برخالف انتظــارات و پیشبینیها ،امســال حتی
یک دقیقه هم خاموشــی در بخش خانگی رخ نداد.
پیشبینی این بود که تابســتان داغــی را با ناترازی 19
هزارمگاواتیمیانتولیدومصرفبرقپیشروداشته
باشیم و خاموشیهای گسترده در بخشهای خانگی
و تجاری رقم بخورد .اما نه تنها خبری از قطعیهای
مکرر برق و نارضایتی مردم نبود ،بلکه حتی صنایع
تولیدی  15درصد برق بیشتری مصرف کردند .حتی
برخــی از صنایع مانند کارخانه ســیمان در نامهای از
وزارت نیرو تقدیر کردند و نوشــتند که امســال تأمین
بــرق در فصل تابســتان موجب ثبات تولید ســیمان
شد .اما چطور ســریال خاموشیهای چند سال اخیر
به پایان رسید؟
ëëدالیلخاموشی1400
خاموشــیها در دولت قبل از تابستان  1399شدت
گرفت و در تابســتان  1400به اوج خود رسید .شرایط به
گونهای بود که بیش از  120روز جدول برنامه خاموشی
اعــام شــد و البته اتفــاق ناگوارتــر اینکه ،خاموشــیها
مطابق زمانبنــدی اعالمی نبود؛ ایــن موضوع حجم
خســارت را نــه تنهــا در صنایــع بلکــه در خانههــا نیــز
افزایــش داد .از ســوی دیگر ،افتخار هجدهمین ســال
بــدون خاموشــی گســترش یافتــه ( )black outرا نیــز
 که فقط کشــورهای پیشــرفته به آن دست مییابند-ناباورانــه تســلیم محدودیتهای تولید کــرد و غباری
بــر چهره صنعت برق کشــور کشــید .در بررســی علل
این خاموشــیهای سریالی در ســالهای  1399و 1400
چنــد عامل بیش از همه خودنمایی میکنــد؛ ناترازی
عرضه و تقاضــای برق به دلیل عقبماندگی  20هزار
مگاواتی نیروگاهسازی از برنامههای توسعهای کشور در
 8سالدولتقبل،مشکالتناشیازساختارحکمرانی
صنعت برق و محیط کسب و کار آن بخش خصوصی
را از ســرمایهگذاری منصــرف کرده بــود ،کمبود منابع
آبی در سدهای برقابی و همچنین برهم خوردن توازن
مالی صنعت که دولت در ایجاد ابتکارات برای بهبود
شرایط نیز ناتوان بود.
نتیجه این شد که خاموشــیهای مکرر در تابستان
 1400رخ داد و نگرانیهــای بهوجــود آمــده از قبیــل
تبعات سنگین این خاموشــیها بر مسائل اقتصادی،
اجتماعــی و سیاســی منجــر بــه شــکوائیههای واصله
به کمیســیون اصل نــود مجلس درباره ســوءمدیریت
در سیاســتگذاریها و اجــرای قوانیــن و مقــررات در
وزارت نیرو و ورود این کمیســیون به این موضوع برای
رســیدگی شد .در این شرایط تقریباً همه منتظر بودند
که در تابســتان  1401شــرایط بدتر شــود ،امــا این اتفاق
با یکصــد اقدام وزارت نیروی دولت ســیزدهم نیفتاد.
حتی مجدداً بخش خصوصی برای سرمایهگذاری در
نیروگاهســازی اظهار تمایل کرد و به واســطه همکاری
جدیــد ،برای ایجــاد  35هزار مــگاوات ظرفیت جدید
برنامهریزیشد.
ëëچراخاموشیرخنداد؟
نخستین آزمون دولت سیزدهم در مدیریت انرژی
مصرفی کشــور مربوط به زمســتان  1400بود .وزیر نیرو
در نخســتین گام در هماهنگی با دستگاههای ذیربط
ماننــد وزارت صمت برای اجــرای طرحهای مدیریت
مصرف صنایع با کمترین پیامدهای اقتصادی در بازار
و افزایــش بازدهی تولید برق و جلوگیری از خاموشــی
بــا هماهنگــی وزارت نفت و اجــرای برنامههایی چون
تولیــد بــرق در جنوب و انتقــال آن به نیمه شــمالی از
طریــق افزایــش حد عملیاتــی کریدور بــرق جنوب به
شــمال ،تعدیل روشنایی معابر ،توقف فعالیت مراکز
مجــاز رمــزارز و ...اقــدام کــرد و اتفاقــاً به عبــور موفق و
بدون خاموشــی از زمســتان انجامیــد .امــا در رابطه با
اینکه چرا امســال خاموشیها تکرار نشد ،آرش کردی،
مدیرعامــل شــرکت توانیــر بــه «ایــران» میگویــد« :از
شهریور پارسال وزارت نیرو یکصد برنامه را برای عبور از
اوج بار تابستان  1401ارائه و اجرا کرد .این یکصد برنامه
که به عنــوان برنامههای عملیاتی ضــروری و مهم در
دستورکار صنعت برق کشور قرار گرفت ،با همبستگی
ملی و اقبــال عمومی به برنامههای مدیریت مصرف
و همــکاری دســتگاههای اداری و خدمــات عمومــی
تحــت مصوبه هیــأت وزیران ،موفقیــت صنعت برق
در عبــور از اوج بــار تابســتان را رقم زد .از ســوی دیگر با
مشارکت وزارت صمت ،بخشهای تولیدی و صنعتی
در طراحــی برنامههــای جابهجایی بار مصرفیشــان
مشارکت داشــتند و از دهیاریها گرفته تا فرمانداران و

استانداران پای کار آمدند و بخشهای عمومی و اداری
دولت ،پیشــگام اجرای برنامههــای مدیریت مصرف
شــدند .پاداش خوشمصرفی طیف وسیع مشترکان
برق از مشــترکان خانگی گرفته تا صنایع و کشاورزی را
بهرهمند ساخت و کشور یکپارچه و یکدست به مصاف
با خاموشی رفت».
به گفته کردی ،یکصد برنامه طالیی و بلندپروازانه
وزارت نیرو شــامل  38اقدام در بخش تأمین برق31 ،
برنامــه در بخش مدیریت مصرف و تقاضا 16 ،برنامه
در بخش آمادگی شبکه سراســری برق و  15برنامه در
بخش برنامهریزی و مدیریت بود که بر اساس گزارش
وزارت نیرو به کمیسیون انرژی مجلس؛
در بخــش تولیــد و تأمیــن بــرق :بــه مــدار آوردن
 4265مگاوات نیروگاه حرارتــی 1113 ،مگاوات ارتقای
تــوان واحدهــای حرارتــی موجــود ،اتمــام تعمیــرات
نیروگاههــا تــا پایــان اردیبهشــت امســال ،برنامهریزی
مناســب برای استفاده حداکثری از ظرفیت واحدهای
برقابی ،افزایش واردات برق ،بازســازی نیروگاههای با
آسیب جدی ،اســتفاده حداکثری از مولدهای پراکنده
و ظرفیتهای تولید برق بخشهای اداری و صنایع؛
در بخــش مدیریــت تقاضــا و مصــرف :اجــرای
طرحهای تشویقی کاهش مصرف در بخش خانگی و
کشاورزی ،مدیریت مصرف در بخش اداری ،مدیریت
مصــرف بــرق صنایــع بــا هماهنگــی وزارت صمــت،
جمعآوریمراکزغیرمجازوتوقففعالیتمراکزمجاز
تولیــد رمــزارز ،بهینهســازی مصرف بــا اولویت بخش
روشناییمعابر،اطالعرسانی،فرهنگسازیوآگاهسازی
عمومی؛

در بخش تولید و تأمین برق
به مدار آوردن  4265مگاوات
نیروگاه حرارتی 1113،مگاوات
ارتقای توان واحدهای حرارتی
موجود،اتمامتعمیراتنیروگاهها
تا پایان اردیبهشت امسال،
برنامهریزیمناسببرایاستفاده
حداکثری از ظرفیت واحدهای
برقابی و افزایش واردات برق از
جمله اقدامات برای جلوگیری از
خاموشیهابود

در بخــش آمادگــی شــبکه سراســری :توســعه
شــبکههای انتقــال و توزیــع بــرق ،انجــام تعمیــرات
تجهیزاتشبکه،استفادهحداکثریازتجهیزاتشبکه؛
و در بخــش برنامهریــزی و هماهنگی :برنامهریزی
و هماهنگی با اســتانداران ،تشــکیل کارگــروه مدیریت
تقاضا در ســطح ملی و اســتانی و برگــزاری مانورهای
آمادگــی تأمین بــرق به عنــوان ســرفصلهای اصلی
برنامههای گذر از اوج بار تابستان امسال به مرحله اجرا
درآمد.
در نهایــت مجمــوع ایــن اقدامــات به عبــور بدون
خاموشیازتابستانامسالانجامید.
ëëنیازمصرفبه69هزارمگاواترسید
بررســی آمارهــای وزارت نیــرو نشــان میدهــد که
بیشــترین مصرفکننــدگان بــرق ،مشــترکان خانگی
هســتند .آمارهــای جهانــی هم حاکــی از آن اســت که
ایرانیها به طور متوسط چیزی حدود دو برابر میانگین
جهانیانرژیمصرفمیکنند.
اما امســال شــرایط متفاوت بود و استارت مصرف
بهینهبهنوعیدرکشورزدهشدهاست.شرایطبهگونهای
است که با وجود ناترازی بیش از  ۱۰تا  12هزار مگاواتی،
شــبکه سراســری برق کشــور در وضعیت پایداری قرار
دارد ،حتی در برخی از روزهای پیک که مصرف به مرز
 ۶۹هزار مگاوات هم رسیده بود ،هیچ نقطهای از کشور
بهخاطرکمبودتولیدبرقدچارخاموشینشد.
ëëهمراهیمردمباصنعتبرق
مصطفــی رجبــی مشــهدی ،مدیرعامــل شــرکت

مدیریــت شــبکه بــرق ،پیشتر گفتــه بود کــه «بخش
خانگــی یکســوم مصــرف بــرق شــبکه را بــه خــود
ت دیگــر  ۳درصــد کاهش
اختصــاص داده؛ بــ ه عبــار 
مصــرف در بخــش خانگــی بــه معنــای یــک درصــد
کاهش مصرف در کل برق مصرفی کشور بوده که عدد
بســیار بزرگی اســت ».این اتفاق با تبیین مشــوقهای
صرفهجویی روی قبوض رخ داد .به طوری که با اجرای
طرحهای مدیریت مصرف برق ،مشارکت مردم یکی
از پایههــای مدیریت مصرف امســال شــد و در مقابل
قبض  ۵میلیون مشــترک در تابســتان رایگان شــد .در
ازای این کار بالغ بر ۸۵۰میلیارد تومان پاداش برای این
گروه اختصــاص یافت .البته همراهی بخش صنعت
و کشــاورزی را نیــز در گــذر تابســتان بــدون خاموشــی
نمیتوان نادیده گرفت .بر اساس آمار اعالمی شرکت
توانیر،بخشکشاورزیبهطورمتوسطباظرفیت ۲هزار
و  ۳۰۰مــگاوات و صنعت حدود  ۵هزار و  ۸۰۰مگاوات
با برنامههای پیکســایی در ســاعتهای اوج مصرف
برق همراه شدند .در همین حال ،امسال ادارات حدود
 ۷۰۰مــگاوات مصرف خود را کاهش دادهاند .عالوه بر
این حــدود  ۵۰۰مگاوات مولدهــای خودتأمین خود را
هم در پیکبار به مدار آوردند .تعدیل  ۳۰۰مگاوات از
مصارف روشنایی معابر در ساعات اوج بار شب از دیگر
اقدامات انجام شده برای کاهش قطعیهای برق بود
که مجموع این اقدامات ،پایداری شبکه را حفظ کرد.
ëëمصرفبرقصنایعمنجربهرشدتولیدشد
م اکنون بیش از  ۳۵درصد برق
بخش صنعت ه 
کشــور را به خود اختصاص میدهد ،این بخش سال
گذشته بیش از  10میلیارد دالر از خاموشیها خسارت
دیــد .بویژه آنکه خاموشــیهای ناگهانــی و بیبرنامه
در این بخش رخ میداد و بســیاری از دســتگاهها را با
مشکل مواجه میکرد .اما با برنامهریزی صنعت برق
برای تابستان امسال ،تأمین پایدار برق صنایع کشور
رقــم خــورد و در نهایت روند افزایش شــاخص تولید
صنعتی کشــور و افزایش  6.7درصد در این شاخص
طــی مردادمــاه  1401اتفاق افتــاد .بر اســاس گزارش
وزارت نیــرو ،صنایــع امســال بــا محدودیــت اندک و
برنامهریزی شــده روبهرو شــدند و  15درصد بیشتر از
پارســال برق مصرف کردند .همین موضوع در رشــد
تولیدمؤثربود.
براساسآمارپژوهشکدهپولیبانکیبانکمرکزی،
صنایــع کانیهــای غیر فلــزی که صنعت ســیمان به
عنوان یکی از راهبردیترین صنایع کشور در این بخش
متمرکز شــده اســت ،در مردادماه  1401نسبت به سال
گذشــته رشــد  5.9درصدی را به ثبت رســانده اســت.
همچنینتولیدصنعتیفلزاتاساسیازجمله،فوالد،
مس و آلومینیوم نیز که  20درصد از صنایع کشور را به
خود اختصاص میدهند نیز در مردادماه  8.5درصد
افزایــش پیدا کرده اســت .در صنایع شــیمیایی نیز که
عمده آنها در شــهرکهای صنعتی متمرکز شدهاند،
رشــد  3.2درصدی به ثبت رســیده و از ســوی دیگر در
صنعــت خــودرو و قطعات کــه بخش عمــده صنایع
خرد کشــور در خــارج از شــهرکهای صنعتــی در این
بخش واقع شده است 22.1 ،درصد رشد در آمار تولید
صنعتی بورســی به ثبت رســیده اســت .تولید صنایع
دارویی نیز در مردادماه  1401نسبت به مردادماه 1400
با  1.7درصد رشد همراه شده است.
در بخــش صنایــع فــوالد ،طــی بــازه زمانــی 15
خردادماه تا  29مردادماه  ،1401مصرف برق به 5586
هزار مگاوات ســاعت رسیده در حالی که سال گذشته،
ایــن آمار نهایتاً به  4761هزار مگاوات ســاعت رســیده
بود .بر این مبنا در صنایع فوالد نیز شــاهد رشد 17.32
درصــدی مصرف بــرق بودهایم .با توجه بــه آمار ارائه
شــده در صنعــت فــوالد و صنعت ســیمان ،مجموع
انرژی مصرف شــده توسط صنایع کشور در فصل گرم
سالجاری نسبت به سال گذشته رشد  14.22درصدی
داشتهاست.
به دنبال این تغییرات در تابســتان امسال برخی از
صنایع از عملکــرد وزارت نیرو تقدیــر کردند .از جمله
انجمن کارفرمایان صنعت سیمان که اخیراًدر نامهای
بــه «علیاکبر محرابیــان» وزیــر نیرو تعامــل مثبت و
ســازنده در تأمین بــرق کارخانههای ســیمان را عامل
ثبات و تعادل تولید بازار سیمان در تابستان امسال ذکر
کرد .گفتنی اســت که با عبور از تابســتان امسال ،اکنون
وزارت نیرو برنامه عبور بدون خاموشی از تابستان1402
را آغاز کرده اســت تا ســال دیگر نیز این پایداری تأمین
برق مصرفی کشور تداوم داشته باشد.

خودرویی ها در صدر معامالت شهریورماه

با اتمام معامالت هفته جاری ،سوت پایان معامالت در شهریورماه نیز به صدا درآمد تا کارشناسان به جمع بندی
کارنامه آماری بازار بپردازند .بر این اساس بیشترین رشد ارزش سهام در گروههای معامالتی هتل و رستوران با
38درصد بود و حملونقل بار زمینی با 14.59درصد در جایگاه دوم قرار گرفت .همچنین نمادهای خودرویی
ضمن ثبت بیشترین بازدهی ،بیشترین حجم معامالت را نیز به خود اختصاص دادند.

برخورد بــا تولیدکنندگانی که مرغ باالی  ۴۳روز را
به کشتارگاه نفرستند

ضرب االجل

وزارت جهاد کشاورزی
به مرغداران

قیمــت مرغ در روزهای اخیر افزایش یافته اســت و نرخ این محصول
در برخی از فروشگاهها باالتر از نرخ مصوب هر کیلوگرم  59هزار و 800
تومان به فروش میرســد .در همین راستا مسعود امراللهی مدیرکل
دفتر بازرســی و نظــارت بر کاالهای اساســی وزارت جهاد کشــاورزی با
ارسال نامهای به رؤســای جهاد کشاورزی استانهای کرمان ،سیستان
9
و بلوچستان ،خوزستان و ...
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«ایران» از وضعیت بازار اجارهبها گزارش میدهد

نرخ اجاره در تهران
بیش از دو برابر کشور
متوسط قیمت اجاره یک متر آپارتمان
در تهران  100هزار تومان
و در کل کشور  36هزار تومان است

9

مقایسه قیمت اجاره بهای یک متر آپارتمان در شهر تهران و در کل کشور
زمان

زمستان  1400کل کشور

زمستان  1400شهر تهران

قیمت اجاره

 36هزار تومان

درصد رشد نسبت به زمستان 99
60.9
56.6

 100هزار تومان

گزارش «ایران» از رشد  6/7درصدی شــاخص تولید صنعتی درمرداد امسال

رشد تولید صنعتی رکورد یک ساله را شکست
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بررسی اعداد و ارقام نشان میدهد

چشمانداز کاهشی نرخ تورم تا پایان سال
گــروه اقتصــادی  /بــا توجــه بــه اهمیت
نــرخ تــورم در ثبــات اقتصــادی کشــور و
مشکالتی که در چند سال اخیر از جانب
ایــن شــاخص اقتصادی دامــن جامعه
را گرفته بــود ،دولت ســیزدهم از همان
ابتــدای کار مهــار و کاهــش تــورم را جزو
اولویتهای اول خود قرار داد و دستیابی
بــه تــورم تکرقمــی ،در بــازه زمانــی
چندساله را جزو اهداف خود قرار داد.
تاکنــون ،در راه رســیدن به این هدف
اقدامــات زیــادی در ســطوح مختلــف
انجــام شــده اســت؛ بودجه بــا کمترین
میزان کسری تهیه و تدوین شد و کنترل
رشــد نقدینگــی و پایــه پولــی ،نظــارت
بــر کار بانکهــا و مــواردی از این دســت
در دســتور کار قــرار گرفت.بــا توجــه بــه
اقدامات صورت گرفته ،نرخ تورم ساالنه
مردادماه  ١٤٠١برای خانوارهای کشور به
 ٤١,٥درصد رســیده که نسبت به مرداد
 1400حــدود  4درصــد کاهــش نشــان
میدهد.
همچنیــن ،نــرخ تــورم ماهانــه برای
خانوارهــای شــهری  ۲درصــد اســت که
نسبت به ماه قبل  ٢.٥واحد درصد و در
مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود
 7صدم درصد کاهش داشته است.

نرخ تــورم نقطهای نیــز در مردادماه
 ١٤٠١به عدد  ٥٢,٢درصد رســیده است،
یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین
 ٥٢.٢درصد بیشــتر از مــرداد  ١٤٠٠برای
خرید یک «مجموعــه کاالها و خدمات
یکســان» هزینــه کردهانــد .نــرخ تــورم
نقطــهای مردادمــاه  ١٤٠١در مقایســه با
ماه قبــل  ١,٨واحد درصــد کاهش یافته
اســت .اما به نســبت مدت مشــابه سال
 9 ، 1400درصد افزایش یافته است.
اعــداد و ارقــام بیانگــر نزولی شــدن
تــورم به رغــم افزایشهای اولیه ناشــی
از اجــرای سیاســت حــذف ارز ترجیحی
اســت .کاهشــی شــدن روند تورم ،بدون
شــک دســتاورد بزرگی در شرایط کنونی
بــوده کــه حــدود یــک ســال از مدیریت
دولــت ســیزدهم رخ داد و بــا توجــه بــه
اهداف دولت برای رســاندن تورم به ۱۵
درصد و ســپس تکرقمی کــردن آن در
چند سال آینده ،تداوم روند کاهشی نرخ
تورم امیدها به تحقق کامل وعده دولت
را افزایش داده است.
بــا این حال به نظر میرســد تا پایان
ســال تورم نقطهای کاهشی خواهد بود،
اما تور م ساالنه در همین محدوده کنونی
باقیبماند.

پرداخت  ۱۳۶۵هزار میلیارد تومان وام بانکی

بانــک مرکزی از پرداخــت بیش از  ۱۳۶۵هــزار میلیارد تومان تســهیالت بانکی
از ابتدای امســال تــا پایان مردادماه بــه بخشهای مختلف از جمله تســهیالت
تکلیفی خبر داد.
بانک مرکزی اعالم کرد :کل تســهیالت پرداختی شــبکه بانکی از ابتدای سال
تا پایان مردادماه بیش از  ۱۳۶۵هزار میلیارد تومان بوده است که به بخشهای
مختلف از جمله تسهیالت تکلیفی پرداخت شده است.
بانک مرکزی در ادامه با اشــاره به بخش تســهیالت ودیعه مســکن نوشــت:
پس از ابالغ دستورالعمل اجرایی تسهیالت موصوف ،در راستای سرعتبخشی
بــه رونــد اعطای تســهیالت یادشــده از ســوی بانکهــای عامل ،موضــوع ابالغ
دســتورالعمل مزبور به شــعب با قید مهلت زمانی حداکثر  ۱۰روزه و تســریع در
اعطای تسهیالت مزبور به مدیران عامل بانکهای مربوطه اعالم و طی چندین
نامه نیز ،بر اعطای تســهیالت مزبور تأکید شده است .اقدامات فوقالذکر منجر
بــه افزایــش ســرعت پرداخــت تســهیالت مزبور شــده ،بهگونــهای که تــا روز ۲۹
شهریورماه امسال از تعداد  ۲۹۶هزار و  ۲۴۲نفر متقاضی معرفی شده از طریق
ســامانه وزارت راه و شهرســازی ،تعداد  ۱۱۵هــزار و  ۴۵۶متقاضی در بانکهای
عامــل بهمنظور دریافت تســهیالت کمک ودیعه مســکن (در حدود ۳۹درصد)
تشکیل پرونده دادهاند و از تعداد مزبور  ۷۹هزار و  ۸۹۳فقره تسهیالت به مبلغ
 ۴۵هزار و  ۲۶۹میلیارد ریال (در حدود ۲۷درصد) در طی کمتر از سه ماه از ابالغ
دســتورالعمل اجرایی اعطای تسهیالت موصوف ،به متقاضیان معرفی شده از
طریق سامانه وزارت راه و شهرسازی ،پرداخت شده است.

جزئیات استخدام سازمان تأمین اجتماعی

مدیرعامل ســازمان تأمین اجتماعی ضمن تشــریح جزئیات اســتخدام در این
ســازمان گفت :ســازمان در حال انجام مکاتبات برای کســب موافقت مسئوالن
جهت لحاظ امتیازات ویژه کرونا فعاالن دوره شــیوع این بیماری در آزمونهای
استخدامی تأمین اجتماعی است.
میرهاشــم موســوی در گفتوگو ایرنا افزود :ســازمان تأمین اجتماعی در این
دوره در دو حوزه درمان و غیردرمان نیازمند جذب نیرو است و استخدام حدود
چهار هزار نفر را طی دو مرحله ،پیشبینی کرده بود.
موسوی توضیح داد :نزدیک به سه هزار نفر برای استخدام در حوزه پزشکی
(بخشهای تخصصی) و شــماری از این جمعیت نیــز برای بکارگیری در قالب
بهیــار و نیروهــای خدماتــی پیشبینی شــده بــود که انجــام این فراینــد در حال
پیگیری اســت .مدیرعامل ســازمان تأمین اجتماعی تأکید کرد :ســازمان تأمین
اجتماعی همه ضوابط مربوط به تعالی جمعیت را در استخدام جدید تعریف
کرده و برای فعاالن دوران کرونا هم امتیازات ویژهای درخواست داده است.
وی افــزود :مکاتباتــی نیــز بــا امــور مربوطــه در معاونــت توســعه مدیریت و
جذب ســرمایه کشــور انجام شــده و پیشبینی میشــود که با موافقت مسئوالن
از این امتیازات ویژه برای همکاری و همراهی این جمعیت با ســازمان و تکریم
و قدردانــی از فــداکاری ایــن گروه اســتفاده شــود .موســوی یــادآور شــد :افزایش
فوقالعاده  ۵۰درصدی پرســتاران نیز باتوجه به درگیری این گروه با بیماران در
شرایط سخت شیوع کووید ۱۹محقق شد و یکی از اقدامات مهم سازمان تأمین
اجتماعی در راستای حمایت از جمعیت فعال دوره کرونا بهشمار میرود.

