
 جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی

 های گروه پژوهشی سالمت سالمندان سلسله نشست

 "معیشت سالمندان در دوران کرونا "وبینار

 با سخنرانی دکتر میثم موسائی استاد تمام دانشگاه تهران 

 و رئیس انجمن علمی اقتصاد اسالمی ایران

 و معیشت سالمندی: بررسی بحران اقتصادی ناشی از شیوع کرونا موضوع

 

 وبینیار در اییران اسیممی اقتصیاد  علمیی انجمن رییس و تهران دانشگاه تمام استاد موسائی میثم دکتر

 معیشیت و کرونا شیوع از ناشی اقتصاد  بحران بررسی" کرونا شیوع دوره در سالمندان معیشت تخصصی

به صورت مجاز  توسط جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید  1399شهریور 22که در تاریخ  ، "سالمندان

 سیالمندان زندگی بر تأثیر  چه کرونا از ناشی اقتصاد  بحران که سواالت این طرح بابهشتی برگزار شد، 

  دارد؟ وجیود سالمندان زندگی بر آن از ناشی بار زیان پیامدها  و ها آسیب کاهش برا  راهی چه و داشته

 سیاخته کار  چیه سیالمندان خود حتی و نهاد مردم نهادها  از و دارند؟ وظایفی چه میان این در ها دولت

 :  داشت بیان است؟

 همچنین و داده، قرار تأثیر تحت را بشر زندگی ابعاد همه و کرده درگیر را کشور 188 تقریباً کرونا بحران 

 هیا میلیون اسیت  سیاخته مواجه سابقه بی بحران یک به کشورها برخی در و رکود یک با را جهانی اقتصاد

 ابعیاد بیر عیموه کرونیا بحران. است کشانده تعطیلی به را بزرگ و کوچک کارو کسب هزاران و بیکار را نفر

 بیکیار ، افیزایش کیه ا  گونیه بیه کیرده مواجیه اساسیی اخیتم  بیا نیز را اجتماعی مناسبات اقتصاد ،

 کسیاد  دچیار همگیی غیره و ها رستوران سینماها، مدارس، تعطیلی اجتماعی، روابط کاهش نشینی، خانه

  تنهیا تبعیات ایین البتیه اسیت، شده قبل از تر کوچک جهانی اقتصاد کمم  یک در و شده تعطیلی و شدید

 .است ناخوانده ویروس این آثار از کوچکی بخش

  بیه  مربیو  بحیران ییک تنهیا کرونیا بحیران اینکیه بر کیدتأ با رئیس انجمن علمی اقتصاد اسممی ایران

  :داشیت اظهیار دارد، تفیاوت قبلیی هیا  بحران بیا بسییار  جهیات از اقتصیاد  منظر از و نبوده سممتی

 80 از دیگر عبارت به ،1930 از قبل ها  بحران از غیر کردند دخالت ها دولت گذشته ها  بحران درتمامی

 عمیل وارد هیا دولیت آنهیا همیه در و بوده ها دولت دخالت نیازمند ها بحران تمامی طرف این به پیش سا 

 ییا قبلیی ها  بحران کهاین آن و دارد 19 کووید از ناشی اقتصاد  بحران با اساسی تفاوت یک ولی اند شده

 و عرضیه طیرف در هم است بحرانی فعلی بحران اما عرضه  طرف در بحران یا و بوده تقاضا طرف از بحران



 خریید قیدرت هیم و کشیانده رکیود و تعطیلیی بیه را وکارهیار کسیب هیم بحران این. تقاضا طرف در هم

 همه در سابقه بی رکود یک ویروس این آثار مطالعه حا  هر به است داده کاهش شدت هب را کننگان مصرف

 .است بیشتر بررسی نیازمند  که آورده وجود هب اقتصاد ابعاد

 حیدود چییز  شدن بیکار نمونه عنوان به بیکار  افزایش  :کرد عنوان تبعات، این از برخی به اشاره با و 

 سیط  در تولییدات توجیه قابیل کاهش و امریکا در ویروس این شدن گیر همه او  ماه در نفر میلیون 25

 کیاهش بیا درصید 6 حیدود  چییز  او  ماه 4 در  آمریکا که ا  گونه به است تبعات این از برخی جهان،

 منفی رشد این ها، تحریم خاطر به اقتصاد  رشد بودن منفی علیرغم نیز ما کشور در و شد روبرو تولیدات

 منفیی نییز 1399 سا  در اقتصاد  رشد قطعا و شده، درصد 7 تا سه بین و شده تر عمیق کرونا بحران در

 برخیی در افتیاده، اتفیا  وبییش کم دنییا نقیا  اکثیر در اقتصیاد شدن کوچک دیگر عبارت به. بود خواهد

 هیا بینی پیش در جهیانی تجیارت حجیم همچنین شده، کوچک اقتصادشان درصد 15 تا اروپایی کشورها 

 .دهد می نشان را ویروس تأثیرگذار  عمق این که داشته کاهش درصد 32 حدود

 این مستقل اقتصاددانان طور همین و المللی بین مجامع بینی پیش  :داد ادامه تهران دانشگاه تمام استاد این

 5 منهیا  بیه اآلن باشید درصید سه کرونا از قبل بود قرار که اقتصاد رشد جار  میمد  سا  در که بوده

 ایین در شیود، میی و شده قبل سا  از کمتر درصد 8 حدود چیز  GDP یعنی کرده، پیدا کاهش درصد

 فقیر رشد تواند می آن تبعات که شده برآورد دالر تریلیون 9 حدود چیز  جهانی اقتصاد زیان و ضرر میان

 ماننید منیاطقی در  جنی  افیزایش خطیر و طرف یک از داخلی ها  درگیر  احتما  افزایش و نابرابر  و

 باشد برداشته در دیگر طرف از خاورمیانه

 7 بین چیز  یعنی بیشتر بسیار  را GDP بودن منفی میزان ایران در منابع برخی موسائی، دکتر گفته به

 و اقتصیاد بیر را آن تأثیر ولی است احتمالی اعداد همه سا  پایان تا البته اند، کرده بینی پیش درصد 11 تا

 .است محسوس کامم افراد زندگی

 و رود میی دسیت از شیلل  میلییون 2.8 حدود چیز  ایران در جار  سا  طی مجلس، مطالعات براساس

 درصید 80 ییا 70 بیاال   غیررسیمی، هیا  بخش در درآمید  پیایین طبقیات که است این هم آن علت

 کیه هایی ویژگی دلیل به سالمندان زندگی بر موضوع این و نیستند برخوردار حمایتی هیچ از بیکارشدگان

 .کند می وارد بیشتر  آسیب دارند

 19 کوویید بیه سیالمندان بیاالتر ابتم  احتما  خصوص در ها رسانه و متخصصان صحبت به اشاره با و 

 روحیی و نظراجتماعی از را سالمندان وضعیت درواقع مساله این  :کرد تصری  جوانان، و کودکان به نسبت

  و دارنید بیشیتر  ا  زمینیه هیا  بیمار  ها گروه سایر به نسبت سالمندان اکثر کند، می مواجه مشکل با

 .دارند ا  زمینه بیمار  دادند دست از را خود جان که بیمارانی اکثر تقریبا

 



 چنید سیالمندان  :گفیت سیالمندان، اقتصیاد  وضیعیت بیه اشاره با تهران دانشگاه علمی هیات عضو این

 خریید درمیانی، ها  هزینیه افیزایش با کرونا دوران در ولی داشته مستمر  و ثابت درآمد برخی اند، دسته

 ممکین قرنطینیه و انیزوا آثیار دلییل به طرفی از و اند شده مواجه ها هزینه سایر و ضدعفونی مواد و ماسک

 .شوند  مواجه قند بیمار  یا و افسردگی همچون هایی بیمار  با است

 نقیش ایفیا  کیه شیده باعث کرونا بحران: کرد عنوان جامعه، در سالمندان حضور ضرورت بر کیدتأ با و 

 دچیار را سالمندان اجتماعی ارتباطات تواند می موضوع این که کرده پیدا کاهش خود حداقل به سالمندان

 را اطرافییان حماییت کرونا، شرایط در سالمندان متأسفانه. بزند دامن قشر این افسردگی به و کرده خدشه

 .کند می تشدید را آنان انزوا  نیز لهمسأ این که دهند می دست از نیز

 از  :گفیت و کیرد مطیرح بیمه و بازنشستگی ها  صندو  سو  از خدمات ارایه کاهش را بعد  معضل و 

 که شوند می ها بیمار  و دردها انواع مستعد سالمندان جسمی، فعالیت کاهش با دوره این طی دیگر طرف

 مناسیبی کیار راه معضیل ایین حیل بیرا  سیریعتر هرچیه باید کشور سالمندان باال  جمعیت به توجه با

 .شود اندیشیده

  :کیرد عنیوان کرونیا، بحیران در داننسالم مشکمت کاهش برا  کارها راه برخی برشمردن با موسائی دکتر

 سیالمندان بایید نیست، جبران قابل چیز  هیچ با که بوده او  اولویت سالمندان معیشتی حمایت افزایش

 حفی  و تقاضیا سیط  افیزایش برا  پو  تزریق یعنی شوند، حمایت ثابت درآمد فاقد سالمندان بخصوص

 ییا و معیشیت اداره تسیهیل بیرا  سیالمندان آمیوز . پذیر آسییب اقشیار بخصوص مردم، بقا  و حیات

 و ورز  نوع تلذیه، نوع هزینه، کمترین با مناسب خدمات کاالو ترکیب از مند  بهره برا  آنان ساز  آگاه

 .کارهاست راه دیگر از مجاز  فضا  از بهینه استفاده برا  سالمندان آموز  همچنین

 همچیون حمیایتی هیا  ارگان بیین همیاهنگی ایجیاد و خیرییه ها  سیازمان فعالیت تقویت و ، گفته به

 و مراکز این تعهد رغم علی ما کشور در متأسفانه که راهکارهاست دیگر از رفاه وزارت شهردار ، بهزیستی،

 بیه روز متأسیفانه حمایت، نیازمند و پذیر  آسیب طبقات از حمایت برا  میلیارد هزاران اختصاص رغم علی

 . هستیم رو روبه ها سیاست این بودن اثر بی و فقر گستر  با روز

 جنبیه بیه بایید: گفیت کننید، می زنیدگی تنهیا کیه سالمندانی از حمایت و توجه ضرورت بر کیدتأ با و 

 تجدید لذا است، تر رن  پر راستا این در دولت نقش که شود بیشتر  توجه گروه این اقتصاد  و اجتماعی

 از گیروه ایین نبایید نیز اطرافیان و مردم همچنین. است ضرور  حوزه این در دولت نقش در اساسی نظر

 سالمندان با ارتباطی وسایل سایر و تلفن اجتماعی، ها  شبکه طریق از مرتبا باید و کرده رها را سالمندان

 بیه بتواننید بحیران از عبیور از بعید کیه ا  گونه  به کنند  حف  را اجتماعی تعاممت این و باشند تماس در

 .برگردند کرونا از قبل وضعیت



 عنیوان اجتمیاعی، ها  برنامیه و اقتصیاد در ها دولت نقش در تجدیدنظر ضرورت بر کیدتأ با موسائی دکتر

 بخش و بازار و کنیم عبور بحران این از توانیم نمی جمعی منافع به دادن اولویت بدون که بدانیم باید  :کرد

 کند کمک بحران این حل به دولت هدفمند دخالت بدون تواند نمی خصوصی


