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ری  موردتوجه لوارگوفتاه  تموکاز باو    آنچه تا به امووز در مورد اثوات مدفی سالمد
هاای بهراشات و درماان و اثاو فزایداره       موضوعاتی مثل تأمین اجتمااعی و هزیداه  

تاو از   سالی افازون  است؛ اما آثار کهنه آنهای موبوط به  افزایش هزیده سالی بو کهن
های التصاد منی یا  کشاور    توانر در تما  جدبه این دو مقوله است و تبعات آن می

اجتماعی و بازنشساتگی    شره نشانگو آن است که تأمین بگذارد. مطالعات ان.ا تأثیو
های انساانی   ای  سطح سومایه کار و دستمزدها  بازارهای مالی و سومایه بازار نیووی

اناراز منای    در جوامع  توازن بودجه و متغیوهای مالی عمومی  سطح مصوف و پس
 تأثیو پیوی لوار دارنار؛ اماا در     تحتو دیگو متغیوهای التصادی با درجات متفاوتی

بین رشرالتصادی باتوجه به اهمیات و کساسایتی کاه دارد  از اهمیات بسایار        این
های آتی  رشار   دهه داشت که در توان بیان اساس می بیشتوی بودوردار است. بواین

ترریج متاأثو از افازایش ساالمدری جمعیات در ایاوان دواهاربود.        درآمر سوانه به
نشاود    کاه تمهیارات الز  باوای مقابناه باا ایان رداراد درنااو گوفتاه          درصورتی

توساعه ازطویاق محارود شارن      التصادی توین شادص عدوان مهم التصادی به توسعه
  انساانی اسات  باا محارودیت     تاوین عوامال تولیار کاه هماان نیاووی       یکی از مهم

رفتاار  کاه   رکدا  زمیداه بیاان مای    ( درایان 1390 نیا ادین)توی روبوودواهرشر. افزون
وجودآیار  باا    التصادی زمانی که پیوی جمعیت درنتی.ه تغییوات نوخ زادوولار باه  

تفسیو است: کاهش مستمو ناوخ زادوولار و    گیوی از دوسداریوی مختنی لابل بهوه
ساازی آن نشاان داده    زایی اولیاه کاه نتاایج شابیه     زایی درپی ی  بیش سداریوی کم

نوخ دستمزدها را در درازمرت افازایش و   کاهش نوخ باروری کل  میزان سومایه و
 (1390نیا  .)ادیندهر نوخ بهوه را کاهش می

دارنار کاه ایاوان باا فشاارهای زیاادی        ( اعتقااد 2017  سیدکوتا و س.ادپور)
تاوین   روبوودواهرشار. بازرگ    شاونر  ساالی مای   ازسوی نسل بالغی که وارد کهن
ساال بعار و    40د؛ اما در ( دواهر بو1394) 2018جمعیت کار بوای ایوان در سال 

شااونر.  ماای اتفاااق کااارگوان و کارمدااران فعناای ایااوان بازنشسااته بااه لویاان  بعاارتو
ساال باوای زناان اسات.      55سال بوای مودان و  65کاضو سن بازنشستگی  درکال

( سیسااتم 1420) 2040رود ایاان مااو  بازنشسااتگان در اوادااو دهااه   انتاااار ماای


