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ی را با االش روبووسازنر. سیساتم بیماه   های بهراشت بازنشستگی عمومی و سیستم
هاای اجبااری اسات و     ی  سیستم عمومی و باه شاکل مشامولیت    اجتماعی ایوان 
صاورتی   هاای شاغنی اسات کاه باه      ای از درمات عمومی و بودجه شامل م.موعه

کال ااون تعاراد شاهوونران درکاال      است. بااین شره  ناسازگار طواکی و مریویت
تحمل بوده اسات؛   نرک هستدر  آسین مالی آن تاکدون لابلبازنشستگی ایوان نسبتام ا

اما این شوایط با ظهور مسئنه پیوی جمعیت  تغییودواهرکود و با وضاعیت بسایار   
رود از هاو پادج شاهوونر     سال آیدره انتااار مای   25دشواری روبوودواهرشر. طی 

دن سال سن داشته باشر و این موضاوع ضامن دارا باو    65ی  نفو بیش از   ایوانی
 .ارتباط مستقیم با سیستم بازنشساتگی  ایان سیساتم را دااار بحاوان دواهارکود      

( و باه سافارش دولات    1378) 2003نویسدرگان گزارش بانک.هانی کاه در ساال   
ولت ایوان به تهیه گزارشی در ماورد نااا  بازنشساتگی کشاور پودادتدار  انتااار       

دااار بارهی و   ساال   10تاا   3داشتدر که سیستم فعنی بازنشساتگی ظاوف مارت    
صادروق   22ی شود. این همان ایزی است کاه اتفااق افتااده اسات. از     گورشکست
کاضو لادر به پودادات   گذاری دصوصی و عمومی تدها دو صدروق درکال سومایه
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جمعیتی بیشتو شدادته و مد.او   بیستم ارتباط بین رشرالتصادی و مسا ل از نیمه لون
اسات.   رهشا در سطح جهانی و در کشورهای مختنی « جامع توسعه»ریزی  به بونامه

های توسعه در سطح منای  باه    ها و بونامه ریزی و فوموله کودن سیاست بوای بونامه
التصاادی   و ساو و عوامال اجتمااعی    موجود میاان عوامال جمعیتای ازیا     روابط 
بایست توجه داص مبذول داشت. عنمای اجتمااعی معتقرنار کاه     دیگو می ازسوی

اجتمااعی   پیرایش ی  انسان در ی  جامعه صدعتی کاه دارای ساازمان و ماریویت   
آورد تاا   طبیعای( وارد مای   تو است  فشارهای بیشتوی  به مدابع موجود )مداابع  دلیق

ای بو مدابع وجودنرارد.  سو   یعدی جایی که کدتول و اکاطه پیرایش انسان در جهان
والتصاادی   هاای مختنای اجتمااعی    ریزی اول درنتی.ه وجود بونامه وضعیت جامعه

« بخشای »های توسعه معماوالم   های اجتماعی و التصادی یا بونامه ریزی است. بونامه


