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 .شود میو جوان کاسته 
شره درمورد جمعیت ایوان بایار گفات    ها و آمارهای محاسبه بواساس شادص

سالی )رو به سالخوردگی( اسات  که جمعیات ایوان ازناو سادتاری در موکنه میان
یت فعال  سادتار سدی مطنوب و مسااعری را  و در وضاعیت کداونی افزایش جمع

اماا  ؛ کدار  آلای باوای پیشاوفت و بهباود توساعه ای.ااد مای      ای.اد و فوصات ایاره
ریزی باوای زماانی کاه جمعیات فعال کاهش و درصار ساالمدران    ضوورت بونامه

تاوان دوران مطناوبی    ریزی صحیح می که با بونامه شود میاکساس   یابر افزایش می
بااار التااصادی ناشای از ساالمدری       دیگااو  د و ازطوفکوسالمدران دنق  را بوای

 داد. جمعیت را تاکرودی کاهش
بدری نهایی بحث ایدکه مسا ل اجتماعی ماوتبط باا مسائنه ساالمدری در      جمع

تدیاره و در اثاو مسائنه     شرت درهم های التصادی  رفاه و توسعه و دانواده به کوزه
گذاران نسبت باه   رصورت غفنت از آگاهی سیاستپذیو هستدر و د سالمدری آسین

ای از مسا ل و مشکالت پیچیره را  ؛ زن.یوهها آناهتما  به تقویت  و عر  ها آننقش 
مسئولیت دولت ایاوان را درلباال مسائنه      وجوددواهرآورد که بوآیدر این مسا ل به

کشاور ماا   ایدکاه در   باه  باتوجه دواهرداد. آیدره افزایش سالمدری جمعیت در دودهه
 باه اسات   نراشاته ای مدس.م و هرفمدر وجود درزمیده کمایت از سالمدران بونامه

هاای متاولی اماور ساالمدران انسا.امی       رسر که درابترا بایر میاان ساازمان   می ناو 
هاای   نحوی باشر که تماامی بوناماه   به ها آنپاذیود و ارتبااط باین  هماهد  صورت

  تاوان  دیگاو می بیاان د. باهشواجوایای بوداوردار   ها از لاررت مصوب این سازمان
هاای موباوط باه ساالمدران ایان اسات کاه         شارن بوناماه   اجوایی ی هگفت که الزم

های مصوب یکاریگو   ده و از بونامهکوهای ماذکور در یا  جهات کوکت  سازمان
ای.اد زمیده دستوسی سالمدران به امکانات آموزشای  بهراشاتی و   و با درکدکمایت 

بااودن نااابوابوی اجتمااعی و التصاادی و دساتیابی باه        ای ازطویاق ازمیااان  غذیهت
غفنت با رسر  ناومی سالمدران به کرالل بوسر. به مشکالت سالمدری سالم و فعال 

از این مسا ل  عالوه بو مشکالت سالمدری  کال سیساتم اجتمااعی کشاور دااار      
های میان  وضوع تمامی بونامهتوان گفت که این م ادتالل و بحوان دواهر شر و می


