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بازنشستگی در
عرصه بین الملل
سال دوم  -شماره  - 10تیر 1393
صندوق بازنشستگی کشوری

* سن بازنشستگی در سوئد  65سال است و افراد برای دریافت حقوق
کامل بازنشستگی برمبنای سن ،باید حداقل  40سال در سوئد کار و زندگی
کرده باشند.
* تعداد افراد باالی  65سال در منطقه شمال آفریقا و خاورمیانه تا سال 2030
به بیش از  32میلیون نفر خواهد رسید که این رقم تا سال  2050میالدی به
بیش از  70میلیون نفر پیش بینی شده است.
* طبق سرشماری سال  2011در هند ،نرخ مشارکت در کار میان افراد مسن
در سن  60سالگی و بیشتر ،حدود  40درصد می باشد.
* فقدان نظام مدرن و پویای تامین اجتماعی و بازنشستگی در خاورمیانه نیروی
کار منطقه را مجبور کرده است تا به راهکارهای جایگزینی مثل پس اندازهای
شخصی و حمایت های خانوادگی برای دوران بازنشستگی روی آورند.

* همکاری فدراسیون روسیه و اروگوئه جهت افتتاح کانون
بازنشستگی
* تغییر و تحول در ساختار منطقه ای ISSA

* درکشورهای در حال توسعه همواره این تصور وجود دارد که افزایش طول عمر
در بلندمدت منجر به یک زندگی پرثمر از لحاظ اقتصادی می شود.
ناشر :
اداره کل روابط عمومی و اموربین الملل
منابع :
سایت های فارسی
کتب و مقاالت اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی ()ISSA
نشانی  :تهران ،خیابان دکترفاطمی ،میدان جهاد ،شماره ،61
صندوق بازنشستگی کشوری
تلفن  88964094 :تلفن گویا 88968430 :
www.cspf.ir * info@cspf.ir

در این شماره می خوانید :
* افزایش خواب یکی از عوامل کوتاه شدن عمر سالمندان
* عشق آتشین زوجی که حتی زبان یکدیگر را متوجه نمی شوند
* تعداد افراد سالمند در شمال آفریقا و خاورمیانه
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آیا می دانید که :
* به مناسبت یکصدمین
سالگرد اسکان و استقرار مهاجرین
روسی در سان خاویر -اروگوئه،
یک کانون بازنشستگی جدید
افتتاح گردید .شایان ذکر است که
صندوق پس انداز فدراسیون روسیه
با همکاری بانک بیمه اجتماعی
اروگوئه و صندوق بازنشستگی
فدراسیون روسیه که هر دو اعضای
اصلی ایسا هستند ،حمایت مالی این
کانون بازنشستگی را برعهده دارند.
* آقای هانس هورست
کنکلوسکی ،دبیر کل ایسا در
کنفدراسیون تجارت جهانی
دانمارک سخنرانی کرد .هدف این
کنفرانس که در کپنهاگ دانمارک
برگزارشد ،ایجاد یک فرصت
مناسب برای شرکت های بیمه و
صندوق های بازنشستگی در جهت
پیشگیری از حوادث شغلی بود.

* ساختارهای منطقه ای
ایسا به منظور پاسخگویی بهتر
به چالش های پیش روی اعضای
اتحادیه در سراسر جهان ،بهبود
و ارتقاء یافته اند .این ساختارها
درحال حاضر شامل مجموعه ای از
دفاتر رابط ،دفاتر مرکزی و شبکه
اروپایی می باشد .بهبود ساختاری
ذکر شده ،رویکردی استراتژیک را
در جهت ارائه هرچه بهتر خدمات
در مقابل نیازهای اعضا و بهبود
تاثیر فعالیت ها منعکس می نماید.

* ارول استوو ،رئیس  ISSAدر
منطقه ای تامین اجتماعی درآمریکا ،در
قاره آمریکا در سال های اخیر شاهد
غالباً دشوارترین اصالحات در سازمان

سخنرانی مراسم افتتاحیه
پرو اظهار داشت " :کشورهای
انجام برخی از مهم ترین و
تامین اجتماعی بوده اند" .
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سالمندانی که همسر خود را از دست داده اند ،روحیه حساستری
نسبت به سایر سالمندان دارند و به همین علت احتمال ابتالی آنها به
افسردگی و اضطراب ،اختالل در خواب و بی اشتهایی بیشتر می شود.
* نتایج آزمایشاتی که بر روی
افراد میانسال و پیر در سن  40تا
 97سالگی انجام گرفته است حاکی
از آن است که آن دسته از افرادی که
در طول روز چرت می زدند ،احتمال
مرگشان تا  31درصد افزایش یافته
و این رقم برای کسانی که در طول
روز بیش از یک ساعت می خوابند،
* یک مرد  85ساله با محبوب
تا  23درصد افزایش می یابد.
 97ساله اش در خانه سالمندان در
کارولینای شمالی با توجه به اختالف
سنی زیاد ازدواج کردند و این درحالی
است که به زبانهای مختلفی صحبت
می کنند .آنها در خانه سالمندان
شارلوت همدیگر را مالقات کردند و
عشق آنها بقدری عمیق است که حتی
از عشقهای آتشین دوران نوجوانی نیز
عمیقتر به نظر می رسد .این زوج برای
فهمیدن حرفهای همدیگر ابتدا به
* پیرترین مرد آمریکایی
از ایالت ایندیانا پس از یکصد و سایتهای مترجم در اینترنت مراجعه
دوازدهمین سال تولد خود اعالم کرد کردند و حاال در حال یادگیری زبان
که دو آرزو بیش ندارد نخست آنکه همدیگر هستند .جالب است بدانید
یکباردیگر بیس بال بازی کند و برای که آنها این عشق را موهبت الهی
بار دیگر ازدواج کند .وی به یکی از دانسته و خوشحال اند که از این پس
آرزوهای خود که بیس بال بود دست می توانند با هم باشند و از هم مراقبت
یافت و در بازی های لیگ دسته دوم کنند و روزهای باقی مانده عمرشان
بیس بال در داونپورت بازی کرد.
را در عشق و محبت به پایان ببرند.

