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بازنشستگی در
عرصه بین الملل
سال دوم  -شماره - 12مهر 1393
صندوق بازنشستگی کشوری

*درکشور اسلوانی در راستای قانون جدید بیمه بازنشستگی و ازکار افتادگی ،سن
بازنشستگی برای زنان با  15سال سابقه پرداخت حق بیمه به تدریج تا  65سال افزایش
خواهد یافت که برابر با سن بازنشستگی مردان خواهد بود که دوره این افزایش تدریجی ،تا
سال  2016طول خواهد کشید.
*درآغاز سال  2009درکشور چین ،کمتر از  30درصد جمعیت بالغ کشور تحت پوشش طرح
مزایای بازنشستگی تامین اجتماعی قرار داشتند ،اما در سال  2012این رقم به  55درصد
افزایش یافته است.
*نتایج تحقیقات انجام شده حاکی از آن است که در کشور ایران 25 ،درصد از مردان سالمند
از دید متغیر بهداشتی ،سالم و  39درصد آنها بیمار هستند ،این درحالی است که در زنان این
رقم  9به  63درصد می رسد .یعنی تنها  9درصد زنان سالمند احساس سالمت داشته و 63
درصد آنها خود را بیمار می دانند.
*درکشور فنالند دو نوع سیستم بازنشستگی مکمل هم وجود دارد .بازنشستگی کاری که
شخص می تواند در ازای انجام کار و یا مشاغل آزادی که شخصاً آنرا انجام می دهد ،دریافت
کند مانند افرادی که دارای شغل آزاد می باشند .بازنشستگی ملی یا بازنشستگی تضمینی
که مختص افراد بازنشسته می باشد که دارای بازنشستگی کاری نبوده و مبلغ کمک هزینه
بازنشستگی آنها بسیار کم می باشد .این سیستم های بازنشستگی هر دو شامل بازنشستگی
ناشی از کهولت و بازنشستگی بدلیل عدم توانایی انجام کار می باشند.
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* اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی ( )ISSAچگونه
سازمانی است
* چگونگی پیدایش نظام بازنشستگی در ایران

در این شماره می خوانید :
* معرفی رئیس ،خزانه دار و دبیرکل اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی ()ISSA
* ساخت گوشی هوشمند برای سالمندان با قابلیت تشخیص چهره
* انواع سیستم های بازنشستگی کشور فنالند
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آیا می دانید که :
*اتحادیه بین المللی تامین
اجتماعی ( ،)ISSAیک سازمان پیشرو
بوده که سازمانها و موسسات تامین
اجتماعی را گردهم آورده است .اتحادیه
به ترویج و گسترش تامین اجتماعی پویا
پرداخته و دسترسی اعضاء در سراسر
جهان را به اطالعات ،مشاوره تخصصی،
دستورالعمل ها و استانداردهای تامین
اجتماعی ،فرصتها و عملکرد مطلوب
( )Good Practicesرا درجهت ساخت
و ارتقاء سیستم های تامین اجتماعی
پویا فراهم می کند .اتحادیه در سال
 1927تاسیس شده است که دفتر
مرکزی آن در ستاد مرکزی سازمان بین
المللی کار ،سوئیس -ژنو واقع شده است.

*رئیس ،خزانه دار و دبیرکل اتحادیه
بین المللی تامین اجتماعی ( ،)ISSAبه
ترتیب ارول فرانک استوو ،هانس هورست
کنکلوسکی و فیلیپ کونوس می باشند.
* 87سال از تاسیس اتحادیه بین المللی
تامین اجتماعی می گذرد.
* 309عملکردمطلوب Good Practies
تامین اجتماعی در پایگاه داده اتحادیه
بین المللی تامین اجتماعی به ثبت رسیده
است.
* 1030فرم ثبت نام برای شرکت در
انجمن تامین اجتماعی جهانی ( )WSSFاز
 127کشور جهان تکمیل شده است.
*بازدیدکنندگان پورتال اتحادیه بین المللی
تامین اجتماعی از سال  2008در مجموع
 1902954می باشند.

*  22آذر  1301روز پیدایش نظام بازنشستگی در ایران است چرا که نخستین
قانونگذاری در زمینه تامین اجتماعی کارکنان دولت در این سال و به منظور حمایت از
کارکنان دولت و وراث آنان در برابر پیری و ازکار افتادگی و فوت صورت گرفت ،فصل
چهارم این قانون استخدام کشوری حمایت از کارمند و اعضاء خانواده او در مقابل پیری،
فوت و ازکارافتادگی را هدف قرار داد و پرداخت حقوق بازنشستگی را منظور کرد.
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* پیش بینی های سازمان ملل برای دوره زمانی  2025 -2030نشان
می دهد که جمعیت  60ساله و باالتر در این دوره میزان رشد  3.5برابر
بیشتر از میزان رشد کل جمعیت خواهد بود.
*محققان دانشگاه فناوری مونیخ
موفق به طراحی یک دیوار فناوری پیشرفته
برای کمک به تسهیل زندگی سالمندان
شده اند که به آنها در انجام کارهای روزانه
کمک کرده و بر سالمت آنها نظارت کند.
فناوری دیوار شگفتی می تواند کلید و
عینکهای گم شده افراد را پیدا کرده ،فشار
خون و سطح قند خون را بررسی کند.
همچنین این سیستم ،پس از ارزیابی سالمت
افراد ،می تواند برای ارائه پیشنهاد در مورد
پیاده روی یا حتی مصرف دارو برنامه ریزی
کند و درصورت بحرانی شدن وضع سالمت
فرد ،این دیوار می تواند یک پزشک یا
متخصص را آگاه کند .جالب است بدانید که
از دیگر مزیتهای این دیوار می توان به ارائه
اطالعات مانند ساعت حرکت اتوبوسها یا تلفن
افراد خانواده و پیش بینی وضع هوا اشاره کرد.

*یک طرح مفهومی از دستگاه
تلفن با قابلیت تشخیص چهره توسط
محققان چینی برای سالمندان و افراد
معلول به نام  Elderly e Phoneارائه
شد که این امکان برقراری تماس بدون
نیاز به شماره گیری را برای آنها فراهم
می کند .این دستگاه از طریق تشخیص
چهره اقدام به شماره گیری می کند که
ابتدا باید نام و شماره تلفن افراد به همراه
تصویری از آنها در بانک داده های تلفن
ذخیره سازی شود ،سپس کاربر می تواند
با استفاده از دفترچه تلفن تصویری و
گرفتن تصویریاب گوشی بر روی عکس
فرد موردنظر ،را دریافت کند.

*طبق گزارشهای ارائه شده توسط
محققان دانشگاه سیدنی غربی استرالیا،
سالمندان باید از انجام ورزشهای خطرناک
اجتناب کنند و به انجام ورزشهایی
مانند پیاده روی ،یوگا و شنا بپردازند.
*درکشور ایران مردان سالمند به
از مزیتهای ورزش شنا برای سالمندان
خود
دلیل تعامل به دیگر مردان هم سن
می توان به تقویت عضالت ،استخوانها و
و ارتباط با آنها ،از امید به زندگی بیشتری سیستم گردش خون ،جلوگیری از زمین
نسبت به زنان سالمند برخوردارند.
خوردگی و افزایش تعادل در آنان اشاره کرد.

