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بازنشستگی در
عرصه بین الملل
سال دوم  -شماره - 13تیر1394
صندوق بازنشستگی کشوری

*آلمان با میانگین سنی شهروندان  45سال ،پیرترین کشور عضو اتحادیه اروپا
محسوب می شود .در این کشور تا سال  2050به ازای هر فرد بازنشسته ،تنها  1.5فعال از
نظر اقتصادی حضور خواهد داشت .سن بازنشستگی پیش از موعد در آلمان  65سال است و
کارمندان و کارگران برحسب شرایط بخصوصی قادر خواهند بود تا تقاضای استفاده از مزایای
بازنشستگی پیش از رسیدن به سن کامل بازنشستگی را داشته باشند.
*بحران بازنشستگی و حقوق بازنشستگان در اروپا با پیرشدن میانگین سنی این قاره شدید
و شدیدتر می شود .هرچند بحران مالی جاری از یک سو تاثیر منفی زیادی روی مساله
بازنشستگی در اروپا گذاشته اما از سوی دیگر باعث شده تا مسئوالن تصمیم به ساماندهی
ساختارهای جدید برای بازنشستگان بگیرند.
*شرایط احراز مستمری بازنشستگی در ترکیه برای مردان  60سال و برای زنان  58سال
با حداقل  7200روز پرداخت حق بیمه ( 9000روز برای کارکنان دولت و خویش فرمایان)
می باشد .از سال  2036سن بازنشستگی به تدریج افزایش یافته و در سال  2046برای
مردان و از سال  2048برای زنان  65سال خواهد بود.

*حضور اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی در کنفرانس
اتحادیه بین المللی صندوق های اجتماعی و بازنشستگی
* نشست منطقه ای تامین اجتماعی در قاره آفریقا

*مطالعه بر روی حدود نیم میلیون نفر در فرانسه ،نشان می دهد افرادی که دوران
بازنشستگی خود را دیرتر آغاز می کنند ،با خطر کمتری از ابتال به بیماری آلزایمر روبرو
می شوند .برابر این تحقیق به ازای هر یک سال کار اضافی ،خطر ابتال به آلزایمر  2.3درصد
کاهش می یابد.
ناشر :
اداره کل روابط عمومی و اموربین الملل
منابع :
سایت های فارسیAnnual Review 2013-2014 ،
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 :
* طراحی روبات پرستار برای نگهداری از سالمندان
* پیرترین کشور عضو اتحادیه اروپا
* شرایط احراز مستمری بازنشستگی ترکیه
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آیا می دانید که :
*اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی
درکنفرانسی با موضوع “ مشکالت مدرنیزه
کردن سیستمهای مستمری بازنشستگی:
چالشهای جاری و راهکارها“ شرکت کرد.
این رویداد به میزبانی صندوق اجتماعی
جمهوری قرقیزستان ،با حمایت اتحادیه
بین المللی صندوق ذخایر اجتماعی و
بازنشستگی برگزار شد .در این رویداد ،مدیران
ارشد اتحادیه و سازمانهای عضو اتحادیه
بین المللی صندوق ذخایر تامین اجتماعی
و بازنشستگی ،درخصوص عملکردهای
موفقیت آمیز و چالش های مرتبط با توسعه
طرح های ملی بازنشستگی تبادل نظر کرده
و درمورد موضوعاتی نظیر آینده طرح های
بازنشستگی مبتنی بر اندوخته گذاری و
اصالح سن بازنشستگی و نرخ حق بیمه
درسطح منطقه ای بحث و گفتگو کردند.

*نشست منطقه ای تامین اجتماعی
در دسامبر سال  2014در مراکش برگزار
شد .در این رویداد  350نفر شرکت کننده
حضور داشتند و رکورد جدیدی از تعداد
گزارشات عملکرد مطلوب به ثبت رسید
و اکثریت قاطع پاسخ دهندگان نیز این
رویداد را کامال بی نظیر توصیف کردند.
شایان ذکر است که بیش از  97درصد
نظراتشان را درخصوص رتبه بندی“مفاهیم
فنی و تخصصی“ ،انتخاب “ جلسات و
موضوعات“ با عبارت “خوب“ و “عالی“
توصیف کرده و  85درصد آنها ،رویکردهای
مدیریت و اجرائیات تامین اجتماعی اتحادیه
را به میزان “بسیار زیاد“ مرتبط با نیازها و
اولویت های سازمانهای متبوع خود ارزیابی
کردند.

* قاره آمریکا با داشتن  60عضو اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی (،)ISSA
دارای  44عضو پیوسته (اصلی) و  16عضو ناپیوسته (فرعی) می باشد درحالیکه
قاره اروپا ،با  125عضو اتحادیه دارای  98عضو اصلی و  27عضو فرعی می باشد.
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*میسائو اوکاوا پیرترین زن جهان
ازجمله معدود افرادی بود که در قرن
نوزدهم به دنیا آمد و یک ماه بعد ،پس
از برگزاری جشن تولد صد و هفده سالگی
خود در ژاپن درگذشت .اوکاوا در  5مارس
 1898به دنیا آمد و دوران نوجوانی وی
با وقوع جنگ جهانی اول همزمان شد.
ژاپن به دلیل عمر طوالنی مردمانش
خانه پیرترین افراد در جهان شناخته
می شود .میزان امیدواری زنان به زندگی
در ژاپن  86سال و  61روز است که پس از
هنگ کنگ زنان ژاپنی طوالنی ترین عمر
را دارند .همچنین میزان امیدواری مردان
به زندگی در ژاپن پس از هنگ کنگ،
ایسلند و سوییس با  80سال و  21روز در
مرتبه چهارم قرار دارد.
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*ثروتمندترین فرد جهان در نشستی
در اروگوئه پیشنهاد کرد روزهای کاری به 3
روز در هفته کاهش یابد .به گزارش فایننشال
تایمز ،کارلوس سلیم میلیادر مکزیکی
پیشنهاد کرد روزهای کاری تنها به  3روز
در هفته کاهش یابد اما ساعت کاری روزانه
به  11ساعت افزایش و سن بازنشستگی هم
به  70سال ارتقاء یابد .وی ادامه داد :افراد
باید برای سالهای طوالنی یعنی تا 70-75
سالگی کار کنند اما کار آنها در هفته فقط
 3روز و روزانه  11ساعت باشد .کارلوس
که مالکیت شرکت های بزرگ مخابراتی
به نام های “آمریکا موویل“ “ ،تلمکس“ و
“تل سل“ را برعهده دارد تغییراتی را در سن
بازنشستگی کارکنانش ایجاد کرده است .در
این شرکت ها افراد با شرایطی در سن 50
سالگی بازنشسته می شوند و پس از رسیدن
*  Gecko Systemsیک شرکت
بین المللی است که نمونه آزمایشی از به سن بازنشستگی می توانند با چهار روز
روبات پرستار برای نگه داری از افراد بیمار ،کار در هفته ،دستمزد کامل دریافت کنند.
سالمندان وکودکان طراحی کرده است
که می تواند بدون نیاز به شارژ به مدت
چندین ساعت به طور بی وقفه کار کند.
 CareBotیا همان روبات پرستار قادر
خواهد بود فرد مورد مراقبت را از اتاقی
به اتاق دیگر دنبال کرده و زمان مصرف
داروها یا آغاز سریال مورد عالقه را به افراد
یادآوری کند و همچنین درشرایطی خاص
با بستگان فرد مورد مراقبت تماس بگیرد.

