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بازنشستگی در
عرصه بین الملل

سال دوم  -شماره  - 8اردیبهشت1393
صندوق بازنشستگی کشوری

* ساخت عصای هوشمند برای سالمندان چه مزایایی دارد؟
درکنفرانس جهانی موبایل در بارسلونای اسپانیا از اعصای هوشمند ناوبری شرکت فوجیتسو
برای پیشگیری از گم شدن افراد سالمند رونمایی شد .بیش از  20درصد جمعیت کشور
ژاپن را افراد سالمند باالی  65تشکیل می دهند و طی سال های اخیر دستاوردهای
مختلفی ازجمله پرستار برای تسهیل زندگی این گروه توسعه یافته است .محققان شرکت
فوجیتسو همزمان با برگزاری کنفرانس جهانی موبایل در بارسلونا ،عصای هوشمند ناوبری
( Next Generation Caneعصای نسل آینده) را رونمایی کردند که قادر به رهگیری
آنالین موقعیت و بررسی عالئم حیاتی سالمند است .این عصای هوشمند مجهز به سیستم
موقعیت یاب جهانی ( )GPSو سیستم وای فای ( )WiFiاست که مکان برنامه ریزی حرکت
در یک مسیر مشخص برای سالمند را فراهم می کند ،به طور همزمان داده های لحظه ای
از موقعیت مکانی فرد برای اعضای خانواده ارسال می شود .المپ  LEDبه کار رفته روی
صفحه نمایش دسته عصا به سالمند برای حرکت در مسیر درست کمک می کند ،در صورت
نیاز به تغییر مسیر دسته با لرزش خفیف کاربر را مطلع کرده و چراغ سبز جهت حرکت را
مشخص می کند و روشن شدن چراغ قرمز به معنای حرکت در مسیر اشتباه است .حسگرهای
تعبیه شده روی دسته عصای هوشمند به طور لحظه ای ضربان قلب را اندازه گیری می کنند و
درصورت بروز هرگونه مشکل برای سالمند ،دستگاه به طور خودکار با مراکز اورژانس و امدادی
تماس گرفته و موقعیت دقیق کاربر را مشخص می کند .شایان ذکر است که هنوز زمان دقیقی
برای عرضه تجاری عصای هوشمند  Next Generation Caneاعالم نشده است.
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* آسیا تا سال  2050سالمندترین منطقه جهان می شود

* نشست جهانی تامین اجتماعی( )WSSFدر سال
 2013چگونه ارزیابی شد

در این شماره می خوانید :
* بیمه اجتماعی کشور برزیل چگونه است
* بازدید دبیرکل اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی از سازمان های فرانسوی عضو و بیمه اجتماعی اتریش
* ساخت عصای هوشمند برای سالمندان چه مزایایی دارد
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آیا می دانید که :
* بیمه اجتماعی کشور برزیل
چگونه است؟
قانون اساسی  1998برزیلی ها نیاز به
فراگیرشدن پوشش بیمه ای ،خدمات و
برابری بین جمعیت شهری و روستایی
دارد .از سال  2005تا 11 ،2009درصد
افراد تحت پوشش بیمه های اجتماعی
افزایش یافته است درحالی که تعداد
دریافت کنندگان این خدمات  25درصد
افزایش یافت .از سال  ،2009بیشتر تالش
دولت بر طرح های کمک های نقدی شامل
بولسا فامیال و مزایای عائله مندی متمرکز
بوده است که کاهش نسبت جمعیت واجد
سن اشتغال بدون دسترسی به بیمه های
اجتماعی یا کمک های اجتماعی از 39/6
درصد در سال  1998به  35/1درصد
در سال  ،2008از جمله معیار موفقیت
آن طرح ها بوده است .شایان ذکر است
که 50درصد از جمعیت شاغل ،حق بیمه
تامین اجتماعی را به طور منظم پرداخت
نمی کنند که این موارد از چالش های
باقی مانده دولت است.

* آسیا تا سال  2050سالمندترین
منطقه جهان می شود؟
بانک توسعه آسیا با پیش بینی رسیدن
جمعیت سالمندان آسیایی به 922.7
میلیون نفر تا اواسط قرن جاری ،اعالم
کرد که آسیا در مسیر تبدیل شدن به
سالمندترین منطقه جهان قرار دارد .روند
تغییر سریع الگوی جمعیت بویژه کاهش
نرخ زاد و ولد و افزایش امید به زندگی،
مسیر اقتصادی کشورهای روبه توسعه
در آسیا را به طور فزاینده شکل خواهد
داد و الگوی جمعیتی مطلوبی که به رشد
اقتصادی در این منطقه کمک کرده بود،
احتماال معکوس خواهد شد .بانک توسعه
آسیا در کمک به کشورهای آسیایی برای
طراحی استراتژی ها و سیاست هایی
جهت مصون ماندن سالمندان این منطقه
از فقر ،نقش فعالی ایفا کرده است که
فعالیت این بانک در حمایت از سالمندان
آسیا در قالب بخش حمایت اجتماعی قرار
می گیرد.
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* دبیرکل اتحادیه بین المللی
( )ISSAاز سازمان های فرانسوی
عضو اتحادیه بازدید به عمل آورد؟
دبیرکل ایسا ،آقای هانس هورست کنکلوسکی
به همراه آقای ینس شریمر ،با نمایندگان
سازمان های فرانسوی عضو ایسا در شهر
پاریس دیدار نمودند تا ضمن ارائه نتایج
بررسی عملکرد اعضای ایسا ،پیشنهادات
برنامه دبیرخانه ایسا را برای دوره سه ساله
 2014-2016مطرح نمایند.
طبق این گزارش ،شرکت کنندگان در این
نشست ،مسیر پیشنهادی آتی ایسا را مورد
بحث و تبادل نظر قرار داده و پیشنهادهایی
را در خصوص مشارکت سازمان های فرانسوی
عضو در فعالیت های آتی ایسا ارائه دادند.

قابل ذکر است مدیر عامل موسسه
بین المللی  ،Help Ageآقای توبی پورتر
به منظور مشورت درخصوص ارتقاء سطح
همکاری با ایسا با آقای کنکلوسکی دیدار
کرده و ایشان را از اولویت های کاری موسسه
در ایجاد شبکه جهانی متشکل از سازمان
های متعهد به کمک سالمندان مطلع کردند.
آقای پورتر با تاکید بر همکاری ثمربخش
بین ایسا و  Help Ageدر خصوص موضوع
سالمندی جهانی ،از دبیرکل دعوت نمودند
که مذاکرات بیشتری را در زمینه مشارکت
بین دو سازمان در آینده انجام دهند.

* نشست جهانی تامین اجتماعی
( )WSSFدر سال  2013چگونه ارزیابی
شد؟
طبق نتیجه نظرسنجی از شرکت کنندگان
در نشست جهانی تامین اجتماعی در
سال  ،2013نحوه اجرای و برگزاری این
رویداد " ،عالی " ارزیابی شد .بیش از هزار
نفر از مدیران ،کارشناسان و سیاستگذاران
تامین اجتماعی برای شرکت در این رویداد
 5روزه در دوحه ،قطر گردهم آمدند و
حدود  95درصد از شرکت کنندگان ،رتبه
نشست  2013را " خوب و عالی " ارزیابی
کردند .نشست سال  2013شامل جلسات،
مذاکرات و کارگاه های آموزشی در زمینه
موضوعات مرتبط با تامین اجتماعی بود.
نقطه عطف این نشست ،افتتاح و آغاز به
کار مرکز کیفیت برتر ایسا بود که در ابعاد
کیفیت و مرتبط بودن ،رتبه عالی را به
خود اختصاص داد .قابل ذکر است که این
نشست به میزبانی سازمان بیمه اجتماعی
و بازنشستگی همگانی قطر برگزار شد و
میهمان نوازی آنها ،این نشست را به یک
نمونه به یادماندنی تبدیل کرد .ارزیابی
اجالس توسط شرکت کنندگان ،بازخورد
ارزشمندی برای دبیرخانه ایسا داشت و
پشتوانه خوبی برای برنامه ریزی نشست
جهانی تامین اجتماعی سال  2016در
ناتال -برزیل خواهد بود.

