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بازنشستگی در
عرصه بین الملل
سال دوم  -شماره - 14مرداد 1394
صندوق بازنشستگی کشوری

*قانون معافیت از پرداخت مالیات بردرآمد در پرتغال ،بسیاری از بازنشستگان خارجی
را از سراسر اتحادیه اروپا به پرتغال جذب کرده است .طبق این قانون کسانی که طی پنج
سال گذشته مقیم این کشور نبوده اند می توانند تا ده سال از پرداخت مالیات بر حقوق
بازنشستگی خود معاف باشند .شایان ذکر است که این معافیتها مختص بازنشسته ها و
حقوق بازنشستگی نیست و شامل درآمدهای ملکی ،درآمد ارزش افزوده یا درآمد حاصل از
سرمایه و سهام هم می شود.
* ایران دیگر کشوری جوان نیست:
آمارهای موجود نشان می دهد رده سنی  31تا  50سال که می توان آنها را جمعیت
میانسال توصیف کرد ،برخالف رده های قبلی در سالهای گذشته با افزایش سهم خود از کل
جمعیت مواجه بوده و درحال حاضر سهم افراد باالی  30سال از کل جمعیت نیز ،به حدود
 30درصد رسیده است .سهم جمعیت مسن یا باالی  50سال و یا بیشتر از کل جمعیت
ایران در سالهای گذشته با سرعت درحال افزایش بوده است و به این مسیر افزایشی ،در
سالهای پیش رو نیز ادامه خواهد داد .مطابق آمارها ،در ابتدای دهه  70حدود  12درصد
از کل جمعیت کشور باالی  50سال سن داشتند ،این نسبت در سالهای  80به حدود 14
درصد ،ابتدای دهه  ،90سهم افراد مسن از کل جمعیت ایران به حدود  19درصد و تا سال
گذشته به حدود  22درصد رسیده است و انتظار می رود با فرض امید به زندگی  75ساله،
این نسبت تا  30سال آینده به حدود  33درصد برسد .یعنی سهم افراد پیر از کل جمعیت
 1.5برابر مقدار فعلی خود بشود.
ناشر :
اداره کل روابط عمومی و اموربین الملل
منابع :
سایت های فارسیAnnual Review 2014-2015 ،
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

*اعطای جایزه معتبر فمیدا به ایسا در مسکو
*پیرترین شرکت کننده در المپیک  2016ریودوژانیرو

در این شماره می خوانید :
* گزارش ساالنه اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی
* جشن تولد سالخورده ترین سالمند
* ایران دیگرکشوری جوان نیست
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آیا می دانید که :
*اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی
در مسکو ،به مناسبت مشارکت در ارتقاء
سطح قوانین و مقررات حمایت اجتماعی
به تشخیص هیات عالی داوران موفق به
دریافت جایزه فمیدا شد .جایزه فمیدا
که از سال  1996برقرار شده ،مهمترین
جایزه حقوقی و قضایی در روسیه است که
*اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی
به برجسته ترین وکال و فعاالن فرهنگی،
سیاسی و عمومی روسی و غیر روسی که در ( )ISSAدر سال  1927تاسیس شد که 88
زمینه توسعه و پیشرفت اجتماعی فعالیت سال از تاسیس آن می گذرد .طی گزارش
ساالنه بعمل آمده درطول سالهای 2014
می کنند ،اعطا می شود.
تا 2015اتحادیه دارای  327سازمان عضو از
 157کشور می باشد و  372عملکرد مطلوب
درتامین اجتماعی از  85کشور به ثبت
رسیده است؛ همچنین  800شرکت کننده
در رویدادهای اتحادیه در طی این سالها
حضور داشته اند و  32.366مقاله از نشریه
مروری بر تامین اجتماعی دریافت شده است.
*دومینیک الساله به عنوان مدیر
دفتر جدید توسعه تامین اجتماعی اتحادیه
و عضو تیم مدیریت ارشد دبیرخانه منصوب
شد .ایشان از پشتیبانان بلندمدت اتحادیه،
بعنوان دبیر بخش مستمری سالمندان در
اداره اشتغال و توسعه اجتماعی کانادا از
سال  2009در هیات رییسه ایسا شرکت
کرده و در حوزه های مختلفی نظیر برگزاری
رویدادها ،اجرای پروژه ها و انتشارات با
اتحادیه همکاری نموده است.

*درسراسرجهان ،زمانیکه جمعیت
رو به سالمندي می روند و فقدان کارگران
ماهر در بخشهاي معین بروز مینماید ،حفظ
کارگران سالمند ماهر از جمله آندسته که
داراي ازکارافتادگی هستند در فعالیتهاي
بهره ور بلندمدت ،ضرورتی براي حمایت
از رشد اقتصاد ملی میباشد .در این زمینه،
موضوع مهم تکراري “توانبخشی پیش از
بازنشستگی” یا “کار پیش از بازنشستگی”
به طور فزاینده از اهمیت برخوردار می شود.
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*یک پیرزن 92ساله آمریکایی در
رقابتهای المپیک2016لندن رکوردشکنی
می کند .این پیرزن هریت تامپسون نام
دارد و قرار است در رقابتهای ماراتن
المپیک  2016لندن شرکت کند .هریت
در زمان برگزاری المپیک 93 ،2016
ساله خواهد بود و بدین ترتیب رکورد
بی نظیر و شگفت انگیزی از خود برجای
خواهد گذاشت .از آنجاییکه رقابتهای
ماراتن المپیک محدودیت سنی ندارد
و هر شرکت کننده ای با هر سن و
سالی میتواند در آن شرکت کند و حاال
تامپسون  92ساله می خواهد با استفاده
از این قانون نام خود را در کتاب گینس به
عنوان کهنسال ترین شرکت کننده تاریخ
المپیک ثبت کند .پیش از این حضور این
پیرزن  92ساله در رقابتهای بین المللی
و مختلف ماراتن بسیار خبرساز شده بود.
تامپسون  92ساله چندی پیش گفته بود
که می خواهد تا زمانی که زنده است و
نفس می کشد بدود.
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*محمد ابوذری متولد 1296 /3 /28
سالخورده ترین سالمند آسایشگاه کهریزک
است او متولد شهر قم و دارای تحصیالت
دانشگاهی در مقطع لیسانس است و سالها
خدمات ارزنده ای را درخصوص حسابداری
صنعتی کارخانه ها و آموزش به مشتاقان
این رشته ارائه نموده و هم اکنون با داشتن
 98سال سن میهمان آسایشگاه خیریه
کهریزک استان البرز هستند .به همین
مناسبت مراسم جشن تولدی توسط یکی
از اقوام به نیابت از فرزندان در کنار دیگر
سالمندان آسایشگاه کهریزک برگزار گردید
زیرا روحیه حساس و شکننده افراد سالمند
با برنامه سازی شاد و مفرح و مناسب با
سن و نیازهای آنها بهبود فراوانی پیدا
میکند .ابوذری آخرین تولد خود را درکنار
فرزندانش درخارج ازکشور خیلی کوتاه به یاد
می آورند و امروز نیز فرزندانش با برقراری
ارتباط تلفنی تولد پدر را تبریک گفتند و
برایش آرزوی سالمتی و سعادت کردند.

*گروهی از دانشمندان شرکتهای آلمانی درحال توسعه و طراحی نوعی
سیستم خانگی اتوماتیک برای سالمندان شدند که با سنسورهای نوری ،صوتی
و عالیم هشداردهنده از سالمندان و حادثه هایی که قرار است برای آنها اتفاق
بیافتد محافظت میکند و سالمندان میتوانند با نصب این سیستمها در سقف
خانه ها ،هشدارهای الزم را دریافت کنند .همچنین  CareBoxمیتواند در
مواقع ضروری با خدمات اورژانس ،خانواده و دوستان سالمندان ،تماس بگیرد.

