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* تاريخچه بازنشستگي در جهان
* شرایط احراز مستمری
بازنشستگی و از کارافتادگی کشور چگونه است؟
فرانسه چیست؟
در قرن  19ميالدي فكر كمك به افرادي كه
مستمری بگیر باید دارای  60سال سن با سالهاي بسياري را در امور خدمات به سر
حداقل  162دوره سه ماهه پوشش بیمه ای در برده اند در برخي از كشورهاي اروپايي شكل
هریک از طرح های موجود ،باشد .افرادی که گرفت .از سال  1869قانوني در انگلستان
در سن  16و  17سالگی اشتغال به کار را شروع وضع شد كه به موجب آن به مقامات
کرده اند ،می توانند به ترتیب در سن  56و  59سياسي پس از مدت معيني خدمت حقوق
سالگی مستمری دریافت کنند .مستمری بگیر بازنشستگي پرداخت میشد .بازنشستگي به
می تواند فعالیت سودمند جدیدی را بالفاصله شكل نمادين و قانونمند از نوامبر سال 1881
بعد از دریافت مستمری آغاز نماید .اما قبل ابتدا در آلمان و به سرعت در ساير كشورها
از شروع مجدد فعالیت سودمند مشابه قبل بوجود آمد .در ايران در سال  1301قانون
از بازنشستگی باید به مدت  6ماه صبرکند .استخدام كشوري و در سال  1302قانون
همچنین برای دریافت مستمری از کارافتادگی استخدام قضات به تصويب رسيد كه در هر
نیز بیمه شده باید در سن کمتر از  60سالگی دو قانون پرداخت حقوق بازنشستگي منظور
بوده و حداقل  66/7درصد از ظرفیت درآمد شده است و پس از آن قوانين ديگري وضع
شغلی خود را از دست داده باشد و حداقل  12شد كه به موجب آنها حقوق بازنشستگي به
ماه پوشش بیمه ای قبل از شروع ازکارافتادگی عموم پرسنل بخش لشگري و كشوري تعلق
و  800ساعت اشتغال در  12ماه آخر شامل گرفت .در سال  1328اولين قانون كار به
 200ساعت اشتغال در 3ماه آخر را برخوردار تصويب رسيد و صندوقي به نام تعاون و بيمه
باشد و یا اینکه حق بیمه خود را برمبنای كارگري تشكيل گرديد كه به كارگران پير و
درآمد معادل  2.030برابر حداقل حقوق و از کار افتاده حقوق پرداخت مي نمود.
دستمزد ساعتی قانونی پرداخت کرده باشد که
 1.015برابر حداقل حقوق ساعتی قانونی در 6
ماه آخر اشتغال می باشد.
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* کهنسال ترین فرد جهان چه کسی است
* تاريخچه بازنشستگي در جهان چگونه است

در این شماره می خوانید :
* کشورهای  BRICSکدام کشورها هستند
* بوسنی و هرزگوین جزو سالمندترین کشورهاست
* شرایط احرازمستمری بازنشستگی و ازکارافتادگی فرانسه چیست
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* بوسنی و هرزگوین جزو
سالمندترین کشورهاست؟

آیا می دانید که :
* کهنسال ترین فرد جهان چه
کسی است؟
سالمندترین فرد جهان یک زن 127
ساله مسلمان اهل منطقه خودمختار
"سین کیانگ" در شمال غرب چین است.
پیش از این کهن سال ترین فرد جهان
" لومیجن " بود که در استان "گوانگ شی"
در جنوب چین زندگی می کرد .خانم عالیه
آمنه که در اواخر قرن  19و در سال 1886
میالدی متولد شده اکنون قرن  21را تجربه
می کند .او زمانی که سلسله چینگ در چین
حکومت می کرد ،چشم به دنیا گشود .در
محله وی ،هشت نفر نیز که باالی  100سال
سن دارند ،زندگی می کنند .جالب است
بدانید آمار دولتی در سال  2011نشان داده
است که ژاپن دارای بیش از  50000فرد با
سن  100سال و بیشتر دارد.

* کشورهای  ،BRICSکدام
کشورها هستند؟

* به دلیل نامناسب بودن حقوق
بازنشستگان ،اروپا به ایتالیا هشدار
داده است؟
اتحادیه اروپا در هشداری به ایتالیا ضمن رد
حداقل حقوق بازنشستگی اجتماعی ،آن را
برای زندگی سالمندان نامناسب خواند .این
ارگان اروپایی همچنین خواستار قانونی،
برای تضمین ادامه زندگی سالمندان
بازنشسته همانند استاندارد زندگی سایر
شهروندان شد .این شورا یادآور شد که
ایتالیا به هفت قانون شورای اروپا در زمینه
حقوق اجتماعی و بازنشستگی احترام
نمی گذارد .در ایتالیا حقوق بازنشستگی
اجتماعی  422یورو در ماه و به عبارتی پنج
هزار و  72یورو در سال است که به عقیده
شورای اروپا برای تضمین یک زندگی
عادی برای سالمندان مناسب نیست.

کشورهای  ،BRICSبرگرفته از حرف اول
نام کشورهای برزیل ،روسیه ،هند ،چین
و آفریقای جنوبی است که عمده ترین
کشورهای در حال توسعه جهان محسوب
می شوند و  42درصد از جمعیت جهان
و  30درصد از فضای زمین را اشغال
کرده اند .در سال  ،2011این کشورها 25
درصد از تولید ناخالص داخلی را در جهان
داشته اند .این کشورها مرکز تحوالت
مثبت و نوآورانه در ارائه و گسترش تامین
اجتماعی هستند .برای اتحادیه بین المللی
تامین اجتماعی ( ،)ISSAثبت مستندات و
اراده سیاسی کشورهای  BRICSدر کار،
جهت گسترش دامنه پوشش از توجه بیشتر
بین المللی برخوردار است .سازمان های
تامین اجتماعی این کشورها در زمینه
تامین اجتماعی پویا ،فعال هستند .برای
افزایش اجرای پروژه های چالش های
جمعیتی ،درمانی ،اجتماعی ،بازار کار
اقتصادی ،انتظار می رود که این کشورها به
عنوان نمونه عمل کنند.

برطبق آخرین آمار ،کشور بوسنی هرزگوین
با بیش از  600هزار سالمند باالتر از 65
سال ،از جمله کشورهای با درصد باالی
پیری در جهان به شمار می آید .نرخ تولد
به خاطر وضعیت دشوار اقتصادی رو به
کاهش است .جمعیت این کشور در 17
سال آینده تا پنج درصد کاهش می یابد و به
سه میلیون و  600هزار نفر می رسد .علت
کاهش جمعیت بوسنی و هرزگوین روند
منفی مهاجرت ،کاهش زاد و ولد و افزایش
تعداد مرگ و میر ذکر شده است .طبق
سرشماری سال  1991میالدی جمعیت
بوسنی و هرزگوین بالغ بر چهارمیلیون و
 377هزار و  33نفر بوده است ولی براساس
آمار اداره اطالعات مرکزی این کشور به
ژوئیه سال  2013میالدی ،جمعیت بوسنی
و هرزگوین بالغ بر سه میلیون و  875هزار
و  723نفر گزارش شده است.
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