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بازنشستگی در
عرصه بین الملل
سال دوم  -شماره  - 7فروردین1393
صندوق بازنشستگی کشوری

* وضعیت جهان از نظر سالمندی به چه صورتی است؟
از نظر سازمان بهداشت جهانی سالمندی یعنی عبور از مرز  60سالگی ،که آنرا به سه دسته،
سالمند جوان  ،60-74سالمند  74-90و سالمند پیر  90سال به باال تقسیم می کند .از آغاز
قرن بیست و یکم امید به زندگی برای جهانیان از مرز  66سال گذشته است به طوری که
ساختار سنی جهان به سوی پیرشدن سوق پیدا کرده است .این افزایش سن برای جمعیت
 65سال و باالتر  5/2درصد است به طوری که ساختار سنی جهان به سوی پیرشدن سوق
پیدا کرده است .اگر در سال  1950در کل جهان  200میلیون سالمند زندگی می کردند،
امروزه بیش از  600میلیون نفر از جمعیت جهان را افراد باالی شصت سال تشکیل می دهند
و بر اساس پیش بینی ها این رقم تا سال  2020به یک میلیارد نفر و تا سال  2050به باالی
1/970میلیارد نفر خواهد رسید و به نظر می رسد که در این سال برای اولین بار در طول تاریخ
بشر تعداد افراد باالی  60سال با تعداد کودکان زیر  15سال برابری خواهد داشت .جالب است
بدانید که در سال  20 ،2000درصد از جمعیت پیرترین قاره جهان (اروپا) ،سالمند بوده و در
سال  2050حدود  37درصد جمعیت آن را سالمندان تشکیل خواهد داد و آفریقا هم بعنوان
جوانترین قاره جهان ،در سال  5 ،2000درصد جمعیت سالمند و در سال  10 ،2050درصد
جمعیت سالمندان را به خود اختصاص خواهد داد .شاخص های آماری نشان می دهند که
پیرشدن جمعیت در کشور ایران هم آغاز شده است به طوری که در فاصله سالهای  1375تا
 1395به میانگین سنی جمعیت کشور  10سال اضافه خواهد شد.
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* وضعیت جهان از نظر سالمندی به چه صورتی است
* پیرترین و جوانترین استانهای کشور ایران کدامند

در این شماره می خوانید :
* شرایط احراز مستمری بازنشستگی و ازکارافتادگی کشور آلمان چیست
* بازنشستگی و سالمندی پایان زندگی نیست
* پیرمرد ها از پیرزن ها شادترند
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آیا می دانید که :
* شرایط احراز مستمری
بازنشستگی و از کارافتادگی کشور
آلمان چیست؟
شرایط احراز مستمری بازنشستگی ،سن
 65سال با حداقل  5سال سابقه پرداخت
حق بیمه می باشد .این مستمری برای
کلیه متولدین بعد از سال  1964در نظر
گرفته شده و زمان دریافت مستمری در
 67سالگی می باشد ( .برای متولدین قبل
از سال  ،1965سن معمول بازنشستگی با
حداقل  5سال سابقه پرداخت حق بیمه به
تدریج از سنین  65سالگی تا  67سالگی در
فاصله سالهای  2012تا سال  2029افزایش
خواهد یافت .از سال  2012به شرط 45
سال سابقه پرداخت حق بیمه ،مستمری
ویژه سنوات خدمت نیز در سن  65سالگی
پرداخت می گردد) .همچنین مستمری
از کار افتادگی در صورت ناتوانی کامل
(عدم توانایی انجام کار بیش از  3ساعت در
روز) و یا ناتوانی جزئی (توانایی انجام کار
بین  3-6ساعت کاری در روز) و متولدین
قبل از  2ژانویه سال  1961که دارای توان
انجام کار به مدت حداقل  6ساعت در روز
می باشند ،پرداخت می گردد( .با حداقل
 5سال سابقه پرداخت حق بیمه و  36ماه
سابقه پرداخت حق بیمه اجباری در  5سال
آخر اشتغال)

* پیرترین و جوانترین استانهای
کشور ایران کدامند؟
استان گیالن پیرترین استان کشور لقب
گرفته درحالیکه سیستان و بلوچستان
با  ۳۸درصد جمعیت کمتر از  ۱۵سال،
جوانترین استان کشور است .می توان
گفت که از کاهش نرخ موالید در استان
گیالن گرفته تا افزایش جمعیت در
سیستان و بلوچستان ،تناسب و توازن
جمعیتی میان استانهای کشور برقرار
نیست ،چرا که طبق آخرین آمار ارائه شده
در حالیکه نرخ باروری در گیالن  ۱۳در
هزار اعالم شده است ،سیستان و بلوچستان
با برخورداری از آمار  ۳۳در هزار حتی از
متوسط نرخ موالید کشور که ۱۸در هزار
است ،نیز پیشی گرفته است.
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* بازنشستگی و سالمندی پایان
زندگی نیست؟
چن الیکانگ  101ساله پیرزنی که به
آرزویش رسید .وی آرزو کرده بود که بار
دیگر لباس عروسی بر تن کند و به همین
خاطر از مقامات مسئول برگزار کننده
فستیوال کهنساالن در شهر تیان جین در
شمال کشور چین خواست تا به آرزوی وی
جامه عمل بپوشانند .بسیاری از مردم با
دیدن زن مسن روی تخت خانه سالمندان
به مالقات وی رفته و با وی جشن عروسی
برگزار نمودند .البته جشنی که در آن از
داماد خبری نبود.

* برخی بازنشستگان چگونه
اعتراض خود را نشان می دهند؟
سالمندان بازمانده از فاجعه انفجار گاز
کمپانی یونیون کاربید در بوپال هند
که در سال  1984اتفاق افتاد و یکی از
بدترین فاجعه های صنعتی جهان به شمار
می رود ،در طی تظاهراتی برای افزایش
حقوق بازنشستگی و رفاه اجتماعی خود به
نشانه اعتراض علف خوردند.
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* پیرمردها از پیرزن ها
شادترند؟
زنان ،در اوایل دوران بلوغ احساس
سعادت و خوشبختی بیشتری نسبت به
مردان در این دوران دارند .اما در دوران
بعدی زندگی ،یعنی زمانی كه افراد به
اهداف زندگی خود رسیده و بازنشسته
میشوند ،مردان بیشتر احساس رضایت
داشته و در دوران بازنشستگی و پیری
نسبت به زنان در این سن شادتر می
باشند .تحقیقات نشان داده اند كه مردان
در سن  41سالگی نسبت به زنان از نظر
مالی بیشتر احساس رضایت کرده و در
سن  48سالگی نیز بیشتر از زنان احساس
سعادت و خوشبختی میكنند ولی در سن
 64سالگی این زنان هستند که بیشتر
از مردان احساس خوشبختی خانوادگی
دارند.

