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A Study of Pension Payment Systems in Norway and 
Iran  

Abstract 

The issue of pension payments is a serious challenge for governments in 
today's world. As the main institution, which is faced with a large number of 
new pensioners every year, governments seek to create pension systems in 
line with the political-economic structure of the country. The pension 
payment system in European-American countries is older than the domestic 
situation, and for this reason, in order to organize and reform the pension 
payment system in Iran, it is necessary to refer to successful cases in this 
regard. Norway is one of the countries whose pension system has created the 
highest level of welfare for retirees, and this has led to a relatively high level 
of social satisfaction with the government. Compared to Norway, the pension 
system in Iran is facing many weaknesses and problems, so much so that this 
issue is named as the third major problem in the country. The defective 
structure of pensions in Iran is moving in the direction that providing 
pensions is one of the most important challenges of the government. It can be 
a way to model and reform the pension system in Iran.     

Keywords: Iran Retirement System, Norway Retirement System, 
Pension, Defined Benefits, Multi-tier System. 
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 های   پرداخت مستمر ی   بازنشستگ ی   در نروژ و ا ی ران   نظام مطالعه  

  ي الهام امير 
هران،  ت  قاتیواحد علوم و تحق یدانشگاه آزاد اسالم یحقوق عموم ی آموخته دکتردانش

 رانیتهران، ا
  

   رانیتهران، تهران، ا یبهشت دیدانشکده حقوق دانشگاه شه  ،ی وق عمومحقاستاد گروه  محمد هاشمي 
  

 رانیدانشگاه تهران، تهران، ا یگروه حقوق عموم استاد ولي رستمي 
  

 ران یدانشگاه تهران، تهران، ا یگروه حقوق عموم اریدانش بيژن عباسي 

 

 چکیده
بعنوان    ی ع پرداخت مستمرموضو امروز  مها مح حكومت  یبرا  یچالش جد  كیدر جهان  .  شودي سوب 
نهاد اصلدولت بعنوان  با حج  ز  ي ها  دنبال    شوند،ي رو مروبه   دیجد  رانيبگی از مستمر  یادیكه ساالنه  به 

س  ي بازنشستگ  یهانظام  جادیا با ساختار  پرداخت    یاقتصاد  -ي اسيهمسو  نظام  در    یر مستمكشور هستند. 
  ليدل  نيبرخوردار است و به هم  ي داخل  ت يوضع  ت بهسبن  یشترياز قدمت ب  یي كایآمر-یي اروپا  یكشورها

خصوص    نیموفق در ا  یبه موردها  دیبا  ریناگز  ران،یدر ا  ی و اصال  نظام پرداخت مستمر  ي سامانده  یبرا
سطح    نیآن  باالتر  ي شستگبازن  ست ياست كه س  یي كشور نروژ جزء كشورها  نه، يزم  نيمراجعه كرد. در هم

برا را  ا  یرفاه  هم  دجایبازنشستگان  و  رضا  نيكرده  به  منجر  شده    ي اجتماع  تیمسأله  دولت  از  باال  نسبتاً 
رو است  روبه یاده یها و مشكالت عدبا ضعف رانیدر ا ي بازنشستگ یبا نروژ، نظام مستمر سهیاست. در مقا

  ران یدر ا  ي بازنشستگ وبي. ساختار معبرندي ور نام مكش گمعضل بزر نيمسأله بعنوان سوم نیاز ا  كهیيتا جا
دولت مطر  است و در    یهاچالش  نیاز مهمتر  ي كیبعنوان    یمستمر  ن يكه تأم  كندي ت محرك  ي سمته  ب

و بررس  نيهم نقد  بازنشستگ  ي راستا  ا  ي بازنشستگ  طیشرا  ،ي نظام  و  نروژ  نظام پرداخت   كرد یبا رو  رانیو 
  ران یدر ا   ي تگو اصال  نظام بازنشس  یريجهت الگوگ  ست يعف هر دو سنقاط قوت و ض  افتنی  یبرا  ي قيتطب
 .راهگشا باشد تواندي م

نظااام   ،یبازنشستگ  ینروژ، مستمر  ینظام بازنشستگ  ران،یا  ینظام بازنشستگ  واژگان کلیدی:

 .ینظام چندسطح ن،یمع  یایمزا
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 مقدمه

ل جسمي و روحي،  بر مسائ    فصلي مه  از زندگي هر انساني است كه عالوه   ، بازنشستگي
تغييرات ع نيز دچار  رابطه استخدامي و كاری وی قطع    د؛شوای ميهمدمسائل مادی وی 

بازنشستگي نيز    گردد. نهادهایشده و برای مسائل مالي به نهادهای بازنشستگي مرتبط مي
نظام و  شرایط  به  توجه  با  مستمری  پرداخت  به  اقدام  مستمری  ميزان  تعيين  حاك   با  های 

استنمایمي بازنشستگان  به  پرداختي  مستمری  ميزان  این  و  دهن ك   ند  نشان  وضع  ه  ده 
اقتصاقت  وضع  بازنشستگي،  نهاد  اقتصادی  صادی  وضع  بعضاً  و  بازنشسته  معيشتي  و  ادی 

 1باشد.دولت مي
نظام        مختلف  بازنشستگي، كشورهای  مستمری  ميزان  تعيين  راستای  پرداخت  در  های 

ها  نظام  ین اند كه بعضا ابيني نمودهان مستمری و پرداخت پيش متفاوتي را جهت تعيين ميز
اند وليكن پس از گذشت مدتي به علت عدم مدیریت بسيار كارآمد بوده    تدای كارر ابد

اند. همين امر موجب گردیده كه مالي و یا تغييرات جمعيتي، كارایي خود را از دست داده
پرداخت مستمری بازنشستگي خود با توجه به    هایبسياری از كشورها اقدام به تغيير نظام

اند تا نظام بازنشستگي  دهاعمال تغييراتي در نظام موجب شایند و با  يش آمده نمپ  تغييرات
 های بازنشستگي در دنيا تبدیل شود. ترین نظامآنها به یكي از بهترین و امن 

های بازنشستگي به  مبه طور كلي، ابزارهای الزم جهت ایجاد ساختاری منظ  در نظا       
كه   دارد  ارتباط  مختلفي  عموماً  خصشامسائل  است.  نظام  سياسي حاك   نوع  آن،  ترین 

به نظامهایي   اندیشههای سوسياليستي حكفرمایي ميكنند نسبت  بر مبنای  كشورهایي كه 
كه غالباً شيوه  ليبرال را در اداره كشور خود برگزیده اند، به موضوع بازنشستگي با دقت  
س ياسي   نخستين  نظامهای  اسكاندیناوی  جزء  كشورهای  این رو  از  دارند.  توجه  بيشتری 
بودند كه توجه ویژه به این مقوله داشتند. موضوع دیگر، شرایط اقتصادی و ميزان درآمد  
توليد ميكند،   انباشت سرمایه و ثروتي كه یك كشور  سرانه كشورهاست. طبيعتاً مقدار 
نقش چشمگيری در توجه یا عدم توجه به بازنشستگان دارد. بعنوان نمونه،  نروژ  از  جمله  

 

1. Holzmann, Robert; Palmer, Edward; Robalino, David. 2012. Nonfinancial 

Defined Contribution Pension Schemes in a Changing Pension World: Volume 1. 

Progress, Lessons, and Implementation. Washington, DC: World Bank. © World 

Bank. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/9378 License: CC BY 

3.0 IGO.  
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كشوره ایي است  كه با تغيير نظام پرداخت بازنشستگي خود و بهروزرساني آن، اقداماتي  
مناسبي در جهت حمایت هر چه بيشتر از اقشار سالمند و تامين رفاه اجتماعي صورت داده  
است.  این كشور  با تعيين نظام بازنشستگي دو سطحي  و بهروزرساني  ساختار  موجود در  
جامعه   سالمندان  تمامي  از  كه  كاملي  حمایت  بر  كرده  تا  عالوه  ایجاد  را  آن،  شرایطي 
صورت ميپذیرد، افراد جامعه به نسبت ميزان كسور پرداختي از مستمری باالتری بهرهمند 

 گردند.  
سوئد نيز در این خصوص  های سياسي مانند سوئيس، دانمارک و  در كنار نروژ، نظام        

ن تأسيس  با  و  پردامظاپرچمدار هستند  مستمری  های  بعنواخت  منظ ،  و  یكپارچه  ن  تقریباً 
مي گرفته  نظر  در  شرقي  و  غربي  كشورهای  از  بسياری  این  الگوی  مقابل  در  شوند. 

كه در این  كشورها، نظام پرداخت مستمری در ایران به شيوه نظام مزایای معين تعيين شده  
تع  ار،ساخت  پيش  از  فرمول  به  توجه  با  بازنشستگي  من شدهييمستمری  گردد.  ه ميحاسب ای 

های اخير به علت عدم مدیریت مناسب و تغييرات جمعيتي و نر  تورم،  متاسفانه در سال
به تغيير آن امری است كه ضرورت   این نظام دیگر پاسخگویي الزم را نداشته و احتياج 

پوشيده   كسي  هيچ  بر  امروز  نظامآن  بررسي  راستا  همين  در  بازنشستگي  نيست.  های 
 برای یافتن بهترین مسير تغييرات راهگشا باشد. ند توامد، ميرآكا

نروژ مي  در  مستمری  پرداخت  نظام  آیا  اساساً  است كه  این  بعنوان یك پرسش  تواند 
ن پرسش  الگوی مؤثر و كارآمد در ایران مورد استفاده قرار گيرد؟ طبيعتاً برای پاسخ به ای

اختار سياسي، اقتصادی،  توجه به س  نوان نمونهع  باید شرایط متعددی را مد نظر قرار داد. به
از  فرهنگي   داخلي  الگوبرداری ساختار  در  بسيار چشمگيری  نقش  نروژ،  اداری كشور  و 

ایفا مي پرداخت مستمری  تفاوتنظام  با وجود  بنيادیني كه در عناصر مطروحه  كند.  های 
و   ایران  بواسميان  كه  است  باور  این  بر  نگارنده  دارد،  وجود  برخ  طهنروژ  ي  وجود 

بعنوان مسير راه انتخاب كرد. یكي از این موارد،    توان این مقایسه تطبيقي رامي  اشتراكات
فرماست. ساختار سني در ایران و  ساختار سِني نسبتاً یكساني است كه در دو كشور حك 

توان گفت كه الگوبرداری  د و از این منظر ميكن نروژ به سمت پيری جمعيت حركت مي
ه پرداخت مستمری را حل  بخشي از مشكالت موجود در زمين   تواندژ ميه موفق نرووناز نم

های متعدد برای ایران در استفاده از صندوق  كند. از سوی دیگر، تجربه شكست خورده
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این فرض را ایجاد مي بازنشستگان،    كه استفاده از شيوه   كند ساماندهي و تأمين مستمری 
 ند. تر عمل ك قوف تواند میكپارچه و منسج  مي

 رایط بازنشستگي ش .1
ناپذیر پذیرفت. تصور عموم بر این است كه هر سالمندی را باید بعنوان یك پدیده اجتناب

شخص سالمندی، لزوماً بازنشسته محسوب ميشود و طبيعتاً شرایط استفاده از بازنشستگي  
را دارا خواهد بود. در حاليكه تقریباً در تمامي نظامهای سياسي و  حقوقي دني ا، فاكتورهای  
مشخصي برای احراز بازنشستگي   تعيين شده و بر اساس آن، اشخاص بازنشسته از حقوق و  
را   الزم  ویژگيهای  افراد  كه  مادامي  گفت،  باید  اساس  این  بر  ميشوند.  بهرهمند  مزایا 
جهت قرار گرفتن در زمره بازنشستگان نتوانند كسب كنند، طبيعتاً امكان استفاده از  این  
بررسي   را  ضوابط  این  مهمترین  از  بخشي  ادامه،  داشت.  در  نيز  نخواهند  را  امتيازات 

 ميشوند: 
 * سن

 * سابقه اشتغال به خدمت و اقامت

 * پرداخت حق بيمه 

علي فاكتورها  این  از  یك  سياسي  هر  و  حقوقي  نظامهای  در  آنها  ب ودن  متفاوت  رغ  
مختلف، تأثير  مستقيمي در  ميزان مستمری بازنشستگي دارد. همچنين باید اذعان داشت كه 
این موارد تقریباً در اكثر نظامهای سياسي پذیرفته شده و بعنوان فاكتورهای اصلي جهت  
دریافت حقوق بازنشستگي شناخته ميشوند. برای درک درست از شرایط  این فاكتورها،  

 هركدام شر  داده ميشوند.

 سن . 1-1
سن را باید بعنوان یكي از مهمترین شرایط پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگي در نظر  
گرفت. در كنار این مسأله، از سن بعنوان مهمترین شاخص اميد به زندگي افراد در جامعه  

مي گفته  سخن  ارتب نيز  بدون شك،  نحوه  شود.  و  زندگي  به  اميد  سن  ميان  مستقيمي  اط 
كشورهای مختلف متفاوت  سته وجود دارد و این مسأله در  فراد بازنشرخورد با ا ب  تعامل و

بازنشستگي فرد اعالم مي به عنوان زمان  اكثر كشورها سن خاصي را  كنند  است. هرچند 
حرفه و  كار  نوع  نسبت  به  شاخص  این  تفاوت  ولي  بعضاً  به  هایي  افراد،  توجه  با  دارد. 
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مشاغل رواني خاص  و  فيزیكي  بم  شرایط  نختلف، سن  مختلف  ازنشستگي  مشاغل  در  يز 
 متفاوت است. 

سن بازنشستگي تاثير بسزایي در وضعيت اقتصادی جوامع  به طور كلي باید گفت كه         
بای  دارد. افراد  بازنشستگي،  افزایش سن  با  اهميت است كه  قابل  این جهت  از  تأثير  د این 

شود كه فرصت  مي  نجر به این ین مسأله ما  های بيشتری را پرداخت نمایند و طبيعتاًحق بيمه
اس برای  دیگر  كمتری  سوی  از  شود.  فراه   ایشان  برای  بازنشستگي  مستمری  از  تفاده 

مي ایجاد  نيز  زندگي  به  اميد  با  مستقيمي  ارتباط  بازنشستگي  سن  كاهش  یا  كند.  افزایش 
مي  به هر  ميزانبدین شكل كه  به همان  پيدا كند،  افزایش  بازنشستگي  به ن  زان سن  اميد    يز 

های كمتری  شود كه فرصتیت منجر به این ميرود و این شرایط در نهاتر ميزندگي باال
اند، دست برای اشتغال نيروی جوان ایجاد شود زیرا كه اشخاص مادامي كه بازنشسته نشده

  1از كار نخواهند كشيد. 

ن  تری باال   هست كه  ي یكشورها  ء نروژ جز هي  در مقام مقایسه سخن بگویي ،  اگر بخوا        
مردان،   و  زنان  برای  كشور  این  در  بازنشستگي  سن  دارد.  را  بازنشستگي  سال   67سن 

باشد. همچنين باید یادآور شد كه حداقل سن بازنشستگي در این كشور اسكاندیناوی،  مي
انتخاب شده است.   62 مراتب  این در حالي است    2سال  به  ایران،  بازنشستگي در  كه سن 

ایران   به این نكته اشاره كرد كه زمانچنين باید  وژ است. همنرتر از  پایين  بازنشستگي در 
سال و برای    55برای زنان و مردان متفاوت است. دولت سن بازنشستگي زنان در ایران را  

 سال انتخاب كرده است.    60مردان نيز 
آوری چون  نهای زودهنگام در كارهای سخت و زیابيني بازنشستگيدر ایران با پيش        

كارهای معدن، سن بازنشستگي كارگران معموالً حدود  10  سال زودتر شروع ميگردد و  
با شرایطي كه ميزان پرداختي حق بيمه تكميل شده باشد مردان در سن  50  سالگي و زنان  
بازنشستگي عادی  10  سال كمتر   بازنشسته شوند كه از  سن  در سن  54  سالگي ميتوانند 
است.  البته باید متذ كر شد كه  د ر  مشاغل سخت و زیانآور بدون در نظر گرفتن شرایط  

 سني با گذراندن دوره اشتغال معين، امكان بازنشستگي وجود دارد.

 

1. Rumain Duval, The Retirement Effects of Old-age Pension and Early Retirement 

Schemes in OECD Countries (OECD Economics Department Working Papers, 

2012) at 6. 

2. Robert Palacios, Civil-service Pension Schemes Around the World (SP 

Discussion Paper, 2006) at 14. 
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سن اميد به   2015طبق آمار گروه تحقيقاتي بررسي اميد به زندگي در دنيا، در سال         
به تناسب    ،ژرون  این روندق  كه طب   1باشدمي  83.7و در زنان    79.8ردان در نروژ  زندگي م

به   اميد  اینكه سن  وجود  با  ایران  در  كه  حالي  در  است.  نموده  تعيين  را  بازنشستگي  سن 
، ساليان متمادی است كه سن بازنشستگي  2باشدمي 76.6و در زنان  74.5زندگي در مردان 

ست كه این  ا  ای جهت باال بردن این سن تعبيه نگردیدهيچ برنامهه   و  سال باالتر نرفته  60از  
كه با افزایش اميد به زندگي، در حال حاضر شخص  محل ایراد است، چرا  موضوع خود  

ساله توانایي فعاليت و اشتغال دارد و از نظر جسماني مشكلي برای اشتغال وی موجود    60
بازنشستگان  ،نيست اكثر  فعاليت    همانطور كه در حال حاضر  و  بازنشستگي، شغل  از  بعد 

م را شروع  آن  نمایند. عال ي جدیدی  بر  بازار كار  وه  وارد  افرادی كه زود  موارد  اكثر  در 
زیانشده و  مشاغل سخت  در  و  از  اند  زودتر  بازنشستگي  با  هستند،  كار  به  مشغول  آور 

موعد در سنين بسيار كمتر بازنشسته ميشوند. این امر خود موجب ورود ضررهای جبران  
به زندگي،   اميد  افزایش  با  وجود  ایران خوا هد شد.  بازنشستگي  ناپذیری به صندوقهای 
اجتماعي؛  تجدیدنظری در سن   اقتصادی و  به مسائل جمعيتي،  با توجه  است كه  شایسته 
بازنشستگي صورت گيرد و با روندی آرام،  این سن در طي سالهای آتي باال رود چراكه  
سيست های   مشكالت  افزایش  در  است  محركي  خود  بازنشستگي  سن  بودن  پایين 

  3نشستگي. ازب

افزایش اميد به زندگي و    شود كهبا توجه به مطالب گفته شده، این نتيجه حاصل مي      
به این امر منجر شود كه دولت نگاه خود    كاهش شمار جوانان در بازار كار ممكن است

تغيي  سالمندان  اشتغال  به  نسبت  بررا  را  شرایط  كه  نماید  اصالحاتي  به  اقدام  و  داده    ای ر 
ن را فراه  سازد كه در برخي مشاغل،  ير كند. بعنوان نمونه این امكاسالمند متغ شهروندان  

افراد در سن كمتری بازنشسته شوند تا بدین طریق چرخه ورود نيروی جوان به بازار كار  
ر سالمند در آینده به احتمال زیاد شاهد  تركيب نيروی كا   ،عالوه بر این   دچار ایراد نشود. 

با توجه به توسعه تكنولوژی و در دسترس    عنوان مثالاهد بود؛ بل توجهي خوابتغييرات ق

 

1. http:// www. worldlifeexpectancy. com/ country-health-profile/norway (Life 

Expectancy in Norway), visit: 16 may 2017. 

2.  http:// www. worldlifeexpectancy. com/ country- health- profile/iran (Life 

Expectancy in Iran), visit: 16 may 2017. 

3. Sveinbjörn Blöndal, Stefano Scarpetta, Early Retirement in OECD Ccountries: 

The Role of Social Security Systems (OECD Economic Studies, 1997) at 8. 
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افراد، برای  با گذ  بودن اطالعات  مقایسه  نيرو در  باسوادتر و سال ش این  بر .  شوندميتر  ته 
  1بازنشستگي اقدام نماید. این اساس باید گفت كه ایران ناگزیر است نسبت به تغيير سن 

 مت قاسابقه اشتغال یا ا. 1-2
مور شرایدر  حرفهد  خصوص  در  ه   متفاوتي  شرایط  افراد،  بازنشستگي  متفاوت  ط  های 

اند.  های سياسي دنيا در این زمينه شرایط گوناگوني را در نظر گرفتهوجود دارد و ه  نظام
بازنش زمان  در  دليل  مهمترین  درآمد،  ميزان  شك  حال،  بدون  این  با  است.  افراد  ستگي 

تأثير نيستند. بعنوان نمونه شخصي  بازنشستگي بيعيين زمان ه نيز در ت يم مسائلي نظير سابقه ب
نميتواند   وی  بيمه  پرداختي  اینكه  بدليل  باشد،  كرده  عبور  بازنشستگي  سن  از  كه 
هزینههای زندگياش را سامان دهد؛ چندسالي بازنشستگي را به تعویق مياندازد تا در این 
مدت بتواند با پرداخت حق بيمه، شرایط   بهتری برای آینده خود ایجاد كند. بر این اساس  
عوامل  تعيين   از  بازنشستگي  یك ي  سن  كنار  در  بيمه  حق  كه  سابقه  پرداخت  باید  گفت 
كننده شرایط بازنشستگي فرد ميباشد.  در كنار بيمه افراد، باید به این مسأله توجه داشت  
كه اسا ساً  اهميت سابقه اشتغال با توجه به نوع نظام پرداخت  مستمری تعيين ميگردد. در  
اهميت   اشتغال  سابقه  مستمری مشخص ميشود،  بيمه،  پرداخت حق  ميزان  به  نظامي كه 
حال  در   این  نميشود؛  با  آورده  سن  بازنشستگي  جزء   شرایط  تعيين  و  ندارد  چنداني 
نظامهایي كه در پرداخت مستمری سالهای پرداخت حق بيمه مالک است، سابقه اشتغال  

 از اهم يت زیادی برخوردار است.
ایران  گفت  باید  همين خصوص  بازنشستگي    جزء   در  مستمری  كه  است  كشورهایي 

سال به  توجه  با  ميافراد  تعيين  بيمه  پرداخت حق  جز های  اشتغال  سابقه  نتيجه  در    ءشود، 
معياری  ل  در نروژ سابقه اشتغابر خالف ایران،    شود.حسوب ميشرایط اصلي بازنشستگي م

بازنشستگبرا تعيين ميزان مستمری حائز اهميت است؛ چرا    ولينيست،    يی  این سابقه در 
سال سابقه پرداخت حق بيمه را داشته باشد، كل مستمری را دریافت    40كه اگر شخصي  

 

مشي  ارائه   مستمری  دولتي  در   اتحادیه  اروپا   و   كشورهای   عضو  سازمان  توسعه   و   خط  جدید   الگوی »  برت،   استفان.  1

همكاری   DCEO«،  ترجمه  فریبا  درخشانفر  و  عباس  مفاخری،  فصلنامه   تأمين   اجتماعي،  شماره های  43  و 53،  

 )1931(، ص  321.
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بيمه و سابقه اشت مي به    40غال فرد از  دارد و هر چه ميزان پرداخت حق  باشد،  سال كمتر 
  1شود. كاسته مي  وینسبت از مستمری 

بر خالف برخي از كشورها كه در آنها سابقه اشتغال بعنوان مبنای اصلي بازنشستگي        
نيست، نظرشان  ایران  مد  در  اشتغال  ویژه  سابقه  اهميت  بعنوان  از  و  بوده  برخوردار  ای 

ل  بازنشستگي  با دو  حاظ ميفاكتور اصلي در حقوق  ما  باید گفت كه  این اساس  بر  شود. 
است كه طبق سابقه    2؛ حالت اول بازنشستگي عادیسر و كار داری تگي  بازنشساز    لتحا

تواند بازنشسته شود و دوم حالتي است كه با توجه به اوضاع و مشخص شده، شخص مي
از موعد داده مي پيش  بازنشستگي  اجازه  به فرد  پيش آمده  بنابراین شخصي    .شوداحوال 

 ای از مست مری بازنشستگي نخواهد برد.رهكه فاقد شرایط فوق الذكر باشد به

همانطور كه گفته شد، سابقه اشتغال در ایران به عنوان فاكتور اصلي در ميزان حقوق          
مي شناخته  اساس  بازنشستگي  همين  بر  كشوریشود.  بازنشستگي  متولي    صندوق  بعنوان 

ان  ا بعنوكاری ربقه  ساسال سن و با هر ميزان    60كارمندان با داشتن    وزه،اصلي در این ح 
مي  البته  3، شناسدميبازنشسته   محقق  صورتي  در  امر  كه  این  كه  شود  خدمتي  سنوات 

بيمه پرداخت نموده است كمتر از   باشد  15شخص حق  سنوات خدمت در  . اهميت  سال 
  30در صورتي كه شخصي دارای    4. شودسال در نظر گرفته مي  15تعيين ميزان مستمری  

پ و  خدمت  سابقه  بيمردسال  حق  بداخت  باشد،  دوله  دستگاه  وی  سن  به  توجه  تي  ون 
سال سن    65در صورتي كه كارمندی دارای  بعنوان نمونه    5تواند وی را بازنشسته نماید.مي

بازنشسته  ند بدون توجه به ميزان سابقه، او را  فها موظهای دولتي و وزارتخانهباشد دستگاه
ساله    15بقه  باشد، ساسال    15از  شخص كمتر    قهاین حالت نيز اگر ميزان ساب  در  6نمایند.

 

 مقررات  و   قوانين   ي داخل  فصلنامه  ،«اجتماعي  تأمين  و   كشوری   بازنشستگي  حقوقي   نظام   مقایسه»  ادیني، ب  حسن.  1

 . 14-12صص   (،1385) اجتماعي، تأمين

  توافق   یا  اختيار   به  آنها  شاغلين،  ایبر  شده  بينيپيش  قانوني  رایطش  به  توجه  اب  هك   است  حالتي  عادی  بازنشستگي.  2

 توانند بازنشسته شوند.مي متوليان و شخص 

 كشوری.  استخدام قانون 74 ماه الف بند . 3

 . 1368/ 12/ 13 مصوب  كشوری استخدام  قانون   وظيفه و  بازنشستگي مقررات اصال  قانون  2 ماده 4 و  2 تبصره. 4

 . 1368/ 13/12 مصوب  كشوری استخدام  قانون وظيفه و  بازنشستگي مقررات اصال  انونق   2 ماده . 5

 كشوری.  استخدام قانون 77 ماده . 6
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سال سن و داشتن حداقل    50اگر مستخدم مرد با داشتن    1شود. برای وی در نظر گرفته مي
سال سابقه    25سال سن و داشتن حداقل    45سال سابقه خدمت و مستخدم زن با داشتن    25

متقاضي   ميخدمت،  مربوطه  دستگاه  موافقت  از  پس  باشد،  ه  بازنشستند  اوتبازنشستگي 
 2د. شو
در سطور پيشين به این مه  اشاره شد كه نوع حرفه در زمان اعالم بازنشستگي حائز        

اهميت است. جنسيت شخص از دیگر فاكتورها در تعيين زمان بازنشستگي افراد است كه  
نقش فقه در قوانين داخلي است، زیرا كه در بسياری  رسد این موضوع متأثر از  به نظر مي

ننيا، نوع ج كشورهای د  از در صورتي  دارد. بعنوان مثال  نسيت در زمان بازنشستگي اثری 
باشند و دارای    50سال سن و زني    55كه مردی   سال سابقه پرداخت    30سال سن داشته 

مي باشند،  بيمه  شوند.   توانند حق  است  3بازنشسته  وجود،  این  زمينه  با  همين  در  نيز  ثنائاتي 
مرد   و  زن  و  دارد  بعنوان  بووجود  در  دن  اصل  كه  یك  زیرا  است  نشده  گرفته  اگر  نظر 

تواند  ای ميسال سابقه پرداخت حق بيمه باشد، بدون هيچ شرایط سني  35شخصي دارای  
شود  پرداخت    4بازنشسته  همين  مي  35و  كفایت  بازنشستگي  برای  بيمه  حق  نماید.  ساله 

شخص وجود  عادی برای  ي  دیگری كه طبق قانون تامين اجتماعي امكان بازنشستگحالت  
سال پس از رسيدن به    5ی بيمه شدگان خود كه حداقل  ارد، حالتي است كه كارفرما براد

مي ادامه  كار  به  قانوني  بازنشستگي  تقاضای  سن  اجتماعي  تامين  سازمان  از  دهند، 
سال سن و یا زن دارای    65شده مرد دارای    در این صورت اگر بيمه  5بازنشستگي نماید.

بایست حداقل سابقه  به بازنشستگي دعوت شد، مي  رفرمای خود از طرف كا  ن،سال س  60
  پرداخت حق بيمه را نيز داشته باشد.

به         اینجا  بازنشستگي پيش از موعد و شرایط خاص آن، الزم است در  قبل از بررسي 
اجتماع تأمين  تكليف  تعيين  پرداخت  قانون  بيمه  حق  كمتر  و  سال  ده  كه  اشخاصي  ي 

شونداكرده اشاره  اساس ،  بر  واحده  د.  سال  ماده  در  كه  نمایندگان    1392ای  سوی  از 

 

 . 15ص همان  بادیني،. 1

 . 13/12/1368 مصوب كشوری استخدام قانون  وظيفه و گيبازنشست مقررات اصال  قانون  2 ماده 1تبصره  .2

 . 16/12/1371ي اصالحي امين اجتماعن تقانو  76ماده  1تبصره .  3

   . 3تبصره ن،  هما. 4

   ماعي.تقانون تامين اج 78ماده . 5
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افرادی كه   به تصویب رسيد، سازمان تأمين اجتماعي مكلف شده،  مجلس شورای اسالم 
بازنشس بعنوان  شرایطي  تحت  را  دارند  بيمه  پرداخت حق  سابقه  سال  ده  معرفي  حداقل  ته 

افراد بده این  به  بازنشستگي  موثر در خصوص   ایط اصلي ویكي از شر  د.كرده و حقوق 
جنسيت شخص است. این ماده واحده، تمامي مرداني كه در سن شصت    این ماده واحده،

سالگي قرار دارند و حداقل ده سال سابقه پرداخت حق بيمه نيز دارند را مشمول دریافت  
ورد برای م  كرده هرچند در سنين كمتر از كار افتاده شوند. این حقوق بازنشستگي معرفي  

اند نيز  از ده سال حق بيمه پرداخت كردهاست. در خصوص افرادی كه كمتر   سال 55نان ز
كنند قرار  توانند در زمره بازنشستگاني كه حقوق دریافت ميبا پرداخت مابه االتفاوت مي

پ  1گيرند.  واحده،  ماده  این  خاص  شرایط  فرزندان از  و  همسران  به  مستمری  رداخت 
 2پرداخت بيمه دارند.  سال سابقه كمتر از دهه متوفياني است ك

موعد  در خصوص       از  پيش  بازنشستگي  بازنشستگي  از  نوع  این  زماني    باید گفت كه 
مي مير   داده  اجازه  به شخص  كه  موعد  دهد  از  زودتر  كه  از  مقررشود،  پيش  یعني   ،

سن   به  و  بر  60رسيدن  مردان  شود.  55ای  بازنشسته  زنان  ص  3برای  این  ت شخص  ور در 
بيمه    ه سابق  حق  كمتری  ميزان  پرداخت  با  و  ننموده  كامل  را  خود  بيمه  حق  پرداخت 

د كه  شوبرخوردار    از مستمری. در چنين شرایطي حتّي ممكن است فرد  شودبازنشسته مي
خو بيمه  حق  سابقه  كل  كه  است  افرادی  با  مساوی  محاسبه  كردهدر  تمام  را  این  د  اند. 

 

ا دارند  بيـمه ر  سازمان تأمين اجتماعي مكلف است به افرادی كه حداقل ده سال سابقه پـرداخت حق. ماده واحده ـ  1

وپنج سـال برای زنان رسـيده ا ند یا به هر  دليلي به تشخيص كميسيونهای  و به سن شصـت سال برای مـردان و پنجـاه 

موضوع ماده )19( قانون تأمين اجتماعي مصو ب 4531/4/3 و اصـالحات بعدی آن در سنين كمتر از موارد فوق از  

كارافتاده شده اند ولي از حق مستمری برخوردار  نميشوند، متناسب با سنوات پرداخت حق بيمه، حقوق بازنشستگي  

پرداخت نماید. افرادی كه كمتر  از ده سال حق بيمه پرداخت كرده اند، ميتوانند با پرداخت مابه التفاوت  حق بيمه  

اع  از حق كارگر و كارفرما تا ده سال به نر  سال جاری، از امتياز بازنشستگي این حك  برخوردار شوند   )مصوب  

.)2931 

تبصره2 همس1.  و  فرزندان  به  است  مكلف  اجتماعي  تأمين  سازمان  م  رانـ  شده  سابقه  بيمه  سال  ده  زیر  كه  توفي 

مستمریپر به سنوات،  بيمه دارد نسبت  نماید  داخت حق  اجتماعي  )ماده واحد  پرداخت  تأمين  تعيين تكليف  قانون  ه 

 د(. انكرده  اشخاصي كه ده سال و كمتر حق بيمه پرداخت

  اجتماعي،   تأمين  ژوهش پ  عالي  وسسهم:  تهران)  اجتماعي  تأمين  حقوق  بر  درآمدی  همكاران،  و   عراقي  الل عزت  سيد.  3

 . 393 ص( 1386
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آور  ه    وجود دارد و هر سال پرداخت حق بيمه در  زیانو  بازنشستگي در مشاغل سخت  
 1شود. محاسبه مستمری بازنشستگي یك سال و ني  در نظر گرفته مي

قانون تامين اجتماعي در صورتي كه مردی   76در سازمان تامين اجتماعي، طبق ماده         
سال    10و  سال سن    55ي  سابقه پرداخت حق بيمه داشته باشد و زن  2سال   10و    سال سن   60
  3سال به موجب بند    10توانند بازنشسته شوند. این  داشته باشد مي  ابقه پرداخت حق بيمهس

آور مصوب  80/7/14 13  هر  قسمت ب ماده واحده قانون موسوم به مشاغل سخت و زیان
سال یك سال افزایش یافت تا آنكه به  بيست سال رسي د. به موجب بخشنامههای شماره  2  
و شماره 1/2 كارهای سخ ت و زیانآور چنين افزایشي پلكاني بود. برای مثال بيمه شدهای  
ميكند،   بازنشستگي  تاریخ  2/15/ 1384  تقاضای  در  و  باشد  دارا  را  سني  شرایط  كه 
درخواست وی در صورتي مورد موافقت قرار ميگيرد كه در تاریخ مزبور حداقل سابقه  
پرداخت حق بيمه وی به 14 سال برسد و اگر این د رخواست در تاریخ 1390/7/14 باشد، 
حداقل سابقه باید  20  سال باشد. در نتيجه در حال حاضر مرد  60  ساله و زن  55  ساله در  

 صورت داشتن 20 سال سابقه خدمت ميتوانند بازنشسته  شوند.

ه  ی بازنشستگي در كشورهای مهاجرپذیر مطر  است، سابق یكي از معيارهایي كه برا       
برای اتباع آن كشور و چه  رد نظر است. این شرط اقامت چه  در كشور مواقامت شخص  

داشته   اقامت  نظر  مورد  افراد در كشور  باید  دارد. چرا كه  مهاجرین خارجي وجود  برای 
بيمه حق  و  مسباشند  از  بتوانند  تا  نمایند  پرداخت  مناسبي  استفاده  های  بازنشستگي  تمری 

های احتمالي افراد، نروژ كه از  ودجویييری از ستای جلوگاسر  همين راستا و در  كنند. در
باشد، شرطي به نام  دنيا مي  كشورهای  بهترین   ء نظر نظام تامين اجتماعي و بازنشستگي جز

باشد و این حالت چه شخص تبعه نروژ    شرط اقامت را برای افراد در نظر گرفته است. در
ي كه برای شخص امكان كار و  را در سنين ي  های مشخصچه نباشد، بسته به مورد باید سال

 فعاليت وجود دارد را در كشور مورد نظر بگذراند.

 

 . 18ص  همان  بادیني،. 1

سا  .2 ماده بحداقل  در  الزم  اجتماعيقانو   76  قه  تامين  ”   10  ن  بند  كه حسب  بوده  ”ب”3سال  جزء  اصال     ”  قانون 

تأمق   76ماده    2تبصره   از    صي مجمع تشخ  7/80/ 14مصوب    ياجتماع  نيانون  نظام  ،    سال هر  1381مهر    14مصلحت 

 . دي سال تمام رس 20  به  1390در سال  تا  دیافه گرداض كسال ی
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مثال          شامل  برای  فقط  بازنشستگي  مستمری  و  بازنشستگي  نظام  سيست   نروژ  در 
مي بعن اشخاصي  یا  باشند،  داشته  را  نروژ  تابعيت  كه  كار  شود  اجازه  نروژ  در  كارگر  وان 

اقا برای  یا  و  ا  مت داشته  نروژ  باشندجازه  در  نيز عنصر    1. زندگي داشته  این سه حالت  در 
اقامت   تبعه نروژ است كه در آن كشور  اقامت مستتر است، چرا كه در صورتي شخصي 

خود   نروژ  در  حضور  اجازه  و  كارگران  برای  كار  اجازه  و  باشد  داشتن  به  داشته  معني 
 قامت در نروژ است. ا

 سابقه پرداخت حق بیمه . 1-3
برای بازنشستگي اهميت دارد كه در آن كسور بازنشستگي و حق    تغاليو اش  خدمت  قه ساب

به   2بيمه پرداخت شده باشد تا به نسبت آن كسور بتوان شخص را بازنشسته محسوب كرد. 
بازنشستگي با نر  های  مندی از حمایتحق بيمه وجهي است كه در ازای بهرهطور كلي  

مي پرداخت  اینك   3شود. مشخص  بتوانه  برای  استفاده    دشخصي  بازنشستگي  مستمری  از 
نماید، مهمترین شرط پرداخت حق بيمه است. چرا كه با پرداخت حق بيمه، تكليفي برای  

افراد در آینده حمایت كنند. در صورتي كه شخصي حق  يدولت ایجاد م این  شود تا از 
پرداخت  بيمه مستمریای  مطالبه  حق  س  ننماید،  با  داشت.  نخواهد  گذاریهای  ایهرمنيز 

افراد   بازنشستگي  مستمری  پرداخت  امكان  كه  بيمههاست  این حق  روی  گرفته  صورت 
 ایجاد ميشود.

موضوع         دارد،  وجود  بيمه  حق  پرداخت  سابقه  بحث  در  كه  مفاهيمي  از  یكي 
است.  خویش  بودن  صورتي  فرما  به  در  ملزم  خودش  باشد،  فرما  خویش  شخص،  كه 

نبوده و شخص دیگری كارفرما و  ورتي كه خویش ص  در  مه است.بي پرداخت حق   فرما 
مدیر است، پرداخت حق بيمه را ه  خود شخص برعهده دارد و ه  كارفرما و ارگاني كه 
شخص  در آنجا مشغول به كار است. عالوه بر این ممكن است در شرایطي، دولت نيز د ر  
عوامل   كه  از  بيمه  نر   حق  خصوص  در  نماید.  مشاركت  افراد  بيمه  حق  پرداخت 

 

1. Manuel de la Puente. Social Security Programs Throughout the World: Europe 

(Washington, 2016) at 235. 

 . 23 ص همان  بادیني،. 2

  تأمين   مقررات  و   قوانين   داخلي  لنامهفص  ،(«تطبيقي  مطالعه   با )  اجتماعي   تأمين  قانون   در   بيمه  حق»  رهوری،  كتایون .  3

 . 36ص   ،(1387) ده ، شماره  اعي،اجتم
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تعيين كننده در سن بازنشستگي و حق مستمری است، باید گفت كه این نر     درصدی از  
درآمد شخص است كه با توجه به ميزان درآمدش تعيين ميگردد . برخي از  كشورها برای  
تعيين این موضوع حداقل و حداكثری برای درآمد در نظر ميگيرند. مثاًل در نروژ حداقل 

 1ظر گرفته شده است وليكن حداكثری منظور نشده است. در ن كرون 49650 قحقو 

فرما ميباشد و بعنوان كارگر محسوب نميشود حق  در مواردی كه شخص خویش   
به مورد این درصد متفاوت است؛  در   بسته  ایران  بيمه در نروژ  4.11  درصد ميباشد.  در 

درصد    722   شهری معادلدگان برون  نن نر  پرداخت حق بيمه راسازمان تامين اجتماعي،  
در بافندگان قالي و قاليچه و  و    3صد در  72. در مورد صاحبان حرف و مشاغل آزاد  است

 4پردازد.درصد آن را شخص مي 7است كه فقط  30گلي  و زیلو درصد بيمه 

افرادی  از  حمایت  برای  نيز  مي  كارفرمایان  فعاليت  آنها  برای  شدهكه  ملزم  اند كنند 
بيمه  ا  درصدی نمایندرز حق  پرداخت  پرداختي خودِ  ا  بيمه  به حق  نسبت  به    كه  شخص 

حق بيمه    درصد  14.1كارفرما است. در نروژ    مراتب باالتر است. علت آن توان مالي باالتر
ميزان حق بيمه    ،لفهای مخت در ایران به علت وجود صندوق  5باشد. پرداختي كارفرما مي

سا در  است.  متفاوت  صندوق  هر  ازمدر  تامين  سه  ان  در ،  درصد  23كارفرما    جتماعي 
كشوری   بازنشستگي  مسلح    13.5صندوق  نيروهای  اجتماعي  تامين  صندوق  در  درصد، 

ایران   اسالمي  سيما    13.5جمهوری  و  كاركنان صدا  بازنشستگي  در صندوق   16درصد، 
 6درصد است.

بست  شوری مثل نروژ،برخالف ك       بيمه  ایران ماخذ احتساب حق  مت ه  در  فاوت  به مورد 
ایران دااست.   های زیادی است كه هر كدام شرایط خاص خود را  رای صندوقچرا كه 

شرایط خاصي دارد. بر فرض    خود  دارند و عالوه بر آن نيز هر صندوق با توجه به اعضای

 

1. Manuel de la Puente. Social Security Programs Throughout the World: Europe, 

op. cit. at 235. 

 مسافر. و  بار نقل  و حمل  رانندگان  اجتماعي بيمه قانون  اجرایي ه نامآیين 2 . ماده 2

 اجتماعي. تامين  قانون 4 ماده  3 تبصره  و  ب بند   اصال  قانون جرایيا هنام . آیين3

 دار )كددار( مصوب 1388.شناسه دستي  صنایع شاغالن و فرش  بافندگان فان،قاليبا  اجتماعي هایبيمه قانون  1ماده  .4

5.  Manuel de la Puente,  Social Security Programs Throughout the World: Europe, 

op. cit. at 235. 

  اجتماعي،   تامين   ژوهشيپ  عالي  موسسه :  تهران)  انرای  در  اجتماعي   تامين  و  رفاه  نظام  حانيان،سب   هادی   محمد  سيد  .6

 . 47 ص( 1395
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بخ  در  ه   آن  و  اجتماعي  تامين  سازمان  در  بيمهمثال  ماده  ش  از  اجباری،   32و    30های 
ان نتيجه گرفت كه ماخذ احتساب حق بيمه هر آنچه است كه  وت تماعي مياجقانون تامين  

بر اساس قانون تأمين اجتماعي، حق بيمه    گيرد.به عنوان حقوق و مزایا به شخص تعلق مي
از سوی دولت  درصد    3درصد حقوق است كه از این ميزان، حداقل آن یعني    28به ميزان  
مي شده  7شود،  تأمين  بيمه  را  آن  ميپ  درصد  حداكثر    دهدوشش  كه  و  درصد    18آن 

  1شود. فرما هزینه مياست، از سوی كار
حق     پرداخت  فاكتور    درصد  هرچند  است.  متفاوت  مختلف،  كشورهای  ميان  نيز  بيمه 

است ملي  خالص  درآمد  ميزان  و  اقتصادی  شرایط  درصد،  این  تعيين  در  به    اصلي  ولي 
حق بيمه    وان نمونه، گردد. بعن نيز باز مين  های خاص آن كشور در قبال بازنشستگاسياست

نروژ   به علت وجود صندوقدرصد است  2/8پرداختي توسط شخص در  ایران  های  . در 
مختلف سه  بيمه شده در هر صندوق متفاوت است. در سازمان تامين اجتماعي سه  بيمه  

ب  7شده   صندوق  در  كشوری  درصد،  اجتماعي    9ازنشستگي  تامين  صندوق  در  درصد، 
ازنشستگي كاركنان صدا  درصد و در صندوق ب  9مي ایران  جمهوری اسال وهای مسلح  يرن

 )سایت صندوق بازنشستگي كل كشور(.   درصد است 8و سيما 
نياز  در صورت  دولت  نروژ  مي  ، در  پرداخت  را  وجود  مبلغي  اگر كمبودی  و  نماید 

بازنشستگ ي   سه صن دوق  فقط در  ایران دولت  ندارد.  در  پرداخت  به  الزامي  باشد  نداشته 
سه  بيمه  پرداخت  مينماید و در سایر صندوقها نقشي در پرداخت حق بيمه ندارد. این  
بيمه   اجتماعي،  سه  دولت  3  درصد؛  در صندوق  تامين  از:  سازمان  سه صندوق عبارتند 
بازنشستگي   درصندوق  و  عشایر  10  درصد  است  و  روستائيان  كشاورزان،  اجتماعي 
كشوری دولت درصورت كسری،  آن را جبران مينماید. ميزان سه  دولت در پرداخت  

  2حق بيمه در ایران در مقایسه با موارد مشابه در دنيا اندک است. 

 

(  1394  سمت،  انتشارات:  تهران)  ایبيمه  حوزه   بر  تأكيد  با  ياجتماع  ينتأم  حقوق  پرتو،  حميدرضا  نعيمي و  عمران.  1

 . 157ص 

 . 137ص ( 1393 ميزان، شرن: تهران) اجتماعي تأمين قوقح وارسنگری، است كوروش. 2
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 نظام پرداخت مستمری بازنشستگي .2
با محاسبات آكچوئر ی، ميزان  نظام پرداخت مستمری، نظامي است كه وفق آن و مطابق 

مي  مستمری،  پرداخت  نحوه  شخص،  هر  بيمه  وزاحق  مستمری  مال  ن  مشخص  تامين  ي 
گذاری شد، نظام پرداخت مزایای  ه جهت پرداخت مستمری پایهگردد. اولين نظامي كمي

بازنشستگي   مستمری  فرمولي  طبق  سالهای خدمت،  به  توجه  با  نظام  این  در  بود.  معين 
این   بعد از  بيمههای پرداختي شاغلين تامين ميگردد.  شخص تعيين شده و از محل حق 
مدیریت   اقتصادی،  رشد  كاهش  اقتصادی،  مشكالت  علت  به  این  نظام  بكارگيری 
هزینههای    ... و  بودجه  محدودیتهای  جوامع،  پيری  جمعيتي،  تغييرات  ناكارآمد، 

ست رفتن  و موجب از د 1ها را در پي داشته بازنشستگي افزایش یافته و كاهش منابع دولت
در   دیگری  نظامهای  پيش بيني  موضوع  باعث  همين  و  است  شده  سابق  نظام  كارآمدی 

 راستای تعيين مستمری بازنشستگي گردیده است.
از          تا  هستند  بازنشستگي خود  نظام  تغيير  پي  در  دنيا  اكثر كشورهای  حاضر  در حال 

بایست  ها ميتگي نيز دولتمشكالت احتمالي آینده پيشگيری كنند. در تغيير نظام بازنشس
پرهزینه را  باالیي  نمایند  داهای  منجر    كه خت  كشور  یك  ورشكستگي  به  است  ممكن 

شود. همين امر موجبي شده است كه بسياری از كشورها هنوز طبق سيست  مزایای معين با  
  2تمامي مشكالت به فعاليت ادامه دهند. 

 نظام پرداخت مستمری در نروژ . 2-1
نظام نروژ  با  3پرداخت مستمری چندسطحي   در  نظام  این  به شرایتوحاك  است. در  ط  جه 
بيمه و    شخص  بازنشستگي شده  پرداخت كسور  و  از سطو     ،ميزان درآمد  یكي  وی در 

تغييراتي در روند پرداخت حق بيمه در    2011قرار خواهد گرفت. در حال حاضر از سال  
در مورد بازنشستگي تصویب شد و   4قانون بيمه ملي   1997نروژ ایجاد شده است؛ در سال  

گي در  قانون اجرایي بازنشست   2011سال    شستگي و در قانون بازن  2009پس از آن در سال  

 

1. Sarah, M. Brooks; Kent, Weaver, R, Lashed to the Mast? The Politics of NDC 

Pension Reform (SCHEMES, 2006) at 345. 

2. Holzmann. op.cit. at 1. 

3. Multi-tier System. 

4. National Insurance. 
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سال   به  توجه  با  افراد  كه  است  شده  موجب  تاریخي  سير  این  رسيد.  تصویب  به  نروژ 
گروه در  در  تولدشان  سني  هر  طریق  بدین  و  گيرند  قرار  پرداخت  نظام  مختلف  های 

دریافت  مستمری شرایط خاص خود را داشته باشد. در حال حاضر  مت ولدین قبل  از سال  
تابع طر  مشاركت    3691هستند، متولدین بعد از سال    1ميالدی تابع طر  بيمه ملي  5914

  3نيز از سيستمي تركيبي   2691تا    4591های  هستند و متولدین سال  2تعریف شده فرضي
  4باشند. مند ميبهره
ن   فني مشخص ميدر  به صورت  افراد  بيمه  اما  روژ حق  قبل  ا  دار مستمریمق گردد،  ز 

شود بلكه مستمری قابل پرداخت به هر فرد در زمان واجد شرایط شدن، كاماًل به  تعهد نمي
هزینه كسر  و  زیان  و  سود  احتساب  با  شده  اندوخته  بستگي  وجوه  صندوق  اداری  های 

بایست در  اجباری بوده و تمامي افراد شاغل مي  نظام بازنشستگي در نروژ  5خواهد داشت. 
 ا بتوانند از مزایای بازنشستگي استفاده نمایند.باشند تداشته  ركتاشمآن 
خود         مالي  شرایط  نروژ،  در  بازنشستگان  حقوق  پرداخت  اصلي  معيارهای  از  یكي 

ر، بر  شخص بازنشسته است؛ به همين دليل نحوه پرداخت حقوق بازنشستگان در این كشو
سطح سخمبنای  شرایط  در  كه  افرادی  و  است  نظرتبندی  از  ه  تری  در  اقتصادی  ستند، 

سطح اول در نظام پرداخت مستمری بازنشستگي در نروژ سطحي    گيرند.اولویت قرار مي
گردد و تنها وجه تمایز  است كه به تمامي بازنشستگان به طور مساوی پرداخت مي حمایتي

تي را  اید یا متاهل بودن بازنشسته است. در سطح دوم جنبه حممجر  ،در ميزان پرداخت آن
گذاری بر  و سود و زیان حاصل از سرمایهبا توجه به ميزان كسور پرداختي  ست داده و  از د

آن، مستمری شخص تعيين ميگردد. نكته حائز اهميت در نظام نروژ دوسطحي بودن نظام 
بازنشستگي   درآمد  حداقل  و  تعيين  حداكثر  به  با  توجه  طبقاتي  تفاوت  ميزان  كاهش  و 
مستمری  تعلق   حداقل  بازنشستگان  تمامي  سطح  اول،  به  كه  با  تعيين  شكل  بدین  است. 

 

1. National Insurance Scheme. 

2. Notional defined contribution (NDC). 

3. Transitional (mixed) System. 

4. Christensen Magnus, Dennis Fredriksen; Christian Lien, Ole; Martin Stolen, 

Nils, Pension Reform in Norway: Combining an NDC Approach and Distributional 

Goals (Washington: The World Bank Publication, 2012) at 129. 

  پژوهش   عالي  موسسه  انتشارات:  تهران)  كشور  چندالیه  جتماعيا  تأمين  نظام   سياسي  سنادا  پور،گرجي  اسماعيل.  5

 . 58ص ( 1395 اجتماعي، تأمين
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ميگيرد كه از ورود سالمندان در سنين پيری در جرگه فقرای جامعه جلوگيری ميكند.  
ميزان آن به نسبت تورم متغير است و نوعي حمایت كامل از اقشار سالمند جامعه محسوب  
ميگردد. از طرفي به علت ميزان حداقلي آن فشاری  بر دولت در   راستای تامين این ميزان  
 وارد نميشود؛ از طرفي باعث باالرفتن سطح رضایت عمومي از دولت نيز ميگردد.      

محاسبه    حاصله  امتيازهای  و  اشخاص  مستمری  ميزان  به  توجه  با  كه  دوم  سطح  در 
بازنشستگيمي مستمری  مي  شود،  تعيين  پرداختي  اساس كسور  بر  در  باالتری  ن  ای گردد. 

افرا نزدیك را دریافت مي  مستمری  دسطح  آنها  اشتغال  به درآمد زمان  تر است.  كنند كه 
سطح  در گرفته   ،این  نظر  در  آن  از  بيش  كه  است  شده  تعيين  محاسبه  برای  حداكثری 
مينمي باعث  حداكثر  این  و  یا  شود  و  طبقاتي  شكاف  كه  بين  شود  در  طبقاتي  اختالف 

 قرار گيرند.   سطح معقوليو آنها در د سالمندان جامعه به حداقل برس
نظارت        نروژ  در  آن  بر  ریسك عالوه  بر  مبتني  نظارت  مثل  خاصي  بر   1های 

ميگذاریسرمایه انجام  گرفته  سرمایههای صورت  از  ناشي  از ضررهای  تا  گذاری  شود 
بازنشستگي آنها در   باشد كه كسور  بازنشستگ ان اطمينان خاطری  پيشگيری شود و برای 

 2ایت مالي از آنها را دارد. گي توان حمان بازنشست زم

 سیستم قدیم پرداخت مستمری بازنشستگي  . 2-1-1 
پایه مي باشد. مقرری  یكي از سطو  در نظام پرداخت مستمری در سيست  سابق، مقرری 

و به درآمد پيشين یا كسور پرداختي ارتباطي  ، بر مبنای طول مدت بيمه محاسبه شده  3پایه
ی سابقه كامل پرداخت  با نر  ثابت كه به فردی كه داراستمری است  رری پایه ممق ندارد.  

باشد  باشد یا به تناسب به فردی كه دارای سابقه كامل پرداخت حق بيمه نميحق بيمه مي
مي به    4شود. پرداخت  بيمه  سابقه  مستلزم  پایه  مستمری  اگر   40مدت  دریافت  است.  سال 

یابد. در حال حاضر مقرری  يسبت كاهش م به همان ن  یهمدت بيمه كمتر باشد، مقرری پا 

 

1. Risk-based Supervision (RBS). 

2. Tony Randle; Heinz P. Rudolph, Pension Risk and Risk Based Supervision in 

Defined Contribution Pension Funds (Public Disclosure Authorized, 2014) at 3. 

3. Base Amount. 

 34  شماره   اجتماعي،  تأمين  فصلنامه  ،«خطاها  و  هاروش  لتحلي  ني،مبا  و  اصول:  هامستمری  اصالحات»  مهر،  كاوه .  4
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  100ای مجرد باشد به وی  باشد. در صورتي كه بازنشستهمي  1كرون  90.068در نروژ    پایه
درصد این مقرری پایه پرداخت ميشود. در صورتي كه بازنشستهای متاهل بوده و همسر  
وی حقوق بازنشستگي دریافت كند و یا درآمد ساالنهاش دو  برابر درآمد  پایه باشد؛  581  

 2.دارنددرصد مقرری پایه دریافت مي
كه          اشخاصي  مورد  نشدهمشمول  در  بازنشستگي  و  بيمه  اقامت  سابقه  مبنای  بر  و  اند 
ایي كه سابقه بيمه  هكمتر از بيست سال سابقه بيمه دارند، مقرری پایه بر مبنای سال  ،غيره

مدارند محاسبه مي بعنوان  و  تفاوت  اخت ميردپ  3ری مكملقرشود  این حالت  گردد. در 
پرداخت   سالمندان  بازنشستگي  حقوق  و  شده  بيمه  حداقل  بازنشستگي  حقوق  سطح  بين 

پارلمان مشخص شدهمي بازنشستگي توسط  اینجا حداقل مستمری  به    شود. در  با توجه  و 
 4بل تغيير است.وضعيت تاهل فرد قا

پایه        حقوق  بر  بعالوه  كه  مي  نبازنشستگاه  ای  حقوق  پرداخت  دوم  سطح  در  شود، 
بازنشستگي افراد با توجه به امتيازهای بازنشستگي ساليانه محاسبه شده آنها، تعيين شده و  

درصد از    42گردد. در این سطح، حقوق بازنشستگي عبارت است از  به آنها پرداخت مي
بازنشست  مقدار امتيازات  باالترین  متوسط  ضربدر  پایه  بي   گيحقوق  در  ساالنه  شده   20مه 

بيمه   چنانچه  وی.  اشتغال  از  سال  كمتر  این    20شده  در  باشد،  داشته  بيمه  پوشش  سال 
بازنشستگي در نظر گرفته مي امتيازات حقوق  بيشترین درآمد صورت متوسط تمام  شود. 

بازنشست  با شش  ساالنه برای محاسبه در سود  برابر است  گي كه در سطح دوم قرار دارد، 
پایهر  براب به  مقدار  از    33عالوه    ساالنه  حاصل  درآمد  پایه   12تا    6درصد  درآمد  برابر 

از   بيش  درآمد  قسمت  این  در  مي  12ساالنه.  گرفته  نادیده  ساالنه  پایه  شود.  برابر حقوق 
 .سال است  7شود مرتبط با  گرفته ميبرای محاسبه مزایا، باالترین ميزان امتيازی كه در نظر  

پایه و بازنشد  این حقوق  به  رآمد  امكان تعدیل  صورت ماهيانه پرداخت ميستگي  شود و 

 

 ت. كرون اس 8.83مریكا مساوی با دالر ا 100 هر .1

2.  Manuel de la Puente. Social Security Programs Throughout the World: Europe. 

op.cit. at 235. 

3. Pension Supplement. 

 . 226 ص( 1386 اجتماعي، تأمين پژوهش  عالي موسسه: تهران) جهان و ایران در اجتماعي تأمين فر،نهمایو  هرمز. 4
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شخص به  توجه  با  بازنشستگان  منهای    ،مزایای  دستمزد  رشد  نيز   0.75متوسط  درصد 
 1بيني شده است. پيش 

 سیستم جدید پرداخت مستمری بازنشستگي .  2-1-2
ند پرداخت  رواجرایي شده است،    2011ازنشستگي در نروژ كه از سال  در سيست  جدید ب

با   ميمستمری  صورت  بازنشستگان  تغييراتي  تمامي  به  كه  حقوقي  سيست   این  در  گيرد. 
مطر  شده است. در این قسمت به هر    2شود تحت عنوان گارانتي بازنشستگي پرداخت مي

صورتي كه بازنشسته متاهل باشد و شود و در  كرون پرداخت مي  175.739بازنشسته مجرد  
مستمری نيز  پرداخت  همسرش  وی  827.931  كرون  به  صورت  این  در  بگير  باشد، 

بازنشستگيمي حقوق  بازنشسته  كه  صورتي  در  ميزان  این  كاهش    3گردد.  باشد،  داشته 
ميیابد. عالوه بر این موضوع دیگری كه باعث كاهش این گارانتي بازنشستگي ميگردد، 

 4سال سابقه حق بيمه داشتن است. 40كمتر از 
پيش   متقسدیدترین  ج         بازنشستگي  جدید  سيست   طبق  در  بازنشستگي  درآمد  بيني 

این نظام هر فرد تحت پوشش دارای یك    5نظام مشاركت تعریف شده فرضي است.  در 
پرداخت تمام  شامل  كه  است  فرضي  ميحساب  در طول خدمتش  او  این    6شود. های  در 

بيمه پرداختي  كسور  روی  بر  مستمری  قسمت  سرمایهگذاری  ميگردد،  نهایت ا  شدگان 
بازنشستگي وی بر اساس سود و زیان حاصل  از  این سرمایهگذاری بر روی حق بيمههای  
نحو   بازنشستگي  به  هنگام  به  بازنشستگي  مستمری  بعنوان  و  شده  تعيين  وی  پرداختي 

 مقتضي به بازنشسته پرداخت ميگردد.
مزا        به  توجه  با  قسمت  این  در  بازنشستگي  بر  ميمحاسبه    یادرآمد  مزایا  این  و  گردد 

پایه تحت پوشش بدست آمده از سن   بر اساس دستمزد و    75تا    13طبق درآمد  سالگي 

 

1.  Manuel de la Puente. Social Security Programs Throughout the World: Europe, 

op.cit. at 236. 

2. Guarantee Pension (Universal). 

3. Income Pension. 

4.  Manuel de la Puente. Social Security Programs Throughout the World: Europe, 

op.cit. at 237. 

5. NDC. 

 كایآمری  الگوی  با  مقایسه  در  ها تفاوت  شرقي؛  و  مركزی  اروپای  در  جتماعيا  تأمين  اصالحات  كریترز،.ای  باربارا.  6
 . 1018ص  ( 1386 اجتماعي، تأمين پژوهش عالي مؤسسه: تهران) دوم جلد  فر،همایون هرمز  ترجمه ،التين
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به زندگي در    این قسمت، توجه به اميد  نكته قابل توجه در   شود.تعيين مياميد به زندگي  
د كه  است  مستمری  ميپرداخت  توجه  بدان  كشوری  كمتر  د  ،شودر  معياری  عنوان  ر  به 

ميزا بتعيين  مستمری  درآمدی ن  آزمون  هيچ  قسمت  این  در  شخص  وجود    1ازنشستگي 
برابر   7.1تواند از  نمي  گيردای كه در این قسمت مورد توجه قرار ميندارد. درآمد ساالنه

كرون و شرایط    90.068بر است با  درآمد پایه بيشتر باشد. در این سيست  نيز درآمد پایه برا
همچون   مزایا  باسي تعدیل  قبل  ميست   این  زنشستگي  در  تامل  قابل  نكته  سيست   باشد.  

مستمری   از  ميزان  نمایند چه  تا مشخص  است  داده شده  بازنشستگان  به  كه  است  امكاني 
تمایل  كند كه  دارند. هر بازنشسته در هر سال تعيين ميخود را در سال آینده دریافت مي

یا    0به دریافت   یا    20درصد  یا    40درصد  یا    60درصد  یا    80درصد  درصد   100درصد 
 مستمری خود دارد. 

با           بازنشستگان  تمامي  به  پایه  حقوق  یك  نروژ  نظام  در  شد،  مشخص  كه  همانطور 
مي پرداخت  تاهل  و وضعيت  آنها  بيمه  پرداختي حق  ميزان  به  این  توجه  پرداخت  گردد. 

بين سالمندان ممو  ،ميزان پيری در  امنيت در سنين  رفي در  گردد. از طيجب ایجاد حس 
های صورت گرفته بر كسور پرداختي، سود حاصل  گذاریدوم، با توجه به سرمایه  سطح

مي محسوب  مستمری  پرداخت  در  مالي  تامين  منابع  با  بعنوان  اشخاص  مستمری  و  شود 
شان است،  ز حاصل در طي دوران خدمتتوجه به فرمول مشخصي كه تابعي از ميزان امتيا 

محاسبه ميگردد.  نهایتا این  مبلغ  1.7  ب رابر حقوق پایه است. بازنشستگان از این جهت كه  
در هر حال مستمری پایه به آنها پرداخت ميگردد، امنيت مالي دارند. با توجه به اینكه در  
سطح دوم ميتوانند در زمان بازنشستگي در حد زمان اشتغال درآمد داشته باشند، فشاری  
از لحاظ مالي بر آنها وارد  نميشود. همين امر موجب  افزایش رضایت و امنيت مالي در  
بازنشستگي   و  اجتماعي  تامين  بهترین كشورها در حيطه  از  به یكي  نروژ را  نروژ شده و 

 مبدل نموده است.

 ایراندر نظام پرداخت مستمری . 2-2
مستمری م پرداخت،  ظادر این ن  2مستمری در ایران، نظام مزایای معين است. نظام پرداخت  

شده تعيين  قبل  از  فرمول  سابقه  با  و  فرد  اشتغال  دوران  حقوق  آخرین  از  تابعي  كه  ای 
 

1. Earning Test. 

2. Defined Benefits=DB. 
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مستمری بازنشستگي در ایران ضریب معيني از    1گردد.خدمت بيمه شده است، محاسبه مي
این فرمول معموالً تابع نر  تورم    باشد.های آخر خدمت ميدرصد حقوق شخص در سال

با   و  نر   تواست  به  امكانجه  معدود كشورهایي    ء ایران جز  2تغيير آن وجود دارد.  تورم 
كه   ا  100است  دستمزد  و  حقوق  آخرین  مسشدرصد  تعيين  جهت  را  ی تمرخاص 

و تبصره    14به موجب ماده  در صندوق بازنشستگي كشوری،  3.گيردبازنشستگي در نظر مي
قان  25ماده  3 وظيفه  و  بازنشستگي  مقررات  اصال   ك  ونقانون  مصوب  استخدام  شوری 
ماده    13/12/1368 پاره  66و  اصال   بانوان  قانون  بازنشستگي،  به  مربوط  مقررات  از  ای 

خانواده برابر  شاغل،  بازنشستگي  حقوق  مصوب  9731/2/31  ميزان  كاركنان  سایر  و  ها 
است با یك سي ام معدل حقوق و مزایای  مشمول كسر حق بيمه در دو سال آخر خدمت  

 ضرب در سنوات قابل قبول  شخص كه حداكثر این سنوات 03 سال ميباشد.

 

  لي م  همایش  دومين  ،«بازنشستگي  صندوق  مالي  باتث  بر  جدید  هایورودی  تصادفي  متغير  تأثير»  ،باقرزاده   رویا  .1

 . 90  ص( 1394  اجتماعي، تأمين پژوهش عالي موسسه: تهران) ایران تگيسبازنش هایندوقص  در اكچوئری ارزیابي

 . 58ص   همان پور،يگرج .2

3. Holzmann, op.cit. at 165. 
 

ماده  م  يبازنشستگوق  حق  يزانم  -  1ماده    .4 است  79و    78وضوع  از معدل خالص    یخدام كشور قانون  عبارت است 

 العاده شغل مستخدم در سه سال اشتغال آخر خدمت.قفو حقوق و  يقتفاوت تطب وحقوق 

موارد  -  1تبصره   س  یدر  مو كه  اابقه خدمت  آخر  ینضوع  باشد،  از سه سال كمتر  تطب   ینماده  تفاوت  و    يق حقوق 

 . گيرديمالک عمل قرار م زمان اشتغال مستخدم  اده شغلالعفوق  ینرالتحقوق و با

م  -  2تبصره   مستخدمو در  مواد  ينارد  كشور  144و    143  موضوع  استخدام  شغل  یقانون  در    يينتع  يرشته  شده 

و    يحقوق بازنشستگ  ی شده در برقرار  يينالعاده شغل تعفوق  يينتع  ی مبنا  ين،ممستخد  گروه   يص تشخ   ی برا  ی همطراز

 خواهد شد. قانون محاسبه  ینبق مقررات اآنان ط يفهظو

  اساس   بر  كه   مستخدميني   نيز   و   ماده  این  1  تبصره  شمولم  مستخدمين  وظيفه   و  ستگيشبازن  حقوق  ميزان   -  3  تبصره   .5

  ازكارافتاده  یا  بازنشسته  خدمت  سابقه   سال   سي   از  كمتر  با  كشوری   استخدام  قانون   79و   77  مواد  و  74  ماده   الف   بند

  ضرب   آنان  قبول  قابل   ت مخد  سنوات  در   امسي  یك  نتيجه   قانون   این   1  ماده    مفاد  اساس  بر   محاسبه   از   پس  شوند، مي

 .شودمي

  حقوق   هماهنگ  نظام  ونقان(  2)  ماده (  2)  تبصره   و(  ج)  بند  و(  1)  ماده   در  مندرج  سوم  دو  عبارت  -  6  ماده   .6

  حذف   وظيفه  و   بازنشستگي  حقوق  در  اختپرد  حداكثر  محدودیت  و6/1373/ 23مصوب   وظيفه  و   بازنشستگي

  آخر   سال   دو   در  است   بازنشستگي  ر كسو   مالک   كه  دریافتي  اییمزا  و   حقوق  تمامي   معدل  حالت   هر  در  و   ردندگمي

 . بودخواهد  وظيفه  یا بازنشستگي حقوق نتعيي   مبنای ي بازنشستگ سال  حقوق ضریب آخرین اعمال  با خدمت
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 77سازمان تامين اجتماعي در خصوص ميزان مستمری بازنشستگان عادی طبق ماده         
  ام سي  از یك  عبارتست  بازنشستگي  مستمری  ميزان»  :داردقانون تامين اجتماعي اعالم مي

یا حقوق  متوسط آنكه  مشروط  بيمه  حق  پرداخت  توا در سن   ضرب  شده  بيمه  مزد  از    بر 
یا حقوق  متوسط  امسي  وپنجسي تبصره  مزد  ننماید.  یا حقوق  متوسط  -تجاوز    برای   مزد 

  آن  اساس  بر  كه  شده  بيمه  مزد یا حقوق  از مجموع  عبارتست  بازنشستگي  مستمری  محاسبه
س  آخرین   ظرف  گردیده،  پرداخت  بيمهحق   بيست  تقسي بيمه    حق  پرداخت  الدو  و   بر 
یا   «.چهار مزد  جمع  از  است  عبارت  بازنشستگي  مستمری  محاسبه  برای  دستمزد  متوسط 

حقوق و مزایای مشمول كسر حق بيمه ظرف آخرین دو سال پرداخت حق بيمه تقسي  بر 
كسر  د  ل آن بيمه شده مدتي به هر علت كاركرد نداشته باشبيست و چهار و اگر در خال 

 شود. ماه تأمين مي 24های قبل از ماه مدت از
بازنشستگي        با  رابطه  داشتن  در  با  افرادی  به  قانون  موعد،  از  پيش  سابقه    20های  سال 

آور كه در آنها عوامل فيزیكي، شيميایي،  پرداخت حق بيمه كه در مشاغل سخت و زیان
به   كارگر  تنشي  اشتغال  اثر  بوده   و  در  استاندارد  غير  كار،  محيط  بيولوژیكي  مكانيكي، 
مزایایي  اعطا   ایجاد ميكند  رواني در وی  و  طبيعي جسمي  از ظرفي تهای  باالتر  مراتب 
نموده است. این مزیت وفق بند ب ماده 67 قانون تامين اجتماعي عبارت است از: »افرادی  
)مخل   زیانآور  كارهای  سخت  و  كه  حداقل  20  سال  م توالي  و  25  سال  متناوب  در 
سالمتي( اش تغال  داشته  و در  هر  مورد حق  بيمه  مدت  مذكور را به  سازمان  پرداخته  باشند،  
ميتوانند تقاضای  مستمری  بازنشستگي  كنند، هر سال  سابقه  پرداخت حق  بيمه  در كارهای 
سخت  و زیانآور  1/5  سال  محاسبه  خواهد شد.  در صورتي  كه  بيمهشدگان  موضوع  این   
تبصره  قبل  از رسي دن  به  سن   مقرر یا كمتر از  20  سال   سابقه  خدمت  دچار فرسایش   جسمي  
كميسيونهای   تأیيد  با  شوند  زیانآور  كارهای  سخت  و  اشتغال  در  روحي  ناشي  از  و 
پزشكي  )موضوع  ماده  91  قانون   تأمين   اجتماعي( با هر ميزان  سن   و سابقه خدمت  از  مزایای  
مندرج  در این  تبصره  برخوردار خواهند شد «.  فلذا افرادی كه در مشاغل سخت و زیانآور 
با وجودی كه  20  سال سابقه خدمت دارند وليكن در محاسبه مستمری   فعاليت ميكنند 
بازنشستگي آنها  30  سال اشتغال در نظر گرفته  ميشود، بدین منظور كه یك سال فعاليت  

 در مشاغل سخ ت و زیانآور مساوی با یك سال و ني  اشتغال در مشاغل عادی است.



 1400زمستان |  73شماره | 23 دوره| عمومي پژوهش حقوقعلمي  فصلنامه  | 32

انتقال          و  بازتوزیعي  كارهای  سازو  دارای  ایران،  بازنشستگي  مستمری  پرداخت  نظام 
نسلي است. به همين علت این نظام در مقابل متغيرهای جمعيتي حساسيت  باالیي دارند  بين 

این   در  ميگذارد؛  بر  جای  را  پایداری  و  تاثيرات  عميق  جمعيتي  نسبتهای  در  تغيير  و 
حالت افزایش اميد به زندگي افزایش مصارف را به همراه خواهد داشت.  چون با گذشت  
زمان، نسبت جمعيت سالخورده به كل جمعيت افزایش ميیابد؛ بنابراین با گذشت زمان،  
اگر سياستگذاریهای مناسب انجام نشود، كارایي نظام مزایای معين كمت ر و كمتر خواهد  
شد و  تمام حق بيمههای دریافتي، بدون اینكه بتوان بر روی آنها سرمایهگذاری صورت  
در   همچنين  شود.  پرداخت  بازنشستگان  مستمری  پرداخت  جهت  مي بایست  پذیرد، 
مواردی كه نر  رشد جمعيت سالخورده به نر  رشد جمع يت فعال تحت پوشش فزوني  

 1خواهد شد.الي روبرو با بحران من یابد، نظام مزایای معي مي
با صندوق          ایران  بازنشستگي  نظام  آنها  مدیریت  بر  دولت  كه  است  بازنشستگي  های 

های اقتصادی به  به همين علت مخاطرات و ریسك ناشي از تورم و نوسان  2نظارت دارد.
مي منتقل  بو  3شود صندوق  خواهد  بازنشستگان  خاطر  آرامش  موجب  امر  همين    د؛ كه 

به صندمواردی موجوليكن در   اقتصادی  گردد. همانطور كه  ها ميوقب ورود فشارهای 
های بازنشستگي بعنوان یكي  در حال حاضر این فشارها باعث شده است كه مسئله صندوق

 های كشور معرفي گردد.از بحران
ون بدهای ایران، حقوق شاغالن چندین بار به شكل جهشي و  در بسياری از صندوق       

افپرداخت   بيمه  ميحق  گروه زایش  چون  مواردی  مدارک  یابد.  دریافت  تشویقي،  های 
تحصيلي معادل در دوران اشتغال، افزایش حقوق برای پست باالتر و مواردی از این دست  

يمه آن به صندوق پرداخت  شود، اما حق ب كه مزایای آن در مستمری بازنشستگي لحاظ مي
بدین معنا كه    ؛كندصندوق را تضعيف مي  شدید،  عدالتي بي  برشود. این چالش افزون  نمي

بازنشستگي از مزایایي برخوردار مي بيمهذینفع هنگام  ای برای آن پرداخت  شود كه حق 

 

  بازنشستگي،   نامهویژه   ،«نگرند؟مي  نهچگو   بازنشستگي  به   یافته   وسعهت   جهان  رایج  ایهسامانه»  زاده،روغني  مصطفي.  1

 . 77(، ص 1395)

 . 77ص  همان،. 2

 . 58ص   همان پور،گرجي. 3
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زان  ها، مي در حالي كه در نروژ با توجه به امتيازهای كسب شده در طي سال  1نشده است.
 شود.  مستمری تعيين مي

برای          ایران  بازنم  در  مانن ستمری  دس شستگي  كه  د  است  شده  تعيين  حداقلي  تمزد، 
نمي پرداختي  بين  مستمری  توازن  عدم  صورت  در  و  باشد  كمتر  حداقل  آن  از  تواند 

حقوق حداقل  و  پرداختي  آن    ،مستمری  طبق  تا  است  شده  گرفته  قرار  مدنظر  شرایطي 
ست،  اقل مستمری  دامندی از حبتواند از حداقل حق قانوني خود كه بهره  شخص  ،شرایط
نظام مزایای معين در راستای اهداف اعالميه فيالدلفيا، منشور    ،این مزیت  2مند گردد.بهره

بين  ميثاق  و  بشر  حقوق  جهاني  اعالميه  و  متحد  و ملل  اجتماعي  اقتصادی،  حقوق  المللي 
رفاه و ارتقای سطح زندگي افراد مخصوصاً در زمان    كه همگي بر تامين حداقل  3فرهنگي 

نظام    . نكته قابل تأملي كه باید به آن توجه كرد، این است كهباشدرند، ميی تاكيد دايرپ
گردند تا  این حالت افراد شاغل مجبور مي  پرداخت بازنشستگي در ایران اجباری است. در

انداز كنند  بعنوان كسور بازنشستگي پس ماهانه مبلغي از درآمد خود را  ،  از ابتدای فعاليت 
این حالت اقشاری از جامعه    پذیرد. درورت مياها صیا كارفرم  ریق دولت وط  و این امر از 
عالقه نظام  كه  این  بود.  خواهند  مبلغ  این  پرداخت  به  مجبور  نيز  ندارند  انداز  پس  به  ای 

استفاده    وانند از مستمریباشد كه در دوران پيری بتهمچون توفيقي اجباری برای افراد مي
اقشاری   فقر  از  و  و عالقهپس جامعه كه    ازنمایند  ندارند  ندارند،  اندازی  انداز  پس  به  ای 

مي اندكي   كندجلوگيری  مالي  سواد  كه  اقشاری  به  كمك  جهت  در  است  اقدامي  و 
  4دارند.

در        بازنشستگي  حقوق  ميزان    محاسبه  كه  است  فرمولي  اساس  بر  ایران  درآمد نظام 
سال در  را  ميشخص  بر  در  اشتغالش  آخر  طبقد  گيرهای  پرداختي    نظام،این    و  كسور 

رو نظام مزایای معين فاقد  شخص تاثيری در ميزان مستمری بازنشستگي وی ندارد. از این 

 

1. World Bank, Islamic Republic of Iran the Pension System in Iran: Challenges 

and Opportunities (Washington DC: The World Bank Publication, 2003) at 5. 

  تصمي    و   بازنشستگي  تمریمس  رابطه  اقتصادی  تحليل »   ابراهيمي،  سيدبابك   خسروشاهي،  سيداميررضا   نيلي،  مسعود.  2

 . 228ص    ،(1391) ،12 دوره اقتصادی، پژوهشنامه ،«زمان مورد در

3. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. 

4. Lusardi, Annamaria and Mitchelli Olivia S. 2007. Financial Literacy and 

Retirement Preparedness: Evidence and Implications for Financial Education 

Wharton Pension Research Council Working Papers. 568.. 
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شود  به عالوه این موضوع باعث مي  1عدالت الزم در مقابل افراد تحت پوشش خود است.
بيمه شدگان برای با سایر نظام  انگيزه  اخت  ردهای پكامل كردن دوران خدمت در قياس 

یابد.  تگينشسباز بازنشستگي  2كاهش  با  هستند  مطمئن  افراد  كه  مناسبي    ،چرا  درآمد 
بازنشستگي  خواهند داشت و ترجيح مي از مستمری  و  بازنشسته شده  دهند هر چه زودتر 

 استفاده نمایند.

بازنشستگ         مستمری  پرداخت  نظام  ایراندر  با    ،ي  قياس  در  بازنشستگي  كسور  چون 
رو نظام پرداخت مزایای معين، فاقد انباشت سرمایه  از این شود،  نميها ذخيره  نهسایر ساما

است.  كشور  برای  اقتصادی  رشد  و  كالن  حد  مستمری    3در  پرداخت  نظام  طرفي  از 
است. این امر   و تعهدات در بيشتر موارد  4بازنشستگي ایران موجب باال رفتن بدهي ضمني 

ب نسل  یك  از  را  سنگيني  بسيار  مه  تعهدات  دیگر  مينسل  در  كن نتقل  مسئله  این  كه  د 
جویي به موقع، به معضلي بزرگ در تامين منابع الزم تعهدات صندوق  هصورت عدم چار

 5های اجتماعي فراواني را در پي خواهد داشت. های سياسي و بحرانتبدیل شده و ریسك
  .م در ایران نيز موجب شكنندگي نظام پرداخت خواهد شدعالوه بر این تور

 یگیرنتیجه
اتباع   توانسته رضایت  بوده و  بين كشورها موفق  نظامي است كه در  نروژ،  پرداخت  نظام 

نماید. جلب  را  باید گفت    خود  اساس  این  ایران  بر  كه  نظام   راهيدر صورتي  تغيير  جز 
باشد، نظام كشوری چون نروژ    بازنشستگي برای خروج از بحران نداشته  برداری از  الگو 

دارای سطح امنيتب  كه  برای  االی  است،    مالي  استسالمندان  كه  ضروری  بدین طریق   .
حداقل  باید   اول،  سطح  در  گردد.  تعبيه  بازنشستگي  مستمری  پرداخت  برای  سطح  دو 

نين  مستمری به سالمندان پرداخت گردد تا بدین طریق آنان از احتمال مواجه با فقر در س
تما به  پایه  مستمری  این  و  یابند  رهایي  به  بازنشستگا  ميسالمندی  بسته  افراد  ن  تعداد 

 

  و   فقر:  درآمد  توزیع  بر  آن  اثرهای  و   بازنشستگي  امنظ  بهسازی»  همكاران،  و  صمدی  سعيد  فاروجي،  دشتبان  مجيد.  1

 . 11، ص  (1389) ، 14 شماره اقتصادی، جستارهای يپژوهش -علمي فصلنامه ،«ناایر برای  كاربردی با سرمایه انباشت

 . 78ص  همان،  زاده،روغني. 2

 . 176ص   همان، وجي،فار  دشتبان. 3

4. Implicit Pension debts=IPD. 
 . 78 ص  ،همان  زاده،روغني. 5
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الیههاهخانواد طریق  بدین  گردد.  پرداخت  ایجاد  یشان  بازنشستگان  برای  حمایتي  ای 
در مي كه  حداقل    گردد  الیه  این  در  كه  شد  خواهد  پرداخت  آنها  به  مبلغ  این  حال  هر 

ی  مرسپس در سطح دوم، مست  شود. مجرد جداگانه مشخص مي و ای افراد متاهل رب ،تعييني
با توجه به ميزان كسور پرداختي و ميزان درآمد آنها در طول دوره    اد ي برای افربازنشستگ

مي پرداخت  آنها  به  و  محاسبه  در خدمتشان  كه  است  این  اهميت  حائز  نكته  این    شود. 
مي پيش پرداخت  حداكثری  رفاه بایست  سطح  تا  شود  متعادل    بيني  افراد  همه  اجتماعي 

در   فاحشي  تفاوت  و  وجایگردد  ميزان  نداشته  ن  ایود  در  متاسفانه  كه  اتفاقي  ران  باشد، 
 بسيار شایع است. 

با اعمال نظام بازنشستگي نروژ در ایران، عالوه بر تعيين سطحي حمایتي برای تمامي         
شود  مساعدی برای افراد ایجاد مي بيني سطح دوم، شرایطسالمندان و مبارزه با فقر، با پيش 

سالم دوران  در  مستمریندكه  نداشته  اشی  آنها  اشتغال  زمان  درآمد  با  زیادی  تفاوت  ن 
را   بيشتری  بيمه  حق  كه  افرادی  مورد  در  است  عدالت  رعایت  نوعي  به  الیه  این  باشد. 

 نمایند.پرداخت مي
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عزت،  عراقي - همكارانسيد  و  اجتماعي،  اله  تامين  حقوق  بر  عالي  )   درآمدی  موسسه  تهران: 
 (.1386، پژوهش تامين اجتماعي

پور - تامياسماعيل،    ،گرجي  نظام  اجتماعي چند الیه كشوراسناد سياسي  انتشارات  )  ن  تهران: 
 (. 1395، يمين اجتماعي پژوهش تاالموسسه ع

 (. 1391،  تبریز: انتشارات آیدین) حقوق تامين اجتماعي محمدرضا، ، مجتهدی -

بيمه   حميدرضا،  ،پرتو  عمران،،  نعيمي - حوزه  بر  تاكيد  با  اجتماعي  تامين  تهران:  )  ایحقوق 
 (.1394، انتشارات سمت

ایران و جهان  هرمز،،  فرهمایون - اول،  تامين اجتماعي در  پژتهران: موس)  جلد  وهش  سه عالي 
 (.       1386تامين اجتماعي، 

 هاله مقا
جدید خط ،  استفان - »الگوی  كشورهای  برت،  و  اروپا  اتحادیه  در  دولتي  مستمری  ارائه  مشي 

 كاوه مهر،   و  درخشانفر، عباس مفاخری  فریبا  ترجمه  ،«OECDعضو سازمان توسعه و همكاری  
 (.1391، )34و35 های فصلنامه تامين اجتماعي، شماره 

فصلنامه داخلي ،  »مقایسه نظام حقوقي بازنشستگي كشوری و تامين اجتماعي«  حسن،،  بادیني -
 (.  1385، )4قوانين و مقررات تامين اجتماعي، پيش شماره 

بازنشستگي،  سعيد و غيره ،  صمدیو  مجيد  ،  دشتبان فاروجي - بر    »بهسازی نظام  اثرهای آن  و 
های  «، فصلنامة علمي ـ پژوهشي جستاربرای ایرانا كاربردی  ب  توزیع درآمد: فقر و انباشت سرمایه

 (.1389، )14اقتصادی، شماره 

بازنشستگي چگونه ميهای رایج جهان توسعه »سامانه  مصطفي،،  زاده روغني - نگرند؟«،  یافته به 
 (.  1395، )نامه بازنشستگيویژه 

اجتماعي  ون،كتای  ،رهوری - تامين  قانون  در  بيمه  ت  »حق  مطالعه  فصلطب )با  داخلي   نامهيقي(«، 
 (. 1387، )10قوانين و مقررات تامين اجتماعي، شماره 

فصلنامه تامين    ها و خطاها«،تحليل روش   اصول و مباني،   ها: »اصالحات مستمری  كاوه،  ،مهر -
 (.1391، )34و 35 هایاجتماعي، شماره 

خسروشا،  نيلي - اقتص  سيدبابك،  ،ابراهيميو  اميررضا   سيد،  هيمسعود،  رابطه  اد»تحليل  ی 
بازنشستگي  تمرمس زمان«ی  مورد  در  تصمي   دوره  ،  و  اقتصادی،  شماره  12پژوهشنامه   ،47  ،
(1391.) 
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